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 respid (Respondent ID) 

Märkige Teile saadetud kirjast 9-st numbrist ja tähest koosnev ID 
STRING[9] 

IF (INTERVIEWER) 

o  
intid (Interviewer ID) 

Küsitleja ID 
STRING 

ENDIF 
intro (Intro) 
VER_03APR2021 Eesti Pere- ja Sündimusuuring (EPSU) käsitleb perekonda ning 
inimeste töö- ja igapäevaelu. Küsitlust viivad läbi Tallinna Ülikooli Eesti demograafia 
keskus ja uuringufirma Kantar Emor. 
 
EPSU eesmärk on koguda teavet pereelu kohta tänases Eestis. Uuringu tulemusi 
kasutatakse nii uute teadmiste hankimiseks kui poliitikasoovituste andmiseks. 
 
EPSU vastajad on 18–59-aastased Eesti elanikud. Uuringus osalemine on vabatahtlik. 
Kuid selleks, et saada Eesti ühiskonnast tõetruu pilt, on väga tähtis, et vastaksid 
võimalikult kõik valimisse kuuluvad inimesed. Ilma Teie vastusteta jääb Eestist tervikpilt 
saamata. 
 
EPSU tulemusedavaldatakse üldistatult, ilma võimaluseta vastajaid tuvastada. Väike osa 
küsimusi käsitleb tundlikke teemasid. Kui Te ei soovi kindlasti mõnele neist vastata, siis 
võite need vahele jätta. 
 
EPSU küsimustik on veebiankeedi ühtse rahvusvahelise lahenduse tõttu veidi kohmakas, 
millesse palume Teil mõistvalt suhtuda. Küsimustik koosneb kokku üheksast moodulist. 
Vastamine võtab keerukama elukäigu puhul aega kuni üks tund. 
Nõus osalema uuringus 

DEMINT (Demographics Intro) 
MOODUL 1/9: Teist endast... 
Alustuseks mõned küsimused Teie enda kohta. 

DEM01 (Gender) 
Palun märkige, kas Te olete mees või naine? 
Mees 
Naine 

DEM02 (Date of Birth) 
Millal Te sündisite? [Märkige KK/AAAA, näiteks 07/1980] 
KK/AAAA 
STRING[7] 

CHECK: (len(DEM02) = 7) [] 
DEM03 (Born in Country) 
Kas Te sündisite Eestis? 
Jah 
Ei 

IF (DEM03 = yes) 



o  
DEM04a (Place of Birth) 

Kus Te Eestis sündisite? Palun valige nimekirjast sobivaim variant. Kui Te olete sündinud 
maal, valige maakonna nime järgi maa-asulad. 
Antsla alev/linn 
Aegviidu 
Abja-Paluoja alev/linn 
Ahtme 
Elva linn 
Haapsalu linn 
Harju maakonna/rajooni maa-asulad 
Hiiu maakonna/rajooni maa-asulad 
Ida-Virumaa maakonna (Kohtla-Järve rajooni) maa-asulad 
Jõgeva linn 
Jõgeva maakonna/rajooni maa-asulad 
Jõhvi linn 
Järva maakonna (Paide rajooni) maa-asulad 
Järvakandi alev 
Kallaste linn 
Karksi-Nuia alev/linn 
Keila 
Kehra alev/linn 
Kilingi-Nõmme linn 
Kiviõli linn 
Kohila alev 
Kohtla-Järve linn 
Kohtla 
Kunda linn 
Kuressaare linn 
Kärdla linn 
Lihula alev/linn 
Loksa alev/linn 
Lääne maakonna (Haapsalu rajooni) maa-asulad 
Lääne-Virumaa (Rakvere rajooni) maa-asulad 
Maardu alev/linn 
Mustvee linn 
Mõisaküla linn 
Märjamaa alev 
Narva linn 
Narva-Jōesuu alev/linn 
Paide linn 
Paldiski linn 
Põltsamaa linn 
Põlva alev/linn 
Pärnu linn 
Pärnu maakonna/rajooni maa-asulad 
Pärnu-Jaagupi 
Püssi 
Põlva maakonna/rajooni maa-asulad 
Otepää linn 
Rapla alev/linn 
Rapla maakonna/rajooni (maa-asulad) 
Rakvere linn 



Räpina alev/linn 
Saare maakonna (Kingissepa rajooni) maa-asulad 
Saue alev/linn 
Sindi linn 
Sillamäe linn 
Suure-Jaani linn 
Tallinn 
Tamsalu alev/linn 
Tapa linn 
Tartu linn 
Tartu maakonna/rajooni maa-asulad 
Tootsi alev 
Tõrva vald/linn 
Türi linn 
Valga linn 
Valga maakonna/rajooni maa-asulad 
Viljandi linn 
Viljandi maakonna/rajooni maa-asulad 
Võhma alev/linn 
Võru linn 
Võsu 
Võru maakonna/rajooni maa-asulad 
Vändra alev 

ENDIF 
IF (DEM03 = no) 

o  
DEM04b (Country of Birth) 

Millises riigis Te sündisite? Alustage riiginime sisestamist, mille järel riik ilmub nimekirja, 
seejärel valige see riigi nimele klikkides. 
STRING 

JOBCODER: CntFile1 
DEM05 (Date of Immigration) 

Millal Te esmakordselt Eestisse elama asusite? [KK/AAAA] 
Kui Te täpset aega ei mäleta, siis  palun hinnake, millal see võis  toimuda. 
KK/AAAA 
STRING[7] 

ENDIF 
DEM05_2201 (Lived abroad after age 15 [EE]) 
Kas Te olete elanud pärast 15-aastaseks saamist välismaal üle 6 kuu järjest (ka endises 
NSVL vabariigis)? 
Jah 
Ei 

IF (DEM05_2201 = yes) 

o  
DEM05_2202 (Years lived abroad after age 15 [EE]) 

Mitu aastat Te kokku olete elanud välismaal pärast 15. eluaastat? Liitke kokku kõik üle 6-
kuulised perioodid. Nii näiteks, kui Te olite välismaal 18 kuud, 3 kuud ja 7 kuud on kuude 
summa, mida arvesse võtta 25 kuud. Kui see jagada 12 kuuga, et saada aastate arv, on 
kuude jääk 1. Kui kuude jääk jääb alla kuue kuu, siis aastatele midagi ei lisandu, kui jääk 
on üle kuue kuu, liitke aastatele 1. Kirjutage aastate arv ruudu sisse. 



NUMBER [0..64] 

ENDIF 
DEM06 (Activity Status) 
Milline loendis toodud variantidest Teid kõige paremini iseloomustab? Kui Teid 
iseloomustavad mitu seisundit üheaegselt, valige üks, mis Teid kõige paremini 
iseloomustab. 
Õppur või üliõpilane  
Palgatöötaja 
Iseenda tööandja (sh FIE) 
Oma talus või oma pere ettevõttes palgata töötaja 
Töötu 
Pensionär 
Ajateenija või asendusteenistuja 
Kodune 
Rasedus-, sünnitus- või isapuhkusel 
Vanemapuhkusel või lapsehoolduspuhkusel 
Pikaajaliselt haige või töövõimetu 
Muu 

DEM06_2201 (Ever worked more than 6 months) 
Kas Teil on olnud kunagi vähemalt 6-kuulise kestusega tasustatud töö? 
Jah 
Ei 

IF (DEM06_2201 = yes) 

o  
DEM08_2205 (Paid job - when [EE]) 

Millal Teie esimene tasustatud töö (kestusega vähemalt 6 kuud) algas? [KK/AAAA] 
KK/AAAA 
STRING[7] 

ENDIF 
DEM07 (Education Level) 
Milline on Teie kõrgeim omandatud haridustase? Valige haridustase, mis kõige paremini 
vastab Teie lõpetatud haridustasemele. 
Alghariduseta 
Algharidus (3-, 4- või 6-klassiline algharidus (alates 1992)) 
Kutseharidus ilma põhihariduseta 
Põhiharidus (7-, 8- või 9-klassiline kool) 
Põhiharidusel põhinev kutseharidus 
Üldkeskharidus (10-, 11- või 12-klassiline kool) 
Keskharidusel põhinev kutseõpe, keskeriharidus 
Rakenduskõrgharidus, diplomiõpe (kuni 2 a), tehnikumiharidus pärast keskharidust  
Bakalaureus või sellega võrdsustatud 
Magister või sellega võrdsustatud (sh N Liidu aegne kõrgharidus, üldarsti kutse omandanu) 
Doktorikraadiga või sellega võrdsustatud (sh NL aegne doktorikraad, kandidaadikraad, 
eriarsti kutse omandanu) 

IF (NOT(DEM07 = ISCED0)) 

o  
DEM08 (Date Education Reached) 



Millal Te selle hariduse omandasite? [KK/AAAA] 
Kui Te täpset aega ei mäleta, siis hinnake, millal see tõenäoliselt toimus. 
KK/AAAA 
STRING[7] 

ENDIF 
DEM08_2201 (Language spoken in Primary Education [EE]) 
Mis oli Teie peamine õppekeel järgnevatel haridusastmetel? 
Alg- ja põhikoolis (ka kutsekoolis) 
Eestikeelne 
Venekeelne (sh osa aineid eesti keeles) 
Inglisekeelne 
Soomekeelne 
Muukeelne 
Ei ole sel astmel õppinud 

DEM08_2202 (Language spoken in Secondary Education [EE]) 
Keskkool (ka kutsekeskkoolis, tehnikumis) 
Eestikeelne 
Venekeelne (sh osa aineid eesti keeles) 
Inglisekeelne 
Soomekeelne 
Muukeelne 
Ei ole sel astmel õppinud 

DEM08_2203 (Language spoken in Higher Education [EE]) 
Kõrgharidusasutuses (ka rakenduskõrgkoolis, tehnikumis) 
Eestikeelne 
Venekeelne (sh osa aineid eesti keeles) 
Inglisekeelne 
Soomekeelne 
Muukeelne 
Ei ole sel astmel õppinud 

DEMACC (Accommodation Intro) 
Järgnevalt mõned küsimused Teie praeguse eluaseme kohta. 

DEM09 (Number of Rooms) 
Mitu tuba Teil on? 
Ärge arvestage kööki, vannitube, tualette, ruume, mida kasutatakse ainult tööks või 
äritegevuseks, esikuid, abiruume ja majapidamisruume. Samuti ärge arvestage tube, mis 
ei ole Teie (leibkonna) kasutuses. Arvestage kööktuba ühe toana. 
NUMBER [0..30] 

DEM10 (Date moved in) 
Millal Te asusite elama sellesse eluruumi, kus Te praegu elate? [KK/AAAA] 
Kui Te täpset aega ei mäleta, siis palun hinnake, millal see võis toimuda. 
KK/AAAA 
STRING[7] 

DEM11 (Housing Status) 
Kas teie eluase kuulub Teie leibkonnale, Te üürite seda või kasutate tasuta? 
Kuulub mulle (leibkonnale) 
Üürin 



Kasutan tasuta 
Muu 

DEM12 (Housing Satisfaction) 
Kui rahul Te olete oma eluasemega? 
Andke palun hinnang skaalal 0-10, kus 0 tähendab, et Te ei ole üldse rahul ning 10, et 
olete täiesti rahul, 5 tähendab, et olete enam-vähem rahul. 
NUMBER [0..10] 

DEM14 (Internet connection) 
Kas Teil on kodus internetiühendus? 
Jah 
Ei 

DEM15 (Internet Use) 
 Mitu tundi Te tavaliselt päeva jooksul kasutate internetti arvuti, tahvelarvuti, mobiil- või 
nutitelefoni või muu seadmega, kas töö tegemiseks või isiklikul otstarbel? 
Üldse mitte 
1 tund või vähem 
1-2 tundi 
2-4 tundi 
Üle 4 tunni 

DEM15_2201 (Social Media Use [EE]) 
Mitu tundi Te tavaliselt päeva jooksul kasutate internetti sotsiaalmeedias surfamiseks? 
Sotsiaalmeedia all peame silmas nt Instagrammi, Facebooki, Youtube'I, Tinderit vms. 
Üldse mitte 
1 tund või vähem 
1-2 tundi 
2-4 tundi 
Üle 4 tunni 

DEM16 (Language at home) 
Milline on Teie peamine kodune keel? 
Eesti keel 
Vene keel 
Muu keel 

DEM16_2201 (Ethnicity [EE]) 
Mis rahvusest Te olete? 
Eestlane 
Venelane 
Muu rahvus 

DEM16_2202 (Estonian Proficiency [EE]) 
Milline järgnevatest kirjeldustest iseloomustab Teie eesti keele oskust? 
Räägin eesti keelt emakeelena 
Valdan vabalt kõnes ja kirjas 
Rahuldav kirjalik ja suuline oskus 
Oskus argisuhtlemise piires rääkida 
Arusaamine argisuhtlemise piires 
Ei oska eesti keelt 

IF (intdate - STRTODATE(DEM10, MM/yyyy) < 1460) 

o  



DEM17 (Living 3 years ago) 
Kus Te elasite täna kolme aasta eest? 
Samal aadressil nagu praegu 
Samas linnas või vallas, kuid erineval aadressil 
Samas riigis, aga teises linnas või vallas 
Teises riigis 

DEM18 (Reason for moving) 
Mis oli Teie jaoks peamine põhjus oma praegusse elukohta asumisel? 
Parem eluase 
Parem naabruskond 
Perega seotud põhjus 
Majanduslik põhjus 
Tööga seotud põhjus 
Haridusega seotud põhjus 
Tervisega seotud põhjus 
Partneri juurde elamaasumine 
Muu 

ENDIF 
DEM19 (Intention to move) 
Kas Te kavatsete järgmise 3 aasta jooksul Eesti piires elukohta vahetada? 
Kindlasti mitte 
Tõenäoliselt mitte 
Ei seda ega teist 
Tõenäoliselt küll 
Kindlasti 

DEM20 (Intention to migrate) 
Kas Te kavatsete järgmise 3 aasta jooksul mõnda teise riiki elama asuda? 
Kindlasti mitte 
Tõenäoliselt mitte 
Ei seda ega teist 
Tõenäoliselt küll 
Kindlasti 

DEM21 (Respondent has a partner) 
Kas Teil on praegu elukaaslane (abikaasa), see tähendab keegi, kellega olete 
olnud suhtes vähemalt 3 kuud? Pidage silmas, et meie uuring keskendub 
peredele ja suhetele nii vastas- kui sama sugupoolega. 
Jah 
Ei 

IF (DEM21 = yes) 

o  
DEM22a (Place first met current partner) 

Kuidas Te oma elukaaslasega (abikaasa) kohtusite? 
Töö kaudu 
Õpingute kaudu (koolis, kõrgkoolis jne) 
Kirikus või muus sarnases kohas 
Internetikohtingu kaudu 
Muul viisil internetis 
Puhkusel või tööreisil 
Baaris, ööklubis või tantsuõhtul 



Huviorganisatsioonis, tervise- või spordiklubis või vabatahtlike ühenduses 
Peol või seltskondlikul üritusel 
Sõprade kaudu 
Perekonna kaudu 
Mujal 

DEM22 (Partner Date of Birth) 
Millal on Teie elukaaslane (abikaasa) sündinud? [KK/AAAA] 
Kui Te ei tea täpset aega, siis palun hinnake, millal ta võis sündinud olla. 
KK/AAAA 
STRING[7] 

DEM23 (Sex of Partner) 
Kas Teie elukaaslane (abikaasa) on... 
Mees 
Naine 

DEM24a (Partner Born In Country) 
Kas Teie elukaaslane (abikaasa) sündis Eestis? 
Jah 
Ei 

IF (DEM24a = no) 

  
DEM24b (Country of Birth of Partner) 

Millises riigis ta sündis? Alustage riigi nime sisestamist, mille järel riik ilmub 
nimekirja, seejärel valige see riigi nimele klikkides. 
STRING 

JOBCODER: CntFile2 
DEM24e (Date of Immigration of Partner [MONTHS]) 

Millal ta esmakordselt Eestisse saabus? [KK/AAAA]  
Kui Te ei tea täpset aega, siis palun hinnake, millal ta võis saabuda. 
KK/AAAA 
STRING[7] 

ENDIF 
DEM24_2201 (Ethnicity of Partner [EE]) 

Mis rahvusest ta on? 
Eestlane 
Venelane 
Muu rahvus 

DEM25 (Education Level of Partner) 
Milline on Teie elukaaslase (abikaasa) kõrgeim omandatud haridustase? Valige 
haridustase, mis kõige paremini vastab tema lõpetatud haridustasemele. 
Alghariduseta 
Algharidus (3-, 4- või 6-klassiline algharidus (alates 1992)) 
Kutseharidus ilma põhihariduseta 
Põhiharidus (7-, 8- või 9-klassiline kool) 
Põhiharidusel põhinev kutseharidus 
Üldkeskharidus (10-, 11- või 12-klassiline kool) 
Keskharidusel põhinev kutseõpe, keskeriharidus 
Rakenduskõrgharidus, diplomiõpe (kuni 2 a), tehnikumiharidus pärast 
keskharidust  



Bakalaureus või sellega võrdsustatud 
Magister või sellega võrdsustatud (sh N Liidu aegne kõrgharidus, üldarsti kutse 
omandanu) 
Doktorikraadiga või sellega võrdsustatud (sh NL aegne doktorikraad, 
kandidaadikraad, eriarsti kutse omandanu) 

DEM26 (Employment Status of Partner) 
Milline järgnevatest seisunditest Teie elukaaslast (abikaasat) praegu kõige 
paremini iseloomustab? Kui teda iseloomustavad ühekorraga mitu seisundit, 
valige üks, mis kõige paremini tema praegust olukorda iseloomustab. 
Õppur või üliõpilane  
Palgatöötaja 
Iseenda tööandja (sh FIE) 
Oma talus või oma pere ettevõttes palgata töötaja 
Töötu 
Pensionär 
Ajateenija või asendusteenistuja 
Kodune 
Rasedus-, sünnitus- või isapuhkusel 
Vanemapuhkusel või lapsehoolduspuhkusel 
Pikaajaliselt haige või töövõimetu 
Muu 

DEM27 (Everyday Activities Limitation of Partner) 
Kui rääkida vähemalt viimasest 6 kuust, siis mil määral on mõni tema 
terviseprobleem piiranud Teie elukaaslast (abikaasat) tegevustes, mida 
inimesed tavaliselt teevad? 
On piiranud oluliselt 
On piiranud, kuid mitte oluliselt 
Ei ole piiranud 

DEM28a (Respondent is Married to Partner) 
Kas Te olete oma elukaaslasega ametlikult abielus? 
Jah 
Ei 

IF (DEM28a = yes) 

  
DEM28b (Date Married Partner) 

Millal Te oma abielu registreerisite? [KK/AAAA] 
Kui Te ei mäleta täpset aega, siis palun hinnake, millal see võis toimuda. 
KK/AAAA 
STRING[7] 

ENDIF 
IF (DEM28a = no) 

  
DEM29a (Respondent has Registered Partnership) 

Kas Te olete oma kooselu registreerinud (sõlminud elukaaslasega notariaalse 
varalepingu)? 
Jah 
Ei 

IF (DEM29a = yes) 

  



DEM29b (Date Partnership Registered) 
Millal Te oma kooselu registreerisite? [KK/AAAA]  
Kui Te ei mäleta täpset aega, siis palun hinnake, millal see võis toimuda. 
KK/AAAA 
STRING[7] 

ENDIF 
ENDIF 
DEM30a (Living with Partner) 

Kas Teie elukaaslane (abikaasa) elab Teiega samal pinnal? 
Jah 
Ei 

IF (DEM30a = yes) 

  
DEM30b (Date started living with Partner) 

Millal Te asusite oma elukaaslasega (abikaasaga) esmakordselt ühisele pinnale 
elama? [KK/AAAA]  
Kui Te ei mäleta täpset aega, siis palun hinnake, millal see võis toimuda. 
KK/AAAA 
STRING[7] 

ENDIF 
IF (DEM30a = no) 

  
DEM30c (Intention to start cohabiting) 

Kas Te kavatsete hakata järgmise 3 aasta jooksul elukaaslasega koos (ühisel 
pinnal) elama? 
Kindlasti mitte 
Tõenäoliselt mitte 
Ei seda ega teist 
Tõenäoliselt küll 
Kindlasti 

ENDIF 
IF ((((DEM30c = unsure)OR(DEM30c = probyes))OR(DEM30c = 
defyes))AND(DEM28a = no)) 

  
DEM30d (Intention to cohabit or marry) 

Kas kavatsete esialgu lihtsalt ühisel pinnal elada või kavatsete kohe ka abielluda? 
Lihtsalt koos elada 
Kohe abielluda 
Alguses koos elada 

ENDIF 
ENDIF 
IF (DEM28a = no) 

o  
DEM28c (Intention to marry) 

Kas Te kavatsete järgmise 3 aasta jooksul abielluda? 
Kindlasti mitte 
Tõenäoliselt mitte 
Ei seda ega teist 



Tõenäoliselt küll 
Kindlasti 

ENDIF 
IF (DEM21 = yes) 

o  
IF (DEM30a = no) 

  
DEM31 (Date Relationship Started) 

Millal Teie praegune suhe algas? [KK/AAAA]  
Kui Te ei mäleta täpset aega, siis palun hinnake, millal see võis toimuda. 
KK/AAAA 
STRING[7] 

DEM32a (Reason for living apart (most important one)) 
Kas Te elate oma elukaaslasest eraldi, kuna see on Teie ja/või Teie elukaaslase 
soov või elate olude sunnil eraldi? 
Mina soovin eraldi elada 
Me mõlemad soovime eraldi elada 
Elukaaslane soovib eraldi elada 
Asjaolud takistavad meid koos elamast 

IF ((DEM32a = me)OR(DEM32a = both)) 

  
DEM32b (Respondent reason for living apart (most important one)) 

Miks Te soovite oma elukaaslasest eraldi elada? Palun valige kõige olulisem 
põhjus. 
 
  
Majanduslikel põhjustel 
Oma iseseisvuse säilitamiseks 
Laste pärast 
Ei ole veel kooselamiseks valmis 
Muu põhjus 

ENDIF 
IF ((DEM32a = both)OR(DEM32a = partner)) 

  
DEM32c (Partner reason for living apart (most important one)) 

Miks Teie partner soovib eraldi elada? Palun valige kõige olulisem põhjus. 
Majanduslikel põhjustel 
Oma iseseisvuse säilitamiseks 
Laste pärast 
Ei ole veel kooselamiseks valmis 
Muu põhjus 

ENDIF 
IF (DEM32a = circumstance) 

  
DEM32d (Circumstances for living apart (most important one)) 

Millised asjaolud need on, mis sunnivad teid eraldi elama? Palun valige kõige 
olulisem asjaolu. 
Tööga seotud asjaolud 
Majanduslikud asjaolud 



Elusasemega seotud asjaolud 
Juriidilised probleemid 
Mu elukaaslasel on teine perekond 
Muu põhjus 

ENDIF 
IF (DEM28a = no) 

  
DEM33 (Ever married to current partner) 

Kas Te olete oma praeguse elukaaslasega ametlikus abielus olnud?  
Jah 
Ei 

IF (DEM33 = yes) 

  
DEM33a (Date married current partner when divorced) 

Milllal Te oma abielu sõlmisite [KK/AAAA]? 
Kui Te ei mäleta täpset aega, siis andke oma hinnang, millal see võis toimuda. 
KK/AAAA 
STRING[7] 

DEM34 (Year Divorced Current Partner) 
Millal Te selle abielu lahutasite? [KK/AAAA]  
Kui Te ei mäleta täpset aega, siis palun hinnake, millal see võis toimuda. 
KK/AAAA 
STRING[7] 

ENDIF 
ENDIF 
DEM35 (Time to Current Partner Residence [MINUTES]) 

Kui palju aega tavapäraselt kulub Teie kodust elukaaslase praegusesse elukohta 
jõudmiseks? 
Palun märkige vastus tundides ja minutites [HH:MM, nt 00:30]. 
STRING[5] 

DEM36a (Number of meetings with non-resident partner) 
Kui sageli Te temaga silmast silma kohtute? 
NUMBER [0..365] 

IF (NOT(DEM36a = Refusal)) 

  
DEM36au (Time unit of meetings with non-resident partner) 

...korda  
Nädalas 
Kuus 
Aastas 

ENDIF 
DEM36b (Number of contacts with non-resident partner) 

Kui sageli Te suhtlete temaga telefoni, kirja, e-posti või muu elektroonilise 
suhtlusvahendi teel? 
NUMBER [0..365] 

IF (NOT((DEM36b = never)OR(DEM36b = Refusal))) 

  



DEM36bu (Time unit of contacts with non-resident partner) 
...korda  
Nädalas 
Kuus 
Aastas 

ENDIF 
ENDIF 
DEM37 (Relationship Satisfaction) 

Kui rahul Te olete suhtega, mis Teil oma elukaaslasega (abikaasaga) on? 
Palun andke hinnang skaalal 0-10, kus 0 tähendab, et Te ei ole üldse rahul ning 
10, et olete täiesti rahul, 5 tähendab, et olete enam-vähem rahul. 
NUMBER [0..10] 

DEM37_2201 (Experienced violence with current partner [EE]) 
Kas Te olete oma elukaaslsega (abikaasaga) koos elades kogenud füüsilist või 
vaimset vägivalda? 
Jah 
Ei 

DEM38 (Couple Disagreements: Intro) 
Kui sageli viimase 12 kuu jooksul on Teil ja Teie elukaaslasel (abikaasal) olnud 
lahkarvamusi seoses... 

DEM38a (Couple Disagreements: Household Chores) 
...kodutöödega? 
Mitte kunagi 
Harva 
Mõnikord 
Sageli 
Väga sageli 

DEM38b (Couple Disagreements: Money) 
...rahaga? 
Mitte kunagi 
Harva 
Mõnikord 
Sageli 
Väga sageli 

DEM38c (Couple Disagreements: Leisure Time) 
...vaba aja kasutamisega? 
Mitte kunagi 
Harva 
Mõnikord 
Sageli 
Väga sageli 

DEM38d (Couple Disagreements: Relationship with friends) 
...sõpradega suhtlemisega? 
Mitte kunagi 
Harva 
Mõnikord 
Sageli 
Väga sageli 



DEM38e (Couple Disagreements: Relationship with Parents and In Laws) 
...vanematega suhtlemisega? 
Mitte kunagi 
Harva 
Mõnikord 
Sageli 
Väga sageli 

DEM38f (Couple Disagreements: having children) 
...laste saamisega? 
Mitte kunagi 
Harva 
Mõnikord 
Sageli 
Väga sageli 

DEM38g (Couple Disagreements: child raising issues) 
...laste kasvatamisega? 
Mitte kunagi 
Harva 
Mõnikord 
Sageli 
Väga sageli 

DEM39 (Disagreement resolution: Intro) 
Paarid lahendavad omavahelisi tõsiseid lahkarvamusi erinevalt. Kui Teil tekib 
oma elukaaslasega tõsine lahkarvamus, siis kui sageli Te... 

DEM39a (Disagreement resolution: giving in) 
...annate järele, et vaidlust vältida? 
Mitte kunagi 
Harva 
Mõnikord 
Sageli 
Väga sageli 

DEM39b (Disagreement resolution: discuss calmly) 
...arutate oma lahkarvamusi rahulikult? 
Mitte kunagi 
Harva 
Mõnikord 
Sageli 
Väga sageli 

DEM39c (Disagreement resolution: argue and shout) 
...vaidlete ägedalt või karjute? 
Mitte kunagi 
Harva 
Mõnikord 
Sageli 
Väga sageli 

DEM39d (Disagreement resolution: refuse to talk) 
...keeldute probleemist rääkimast? 



Mitte kunagi 
Harva 
Mõnikord 
Sageli 
Väga sageli 

DEM40 (Considered Break Up) 
Ka inimesed, kes saavad oma elukaaslasega hästi läbi, mõtlevad vahel, kas 
nende abielul või kooselul on tulevikku. Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul 
mõelnud oma suhte lõpetamisele? 
Jah 
Ei 

DEM41 (Respondent has children with partner) 
Kas Teil on oma praeguse elukaaslasega (abikaasaga) ühiseid lapsi? Palun 
arvestage ainult neid lapsi, kellele te olete bioloogilised isa ja ema. Arvestage 
seejuures ka neid ühiseid lapsi, kes on tänaseks surnud. Kui te elate 
samasoolises partnerluses, arvestage neid lapsi sellest suhtest, kelle 
bioloogiline vanem Teie ise olete. 
Jah 
Ei 

IF (DEM41 = yes) 

  
DEM42 (Number of children with current partner) 

Mitu ühist bioloogilist last teil on? Arvestage ka surnud lapsi. 
NUMBER [0..20] 

ENDIF 
DEM43 (Respondent has adopted children with current partner) 

Kas Te olete oma praeguse elukaaslasega (abikaasaga) mõne lapse ühiselt 
lapsendanud? Kui Te elate samasoolises partnerluses, arvestage ka neid lapsi, 
kellele Teie partner on bioloogiline vanem ja kelle Teie olete lapsendanud. 
Jah 
Ei 

IF (DEM43 = yes) 

  
DEM44 (Number of adopted children with current partner) 

Mitu last Te olete elukaaslasega (abikaasaga) ühiselt lapsendanud? 
NUMBER [0..20] 

ENDIF 
DEM45 (Rs partner has children of her his own) 

Kas Teie elukaaslasel (abikaasal) on lapsi, kes ei ole Teiega ühised? 
Jah 
Ei 

IF (DEM45 = yes) 

  
DEM46 (Number of children of Rs partner) 

Mitu sellist last tal on? Palun arvestage ka neid lapsi, kes on tänaseks surnud. 
NUMBER [0..20] 

ENDIF 



ENDIF 
LHIINT (Life History Intro) 
MOODUL 2/9: suhetest ja lastest ... 
Nüüd esitame mõned küsimused Teie laste ja eelmiste kooselude kohta. Et Teie 
lugu paremini mõista, on meie jaoks väga oluline aru saada, millised pereelu 
sündmused millal toimusid. 

LHI01 (Lived with a partner before current one) 
Kas olete kunagi varem elanud kellegagi koos või olnud abielus? Kui olete praegu 
kooselus või abielus, siis ärge oma praegust elukaaslast/abikaasat arvestage. 
Jah 
Ei 

IF (LHI01 = yes) 

o  
LHI02 (Number of Partnerships before current one) 

Mitu kooselu Teil on olnud lisaks praegusele? Arvestage kooselusid, mil Te 
elasite oma elukaaslase (abikaasaga) ühisel pinnal. 
NUMBER [0..20] 

LHI03 (Partner name) 
Järjepidamise tarbeks märkige palun kõikide endiste elukaaslaste (abikaasade) 
nimed alustades kõige esimesega. 
Soovi korral võite kasutada pseudonüüme.  

LOOP I := 1 TO LHI02 

  
LHI02"> 
LHI03_ (Partner name) 

Järjepidamise tarbeks palun märkige oma kõikide eelmiste partnerite eesnimed 
alates esimesest. 

[I] 
ENDLOOP LOOP I := 1 TO LHI02 

  
LHI02"> 
LHI04a_ (Place first met partner) 

Kuidas Teie ja CollectionMember kohtusite? 

[I] 
LHI04_ (Date started cohabiting Partner) 

Millal Teie ja CollectionMember asusite elama ühisele pinnale? [KK/AAAA] 
Kui Te ei mäleta täpset aega, siis palun hinnake, millal see võis toimuda. 
KK/AAAA 

[I] 
LHI05a_ (Married to Partner) 

Kas Teie ja CollectionMember olite ametlikult abielus? 

[I] IF (LHI05a_[I] = yes) 

  
LHI05b_ (Date married Partner) 

Millal Teie ja CollectionMember oma abielu registreerisite? [KK/AAAA] 
Kui Te ei mäleta täpset aega, siis palun hinnake, millal see võis toimuda. 



[I] 
ENDIF 
LHI06_ (Date Partner Born) 

Millal CollectionMember sündis? [KK/AAAA] 
Kui Te ei tea täpset aega, siis palun hinnake, millal see võis toimuda.  
KK/AAAA 

[I] 
LHI06_2201_ (Partner born in Country [EE]) 

Kas CollectionMember oli sündinud Eestis? 

[I] 
LHI06_2202_ (Partner Ethnicity [EE]) 

Mis rahvusest CollectionMember oli? 

[I] 
LHI06_2203_ (Partner Educational Level [EE]) 

Mis oli tema (CollectionMember) kõrgem lõpetatud haridustase? 

[I] 
LHI07_ (Children with Partner) 

Kas Teie ja CollectionMember omate ühiseid lapsi? Arvestage ainult neid lapsi, 
kes on teie ühised bioloogilised lapsed. 

[I] IF (LHI07_[I] = yes) 

  
LHI08_ (Number of Children with Partner) 

Mitu ühist last teil on? Palun arvestage seejuures ka neid lapsi, kes on tänaseks 
surnud. Kui Te elate samasoolises partnerluses, siis arvestage neid selle suhte ajal 
sündinud lapsi, kelle bioloogiliseks vanemaks olete Teie. 

[I] 
ENDIF 
LHI09_ (Adopted children with Partner) 

Kas Teie ja CollectionMember olete mõne lapse ühiselt lapsendanud? 

[I] IF (LHI09_[I] = yes) 

  
LHI10_ (Number of children Adopted w/ Partner) 

Mitu last olete Teie ja CollectionMember ühiselt lapsendanud? Kui see oli 
samasooline partnerlus, siis arvestage neid lapsi, kes Teie partnerile selle suhte 
ajal sündisid ja kelle Te lapsendasite. 

[I] 
ENDIF 
LHI11_ (Step Children with Partner) 

Kas Teie kooselu alguses omas CollectionMember lapsi, kes ei olnud Teiega 
ühised? 

[I] IF (LHI11_[I] = yes) 

  
LHI12_ (Number of Children Partner had) 

Mitu sellist last tal (CollectionMember) oli? 

[I] 
ENDIF 



LHI13_ (How Partnership ended) 
Kuidas see kooselu lõppes? 

[I] 
LHI14_ (Date Partnership ended) 

Millal see kooselu lõppes? [KK/AAAA] 
Kui Te ei mäleta täpset aega, siis palun hinnake, millal see võis toimuda. 
KK/AAAA 

[I] IF ((LHI05a_[I] = yes)AND(LHI13_[I] = brokeup)) 

  
LHI15a_ (Divorced Partner) 

Kas Teie ja CollectionMember lahutasite oma abielu? 

[I] IF (LHI15a_[I] = yes) 

  
LHI15b_ (Date Divorced Partner) 

Millal Te selle abielu lahutasite? [KK/AAAA] 
Kui Te ei mäleta täpset aega, siis palun hinnake, millal see võis toimuda. 
KK/AAAA 

[I] 
LHI16_ (Who started divorce with Partner) 

Kumb Teist lahutuse juriidilise protsessi algatas? 

[I] 
ENDIF 
ENDIF 
LHI17_ (Partner was same sex) 

Meie uuring hõlmab ka samasooliste inimeste kooselusid. 
Kas CollectionMember oli Teiega samast soost? 

[I] 
LHI17_2201_ (Experienced violence with partner [EE]) 

CollectionMember: Kas Teil tuli temaga koos elades kogeda füüsilist või vaimset 
vägivalda? 

[I] 
ENDLOOP 
ENDIF 
LHI18 (Had children outside of cohabitation) 
Kas Teil on olnud lapsi mõne inimesega, kellega Te pole kunagi koos elanud? 
Jah 
Ei 

IF (LHI18 = yes) 

o  
LHI19 (Number of Children outside of cohabitation) 

Mitu last on Teil olnud inimestega, kellega Te ei ole kunagi koos elanud?  
NUMBER [0..10] 

ENDIF 
LHI20 (Child count verification) 
Teie eelnevate vastuste järgi on Teil olnud bioloogilisi lapsi 0;, lapsendatud 
lapsi 0; ja elukaaslas(t)e (abikaasade) lapsi 0;. Kas see on õige? 



Jah 
Ei 

IF (LHI20 = no) 

o  
LHI21 

Mitu bioloogilist last Teil on kokku? Palun arvestage seejuures ka neid lapsi, kes 
ei ela Teiega koos või on surnud. 
NUMBER [0..20] 

LHI22 
Mitu elukaaslase last Teil kokku on? Palun arvestage seejuures ka neid lapsi, 
kes on tänaseks surnud. 
NUMBER [0..20] 

LHI23 
Mitu lapsendatud last Teil kokku on? Palun arvestage seejuures ka neid lapsi, 
kes on tänaseks surnud. 
NUMBER [0..20] 

ENDIF 
IF (totalchildren > 0) 

o  
LHI24 (Child name) 

Järjepidamise tarbeks märkige palun kõikide nende laste nimed alustades kõige 
esimesest/vanemast. 
Soovi korral võite kasutada pseudonüüme.  

LOOP I := 1 TO totalchildren 

  
totalchildren"> 
LHI24_ (Child name) 

Järjepidamise tarbeks märkige kõikide nende laste nimed alates kõige esimesest. 

[I] 
ENDLOOP LOOP I := 1 TO totalchildren 

  
totalchildren"> 
LHI25_ (Child is alive) 

Kas CollectionMember on praegu elus? 

[I] 
LHI26_ (Child Type) 

Palun märkige, kas CollectionMember on Teie... 

[I] 
LHI27_ (Parent of Child) 

Kes on selle lapse (CollectionMember) teine bioloogiline vanem? 

[I] 
LHI28_ (Sex of child) 

Kas CollectionMember on... 

[I] 
LHI29_ (Child Date of Birth) 



Millal CollectionMember sündis? [KK/AAAA] 
Kui Te ei mäleta täpset aega, siis palun hinnake, millal see võis toimuda. 
KK/AAAA 

[I] IF (LHI25_[I] = no) 

  
LHI30_ (Child Date of Death) 

Millal CollectionMember suri? [KK/AAAA] 
Kui Te ei mäleta täpset aega, siis palun hinnake, millal see võis toimuda. 
KK/AAAA 

[I] 
ENDIF 
IF (LHI25_[I] = yes) 

  
LHI31_ (Child living in same household as respondent) 

Kas CollectionMember elab praegu Teiega samas leibkonnas? 

[I] IF ((NOT(LHI31_[I] = yesa))AND(childage_[I] < 18)) 

  
LHI32_ (Childs usual residency) 

Kus see laps põhiliselt elab? 

[I] 
LHI33_ (Frequency Looking after child) 

Kui sageli Te selle lapse (CollectionMember) järele vaatate? 

[I] IF (NOT(((LHI33_[I] = never)OR(LHI33_[I] = DontKnow))OR(LHI33_[I] = 
Refusal))) 

  
LHI33u_ (Frequency Looking after child [UNIT]) 

...korda 

[I] 
ENDIF 
LHI34_ (Frequency of overnight stay) 

Mitu ööd nädalas veedab CollectionMember keskmiselt Teie leibkonnas? 

[I] 
ENDIF 
IF (childage_[I] > 14) 

  
LHI35_ (Activity Status of child) 

Milline järgnevatest variantidest kirjeldab kõige paremini seda, 
millega CollectionMember praegu peamiselt tegeleb? 

[I] 
ENDIF 
IF (((LHI31_[I] = yesa)OR(LHI31_[I] = yesm))OR(LHI31_[I] = yess)) 

  
LHI36_ (Limitation or disability of child) 

Kui rääkida vähemalt viimasest 6 kuust, siis mil määral on mõni tema 
terviseprobleem piiranud teda (CollectionMember) tegevustes, mida inimesed 
tavaliselt teevad? 



[I] 
LHI37_ (Child health) 

Milline on selle lapse (CollectionMember) tervis üldiselt? 

[I] 
ENDIF 
IF (LHI31_[I] = no) 

  
LHI38_ (Child has ever lived in household) 

Kas CollectionMember on kunagi elanud Teiega samas leibkonnas üle 3 kuu? 

[I] IF (childage_[I] > 14) 

  
LHI39a_ (Freq meeting child) 

Kui sageli Te temaga (CollectionMember) tavapäraselt silmast silma kohtute? 
Kirjutage arv kastikesse. 

[I] IF (NOT(((LHI39a_[I] = never)OR(LHI39a_[I] = DontKnow))OR(LHI39a_[I] = 
Refusal))) 

  
LHI39au_ (How often meeting child [UNIT]) 

...korda 

[I] 
ENDIF 
LHI39b_ (Freq contact child) 

Kui sageli Te suhtlete temaga (CollectionMember) telefoni, kirja, e-posti või muu 
elektroonilise suhtlusvahendi teel? 

[I] IF (NOT(((LHI39b_[I] = never)OR(LHI39b_[I] = DontKnow))OR(LHI39b_[I] = 
Refusal))) 

  
LHI39bu_ (How often contact child [UNIT]) 

...korda 

[I] 
ENDIF 
ENDIF 
LHI40_ (How long it takes to get to child) 

Kui kaua aega kulub Teie kodust tema (CollectionMember) praegusesse elukohta 
jõudmiseks? 
Palun märkige vastus tundides ja minutites [HH:MM] 

[I] 
ENDIF 
LHI41_ (Relationship satisfaction with child) 

Kui rahul olete suhtega, mis Teil selle lapsega (CollectionMember) on? 
Palun andke hinnang skaalal 0-10, kus 0 tähendab, et Te ei ole üldse rahul ning 10, 
et olete täiesti rahul, 5 tähendab, et olete enam-vähem rahul. 

[I] 
ENDIF 
ENDLOOP 
ENDIF 
FERINT (Fertility Intro) 



MOODUL 3/9: seksuaaltervis ja sündimus... 
Käesolev moodul sisaldab ka tundlikke küsimusi. Võite kindel olla, et Teie 
vastuste käsitlemisel rakendatakse kõige rangemaid konfidentsiaalsusreegleid. 

IF (((((asex = female)AND(age < 50))OR(((asex = male)AND(partnerage < 
50))AND(BDEMOGRAPHICS.DEM23 = female)))OR((asex = 
male)AND(NOT(BDEMOGRAPHICS.DEM23 = female))))OR(((asex = 
female)AND(BDEMOGRAPHICS.DEM23 = female))AND(partnerage < 50))) 

o  
FER14 (Intention to have a child in next 3 years) 

Kas Te kavatsete järgmise 3 aasta jooksul (veel ühe) lapse saada? Palun 
arvestage ainult bioloogilisi lapsi.  
Kindlasti mitte 
Tõenäoliselt mitte 
Ei seda ega teist 
Tõenäoliselt küll 
Kindlasti 

IF (NOT(FER14 = Pregnant)) 

  
FER15 (Intention to have a child at all) 

Kui oletada, et Te ei saa järgmise 3 aasta jooksul last, siis kas kavatsete kunagi 
hiljem last/ veel lapsi saada? 
Kindlasti mitte 
Tõenäoliselt mitte 
Ei seda ega teist 
Tõenäoliselt küll 
Kindlasti 

ENDIF 
IF (NOT(FER15 = defno)) 

  
FER16a (Total number of children intended) 

Mitu last kokku Te kavatsete veel saada või lapsendada? Palun ärge arvestage 
juba olemasolevaid lapsi. 
NUMBER [0..10] 

ENDIF 
FER16c (General ideal family size) 

Milline on Teie arvates üldiselt ideaalne laste arv perekonnas?  
NUMBER [0..10] 

FER16b (Personal ideal family size) 
Mis oleks isiklikult Teie jaoks ideaalne laste arv, mida Te soovite või oleksite 
soovinud endale saada? 
NUMBER [0..10] 

IF (((FER15 = probyes)OR(FER15 = defyes))OR(FER15 = unsure)) 

  
FER17 (Child Gender Preference) 

Kas Te tahaksite, et Teie esimene/järgmine laps oleks poiss või tüdruk? 
Poiss 
Tüdruk 
Vahet pole 



ENDIF 
ENDIF 
IF (((FER01a = yes)OR(FER01b = yes))OR(FER01c = yes)) 

o  
FER02 (Pregnancy Expectancy Date) 

Te mainisite varem, et Teie perre peaks sündima laps. Millal see laps peaks 
sündima? [KK/AAAA]  
Kui te ei tea täpset aega, märkige oma hinnang. 
KK/AAAA 
STRING[7] 

FER03 (Pregnancy Intended) 
Kas Te enne praeguse lapseootuse algust kavatsesite (veel üht) last saada? 
Jah 
Ei 
Mul ei olnud selget eelistust 

IF (NOT(FER03 = no)) 

  
FER04 (Pregnancy Timing) 

Kas see lapseootus algas varem kui Te soovisite, hiljem kui soovisite või enam-
vähem soovitud ajal? 
Varem 
Hiljem 
Enam-vähem soovitud ajal 

ENDIF 
ENDIF 
IF ((((((asex = female)AND(age < 50))OR(((asex = male)AND(partnerage < 
50))AND(BDEMOGRAPHICS.DEM23 = female)))AND(NOT(FER01a = 
yes)))AND(NOT(FER01b = yes)))AND(hasyoungchild = yes)) 

o  
FER04b (Last Pregnancy Intended) 

Palun meenutage ka oma kogemust seoses eelmise lapsega. Kas Teil oli 
kavatsus last saada, kui selle lapse eostasite? 
Jah 
Ei 
Mul ei olnud selget eelistust 

IF (NOT(FER04b = no)) 

  
FER04c (Pregnancy Timing) 

Kas Teie eelmise lapse sünnini viinud lapseootus algas varem kui Te soovisite, 
hiljem kui soovisite või enam-vähem soovitud ajal? 
Varem 
Hiljem 
Enam-vähem soovitud ajal 

ENDIF 
ENDIF 
FER04d (Problems conceiving) 
Kas Teil on olnud elus sellist perioodi, kus Teie ja Te partner püüdsite 12 kuu või 
pikema aja jooksul last saada, kuid see ei õnnestunud? 



Jah 
Ei 

IF ((asex = female)AND(hasyoungchild = yes)) 

o  
FER04e (Postpartum) 

Kas Teie menstruaaltsükkel on taastunud pärast viimast rasedust? 
Jah 
Ei 

ENDIF 
IF (age < 50) 

o  
IF (((NOT(FER01a = yes))AND(NOT(FER01b = yes)))AND(NOT(FER01c = yes))) 

  
FER05 (Able to have children) 

Osal inimestel pole füüsiliselt võimalik lapsi saada. Kas Teil on enda teada tervise 
poolest võimalik (veel üht) last saada? 
Kindlasti mitte 
Tõenäoliselt mitte 
Tõenäoliselt on 
Kindlasti on 

IF ((FER05 = defnot)OR(FER05 = probnot)) 

  
FER06 (Sterilized) 

Kas Te olete lasknud ennast steriliseerida või on Teil olnud mõni operatsioon, mis 
teeb (veel ühe) lapse saamise võimatuks? 
Jah 
Ei 

IF (NOT(FER06 = yes)) 

  
FER07 (Infertility Diagnosis) 

Ka Teil on diagnoositud mõni terviseprobleem, mis selgitaks, miks Te ei saa (veel 
ühte) last? 
SET OF Endometrioos 
Liited 
Ummistunud munajuhad 
Polütsüstiline munasarjasündroom 
Väikevaagna põletik 
Ovulatsiooni puudumine või ebaregulaarne ovulatsioon 
Spermatosoidide vähesus või halb kvaliteet 
Emaka fibroidid 
Põhjust pole leitud 
Mitte ükski eelmainitud põhjustest 

ENDIF 
IF (BDEMOGRAPHICS.DEM21 = yes) 

  
FER08 (Partner able to have children) 

Kas Teie praegune elukaaslane (abikaasa) on Teie teada tervise poolest võimeline 
soovi korral last saama? 



Kindlasti mitte 
Tõenäoliselt mitte 
Tõenäoliselt on 
Kindlasti on 

IF ((FER08 = defnot)OR(FER08 = probnot)) 

  
FER09 (Partner Sterilized) 

Kas Teie elukaaslane (abikaasa) on lasknud ennast steriliseerida või on tal olnud 
mõni operatsioon, mis teeb (veel ühe) lapse saamise võimatuks? 
Jah 
Ei 

ENDIF 
ENDIF 
ENDIF 
IF (((NOT((BDEMOGRAPHICS.DEM01 = male)AND(BDEMOGRAPHICS.DEM23 = 
male)))AND(NOT((BDEMOGRAPHICS.DEM01 = 
male)AND(BDEMOGRAPHICS.DEM21 = no))))AND(NOT(((FER05 = 
defnot)OR(FER06 = yes))AND(BDEMOGRAPHICS.DEM01 = female)))) 

  
FER10a (Trying to get pregnant) 

Kas Te püüate oma elukaaslasega (abikaasaga) praegu last saada? 
Jah 
Ei 

IF (FER10a = yes) 

  
FER10b (Date started trying to get pregnant) 

Palun meenutage, mis ajast alates Te oma elukaaslasega (abikaasaga) püüate last 
saada? [KK/AAAA] 
Kui Te pole täpses ajas kindel, siis palun hinnake, millal Te umbes alustasite? 
KK/AAAA 
STRING[7] 

ENDIF 
ENDIF 
ENDIF 
FER11_ (Infertility Treatments) 

Kas Te ja Teie partner olete kunagi rasestumise soodustamiseks kasutanud 
mõnda järgnevatest võimalustest? Palun märkige kõik variandid, mida olete 
kasutanud. 
SET OF Ravimite võtmine 
Ovulatsiooniaja määramine 
Kehaväline viljastamine (IVF) või spermatosoidi intratsütoplasmaatiline 
injektsioon (ICSI) 
Kirurgiline operatsioon 
Kunstlik viljastamine 
Arstiga konsulteerimine 
Muu ravi 

IF ((NOT(FER01a = yes))AND(NOT(FER01b = yes))) 

  
FER12_ (Contraception) 



Kas Teie või Teie partner kasutate mõnda alltoodud vahenditest või meetoditest 
raseduse vältimiseks? Nimetage kõik vahendid ja meetodid, mida praegu 
kasutate. 
SET OF Kondoom 
Rasedusvastased tabletid 
Emakasisene vahend (hormoonspiraal, vaskspiraal) 
Pessaar 
Vahud/kreemid/geelid/tupeküünlad 
Süstitav hormonaalne vahend (nt Depo-Provera) 
Implantaat (nt Norplant) 
Viljakusmonitor Persona 
Hädaabikontratseptiivid (SOS-pillid) 
Katkestatud suguühe 
Kalendrimeetod e bioloogiline rütmimeetod 
Tuperõngas 
Naiste kondoom 

ENDIF 
IF (haspartner = yes) 

  
FER29 (Contraception Autonomy) 

Kes peamiselt otsustab rasestumisvastaste vahendite kasutamise üle? 
Alati mina 
Tavaliselt mina 
Mina ja elukaaslane (abikaasa) võrdselt 
Tavaliselt elukaaslane (abikaasa) 
Alati elukaaslane (abikaasa) 
Alati või tavaliselt keegi kolmas 

ENDIF 
FER13 (Had intercourse in the last 4 weeks) 

Kas Te olete viimase 4 nädala jooksul olnud seksuaalvahekorras? 
Jah 
Ei 

IF (haspartner = yes) 

  
FER28 (Sexual Autonomy) 

Kas saate öelda oma elukaaslasele (abikaasale) 'ei', kui Te ei soovi 
seksuaalvahekorda? 
Jah 
Ei 

ENDIF 
ENDIF 
IF (asex = female) 

o  
FER21 (Age of first menstruation) 

Kui vanalt Teil menstruatsioon algas? 
NUMBER [0..50] 

FER24 (Age starting menopause) 
Kui vanalt Teil algas menopaus? Kui Teil menopaus ei ole alanud, siis palun 
märkige 'Ei käi minu kohta'. 



NUMBER [0..79] 

ENDIF 
IF (asex = male) 

o  
FER22 (Age of voice breaking) 

Kui vanalt Teil oli häälemurre? 
NUMBER [0..50] 

ENDIF 
FER23 (Age of first intercourse) 
Kui vanalt Te olite esimest korda seksuaalvahekorras? Kui Te ei ole kunagi 
seksuaalvahekorras olnud, siis palun märkige 'Ei käi minu kohta'. 
NUMBER [0..50] 

HHDINT (HH Grid Intro) 
MOODUL 4/9: Teie leibkonnast... 
Järgnevad küsimused puudutavad teisi Teie leibkonnas elavaid inimesi, lisaks 
Teile, Teie elukaaslasele ja lastele. 

HHD01a (Other Household Members) 
Kas Teie leibkonnas elab veel keegi lisaks Teile ja Teie partnerile (välja arvatud 
Teie bioloogilised lapsed, adopteeritud või kasulapsed)? 
Arvestage ka inimesi, kes elavad osa ajast mujal. 
Jah 
Ei 

IF (HHD01a = yes) 

o  
HHD01b (Number of Other Household Members) 

Mitu inimest elab veel Teie leibkonnas (lisaks Teile, Teie partnerile ja teie 
bioloogilistele, adopteeritud või kasulastele)? 
NUMBER [0..20] 

ENDIF 
IF (HHD01a = yes) 

o  
HHD02 (Name of HH Member) 

Palun märkige kõigi nende inimeste eesnimed, et oleks lihtsam järge pidada. Kui 
soovite, siis võite kasutada pseudonüüme.  

LOOP I := 1 TO HHD01b 

  
HHD01b"> 
HHD02_ (Name of HH Member) 

Palun märkige nende leibkonnaliikmete eesnimed ja perekonnanime esitähed. Kui 
on liikmetel ühesugused nimed, eristage numbriga. 

[I] 
ENDLOOP LOOP I := 1 TO HHD01b 

  
HHD01b"> 
HHD03_ (Temporary Away HH Member) 

Kas CollectionMember viibib kodust ajutiselt eemal, näiteks tööl, internaatkoolis, 
kutsekoolis, haiglas või mujal? 



[I] 
HHD04_ (HH Member Relationship to R) 

Kes CollectionMember Teile on? 

[I] 
HHD05_ (Sex of HH Member) 

Kas CollectionMember on... 

[I] 
HHD06_ (HH Member DoB) 

Millal CollectionMember sündis? [KK/AAAA] 
Kui Te ei tea täpset aega, siis palun hinnake, millal ta võis sündinud olla. 
KK/AAAA 

[I] 
HHD07_ (Activity of HH Member) 

Milline järgnevatest variantidest kõige paremini teda (CollectionMember) 
iseloomustab? 

[I] 
HHD08_ (Relationship to R of HH Member) 

Kui rahul Te olete enda ja tema (CollectionMember ) vahelise läbisaamisega? 
Palun andke hinnang skaalal 0-10, kus 0 tähendab, et Te ei ole üldse rahul ning 
10, et olete täiesti rahul, 5 tähendab, et olete enam-vähem rahul. 

[I] 
HHD09_ (Disability of HH Member) 

Kui rääkida vähemalt viimasest 6 kuust , siis mil määral on mõni tema 
terviseprobleem piiranud teda (CollectionMember) tegevustes, mida inimesed 
tavaliselt teevad?  

[I] 
ENDLOOP 
ENDIF 
IF (corespartner = 1) 

o  
HHD11 (Household Tasks Intro) 

Järgmised küsimused puudutavad kodutööde jaotust Teie leibkonnas. Palun 
märkige, kes Teie peres järgmisi töid teeb.  

HHD11a (Household Tasks: preparing meals) 
Teeb igapäevaselt süüa 
Alati mina 
Tavaliselt mina 
Mina ja elukaaslane (abikaasa) võrdselt 
Tavaliselt elukaaslane (abikaasa) 
Alati elukaaslane (abikaasa) 
Alati või tavaliselt keegi kolmas 

HHD11b (Household Tasks: vacuuming) 
Koristab tolmuimejaga 
Alati mina 
Tavaliselt mina 
Mina ja elukaaslane (abikaasa) võrdselt 
Tavaliselt elukaaslane (abikaasa) 



Alati elukaaslane (abikaasa) 
Alati või tavaliselt keegi kolmas 

HHD11c (Household Tasks: doing laundry) 
Tegeleb pesu pesemisega 
Alati mina 
Tavaliselt mina 
Mina ja elukaaslane (abikaasa) võrdselt 
Tavaliselt elukaaslane (abikaasa) 
Alati elukaaslane (abikaasa) 
Alati või tavaliselt keegi kolmas 

HHD11d (Household Tasks: small repairs) 
Teeb kodus väiksemaid parandustöid 
Alati mina 
Tavaliselt mina 
Mina ja elukaaslane (abikaasa) võrdselt 
Tavaliselt elukaaslane (abikaasa) 
Alati elukaaslane (abikaasa) 
Alati või tavaliselt keegi kolmas 

HHD11e (Household Tasks: finances) 
Maksab arveid ja peab sissetulekute-väljaminekute üle arvet  
Alati mina 
Tavaliselt mina 
Mina ja elukaaslane (abikaasa) võrdselt 
Tavaliselt elukaaslane (abikaasa) 
Alati elukaaslane (abikaasa) 
Alati või tavaliselt keegi kolmas 

HHD11f (Household Tasks: social) 
Korraldab ühiseid sotsiaalseid üritusi 
Alati mina 
Tavaliselt mina 
Mina ja elukaaslane (abikaasa) võrdselt 
Tavaliselt elukaaslane (abikaasa) 
Alati elukaaslane (abikaasa) 
Alati või tavaliselt keegi kolmas 

HHD12 (Household Tasks Satisfaction) 
Kui rahul Te olete kodutööde jaotusega enda ja oma elukaaslase (abikaasa) 
vahel? Palun hinnake oma rahulolu kodutööde jaotusega skaalal 0-10, kus 0 
tähendab, et Te ei ole üldse rahul ning 10, et olete täiesti rahul, 5 tähendab, et 
olete enam-vähem rahul. 
NUMBER [0..10] 

IF (hasyoungchild = yes) 

  
HHD13 (Childcare Tasks Intro) 

Järgnev puudutab erinevaid lastega seotud tegevusi. Palun märkige, kes Teie 
peres neid teeb. 

HHD13a (Childcare Tasks: dressing) 
Riietab lapsi või kontrollib, et nad oleksid sobivalt riides 



Alati mina 
Tavaliselt mina 
Mina ja elukaaslane (abikaasa) võrdselt 
Tavaliselt elukaaslane (abikaasa) 
Alati elukaaslane (abikaasa) 
Alati või tavaliselt keegi kolmas 
Lapsed saavad ise hakkama 

HHD13b (Childcare Tasks: stay with ill children) 
Jääb koju, kui lapsed jäävad haigeks 
Alati mina 
Tavaliselt mina 
Mina ja elukaaslane (abikaasa) võrdselt 
Tavaliselt elukaaslane (abikaasa) 
Alati elukaaslane (abikaasa) 
Alati või tavaliselt keegi kolmas 
Lapsed saavad ise hakkama 

HHD13c (Childcare Tasks: playing with children) 
Mängib lastega ja/või osaleb nende vaba aja tegevustes 
Alati mina 
Tavaliselt mina 
Mina ja elukaaslane (abikaasa) võrdselt 
Tavaliselt elukaaslane (abikaasa) 
Alati elukaaslane (abikaasa) 
Alati või tavaliselt keegi kolmas 
Lapsed saavad ise hakkama 

IF (childover6 = yes) 

  
HHD13d (Childcare Tasks: homework) 

Aitab lapsi koolitööde tegemisel 
Alati mina 
Tavaliselt mina 
Mina ja elukaaslane (abikaasa) võrdselt 
Tavaliselt elukaaslane (abikaasa) 
Alati elukaaslane (abikaasa) 
Alati või tavaliselt keegi kolmas 
Lapsed saavad ise hakkama 

HHD13e (Childcare Tasks: putting children to bed) 
Paneb lapsi magama 
Alati mina 
Tavaliselt mina 
Mina ja elukaaslane (abikaasa) võrdselt 
Tavaliselt elukaaslane (abikaasa) 
Alati elukaaslane (abikaasa) 
Alati või tavaliselt keegi kolmas 
Lapsed saavad ise hakkama 

ENDIF 
HHD14 (Childcare Tasks Satisfaction) 

Kui rahul Te olete sellega, kuidas laste eest hoolitsemise ülesanded on Teie ja 
Teie elukaaslase (abikaasa) vahel jagatud? 



Palun hinnake oma rahulolu ülesannete jaotusega skaalal 0-10, kus 0 tähendab, 
et Te ei ole üldse rahul ning 10, et olete täiesti rahul, 5 tähendab, et olete enam-
vähem rahul. 
NUMBER [0..10] 

ENDIF 
HHD15 (Decision Making Intro) 

Järgnev puudutab igapäevaste otsuste tegemist. Palun märkige, kes Teie peres 
järgnevates asjades otsuseid teeb. 

HHD15a (Decision Making: routine purchases) 
Perele igapäevaste ostude tegemine 
Alati mina 
Tavaliselt mina 
Mina ja elukaaslane (abikaasa) võrdselt 
Tavaliselt elukaaslane (abikaasa) 
Alati elukaaslane (abikaasa) 
Alati või tavaliselt keegi kolmas 

HHD15b (Decision Making: expensive purchases) 
Perele suuremate ostude tegemine 
Alati mina 
Tavaliselt mina 
Mina ja elukaaslane (abikaasa) võrdselt 
Tavaliselt elukaaslane (abikaasa) 
Alati elukaaslane (abikaasa) 
Alati või tavaliselt keegi kolmas 

HHD15c (Decision Making: time spent working) 
Teie poolt tööle pühendatav aeg 
Alati mina 
Tavaliselt mina 
Mina ja elukaaslane (abikaasa) võrdselt 
Tavaliselt elukaaslane (abikaasa) 
Alati elukaaslane (abikaasa) 
Alati või tavaliselt keegi kolmas 

HHD15d (Decision Making: time partner spends working) 
Teie elukaaslase poolt tööle pühendatav aeg 
Alati mina 
Tavaliselt mina 
Mina ja elukaaslane (abikaasa) võrdselt 
Tavaliselt elukaaslane (abikaasa) 
Alati elukaaslane (abikaasa) 
Alati või tavaliselt keegi kolmas 

HHD16 (How income is organized) 
Kuidas Teie ja Teie elukaaslane (abikaasa) olete oma pere sissetuleku 
kasutamise korraldanud? Milline järgnevatest variantidest kirjeldab seda kõige 
paremini? 
Mina korraldan kõiki rahaasju ja ma annan elukaaslasele tema osa 
Minu elukaaslane korraldab kõiki rahaasju ja ta annab mulle minu osa 
Me paneme kogu raha kokku, mõlemad kasutavad vastavalt vajadusele 
Me paneme osa rahast kokku, ülejäänu hoiame eraldi 



Me kumbki hoiame oma raha eraldi 
Muu 

HHD17 (How expenses are organized) 
Kuidas toimub Teie peres igakuiste ühiste kulude kandmine (nt üür, toidukulud 
jne)? 
Mina maksan kõigi kulude eest üksi 
Minu elukaaslane maksab kõigi kulude eest üksi 
Maksame mõlemad umbes võrdselt 
Maksame mõlemad vastavalt oma sissetulekule 
Maksame mõlemad, aga meil ei ole kulude jagamisel kindlat reeglit  

ENDIF 
IF (hasyoungchild = yes) 

o  
HHD18 (Regular help with childcare) 

Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul saanud regulaarset abi lapsehoidmisel 
sugulastelt, sõpradelt või teistelt inimestelt, kelle jaoks laste eest hoolitsemine 
pole nende töö? 
Jah 
Ei 

IF (HHD18 = yes) 

  
HHD19_ (Regular help with childcare: People) 

Kes on Teid regulaarselt abistanud lapsehoidmisel? Nimetage ainult neid inimesi, 
kelle jaoks laste eest hoolitsemine pole nende kutsetöö. 
SET OF Elukaaslane (abikaasa) 
Poeg 
Tütar 
Elukaaslase (abikaasa) poeg 
Elukaaslase (abikaasa) tütar 
Ema 
Isa 
Isa elukaaslane (abikaasa) 
Ema elukaaslane (abikaasa) 
Elukaaslase (abikaasa) ema või kasuema 
Elukaaslase (abikaasa) isa või kasuisa 
Vanavanemad (Teie või elukaaslase (abikaasa) omad) 
Lapselaps 
Õde 
Vend 
Tütre elukaaslane (abikaasa) 
Poja elukaaslane (abikaasa) 
Elukaaslase (abikaasa) õde või vend 
Muu sugulane 
Sõber, tuttav, naaber või töökaaslane 
Keegi muu 

HHD20 (Regular help with childcare: Frequency) 
Kui suures mahus Te temalt/ neilt lapsehoidmisel abi saite? 
NUMBER [0..10000] 

IF (NOT((HHD20 = DontKnow)OR(HHD20 = Refusal))) 



  
HHD20u (Regular help with childcare: Frequency [UNIT]) 

...tundi 
Nädalas 
Kuus 
Aastas 

ENDIF 
HHD21 (Regular help with childcare: Paid) 

Kas tema/ mõni neist inimestest sai oma abi eest rahalist tasu? 
Jah 
Ei 

ENDIF 
HHD22 (Regular help with child care (institutional / from whom caring for children is a job)) 

Kas Te saate regulaarset abi lapsehoidmisel lasteaiast, lastehoiust, 
pikapäevarühmast, tasustatud lapsehoidjalt või mõnelt muult tasuliselt 
teenusepakkujalt? 
Jah 
Ei 

IF (HHD22 = yes) 

  
HHD23_ (Childcare providers) 

Palun märkige kõik variandid, mida Te regulaarselt kasutate. 
SET OF Lapsehoidja 
Päevahoid 
Lasteaed 
Pikapäevarühm 
Omaalgatuslik lastehoid 
Muu lastehoiuteenuse pakkuja 

HHD24 (Cost of Childcare) 
Kui palju Teie leibkond tavaliselt lapsehoiu eest maksab (kui kasutate tasulist 
lapsehoidu)? 
NUMBER [0..9999999] 

IF (NOT(((HHD24 = 0)OR(HHD24 = DontKnow))OR(HHD24 = Refusal))) 

  
HHD24u (Cost of Childcare [UNIT]) 

...korda 
Nädalas 
Kuus 
Aastas 

ENDIF 
ENDIF 
ENDIF 
HHD24a (Regularly pay for housework help) 
Kas Teie leibkond maksab kellelegi regulaarselt majapidamistööde tegemise 
eest? 
Jah 
Ei 

HHD25 (Helped others with childcare) 



Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul kedagi lastehoidmisega abistanud? Kui 
lastehoid on Teie töö, siis arvestage ainult sellist abi, mida olete pakkunud 
väljaspool oma kutsetegevust. 
Jah 
Ei 

IF (HHD25 = yes) 

o  
HHD26_ (Helped others with childcare) 

Keda Te olete lastehoiuga abistanud? Palun märkige kõik inimesed, keda Te 
olete abistanud. 
SET OF Elukaaslane (abikaasa) 
Poeg 
Tütar 
Elukaaslase (abikaasa) poeg 
Elukaaslase (abikaasa) tütar 
Ema 
Isa 
Isa elukaaslane (abikaasa) 
Ema elukaaslane (abikaasa) 
Elukaaslase (abikaasa) ema või kasuema 
Elukaaslase (abikaasa) isa või kasuisa 
Vanavanemad (Teie või elukaaslase (abikaasa) omad) 
Lapselaps 
Õde 
Vend 
Tütre elukaaslane (abikaasa) 
Poja elukaaslane (abikaasa) 
Elukaaslase (abikaasa) õde või vend 
Muu sugulane 
Sõber, tuttav, naaber või töökaaslane 
Keegi muu 

ENDIF 
HHD28 (Regular help with household tasks) 
Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul saanud regulaarselt abi majapidamistööde 
tegemisel inimestelt, kelle jaoks majapidamistöödes abistamine ei ole nende töö. 
Majapidamistööde alla loeme igapäevast söögi tegemist, koristamist, pesu 
pesemist, väiksemate parandustööde tegemist majapidamises, arvete maksmist 
ja eelarvestamist. 
Jah 
Ei 

IF (HHD28 = yes) 

o  
HHD29_ (Regular help with household tasks) 

Kes on Teid regulaarselt majapidamistöödega abistanud? Arvestage vaid 
inimesi, kelle jaoks majapidamistöödega abistamine pole nende töö. 
Majapidamistööde alla loeme igapäevast söögi tegemist, koristamist, pesu 
pesemist, väiksemate parandustööde tegemist majapidamises, arvete maksmist 
ja eelarvestamist. 
SET OF Elukaaslane (abikaasa) 
Poeg 
Tütar 



Elukaaslase (abikaasa) poeg 
Elukaaslase (abikaasa) tütar 
Ema 
Isa 
Isa elukaaslane (abikaasa) 
Ema elukaaslane (abikaasa) 
Elukaaslase (abikaasa) ema või kasuema 
Elukaaslase (abikaasa) isa või kasuisa 
Vanavanemad (Teie või elukaaslase (abikaasa) omad) 
Lapselaps 
Õde 
Vend 
Tütre elukaaslane (abikaasa) 
Poja elukaaslane (abikaasa) 
Elukaaslase (abikaasa) õde või vend 
Muu sugulane 
Sõber, tuttav, naaber või töökaaslane 
Keegi muu 

ENDIF 
HHD35 (Given help with household tasks) 
Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul osutanud regulaarset abi kodutööde 
tegemisel inimestele, kes ei ela Teie leibkonnas? Kui kodutöödes abistamine on 
Teie töö, siis arvestage ainult sellist abi, mida olete pakkunud väljaspool oma 
kutsetegevust. 
Majapidamistööde alla loeme igapäevast söögi tegemist, koristamist, pesu 
pesemist, väiksemate parandustööde tegemist majapidamises, arvete maksmist 
ja eelarvestamist. 
Jah 
Ei 

IF (HHD35 = yes) 

o  
HHD36_ (Given help with household tasks: People) 

Kellele Te olete kodutöödes abi osutanud? Palun märkige kõik inimesed, kellele 
olete abi osutanud väljaspool oma leibkonda. 
Majapidamistööde alla loeme igapäevast söögi tegemist, koristamist, pesu 
pesemist, väiksemate parandustööde tegemist majapidamises, arvete maksmist 
ja eelarvestamist. 
SET OF Elukaaslane (abikaasa) 
Poeg 
Tütar 
Elukaaslase (abikaasa) poeg 
Elukaaslase (abikaasa) tütar 
Ema 
Isa 
Isa elukaaslane (abikaasa) 
Ema elukaaslane (abikaasa) 
Elukaaslase (abikaasa) ema või kasuema 
Elukaaslase (abikaasa) isa või kasuisa 
Vanavanemad (Teie või elukaaslase (abikaasa) omad) 
Lapselaps 
Õde 



Vend 
Tütre elukaaslane (abikaasa) 
Poja elukaaslane (abikaasa) 
Elukaaslase (abikaasa) õde või vend 
Muu sugulane 
Sõber, tuttav, naaber või töökaaslane 
Keegi muu 

ENDIF 
GENINT (Generations Intro) 
MOODUL 5/9: teie tausta ja lapsepõlve kohta ... 
Nüüd mõned küsimused Teie vanemate, peretausta ja lapsepõlve kohta. 

IF (mumcores = no) 

o  
GEN01 (Biological Mother still alive) 

Kas Teie bioloogiline ema elab? 
Jah, elab 
Ei, ei ela 
Ma ei tea, kas ta elab 
Ma ei tea temast midagi 

ENDIF 
IF (dadcores = no) 

o  
GEN02 (Biological Father still alive) 

Kas Teie bioloogiline isa elab? 
Jah, elab 
Ei, ei ela 
Ma ei tea, kas ta elab 
Ma ei tea temast midagi 

ENDIF 
IF ((((mumcores = no)AND(dadcores = no))AND(GEN02 = yes))AND(GEN01 = 
yes)) 

o  
GEN03 (Parents live together) 

Kas Teie (bioloogilised) vanemad elavad koos? 
Jah 
Ei 

ENDIF 
IF (mumcores = no) 

o  
GEN09 (Date of Mothers Birth) 

Millal Teie bioloogiline ema sündis? [KK/AAAA] 
Kui Te ei tea täpset aega, siis palun hinnake, millal see võis toimuda. 
KK/AAAA 
STRING[7] 

ENDIF 
IF (GEN01 = no) 

o  
GEN10 (Date of Mothers Death) 



Millal Teie ema suri? [KK/AAAA] 
Kui Te ei tea täpset aega, siis palun hinnake, millal see võis toimuda. 
KK/AAAA 
STRING[7] 

ENDIF 
GEN11 (Is mother born in the country) 
Kas Teie ema sündis Eestis? 
Jah 
Ei 

IF (GEN11 = no) 

o  
GEN12 (Mothers country of birth) 

Millises riigis ta sündis? Sisestades riigi nime esimesi tähti, ilmub riigi nimi 
nimekirjas, mille järel klikkige sellel nimel riigi valimiseks. 
STRING 

JOBCODER: Cntfile3 
ENDIF 
GEN12_2201 (Mothers Nationality [EE]) 
Mis rahvusest on (oli) Teie ema? 
Eestlane 
Venelane 
Muu rahvus 

IF ((GEN01 = yes)AND(mumcores = no)) 

o  
GEN15a (Freq of meeting with Mother) 

Kui tihti Te oma emaga tavapäraselt silmast silma kohtute? 
NUMBER [0..365] 

IF (NOT(((GEN15a = never)OR(GEN15a = DontKnow))OR(GEN15a = Refusal))) 

  
GEN15au (Freq of meeting with Mother [UNIT]) 

...korda 
Nädalas 
Kuus 
Aastas 

ENDIF 
GEN15b (Freq of contact with Mother) 

Kui sageli Te suhtlete oma emaga telefoni, kirja, e-posti või muu elektroonilise 
suhtlusvahendi teel? 
NUMBER [0..365] 

IF (NOT(((GEN15b = never)OR(GEN15b = DontKnow))OR(GEN15b = Refusal))) 

  
GEN15bu (Freq of contact with Mother [UNIT]) 

korda... 
Nädalas 
Kuus 
Aastas 

ENDIF 



GEN16 (Satisfaction with the relationship with Mother) 
Kui rahul Te olete läbisaamisega oma emaga? 
Palun andke hinnang skaalal 0-10, kus 0 tähendab, et Te ei ole läbisaamisega 
üldse rahul ning 10, et olete täiesti rahul, 5 tähendab, et olete enam-vähem 
rahul. 
NUMBER [0..10] 

GEN17 (Everyday Activity Limitation of Mother) 
Kui rääkida vähemalt viimasest 6 kuust, siis mil määral on mõni tema 
terviseprobleem piiranud Teie ema tegevustes, mida inimesed tavaliselt 
teevad?  
On piiranud oluliselt 
On piiranud, kuid mitte oluliselt 
Ei ole piiranud 

ENDIF 
IF (dadcores = no) 

o  
GEN23 (Date of Fathers Birth) 

Millal Teie bioloogiline isa sündis? [KK/AAAA] 
Kui Te ei tea täpset aega, siis palun hinnake, millal see võis toimuda. 
STRING[7] 

ENDIF 
IF (GEN02 = no) 

o  
GEN24 (Date of Fathers death) 

Millal Teie isa suri? [KK/AAAA] 
Kui Te ei tea täpset aega, siis palun hinnake, millal see võis toimuda. 
KK/AAAA 
STRING[7] 

ENDIF 
GEN25 (Is father born in [COUNTRY]) 
Kas Teie isa sündis Eestis? 
Jah 
Ei 

IF (GEN25 = no) 

o  
GEN26 (Fathers Country of Birth) 

Millises riigis ta sündis? Sisestage esimesed tähed riigi nimest ning kui riik 
ilmub nimekirja, siis valige see riigi nime peale klikkides. 
STRING 

JOBCODER: Cntfile4 
ENDIF 
GEN26_2201 (Fathers Nationality [EE]) 
Mis rahvusest teie isa on(oli)? 
Eestlane 
Venelane 
Muu rahvus 

IF ((GEN02 = yes)AND(dadcores = no)) 

o  



GEN29a (Freq of meeting with Father) 
Kui sageli Te oma isaga tavapäraselt silmast silma kohtute? 
NUMBER [0..365] 

IF (NOT(((GEN29a = never)OR(GEN29a = DontKnow))OR(GEN29a = Refusal))) 

  
GEN29au (Time Unit Freq of Meeting wih Father [UNIT]) 

...korda 
Nädalas 
Kuus 
Aastas 

ENDIF 
GEN29b (Freq of contact with Father) 

Kui sageli Te suhtlete oma isaga telefoni, kirja, e-posti või muu elektroonilise 
suhtlusvahendi teel? 
NUMBER [0..365] 

IF (NOT(((GEN29b = never)OR(GEN29b = DontKnow))OR(GEN29b = Refusal))) 

  
GEN29bu (Time Unit Freq of contact wih Father [UNIT]) 

...korda 
Nädalas 
Kuus 
Aastas 

ENDIF 
GEN30 (Satisfaction with the relationship with Father) 

Kui rahul Te olete läbisaamisega oma isaga? 
Palun andke hinnang skaalal 0-10, kus 0 tähendab, et Te ei ole läbisaamisega 
üldse rahul, ning 10, et olete täiesti rahul, 5 tähendab, et olete enam-vähem 
rahul. 
NUMBER [0..10] 

GEN31 (Everyday Activity Limitation of Father) 
Kui rääkida vähemalt viimasest 6 kuust, siis mil määral on mõni terviseprobleem 
piiranud Teie isa igapäevategevustes, mida inimesed tavaliselt teevad? Kas. 
On piiranud oluliselt 
On piiranud, kuid mitte oluliselt 
Ei ole piiranud 

ENDIF 
GEN37a (Biological parents married) 
Nüüd mõned küsimused Teie peretausta ja lapsepõlve kohta. Kas Teie 
bioloogilised vanemad olid/on omavahel abielus? 
Jah 
Ei 

IF (GEN37a = yes) 

o  
GEN37 (Date of parents marriage) 

Millal nad abiellusid? [KK/AAAA] 
Kui Te ei tea täpset aega, siis palun hinnake, millal see võis toimuda. 
KK/AAAA 
STRING[7] 



ENDIF 
GEN38a (Biological parents Broke Up) 
Kas Teie bioloogilised vanemad on kunagi lahku läinud? 
Jah 
Ei 
Nad ei ole koos kunagi elanud 

IF (GEN38a = yes) 

o  
GEN38b (Date of parents break up) 

Millal see (esimest korda) juhtus? [KK/AAAA] 
Kui Te ei tea täpset aega, siis palun hinnake, millal see võis toimuda. 
KK/AAAA 
STRING[7] 

ENDIF 
GEN39a (Number of Brothers) 
Mitu venda Teil on? Palun arvestage ka neid, kes on praeguseks surnud. 
NUMBER [0..20] 

GEN39b (Number of Sisters) 
Mitu õde Teil on? Palun arvestage ka neid, kes on praeguseks surnud. 
NUMBER [0..20] 

IF (GEN39aGEN39b > 0) 

o  
GEN40 (Birth order of siblings) 

Mitu Teie õdedest-vendadest on Teist vanemad? Palun arvestage ka neid, kes on 
praeguseks surnud. Kui Te olete üks kaksikutest, ärge lugege oma kaksikõde/-
venda vanemaks. Kui Teil ei ole ühtegi vanemat õde/venda, märkige 0. 
NUMBER [0..20] 

ENDIF 
GEN41a (Year mother's first birth) 
Mis aastal Teie bioloogiline ema oma esimese lapse sünnitas?  
NUMBER [1900..2030] 

GEN41b (Year father's first birth) 
Mis aastal Teie bioloogilise isa esimene laps sündis? 
NUMBER [1900..2030] 

GEN42 (Lived as a child) 
Kus Te elasite enamuse aja oma lapsepõlvest (kuni 15. eluaastani)? 
Eestis 
Väljaspool Eestit 

IF (GEN42 = incountry) 

o  
GEN43 (Region where living during childhood until age 15) 

Kus Te Eestis elasite enamuse aja oma lapsepõlvest? Palun valige sobivaim 
variant. Kui te elasite maal, valige maakonna nime järgi maa-asulad. 
Antsla alev/linn 
Aegviidu 
Abja-Paluoja alev/linn 
Ahtme 



Elva linn 
Haapsalu linn 
Harju maakonna/rajooni maa-asulad 
Hiiu maakonna/rajooni maa-asulad 
Ida-Virumaa maakonna (Kohtla-Järve rajooni) maa-asulad 
Jõgeva linn 
Jõgeva maakonna/rajooni maa-asulad 
Jõhvi linn 
Järva maakonna (Paide rajooni) maa-asulad 
Järvakandi alev 
Kallaste linn 
Karksi-Nuia alev/linn 
Keila 
Kehra alev/linn 
Kilingi-Nõmme linn 
Kiviõli linn 
Kohila alev 
Kohtla-Järve linn 
Kohtla 
Kunda linn 
Kuressaare linn 
Kärdla linn 
Lihula alev/linn 
Loksa alev/linn 
Lääne maakonna (Haapsalu rajooni) maa-asulad 
Lääne-Virumaa (Rakvere rajooni) maa-asulad 
Maardu alev/linn 
Mustvee linn 
Mõisaküla linn 
Märjamaa alev 
Narva linn 
Narva-Jōesuu alev/linn 
Paide linn 
Paldiski linn 
Põltsamaa linn 
Põlva alev/linn 
Pärnu linn 
Pärnu maakonna/rajooni maa-asulad 
Pärnu-Jaagupi 
Püssi 
Põlva maakonna/rajooni maa-asulad 
Otepää linn 
Rapla alev/linn 
Rapla maakonna/rajooni (maa-asulad) 
Rakvere linn 
Räpina alev/linn 
Saare maakonna (Kingissepa rajooni) maa-asulad 
Saue alev/linn 
Sindi linn 
Sillamäe linn 
Suure-Jaani linn 
Tallinn 
Tamsalu alev/linn 



Tapa linn 
Tartu linn 
Tartu maakonna/rajooni maa-asulad 
Tootsi alev 
Tõrva vald/linn 
Türi linn 
Valga linn 
Valga maakonna/rajooni maa-asulad 
Viljandi linn 
Viljandi maakonna/rajooni maa-asulad 
Võhma alev/linn 
Võru linn 
Võsu 
Võru maakonna/rajooni maa-asulad 
Vändra alev 

ENDIF 
IF (GEN42 = abroad) 

o  
GEN44a (Country where living during childhood until age 15) 

Millises riigis Te elasite enamuse oma lapsepõlvest? Alustage riiginime 
sisestamist, mille järel riik ilmub nimekirja, seejärel valige see riigi nimele 
klikkides. 
STRING 

JOBCODER: Cntfile5 
ENDIF 
IF (GEN42 = incountry) 

o  
GEN44b (Lived abroad for more than a year) 

Kas Te elasite oma lapsepõlves (kuni 15. eluaastani) rohkem kui 3 kuud 
väljaspool Eestit? 
Jah 
Ei 

ENDIF 
GEN44_2201 (Language spoken at home in childhood [EE]) 
Milline oli Teie kodune keel lapsepõlves (st kuni 15 eluaastani)? Kui rääkisite 
lapsepõlvekodus mitut keelt, siis palun nimetage Teie poolt enimkasutatud keel. 
Eesti keel 
Vene keel 
Muu keel 

GEN45 (With both biological parents during childhood until age 15) 
Kas Te elasite enamuse oma lapsepõlvest (kuni 15. eluaastani) koos oma 
mõlema bioloogilise vanemaga? 
Jah 
Ei 

IF (GEN45 = no) 

o  
GEN46 (With whom R lived until age 15) 

Kellega Te elasite koos enamuse oma lapsepõlvest (kuni 15. eluaastani)? 



Ainult bioloogilise emaga 
Ainult bioloogilise isaga 
Bioloogilise ema ja kasuisaga 
Bioloogilise isa ja kasuemaga 
Vanavanema(te)ga 
Muu(de) sugulas(t)ega 
Kasuvanema(te)ga (kes mind lapsendasid) 
Võõrasvanema(te)ga 
Internaatkoolis 
Lastekodus 
Noortekodus 
Mujal 

ENDIF 
GEN47 (Quality of relationship between parents until age 15) 
Kuidas Te iseloomustate suhteid oma vanematega lapsepõlves (kuni 15. 
eluaastani)? 
Andke palun hinnang skaalal 0-10, kus 0 tähendab, et suhted olid väga halvad 
ning 10, et need olid väga head. Küsimuses mõeldakse neid vanemaid (ka 
võõras- või kasuvanemaid), kellega Te elasite koos enamuse ajast lapsepõvest. 
NUMBER [0..10] 

GEN48 (Fathers Occupation when R was age 15 (see code ISCO)) 
Kellena Teie isa töötas, kui Te olite 15 aastat vana? Alustage ametinime 
kirjutamist, mille järel ilmub ametite nimekiri. Seejärel valige sobiv ametinimi 
sellele klikkides. Kirjutage ametinimi võimalikult täpselt (nt gümnaasiumi 
õpetaja, kaubanduse osakonnajuhataja). 
STRING 

JOBCODER: OccFile1 
GEN49 (Fathers highest education level (see code ISCED)) 
Milline on Teie isa kõrgeim omandatud haridustase? 
Alghariduseta 
Algharidus (3-, 4- või 6-klassiline algharidus (alates 1992)) 
Kutseharidus ilma põhihariduseta 
Põhiharidus (7-, 8- või 9-klassiline kool) 
Põhiharidusel põhinev kutseharidus 
Üldkeskharidus (10-, 11- või 12-klassiline kool) 
Keskharidusel põhinev kutseõpe, keskeriharidus 
Rakenduskõrgharidus, diplomiõpe (kuni 2 a), tehnikumiharidus pärast 
keskharidust  
Bakalaureus või sellega võrdsustatud 
Magister või sellega võrdsustatud (sh N Liidu aegne kõrgharidus, üldarsti kutse 
omandanu) 
Doktorikraadiga või sellega võrdsustatud (sh NL aegne doktorikraad, 
kandidaadikraad, eriarsti kutse omandanu) 

GEN50 (Mothers Occupation when R was age 15 (see code ISCO)) 
Kellena Teie ema töötas, kui Te olite 15 aastat vana? Alustage ametinime 
kirjutamist, mille järel ilmub ametite nimekiri. Seejärel valige sobiv ametinimi 
sellele klikkides. Kirjutage ametinimi võimalikult täpselt (nt gümnaasiumi 
õpetaja, kaubanduse osakonnajuhataja). 
STRING 

JOBCODER: OccFile2 



GEN51 (Mothers highest education level (see code ISCED)) 
Milline on Teie ema kõrgeim omandatud haridustase? 
Alghariduseta 
Algharidus (3-, 4- või 6-klassiline algharidus (alates 1992)) 
Kutseharidus ilma põhihariduseta 
Põhiharidus (7-, 8- või 9-klassiline kool) 
Põhiharidusel põhinev kutseharidus 
Üldkeskharidus (10-, 11- või 12-klassiline kool) 
Keskharidusel põhinev kutseõpe, keskeriharidus 
Rakenduskõrgharidus, diplomiõpe (kuni 2 a), tehnikumiharidus pärast 
keskharidust  
Bakalaureus või sellega võrdsustatud 
Magister või sellega võrdsustatud (sh N Liidu aegne kõrgharidus, üldarsti kutse 
omandanu) 
Doktorikraadiga või sellega võrdsustatud (sh NL aegne doktorikraad, 
kandidaadikraad, eriarsti kutse omandanu) 

GEN51_2201 (Books in childhood home [EE]) 
Kui palju raamatuid oli umbes Teie lapsepõlvekodus, kui olite 15-aastane? Palun 
ärge arvestage ajakirju, ajalehti ja kooliõpikuid. Hinnanguliselt mahub ühele 
riiulimeetrile umbes 40 raamatut. 
10 või vähem raamatut 
11-25 raamatut 
26-100 raamatut 
101-200 raamatut 
201-500 raamatut 
500+ raamatut 

IF ((mumcores = yes)OR(dadcores = yes)) 

o  
GEN52 (Ever lived separately from parents) 

Kas Te olete kunagi elanud oma vanematest eraldi vähemalt 3 kuud? 
Jah 
Ei 

ENDIF 
IF ((GEN52 = yes)OR((mumcores = no)OR(dadcores = no))) 

o  
GEN52a (Date started living separately from parents) 

Millal Te esmakordselt asusite elama eraldi oma vanematest vähemalt 3-ks 
kuuks? [KK/AAAA] 
Kui Te ei tea täpset aega, siis palun hinnake, millal see võis olla. 
KK/AAAA 
STRING[7] 

ENDIF 
IF (((GEN52 = no)OR(mumcores = yes))OR(dadcores = yes)) 

o  
GEN53 (Intention to start living separately from parents) 

Kas Te kavatsete hakata järgmise 3 aasta jooksul oma vanematest eraldi 
elama?  
Kindlasti mitte 
Tõenäoliselt mitte 
Ei seda ega teist 



Tõenäoliselt küll 
Kindlasti 

ENDIF 
GEN54 (Number of Grandparents Alive) 
Mitu Teie vanavanemat on elus? 
NUMBER [0..10] 

IF (totalchildren > 0) 

o  
GEN55 (Has grandchild) 

Kas Teil on lapselapsi? 
Jah 
Ei 

ENDIF 
IF (GEN55 = yes) 

o  
GEN56 (Number of Grandchildren) 

Mitu lapselast Teil on? 
NUMBER [1..99] 

GEN57 (When oldest grandchild was born) 
Millal Teie kõige esimene (kõige vanem) lapselaps sündis? [KK/AAAA] 
Kui Te ei tea täpset aega, siis palun hinnake, millal see võis toimuda. 
KK/AAAA 
STRING[7] 

ENDIF 
GEN58 (Any regular help needed in personal care) 
Kas Te vajate regulaarset abi isikuhoolduses (riietumine, vannis või duši all 
käimine, söömine, voodist tõusmine või voodisse heitmine, tualeti kasutamine)? 
Jah 
Ei 

IF (GEN58 = yes) 

o  
GEN59 (Persons in HH who helped with care) 

Kas viimase 12 kuu jooksul on keegi osutanud Teile regulaarset 
abi isikuhoolduses (riietumine, vannis või duši all käimine, söömine, voodist 
tõusmine või voodisse heitmine, tualeti kasutamine)?    
Jah 
Ei 

IF (GEN59 = yes) 

  
GEN60_ (Received other help with care: People) 

Kes Teile abi osutas? Palun märkige kõik inimesed, kes Teile abi osutasid. 
SET OF Elukaaslane (abikaasa) 
Poeg 
Tütar 
Elukaaslase (abikaasa) poeg 
Elukaaslase (abikaasa) tütar 
Ema 
Isa 



Isa elukaaslane (abikaasa) 
Ema elukaaslane (abikaasa) 
Elukaaslase (abikaasa) ema või kasuema 
Elukaaslase (abikaasa) isa või kasuisa 
Vanavanemad (Teie või elukaaslase (abikaasa) omad) 
Lapselaps 
Õde 
Vend 
Tütre elukaaslane (abikaasa) 
Poja elukaaslane (abikaasa) 
Elukaaslase (abikaasa) õde või vend 
Muu sugulane 
Sõber, tuttav, naaber või töökaaslane 
Keegi muu 

ENDIF 
GEN63 (Regular professional help with personal care (institutional/ from professional person)) 

Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul saanud regulaarset abi isikuhoolduses 
avaliku sektori või erasektori hooldustöötajatelt? 
Jah, avaliku sektori töötajalt 
Jah, erasektori töötajalt 
Jah, aga pole kindel, mis tüüpi asutuse töötajalt 
Ei 

ENDIF 
GEN66 (Given personal care) 
Kas Te olete viimase 12 kuu jooksul regulaarselt abistanud mõnd inimest, olgu 
oma leibkonnas või väljaspool oma leibkonda, isikuhoolduses, nt pesemisel, 
voodist tõusmisel või riietumisel? 
Jah 
Ei 

IF (GEN66 = yes) 

o  
GEN67_ (Given personal care) 

Keda Te olete abistanud? Palun märkige kõik inimesed, keda Te abistasite. 
SET OF Elukaaslane (abikaasa) 
Poeg 
Tütar 
Elukaaslase (abikaasa) poeg 
Elukaaslase (abikaasa) tütar 
Ema 
Isa 
Isa elukaaslane (abikaasa) 
Ema elukaaslane (abikaasa) 
Elukaaslase (abikaasa) ema või kasuema 
Elukaaslase (abikaasa) isa või kasuisa 
Vanavanemad (Teie või elukaaslase (abikaasa) omad) 
Lapselaps 
Õde 
Vend 
Tütre elukaaslane (abikaasa) 
Poja elukaaslane (abikaasa) 
Elukaaslase (abikaasa) õde või vend 



Muu sugulane 
Sõber, tuttav, naaber või töökaaslane 
Keegi muu 

ENDIF 
GEN68 (Any financial transfer from persons inside or outside HH) 
Kas Teie (või Teie elukaaslane (abikaasa)) olete viimase 12 kuu jooksul saanud 
asju või raha mõnelt inimeselt, olgu oma leibkonnas või väljaspool seda? 
Palun arvestage kingitusi väärtusega alates 250 eurost, ärge arvestage eluaseme 
või toidu jagamist oma leibkonnaliikmetega. 
Jah 
Ei 

IF (GEN68 = yes) 

o  
GEN69_ (Received Financial Transfer: People) 

Kellelt Te sellist tuge saite? Palun märkige kõik inimesed, kellelt Te tuge saite. 
SET OF Elukaaslane (abikaasa) 
Poeg 
Tütar 
Elukaaslase (abikaasa) poeg 
Elukaaslase (abikaasa) tütar 
Ema 
Isa 
Isa elukaaslane (abikaasa) 
Ema elukaaslane (abikaasa) 
Elukaaslase (abikaasa) ema või kasuema 
Elukaaslase (abikaasa) isa või kasuisa 
Vanavanemad (Teie või elukaaslase (abikaasa) omad) 
Lapselaps 
Õde 
Vend 
Tütre elukaaslane (abikaasa) 
Poja elukaaslane (abikaasa) 
Elukaaslase (abikaasa) õde või vend 
Muu sugulane 
Sõber, tuttav, naaber või töökaaslane 
Keegi muu 

ENDIF 
GEN70 (Any financial transfer to persons inside or outside HH) 
Kas viimase 12 kuu jooksul olete Teie (või Teie elukaaslane (abikaasa)) andnud 
mõnele inimesele, olgu leibkonnas või väljaspool seda, asju või raha? Palun 
arvestage kingitusi väärtusega alates 250 eurost , ärge arvestage eluaseme või 
toidu jagamist. 
Jah 
Ei 

IF (GEN70 = yes) 

o  
GEN71_ (Given Financial Transfer: People) 

Kellele Te sellist tuge andsite? Palun märkige kõik inimesed, kellele Te tuge 
andsite. 



SET OF Elukaaslane (abikaasa) 
Poeg 
Tütar 
Elukaaslase (abikaasa) poeg 
Elukaaslase (abikaasa) tütar 
Ema 
Isa 
Isa elukaaslane (abikaasa) 
Ema elukaaslane (abikaasa) 
Elukaaslase (abikaasa) ema või kasuema 
Elukaaslase (abikaasa) isa või kasuisa 
Vanavanemad (Teie või elukaaslase (abikaasa) omad) 
Lapselaps 
Õde 
Vend 
Tütre elukaaslane (abikaasa) 
Poja elukaaslane (abikaasa) 
Elukaaslase (abikaasa) õde või vend 
Muu sugulane 
Sõber, tuttav, naaber või töökaaslane 
Keegi muu 

ENDIF 
WELINT (Wellbeing Intro) 
MOODUL 6/9: teie tervisest ja heaolust... 
Nüüd soovime esitada mõned küsimused Teie üldise heaolu ja tervise kohta. 

WEL01 (Life Satisfaction) 
Kui võtta arvesse kõiki asjaolusid, siis kui rahul tervikuna Te olete oma praeguse 
eluga? 
Palun pange tähele, et 0 tähendab, et ei ole üldse rahul ning 10 tähendab, et 
olete väga rahul. 
NUMBER [0..10] 

WEL02 (Subjective Health) 
Milline Teie tervis üldiselt on? 
Väga hea 
Hea 
Keskmine 
Halb 
Väga halb 

WEL03_ (Health Conditions) 
Kas arst on Teile kunagi öelnud, et Teil on mõni järgmistest 
terviseprobleemidest? 
Palun märkige kõik Teie kohta käivad vastusevariandid. 
SET OF Südameinfarkt või muu südamehaigus, sh südamepuudulikkus 
Kõrge vererõhk või hüpertooniatõbi 
Vere kõrge kolesteroolitase 
Insult, ajuinfarkt või ajuvereringe haigus 
Diabeet või veresuhkru kõrge tase 
Krooniline kopsuhaigus, nt krooniline bronhiit või emfüseem 
Astma 
Vähk või halvaloomuline kasvaja (v.a pindmised nahavähid) 



Maohaavad,kaksteistsõrmiku haavand 
Parkinsoni tõbi 
Silmakae ehk katarakt 
Puusaluumurd või reieluukaelamurd 
Muud luumurrud 
Alzheimeri haigus, dementsus või mõni muu tõsine mäluprobleem 
Meeleoluhäired, sh ärevus ja muud psühhiaatrilised probleemid 
Reumatoidartriit ja artroosid 
Osteoartriit või muud reumaatilised haigused 
Krooniline neeruhaigus 
Muu terviseprobleem 

WEL04 (Everyday Activity Limitation) 
Kui rääkida vähemalt viimasest 6 kuust, siis mil määral on mõni Teie 
terviseprobleem piiranud Teid tegevustes, mida inimesed tavaliselt teevad? 
On piiranud oluliselt 
On piiranud, kuid mitte oluliselt 
Ei ole piiranud 

IF ((WEL04 = severly)OR(WEL04 = notseverly)) 

o  
WEL05 (Since when limited in ability to carry out activities) 

Kui kaua on terviseprobleemid Teie igapäevategevusi piiranud?  
Alla 6 kuu 
6 kuud kuni üks aasta 
1–5 aastat 
5–10 aastat  
Üle 10 aasta 
Lapsepõlvest alates 

ENDIF 
WEL06 (Weight (kg)) 
Kui palju Te umbes kaalute (kilogrammides)? 
NUMBER [25..200] 

WEL07 (Height (cm)) 
Kui pikk Te umbes olete (sentimeetrites)? 
NUMBER [50..300] 

WEL08 (Happiness Scale) 
Kui kõik kokku võtta, siis kui õnnelikuks Te ennast peate? Palun lähtuge 
vastamisel sellest, et 0 tähendab, et olete väga õnnetu ning 10, et olete väga 
õnnelik. 
NUMBER [0..10] 

WEL09 (Loneliness: Intro) 
Kuus järgmist väidet käsitlevad praegusi kogemusi Teie elus. 
Palun märkige iga väite kohta, millisel määral see Teie kohta käib. 

WEL09a (Loneliness: People to lean on) 
Mul on piisavalt inimesi, kellele saan probleemide korral toetuda 
Jah 
Mõnevõrra 
Ei 



WEL09b (Loneliness: General sense of emptiness) 
Elu tundub mulle tühjana 
Jah 
Mõnevõrra 
Ei 

WEL09c (Loneliness: Miss having people around) 
Tunnen puudust inimestest enda ümber 
Jah 
Mõnevõrra 
Ei 

WEL09d (Loneliness: Many people I can trust) 
Mul on piisavalt inimesi, keda saan täielikult usaldada 
Jah 
Mõnevõrra 
Ei 

WEL09e (Loneliness: Feel rejected) 
Tunnen end sageli tõrjutuna 
Jah 
Mõnevõrra 
Ei 

WEL09f (Loneliness: Enough people I feel close to) 
Mul on piisavalt inimesi, kellega tunnen end lähedasena 
Jah 
Mõnevõrra 
Ei 

WEL10_ (Discuss Important Matters) 
Kes on need inimesed, kellega Te tavaliselt olulisi isiklikke küsimusi arutate? 
Palun märkige kõik inimesed, kellega Te enda jaoks olulisi asju arutate. 
SET OF Elukaaslane (abikaasa) 
Poeg 
Tütar 
Elukaaslase (abikaasa) poeg 
Elukaaslase (abikaasa) tütar 
Ema 
Isa 
Isa elukaaslane (abikaasa) 
Ema elukaaslane (abikaasa) 
Elukaaslase (abikaasa) ema või kasuema 
Elukaaslase (abikaasa) isa või kasuisa 
Vanavanemad (Teie või elukaaslase (abikaasa) omad) 
Lapselaps 
Õde 
Vend 
Tütre elukaaslane (abikaasa) 
Poja elukaaslane (abikaasa) 
Elukaaslase (abikaasa) õde või vend 
Muu sugulane 
Sõber, tuttav, naaber või töökaaslane 
Keegi muu 



WEL11 (Depression: Intro) 
Palun märkige, kui sageli Te kogesite eelmise nädala jooksul järgmist? 

WEL11a (Depression: Couldn't shake off the blues) 
Tundsin, et ei saanud kurbusest üle isegi oma pere või sõprade abiga 
Harva (mitte kordagi) 
Aeg-ajalt 
Sageli  
Enamiku ajast 

WEL11b (Depression: Felt Depressed) 
Tundsin masendust 
Harva (mitte kordagi) 
Aeg-ajalt 
Sageli  
Enamiku ajast 

WEL11c (Depression: Felt life was a failure) 
Tundsin, et mu elu on tühja läinud 
Harva (mitte kordagi) 
Aeg-ajalt 
Sageli  
Enamiku ajast 

WEL11d (Depression: Felt fearful) 
Tundsin hirmu 
Harva (mitte kordagi) 
Aeg-ajalt 
Sageli  
Enamiku ajast 

WEL11e (Depression: Felt sad) 
Tundsin end õnnetuna 
Harva (mitte kordagi) 
Aeg-ajalt 
Sageli  
Enamiku ajast 

WEL12_2201 (Optimism Scale [EE]) 
Optimistid on inimesed, kes vaatavad tulevikku kindlustundega ja ootavad 
tulevikult enamasti head. Kuidas Teie ennast iseloomustaksite? Kui optimistlik 
Teie üldiselt olete? Palun pange tähele, et 0 tähendab, et Te pole üldse 
optimistlik ning 5, et olete väga optimistlik. 
NUMBER [0..5] 

WEL12_2202 (Risk Aversion Scale [EE]) 
Kas Te iseloomustaksite ennast pigem inimesena, kes püüab riskidest hoiduda 
või inimesena, kellele meeldib riske võtta? Palun pange tähele, et 0 tähendab, et 
püüate riskidest hoiduda ning 5, et riskite meeldeldi. 
NUMBER [0..5] 

WEL13_2201 (Worrying Intro) 
Vaadates tänapäeva olukorda, kui murettekitavad järgnevad probleemid Teie 
jaoks on: 

WEL13_2201a (Worrying: Terrorism [EE]) 



Terrorism 
Väga murettekitav 
Veidi murettekitav 
Mitte eriti murettekitav 
Üldse mitte murettekitav 

WEL13_2201b (Worrying: Climate [EE]) 
Kliimamuutus 
Väga murettekitav 
Veidi murettekitav 
Mitte eriti murettekitav 
Üldse mitte murettekitav 

WEL13_2201c (Worrying: Overpopulation [EE]) 
Ülerahvastus/kiire rahvastikukasv maailmas 
Väga murettekitav 
Veidi murettekitav 
Mitte eriti murettekitav 
Üldse mitte murettekitav 

WEL13_2201d (Worrying: Economic Crisis [EE]) 
Majanduskriis 
Väga murettekitav 
Veidi murettekitav 
Mitte eriti murettekitav 
Üldse mitte murettekitav 

WEL13_2201e (Worrying: Regugees) 
Kasvav pagulaste arv 
Väga murettekitav 
Veidi murettekitav 
Mitte eriti murettekitav 
Üldse mitte murettekitav 

WEL13_2201f (Worrying: Unemployment) 
Kõrge töötus 
Väga murettekitav 
Veidi murettekitav 
Mitte eriti murettekitav 
Üldse mitte murettekitav 

WEL13_2201g (Worrying: Organized Crime) 
Organiseeritud kuritegevus 
Väga murettekitav 
Veidi murettekitav 
Mitte eriti murettekitav 
Üldse mitte murettekitav 

WEL13_2201h (Worrying: Military Conflict) 
Sõjalised konfliktid 
Väga murettekitav 
Veidi murettekitav 
Mitte eriti murettekitav 
Üldse mitte murettekitav 

WEL13_2201i (Worrying: Global Epidemic) 



Globaalsed epideemiad 
Väga murettekitav 
Veidi murettekitav 
Mitte eriti murettekitav 
Üldse mitte murettekitav 

WEL13_2201j (Worrying: Weakened Democracy) 
Demokraatia nõrgenemine 
Väga murettekitav 
Veidi murettekitav 
Mitte eriti murettekitav 
Üldse mitte murettekitav 

WEL13_2201k (Worrying: Social Inequality) 
Sotsiaalne ebavõrdsus 
Väga murettekitav 
Veidi murettekitav 
Mitte eriti murettekitav 
Üldse mitte murettekitav 

WEL13_2201l (Worrying: Political Extremism) 
Poliitiline äärmuslus 
Väga murettekitav 
Veidi murettekitav 
Mitte eriti murettekitav 
Üldse mitte murettekitav 

WEL13_2201m (Worrying: Future Prospects) 
Järgnevate põlvkondade tulevikuväljavaated 
Väga murettekitav 
Veidi murettekitav 
Mitte eriti murettekitav 
Üldse mitte murettekitav 

WEL13_2201n (Worrying: Ageing Population) 
Rahvastiku vananemine 
Väga murettekitav 
Veidi murettekitav 
Mitte eriti murettekitav 
Üldse mitte murettekitav 

WRKINT (Work Intro) 
MOODUL 7/9: Teie tööst... 
Nüüd mõned küsimused Teie ja Teie elukaaslase (abikaasa) töö ja tegevuse 
kohta. 

IF (NOT(((BDEMOGRAPHICS.DEM06 = other)OR(BDEMOGRAPHICS.DEM06 = 
DontKnow))OR(BDEMOGRAPHICS.DEM06 = Refusal))) 

o  
WRK01 (Satisfaction with Employment Status) 

Küsimustiku alguses märkisite, et olete ComposedName. Kui rahul Te olete 
seisundiga ComposedName? 
Palun andke hinnang skaalal 0-10, kus 0 tähendab, et Te ei ole üldse rahul ning 
10, et olete täiesti rahul, 5 tähendab, et olete enam-vähem rahul. 
NUMBER [0..10] 



WRK03 (Date of starting status) 
Mis ajast Te olete (ComposedName)? [KK/AAAA] 
Kui Te ei mäleta täpset aega, siis palun hinnake ligikaudselt. 
KK/AAAA 
STRING[7] 

ENDIF 
WRK02 (Employment Status) 
Kas Te tegite möödunud nädalal tasustatud tööd? Tasustatud töö all mõtleme: a) 
tööd töötasu või kasumi eest või tööd perekonnaettevõttes vähemalt 1 tund 
nädalas või b) ajutist töölt puudumist puhkuse, töövõimetuse vmt tõttu. 
Tasustatud tööl 
Ei olnud tasustatud tööl, aga otsis tööd 
Ei olnud tasustatud tööl ega otsinud tööd 

IF (WRK02 = 1) 

o  
WRK04 (Occupation (ISCO 08)) 

Milline on Teie praegune amet (põhitöökohal)? Alustage ametinime kirjutamist, 
mille järel ilmub ametite nimekiri. Seejärel valige sobiv ametinimi sellele 
klikkides. Kirjutage ametinimi võimalikult täpselt (nt gümnaasiumi õpetaja, 
kaubanduse osakonnajuhataja). Kui Te töötate mitmel töökohal, märkige selle 
ametinimi, kus Te teete kõige rohkem töötunde. 
STRING 

JOBCODER: OccFile3 
WRK06 (Full time or Part Time) 

Kas Te töötate täis- või osaajaga? 
Täisajaga 
Osaajaga 

WRK14_2201 (Working in Country [EE]) 
Kus riigis Teie töökoht asub? Alustage riiginime sisestamist, mille järel riik 
ilmub nimekirja, seejärel valige see riigi nimele klikkides. 
STRING 

JOBCODER: CntFile6 
ENDIF 
WRK07 (Hours worked per week) 
Mitu tundi nädalas Te tavaliselt oma põhitöökohal töötate, arvestades ka 
ületunde? 
NUMBER [0..200] 

WRK08 (Commute Time [MINUTES]) 
Kui kaua Teil tavalisel tööpäeval kodust oma põhitöökohta jõudmiseks kulub? 
Palun märkige vastus tundides ja minutites [HH:MM] 
STRING[5] 

WRK09 (Fixed start and finish times) 
Kas Teie tavapärane töökorraldus tähendab töötamist kindlaksmääratud algus- ja 
lõpukellaaegadega? 
Jah 
Ei 

WRK10 (Work from home) 



Mõeldes viimasele neljale nädalale, kas Te tegite tööd kodunt, sh kasutades 
internetti töö tegemiseks, lugedes tööalast e-posti, tehes töökõnesid? 
Jah, vähemalt kaks korda nädalas 
Jah, alla kahe korra nädalas 
Ei 

WRK11 (Works in the evening) 
Mõeldes viimasele neljale nädalale, kas Te tegite tööd õhtuti või öösiti (vähemalt 
2 tundi ajavahemikus kella 8-st õhtul kuni kella 5-ni hommikul)? 
Jah, vähemalt kaks korda nädalas 
Jah, alla kahe korra nädalas 
Ei 

IF ((WRK11 = yes2plus)OR(WRK11 = yes2minus)) 

o  
WRK12 (Evening work location) 

Kas Te töötasite õhtuti või öösiti peamiselt kodus või kusagil mujal? 
Kodus 
Mujal 
Vahelduvalt nii kodus kui mujal 

ENDIF 
WRK13 (Works weekends) 
Mõeldes viimasele neljale nädalale, kas Te töötasite laupäeviti või pühapäeviti? 
Jah, vähemalt 2 korda viimase nelja nädala jooksul 
Jah, alla 2 korra viimase nelja nädala jooksul 
Ei 

IF ((WRK13 = yes2plus)OR(WRK13 = yes2minus)) 

o  
WRK14 (Weekend work location) 

Kas Te tegite nädalavahetusel tööd peamiselt kodus või kusagil mujal? 
Kodus 
Mujal 
Vahelduvalt nii kodus kui mujal 

ENDIF 
WRK15 (Work Balance: Intro) 
Kui sageli viimase 3 kuu jooksul Te olete kogenud järgmist? 

WRK15a (Work balance: too tired to do chores) 
Olen olnud töölt tulles liiga väsinud, et teha tarvilikke kodutöid 
Mitu korda nädalas 
Mitu korda kuus 
Kord või paar kuus 
Seda ei ole olnud 

WRK15b (Work balance: difficult to fulfil family responsibilities) 
Mul on olnud raske täita oma perekohustusi, sest mu töö nõuab väga palju aega 
Mitu korda nädalas 
Mitu korda kuus 
Kord või paar kuus 
Seda ei ole olnud 

WRK15c (Work balance: too tired function at work) 



Kodutööde tõttu olen olnud tööle jõudes nii väsinud, et ei jõudnud tööd 
korralikult teha. 
Mitu korda nädalas 
Mitu korda kuus 
Kord või paar kuus 
Seda ei ole olnud 

WRK15d (Work balance: hard to concentrate because of family responsibilities) 
Perekohustuste tõttu on mul olnud raske tööle keskenduda 
Mitu korda nädalas 
Mitu korda kuus 
Kord või paar kuus 
Seda ei ole olnud 

WRK16a (Might lose job in next 12 months) 
Kui tõenäoline on, et Te järgmise 12 kuu jooksul töö kaotate? 
Väga ebatõenäoline 
Ebatõenäoline 
Ei seda ega teist 
Tõenäoline 
Väga tõenäoline 

WRK16b (Intention to give up work) 
Kas Te kavatsete järgmise 3 aasta jooksul tasustatava töö tegemisest loobuda? 
Kindlasti mitte 
Tõenäoliselt mitte 
Ei seda ega teist 
Tõenäoliselt küll 
Kindlasti 

IF (NOT(BDEMOGRAPHICS.DEM06 = 3)) 

o  
WRK17 (Organization Type) 

Kas ettevõte või asutus, kus Te töötate, kuulub erasektorisse, avalikku 
sektorisse või on segatüüpi (näiteks on aktsiaselts, aga kohaliku omavalitsuse 
hallata)? 
Era 
Avalik 
Segatüüpi 

WRK18 (Current contract type) 
Kas Teie praegune tööleping on tähtajatu, tähtajaline või ajutine (kirjalik 
tööleping puudub)? 
Tähtajatu kirjalik leping 
Tähtajaline kirjalik leping 
Ajutine kirjalik leping 
Ei ole kirjalikku lepingut 

WRK20 (Flexible work arrangements) 
Kas tööandja võimaldab Teile regulaarselt paindlikku tööaega (näiteks laste 
päevakavaga arvestamiseks, aga ka muul põhjusel)? 
Jah 
Ei 

WRK21 (Additional job or business) 



Kas Te praegu teenite raha ka lisatöö või -ettevõtlusega? 
Jah 
Ei 

IF (WRK21 = yes) 

  
WRK22 (Hours worked per week in additional job or business) 

Mitu tundi nädalas Te tavaliselt töötate oma lisatööl või -ettevõtluses, ületunnid 
kaasa arvatud? 
NUMBER [0..200] 

ENDIF 
ENDIF 
IF (BDEMOGRAPHICS.DEM06 = 3) 

o  
WRK23 (Number of employees) 

Mitu palgatöötajat Teil on, kaasa arvatud tasustatud tööd tegevad pereliikmed? 
NUMBER [0..1000000] 

ENDIF 
IF ((BDEMOGRAPHICS.DEM06 = 9)OR(BDEMOGRAPHICS.DEM06 = 10)) 

o  
WRK24 (Opportunity to resume work after leave) 

Kas Teil on võimalik pärast sünnitus-, vanema- või lapsehoolduspuhkust oma 
tööle naasta? 
Jah 
Ei 

WRK25 (Intention to work after leave) 
Kas Te kavatsete pärast praeguse sünnitus-, vanema- või lapsehoolduspuhkuse 
lõppu tööle asuda? 
Kindlasti mitte 
Tõenäoliselt mitte 
Ei seda ega teist 
Tõenäoliselt küll 
Kindlasti 

ENDIF 
IF ((WRK02 = 2)OR(WRK02 = 3)) 

o  
WRK26 (Job before current activity) 

Teie eelnevatest vastustest selgus, et Te ei tööta praegu. Kas Teil oli enne 
praegust mittetöötamist töökoht või oma ettevõte? 
Jah 
Ei 

IF (WRK26 = yes) 

  
WRK27 (Last Occupation (ISCO 08)) 

Mis oli Teie amet viimasel tööl? Alustage ametinime kirjutamist, mille järel ilmub 
ametite nimekiri. Seejärel valige sobiv ametinimi sellele klikkides. Kirjutage 
ametinimi võimalikult täpselt (nt gümnaasiumi õpetaja, kaubanduse 
osakonnajuhataja). 



Kui Teil oli korraga rohkem kui üks töökoht või ettevõte, siis arvestage 
vastamisel seda, kus Te töötasite suurema osa oma tööajast. 
STRING 

JOBCODER: OccFile4 
WRK28 (Previous employment status) 

Kas Te olite... 
Palgatöötaja 
Iseenda tööandja (sh FIE) 
Töökoolitusel 
Palgata töötaja oma pere ettevõttes või talus 

WRK30 (Reason for stopping work) 
Miks Te lahkusite oma viimasest töökohast või ettevõtlusest? Palun märkige 
peamine põhjus. 
Töökoha ülesütlemine (ettevõte sulgemine, koondamine, vallandamine jms) 
Kohustuslik pensionile saatmine 
Lepingu või ajutise töö lõppemine 
Endale või oma perele kuulunud ettevõtte müük/sulgemine 
Abiellumine 
Lapse sünd/vajadus hoolitseda laste eest 
Vajadus hoolitseda eaka, haige või puudega inimese eest 
Elukaaslase töö tõttu mujale kolimine 
Õppimine 
Ajateenistus kaitseväes või asendusteenistus 
Enda haigus või puue 
Soov jääda pensionile või elada enda säästudest/investeeringutest 
Muu põhjus 

WRK30a (Date of stopping work) 
Millal Te lahkusite oma viimaselt töökohalt või ettevõttest? [KK/AAAA] 
Kui Te täpset aega ei mäleta, siis palun hinnake, millal see võis toimuda. 
KK/AAAA 
STRING[7] 

ENDIF 
IF (WRK02 = 3) 

  
WRK31 (Intention to take job or start a business) 

Kas kavatsete järgmise 3 aasta jooksul asuda tööle või alustada ettevõtlusega? 
Kindlasti mitte 
Tõenäoliselt mitte 
Ei seda ega teist 
Tõenäoliselt küll 
Kindlasti 

ENDIF 
ENDIF 
IF (BDEMOGRAPHICS.DEM21 = yes) 

o  
WRK32 (Activity Status) 

Järgmised küsimused puudutavad Teie elukaaslase (abikaasa) praegust 
tegevust. Varem märkisite, et ta on ComposedName. Järgnevalt tahaksime 



esitada mõne täpsustava küsimuse selle kohta, millega ta tegeleb. Kas Teie 
elukaaslane oli möödunud nädalal tasustatud tööl? 
Tasustatud tööl 
Ei olnud tasustatud tööl, aga otsis tööd 
Ei olnud tasustatud tööl ega otsinud tööd 

IF (WRK32 = 1) 

  
WRK34 (Partners Occupation (ISCO 08)) 

Milline on Teie elukaaslase (abikaasa) praegune amet? Alustage ametinime 
kirjutamist, mille järel ilmub ametite nimekiri. Seejärel valige sobiv ametinimi 
sellele klikkides. Kirjutage ametinimi võimalikult täpselt (nt gümnaasiumi 
õpetaja, kaubanduse osakonnajuhataja). Kui ta töötab mitmel töökohal, märkige 
selle koha ametinimi, kus ta teeb kõige rohkem töötunde. 
STRING 

JOBCODER: OccFile5 
WRK35 (Partners hours worked per week) 

Mitu tundi nädalas Teie elukaaslane (abikaasa) tavaliselt oma põhitöökohal 
töötab, ületunnid kaasa arvatud? 
NUMBER [0..200] 

WRK36 (Partners fixed start and finish times) 
Kas Teie elukaaslase (abikaasa) tavapärane töökorraldus tähendab töötamist 
kindlaksmääratud algus- ja lõpukellaaegadega? 
Jah 
Ei 

WRK37 (Partner works from home) 
Mõeldes viimasele neljale nädalale, kas Teie elukaaslane (abikaasa) tegi tööd 
peamiselt kodus, sh kasutades internetti töö tegemiseks, lugedes tööalast e-
posti, tehes töökõnesid? 
Jah, vähemalt kaks korda nädalas 
Jah, alla kahe korra nädalas 
Ei 

WRK38 (Partner works in the evening) 
Mõeldes viimasele neljale nädalale, kas Teie elukaaslane (abikaasa) tegi tööd 
õhtuti või öösiti (vähemalt 2 tundi ajavahemikus kella 8-st õhtul kuni kella 5-ni 
hommikul)? 
Jah, vähemalt kaks korda nädalas 
Jah, alla kahe korra nädalas 
Ei 

IF ((WRK38 = yes2plus)OR(WRK38 = yes2minus)) 

  
WRK39 (Partners evening work location) 

Kas ta töötas õhtuti või öösiti peamiselt kodus või kusagil mujal? 
Kodus 
Mujal 
Vahelduvalt nii kodus kui mujal 

ENDIF 
WRK40 (Partners works weekends) 



Mõeldes viimasele neljale nädalale, kas Teie elukaaslane (abikaasa) töötas 
laupäeviti või pühapäeviti? 
Jah, vähemalt 2 korda viimase nelja nädala jooksul 
Jah, alla 2 korra viimase nelja nädala jooksul 
Ei 

IF ((WRK40 = yes2plus)OR(WRK40 = yes2minus)) 

  
WRK41 (Partners weekend work location) 

Kas ta töötas nädalavahetusel peamiselt kodus või kusagil mujal? 
Kodus 
Mujal 
Vahelduvalt nii kodus kui mujal 

ENDIF 
WRK42 (Might lose job in next 12 months) 

Kui tõenäoline on, et Teie elukaaslane (abikaasa) järgmise 12 kuu jooksul töö 
kaotab? 
Väga ebatõenäoline 
Ebatõenäoline 
Ei seda ega teist 
Tõenäoline 
Väga tõenäoline 

IF (NOT(BDEMOGRAPHICS.DEM26 = 3)) 

  
WRK43 (Partners Organization Type) 

Kas ettevõte või asutus, kus Teie elukaaslane (abikaasa) töötab, kuulub 
erasektorisse, avalikku sektorisse või on segatüüpi (nt on aktsiaselts, aga kohaliku 
omavalitsuse hallata)? 
Era 
Avalik 
Segatüüpi 

WRK44 (Current contract type) 
Kas Teie elukaaslase (abikaasa) praegune tööleping on tähtajatu, tähtajaline või 
ajutine leping (kirjalik leping puudub)? 
Tähtajatu kirjalik leping 
Tähtajaline kirjalik leping 
Ajutine kirjalik leping 
Ei ole kirjalikku lepingut 

WRK46 (Partner has flexible work arrangements) 
Kas tööandja võimaldab Teie elukaaslasele (abikaasale) regulaarselt paindlikku 
tööaega (näiteks laste päevakavaga arvestamiseks või muul juhtudel)?  
Jah 
Ei 

WRK47 (Partners additional job or business) 
Kas Teie elukaaslane (abikaasa) teenib praegu raha ka lisatöökoha või -
ettevõtlusega? 
Jah 
Ei 

IF (WRK47 = yes) 



  
WRK48 (Partners hours worked per week in additional job or business) 

Mitu tundi nädalas Teie elukaaslane (abikaasa) tavaliselt oma lisatööl või -
ettevõtluses töötab, ületunnid kaasa arvatud? 
NUMBER [0..200] 

ENDIF 
ENDIF 
IF (BDEMOGRAPHICS.DEM26 = 3) 

  
WRK49 (Number of employees) 

Mitu palgatöötajat Teie elukaaslase (abikaasa) alluvuses on, kaasa arvatud 
tasustatud tööd tegevad pereliikmed? 
NUMBER [0..1000000] 

ENDIF 
ENDIF 
IF (NOT(WRK32 = 1)) 

  
WRK50 (Partners reason for stopping work) 

Miks Teie elukaaslane (abikaasa) lahkus oma viimasest töökohast või 
ettevõtlusest? Palun märkige peamine põhjus. 
Töökoha kaotus (ettevõte sulgemine, koondamine, vallandamine jms) 
Kohustuslik pensionile saatmine 
Lepingu või ajutise töö lõppemine 
Endale või oma perele kuulunud ettevõtte müük/sulgemine 
Abiellumine 
Lapse sünd/vajadus hoolitseda laste eest 
Vajadus hoolitseda eaka, haige või puudega inimese eest 
Elukaaslane (abikaasa) kolis minu töö tõttu 
Õppimine 
Ajateenistus kaitseväes või asendusteenistus 
Enda haigus või puue 
Soov jääda pensionile või elada enda säästudest/investeeringutest 
Muu põhjus 

ENDIF 
ENDIF 
LINKCONS_2201 (Consent to data linkage) 
Järgnevalt pöördume Teie poole nõusoleku saamiseks andmete seostamisel. 
Pidades silmas teadustöö vajadusi ning uuringu järgmisi laineid, palume teie 
nõusolekut, et võiksime Teie antud vastuseid siduda Teie andmetega 
uuringufirmas ja riiklikes registrites (rahvastikuregister, Eesti meditsiiniline 
sünniregister, ravikindlustuse andmekogu, tervise infosüsteem, surmapõhjuste 
register, Eesti hariduse infosüsteem, sotsiaalkaitse infosüsteem, töötamise 
register, tööturuteenuste register, täiendkoolituse register). Registrites oleva 
teabe kasutamise lubamine suurendab andmete täpsust ja aitab vähendada Teie 
vastamiskoormust uuringu järgmistes lainetes. 
Olen nõus 
Ei ole nõus 

INCINT (Income Intro) 
MOODUL 8/9: Teie majanduslikust olukorrast. Järgmised  küsimused puudutavad 
Teie leibkonna rahalist olukorda - leibkonna omandis olevaid varasid, samuti 



seda, mida saate endale lubada. Samuti puudutavad küsimused Teie leibkonna 
sissetulekuid. 

INC01 (Value of Property (House and Land)) 
Milline ligikaudu võib olla Teie leibkonnale kuuluva kinnisvara turuhind, kui 
otsustaksite selle müüa? Arvestage nii oma eluaset kui suvekodu ja muud 
kinnisvara, sh maad. 
Alla 5 000 euro 
5 000 kuni 9 999 eurot 
10 000 kuni 19 999 eurot 
20 000 kuni 49 999 eurot 
50 000 kuni 99 999 eurot 
100 000 kuni 249 999 eurot 
250 000 kuni 499 999 eurot 
500 000 eurot või rohkem 

INC02 (Outstanding Mortgage) 
Kui palju tuleb Teie leibkonnal veel tasuda laene, mis on seotud kinnisvaraga? 
Alla 5 000 euro 
5 000 kuni 9 999 eurot 
10 000 kuni 19 999 eurot 
20 000 kuni 49 999 eurot 
50 000 kuni 99 999 eurot 
100 000 kuni 249 999 eurot 
250 000 kuni 499 999 eurot 
500 000 eurot või rohkem 

INC03 (Can make ends meet) 
Leibkonnal võib olla erinevaid sissetulekuallikaid ja sissetulekusse võib 
panustada mitu leibkonnaliiget. Arvestades oma leibkonna igakuist sissetulekut, 
kas Teie leibkond tuleb toime... 
Suurte raskustega 
Raskustega 
Mõningate raskustega 
Üsna hästi 
Hästi 
Väga hästi 

INC13 (Ever received large financial transfer) 
Kas Teie (või Teie elukaaslane (abikaasa)) olete kunagi saanud kingitusi või 
pärinud raha, asju või kinnisvara väärtusega üle 5000 euro? 
Jah 
Ei 

IF (INC13 = yes) 

o  
INC14_ (Received large financial transfer: People) 

Kellelt Teie (või Teie elukaaslane (abikaasa)) kingitusi või päranduse saite? 
Palun märkige kõik inimesed, kellelt Te neid saite. 
SET OF Elukaaslane (abikaasa) 
Poeg 
Tütar 
Elukaaslase (abikaasa) poeg 
Elukaaslase (abikaasa) tütar 



Ema 
Isa 
Isa elukaaslane (abikaasa) 
Ema elukaaslane (abikaasa) 
Elukaaslase (abikaasa) ema või kasuema 
Elukaaslase (abikaasa) isa või kasuisa 
Vanavanemad (Teie või elukaaslase (abikaasa) omad) 
Lapselaps 
Õde 
Vend 
Tütre elukaaslane (abikaasa) 
Poja elukaaslane (abikaasa) 
Elukaaslase (abikaasa) õde või vend 
Muu sugulane 
Sõber, tuttav, naaber või töökaaslane 
Keegi muu 

INC15 (Received large financial transfer [YEAR]) 
Mis aastal Teie (või Teie elukaaslane (abikaasa)) viimati sellise suurema 
kingituse või päranduse saite? 
NUMBER [1900..2030] 

ENDIF 
INC05 (HH couldnt pay: Intro) 
Kas Teie leibkonnal on olnud viimase 12 kuu jooksul maksevõlgu, see tähendab, 
et Te pole suutnud tasuda tähtaegselt eluasemelaenu, üüri, kommunaalteenuste 
arveid või järelmaksu? 
Jah 
Ei 

INC08_ (Type of Income) 
Järgnevas loetelus on erinevat liiki sissetulekud. Palun märkige, milliseid 
nendest on Teie leibkond viimase 12 kuu jooksul saanud. 
SET OF Minu enda töötasu 
Minu elukaaslase (abikaasa) töötasu 
Vanaduspension 
Toitjakaotuspension 
Töövõimetuspension, puudega inimese sotsiaaltoetus, haigushüvitis 
Töötuskindlustushüvitis, töötutoetus  
Toimetulekutoetus 
Õppetoetus, stipendium 
Rasedus- ja sünnitushüvitis, vanemapalk, lapsehooldushüvitis 
Intressid, dividendid, tulu muudest investeeringutest 
Sissetulek muudest allikatest 

LOOP I := 1 TO 11 

o  
IF ((INC08_[I] > 0)AND(INC08_[I] < 12)) 

  
INC09_ (Frequency of Payment Type of Income) 

Mitu korda viimase 12 kuu jooksul on Teie leibkond saanud seda liiki 
sissetulekut: CollectionMember? 

[I] 



INC11_ (Amount of Payment Type of Income (Range)) 
Palun märkige, millisesse vahemikku jäi seda liiki sissetuleku keskmine suurus, 
mida Teie leibkond igakordselt sai. 
Märkige netosumma pärast maksude mahaarvamist. 

[I] 
ENDIF 
ENDLOOP 
INC06 (Total Household Net Income) 
Kui liita kõikidest allikatest viimase 12 kuu jooksul saadud sissetulekud, siis kui 
suur on Teie leibkonnaliikmete (Teie ise kaasa arvatud) netosissetulek aastas 
keskmiselt kokku? 
Palun märkige netosissetulek, see tähendab summa, mis jääb Teie leibkonnal 
järele pärast maksude ja sotsiaalkindlustusmaksete mahaarvamist. 
Alla 5 000 euro 
5 000 kuni 9 999 eurot 
10 000 kuni 19 999 eurot 
20 000 kuni 39 999 eurot 
40 000 kuni 59 999 eurot 
60 000 kuni 79 999 eurot 
80 000 kuni 99 999 eurot 
Üle 100 000 euro 

INC12 (Income in 3 years) 
Kas Teie arvates on Teie leibkonna rahaline olukord 3 aasta pärast parem või 
halvem kui praegu või umbes sama kui praegu? 
Palju parem 
Parem 
Ei parem ega halvem 
Halvem 
Palju halvem 

ATTINT (Attitudes Intro) 
MOODUL 9/9: arvamused ja vaated ... 
Küsimustiku viimane osa käsitleb Teie arvamusi ja vaateid. See osa on väga 
oluline, et mõista Teie seisukohti pere ja suhete vallas. 

ATT01 (General Trust) 
Kas Te üldiselt ütleksite, et enamikku inimesi võib usaldada või peab inimestega 
suheldes olema väga ettevaatlik? 
Enamikku inimesi võib usaldada 
Peab olema väga ettevaatlik 

ATT02 (Planning Scale) 
Kas Te üldiselt planeerite oma tulevikku või elate lihtsalt päev korraga? Palun 
väljendage oma arvamust skaalal, kus 0 tähendab, et üldiselt planeerin oma 
tulevikku nii palju kui võimalik ning 10 tähendab, et elan ühe päeva korraga. 
NUMBER [0..10] 

ATT03 (Values: Intro) 
Mil määral Te nõustute või ei nõustu iga järgneva väitega? 

ATT03a (Values: Marriage Outdated) 
Abielu on iganenud nähtus 



Üldse ei ole nõus 
Ei ole nõus 
Nii ja naa 
Nõus 
Täiesti nõus 

ATT03b (Values: Unmarried Cohabitation) 
Kaks inimest võivad koos elada ka ilma ametliku abieluta 
Üldse ei ole nõus 
Ei ole nõus 
Nii ja naa 
Nõus 
Täiesti nõus 

ATT03d (Values: Divorce is permissible) 
Õnnetu abielu võib lahutada ka siis, kui paaril on lapsed 
Üldse ei ole nõus 
Ei ole nõus 
Nii ja naa 
Nõus 
Täiesti nõus 

ATT03e (Values: Women need children to be fulfilled) 
Naisel peavad olema lapsed, et end täiel määral teostada 
Üldse ei ole nõus 
Ei ole nõus 
Nii ja naa 
Nõus 
Täiesti nõus 

ATT03g (Values: Child needs a father and mother) 
Õnnelik lapsepõlv eeldab kodu mõlema vanemaga 
Üldse ei ole nõus 
Ei ole nõus 
Nii ja naa 
Nõus 
Täiesti nõus 

ATT03h (Values: Men need children to be fulfilled) 
Mehel peavad olema lapsed, et end täiel määral teostada 
Üldse ei ole nõus 
Ei ole nõus 
Nii ja naa 
Nõus 
Täiesti nõus 

ATT03i (Values: Homosexual couple rights) 
Homopaaridel peaksid olema samad õigused kui heteroseksuaalsetel paaridel 
Üldse ei ole nõus 
Ei ole nõus 
Nii ja naa 
Nõus 
Täiesti nõus 

ATT03j (Values: Pre-school child suffers if mother works) 



Kui koolieelikust lapse ema töötab, siis laps tõenäoliselt kannatab selle tõttu 
Üldse ei ole nõus 
Ei ole nõus 
Nii ja naa 
Nõus 
Täiesti nõus 

ATT05 (Intergenerational Values: Intro) 
Järgnevad väited puudutavad täiskasvanud laste abistamist vanemate poolt. 

ATT05b (Intergenerational Values: Parents provide financial help) 
Vanemad peaksid oma täiskasvanud lastele rahalist abi andma, kui nende lastel 
on rahalisi raskusi 
Üldse ei ole nõus 
Ei ole nõus 
Nii ja naa 
Nõus 
Täiesti nõus 

ATT06a (Intergenerational Care Values: Children should care for parents) 
Lapsed peaksid oma vanemate eest hoolitsema, kui vanemad seda vajavad 
Üldse ei ole nõus 
Ei ole nõus 
Nii ja naa 
Nõus 
Täiesti nõus 

ATT06b (Intergenerational Care Values: Children should provide financial help for parents) 
Lapsed peaksid oma vanematele rahalist abi andma, kui nende vanematel on 
rahalisi raskusi 
Üldse ei ole nõus 
Ei ole nõus 
Nii ja naa 
Nõus 
Täiesti nõus 

ATT07 (Gender Values: Intro) 
Järgmised väited puudutavad meeste ja naiste rolle. Palun märkige iga väite 
kohta oma arvamus. 

ATT07a (Gender Values: Better Political Leaders) 
Kes on üldiselt paremad poliitilised liidrid, kas mehed või naised? 
Kindlasti mehed 
Pigem mehed 
Mehed ja naised võrdselt 
Pigem naised 
Kindlasti naised 

ATT07b (Gender Values: For whom is university most important) 
Kelle jaoks on kõrghariduse omandamine olulisem, kas meestele või naistele? 
Kindlasti mehed 
Pigem mehed 
Mehed ja naised võrdselt 
Pigem naised 
Kindlasti naised 



ATT07c (Gender Values: For whom is having a job more important) 
Kellele on töökoha omamine tähtsam, kas meestele või naistele? 
Kindlasti mehed 
Pigem mehed 
Mehed ja naised võrdselt 
Pigem naised 
Kindlasti naised 

ATT07d (Gender Values: For whom is looking after children more important) 
Kelle jaoks on kodu ja laste eest hoolitsemine tähtsam, kas meeste või naiste 
jaoks? 
Kindlasti mehed 
Pigem mehed 
Mehed ja naised võrdselt 
Pigem naised 
Kindlasti naised 

ATT07g (Gender Values: Better at caring for children) 
Kes hoolitsevad paremini väikelaste eest, kas mehed või naised? 
Kindlasti mehed 
Pigem mehed 
Mehed ja naised võrdselt 
Pigem naised 
Kindlasti naised 

ATT11b (Working hours of parents: Mother [Hours]) 
Mõelge perekonnale, kus on ema, isa ja 2-aastane laps. Mitu tundi nädalas peaks 
ema töötama? 
NUMBER [0..40] 

ATT11d (Working hours of parents: Father [Hours]) 
Mõelge perekonnale, kus on ema, isa ja 2-aastane laps. Mitu tundi nädalas peaks 
isa töötama? 
NUMBER [0..40] 

ATT08 (Religious Denomination) 
Kas Te järgite mõnda usku? Kui jah, siis millist?  
Protestantism, sh luteriusk 
Katoliiklus 
Budism 
Hinduism 
Islam 
Judaism 
Sikhism 
Õigeusk (nt kreeka või vene) 
Muu kristlik usk või usulahk 
Muu usk 
Ei järgi ühtegi usku 

ATT09 (Religious Service Attendance) 
Kui sageli Te osalete usulistel talitustel (ärge arvestage kiriklikke laulatusi, 
matuseid, ristimisi jms)? 
NUMBER [0..365] 



IF (NOT((((ATT09 = never)OR(ATT09 = DontKnow))OR(ATT09 = 
Refusal))OR(ATT09 = NA))) 

o  
ATT09u (Religious Service Attendance [TIME UNIT]) 

...korda 
Nädalas 
Kuus 
Aastas 

ENDIF 
ATT10 (Religiosity) 
Olenemata sellest, kas Te olete mõne konkreetse usuühenduse liige või mitte, kui 
usklikuks Te ennast peate? Palun hinnake enda usklikkust skaalal, kus 0 
tähendab, et Te ei ole üldse usklik ja 10 tähendab, et olete väga usklik. 
NUMBER [0..10] 

COVID_2201 (COVID Intro [EE]) 
Mõelge nüüd tagasi ajale enne COVID-19 kriisi algust (märts 2020). Milline mõju 
on koroonakriisil olnud järgmistele aspektidele Teie elus, võrreldes kriisieelse 
ajaga on need paranenud, halvenenud või jäänud samaks? 

COVID_2201a (COVID: Quality of Life [EE]) 
Elukvaliteet 
Paranenud 
Jäänud samaks 
Halvenenud 

COVID_2201b (COVID: Health [EE]) 
Teie tervis üldiselt 
Paranenud 
Jäänud samaks 
Halvenenud 

COVID_2201c (COVID: Depression [EE]) 
Kurbus- või masendustunne (õnnetu, tujutu, rusutu, kurvameelsena tundmine) 
Paranenud 
Jäänud samaks 
Halvenenud 

COVID_2201d (COVID: Lonely [EE]) 
Üksindustunne 
Paranenud 
Jäänud samaks 
Halvenenud 

COVID_2201e (COVID: Relationship with Partner [EE]) 
Teie suhted elukaaslase(abikaasaga) 
Paranenud 
Jäänud samaks 
Halvenenud 

COVID_2201f (COVID: Relationships with others in HH [EE]) 
Teie suhted teiste leibkonnaliikmetega 



Paranenud 
Jäänud samaks 
Halvenenud 

COVID_2201g (COVID: Relationship with others outside HH [EE]) 
Teie suhted teiste inimestega väljaspool leibkonda, kellega Te enne kriisi tihti 
suhtlesite 
Paranenud 
Jäänud samaks 
Halvenenud 

COVID_2201h (COVID: Financial situation [EE]) 
Teie majanduslik toimetulek 
Paranenud 
Jäänud samaks 
Halvenenud 

IF (mode = f2f) 

o  
IF (INTERVIEWER) 

  
REP01 (Others present at interview) 

Kas küsimustiku täitmise juures viibis teisi inimesi? 
Jah 
Ei 

REP02 (Respondent influenced) 
Kas tundus, et mõni kohalviibinu mõjutas Teie vastuseid? 
Mõjutas palju 
Mõjutas 
Mõjutas veidi 
Üldse mitte 

IF (((REP02 = greatdeal)OR(REP02 = some))OR(REP02 = little)) 

  
REP03 (In what way was R influenced) 

Millisel viisil Teid mõjutati? 
SET OF Juuresolnud inimene andis vastuseid vastaja eest 
Vastaja andis vastuseid vastumeelselt 
Lapsed nõudsid vastaja tähelepanu 
Muu 

REP04 (Questions where influenced) 
Küsimused, mille vastuseid juuresolija mõjutas 
STRING 

ENDIF 
REP05 (Willingness to answer questions) 

Kokkuvõttes, kui valmis oli vastaja küsimustele vastama? 
NUMBER [0..10] 

REP06 (Quality of information) 
Kuidas hindaksite teavet, mida vastaja andis? 
NUMBER [0..10] 

ENDIF 



ENDIF 
thanks 
Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi Eesti demograafia keskus koostöös 
uuringufirmaga Kantar Emor tänavad Teid koostöö eest Eesti Pere- ja 
Sündimusuuringus. Kui Teil tekkis küsimusi uuringu kohta või sooviksite 
lisateavet, siis võtke meiega Tallinna Ülikooli Eesti demograafia keskuses 
ühendust e-posti aadressil (ggs@tlu.ee). EPSU teaduskoordinaator Eestis on prof. 
Allan Puur ja projektijuht teadur Tiina Tambaum. Küsitlusega seonduvate 
tehniliste probleemide korral on abiks uuringufirma Kantar Emor e-posti 
aadressil (ggs@kantaremor.ee). 
Ankeedist väljumiseks valige 'Intervjuu lõpp'. 
Intervjuu lõpp 

 


