
 

 

 

Section_CM 

CM003_RespFin 

Myöhemmin tässä haastattelussa esitetään kysymyksiä kotitalouden ja perheen raha-asioista, kuten esimerkiksi 

säästöistänne vanhuuden varalle ja taloudellisesta tuesta lapsille ja muille sukulaisille. Vain yhden henkilön 

tarvitsee vastata näihin kysymyksiin. Kuka teistä pystyisi vastamaan parhaiten raha-asioita koskeviin 

kysymyksiin?  

Koodaa raha-asioille vain yksi vastaaja  

  1. ^MN002_Person[1].Name   2. ^MN002_Person[2].Name 
 

 

 

  



Section_DN1 

DN001_Intro 

Kuten aiemmin mainitsin, tämä haastattelu on luottamuksellinen. Vastauksianne käytetään vain 

tutkimustarkoituksiin. Jos ette halua vastata johonkin kysymykseen, kertokaa siitä minulle, ja siirryn seuraavaan 

kysymykseen. Haluaisin aloittaa kysymällä hieman taustastanne.  

  1. Jatka 
 

 

 

DN756_Proxy 

Tarkista. Kuka vastaa kyselyyn?  

  1. Vain vastaaja   2. Vastaaja ja sijaisvastaaja   3. Vain sijaisvastaaja 
 

 

 

DN038_IntCheck 

TARKISTA: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vain vastaaja   2. Vastaaja ja sijaisvastaaja   3. Vain sijaisvastaaja 
 

 

 

DN755_introcal 

Seuraavaksi kysyn asioista, joita on tapahtunut elämässänne. Jotkut vastauksistanne näkyvät näytön kalenterissa. 

Se saattaa auttaa teistä muistamaan, mihin ajankohtaan muut elämänne tapahtumat sijoittuivat.  

Näytä kalenteria vastaajalle.  

  1. Jatka 
 

 

 

DN042_Gender 

HAVAINTO  

Pane vastaajan sukupuoli merkille havainnon perusteella (kysy, jos olet epävarma)  

  1. Mies   2. Nainen 
 

 

 

DN043_BirthConf 

Voitteko vielä vahvistaa? Olette siis syntynyt FLMonthFill ssa vuonna FLYearFill  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

DN002_MoBirth 

Minä kuukautena ja vuonna olette syntynyt? KUUKAUSI: VUOSI:  

  1. tammikuu   2. helmikuu   3. maaliskuu   4. huhtikuu   5. toukokuu   6. kesäkuu 

             

  7. heinäkuu   8. elokuu   9. syyskuu   10. lokakuu   11. marraskuu   12. joulukuu 
 

 



 

DN003_YearBirth 

Minä kuukautena ja vuonna olette syntynyt? KUUKAUSI: DN002_MoBirth VUOSI:  
 

 

 

DN004_CountryOfBirth 

Oletteko syntynyt Suomessa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

DN005_OtherCountry 

Missä maassa olette syntynyt? Mihin maahan syntymäpaikkanne kuului, kun synnyitte?  

___________ 
 

 

DN006_YearToCountry 

Minä vuonna muutitte Suomeen?  
 

 

 

DN007_Citizenship 

Onko teillä Suomen kansalaisuutta?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

DN503_NationalitySinceBirth 

Synnyittekö Suomen kansalaiseksi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

DN502_WhenBecomeCitizen 

Minä vuonna teistä tuli Suomen kansalainen?  
 

 

 

DN008_OtherCitizenship 

Minkä maan kansalainen olette?  

___________ 
 

 

DN009_WhereLived 

Missä asuitte vuoden 1989 marraskuun ensimmäisenä päivänä eli ennen kuin Berliinin muuri murtui – asuitteko 

Itä-Saksassa, Länsi-Saksassa tai muualla?  



  1. Itä-Saksa   2. Länsi-Saksa   3. Muualla 
 

 

 

DN504_CountryOfBirthMother 

Missä maassa äitinne syntyi?  

___________ 
 

 

DN505_CountryOfBirthFather 

Missä maassa isänne syntyi?  

___________ 
 

 

DN010_HighestEdu 

Jos vastaaja mainitsee ulkomaisen perusasteen oppiarvon tai todistuksen, kysy, voiko hän valita jonkun annetuista 

luokista. Jos hän ei pysty siihen, valitse Muu-vaihtoehto ja kirjoita vastaus (seuraava näyttö).  

Katsokaa korttia [2]. Mikä on korkein peruskoulutuksenne (koulun päättötodistus tai oppiarvo), jonka olette 

saavuttanut?  

  

1. Ei 

lainkaan 

koulutusta   

2. Jonkin verran koulutusta, 

mutta vähemmän kuin 

peruskoulun ala-aste tai 

kansakoulu/kansalaiskoulu 

  

3. Peruskoulun 

ala-aste, 

kansakoulu, 

kansalaiskoulu 

  

4. 

Peruskoulun 

yläaste, keski- 

tai oppikoulu 

  

5. 

Kansanopisto 

(1-v.)   

95. Ei 

vielä 

tutkintoa / 

edelleen 

koulussa 

             

  97. Muu           
 

 

 

DN011_OtherHighestEdu 

Mitä muuta koulutusta, tutkintoja tai oppiarvoja olette suorittanut?  

___________ 
 

 

DN012_FurtherEdu 

Katsokaa korttia [34]. Mitä muuta koulutusta, ammattitutkintoja tai keski- tai korkea-asteen 

tutkintoja olette suorittanut?  

CodeAll Jos vastaaja vastaa "opiskelee edelleen", kysy, onko hänellä jo jokin muu näyttökortissa 

näkyvä tutkinto.  

  

1. Ei 

lainkaan 

ammatillist

a, keski- tai 

korkea-

asteen 

koulutusta 

  

3. 

Ammatill

inen 

kurssi tai 

kursseja 

  

4. 

Kansankorkeako

ulu 

  

5. 

Ammatillin

en 

perustutkint

o, 

ammattitutk

into 

  

6. 

Erikoisammattitu

tkinto 

  

7. Lukio, ei 

ylioppilastutkinto

a 
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tai 

tutkintoja 

(ammattiko

ulu) 

             

  

8. Lukio, 

ylioppilastu

tkinto 

  

9. 

Ammatill

inen 

opistoast

een 

tutkinto 

(ammatti

opisto) 

  

10. 

Ammattikorkeak

oulututkinto tai 

ammatillisen 

korkea-asteen 

tutkinto 

  

11. Alempi 

korkeakoulu

tutkinto tai 

kandidaatint

utkinto 
  

12. Ylempi 

ammattikorkeako

ulututkinto 

  

13. Ylempi 

korkeakoulu/yliop

istotutkinto 

             

  

14. 

Lisensiaatin

tutkinto 

  

15. 

Tohtorin 

tutkinto 

  

95. Opiskelee 

edelleen   

97. Muu 
    

 

 

 

DN013_WhichOtherEdu 

Mitä muuta koulutusta tai ammattitutkintoja teillä on?  

___________ 
 

 

DN041_YearsEdu 

Kuinka monta vuotta olette opiskellut kokopäiväisesti, kun luette mukaan myös kouluvuotenne alakoulusta 

alkaen?  

Tallenna 9000 mikäli vastaaja ei ole koskaan käynyt koulua. Tallenna 9997 jos vastaaja opiskelee vielä 

päätoimisesti. Kokopäiväinen opiskelu * sisältää: opetukseen osallistuminen, osallistuminen käytännön 

työharjoitteluun, ohjattuun opiskeluun tai kokeisiin * ei sisällä: kokoaikainen työssäkäynti, kotiopetus, 

etäopiskelu, työpaikalla tapahtuva koulutus, iltakoulu, osa-aikainen yksityinen ammattikoulutus, joustava tai osa-

aikainen korkeakouluopiskelu jne.  
 

 

 

DN044_MaritalStatus 

Onko siviilisäätynne muuttunut viime haastattelun jälkeen?  

  1. Kyllä, siviilisääty on muuttunut   5. Ei, siviilisääty ei ole muuttunut 
 

 

 

DN014_MaritalStatus 

Katsokaa korttia [35]. Mikä on siviilisäätynne?  

Jos avioliitto on voimassa, mutta puoliso ei jostain syystä asu kotitaloudessa, vaan on esimerkiksi hoitokodissa, 

sairaalassa tai vankilassa, valitse koodi 3. Huomaa, että tässä kysytään virallista siviilisäätyä. Avoliittoa ei tässä 

huomioida (avoliitto kysytään eri kohdassa) ja jos vastaaja elää avoliitossa eikä ole koskaan mennyt naimisiin, 

koodataan '4'.  

  
1. Naimisissa ja asuu 

yhdessä puolison kanssa 
  
2. Rekisteröity 

parisuhde 
  
3. Naimisissa, asuu 

erossa puolisostaan 
  
4. Ei ole koskaan 

ollut naimisissa 
  
5. 

Eronnut 
  
6. 

Leski 
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DN015_YearOfMarriage 

Minä vuonna menitte naimisiin?  
 

 

 

DN016_YearOfPartnership 

Minä vuonna rekisteröitte parisuhteenne?  
 

 

 

DN017_YearOfMarriage 

Minä vuonna menitte naimisiin?  
 

 

 

DN018_DivorcedSinceWhen 

Minä vuonna otitte avioeron?  

Jos avioeroja on useita, anna viimeisen avioeron vuosi  
 

 

 

DN019_WidowedSinceWhen 

Minä vuonna teistä tuli leski /leski ?  

Anna kumppanin kuolinvuosi  
 

 

 

DN020_AgePart 

Minä vuonna teidän /teidän /entinen /edesmennyt /edesmennyt miehenne /vaimonne /vaimonne syntyi?  

Kirjaa viimeisimmän puolison syntymävuosi  
 

 

 

DN021_HighestEduPart 

Jos vastaaja mainitsee ulkomaisen perusasteen oppiarvon tai todistuksen, kysy, voiko hän valita jonkun annetuista 

luokista. Jos hän ei pysty siihen, valitse Muu-vaihtoehto ja kirjoita vastaus (seuraava näyttö).  

Katsokaa korttia [2]. Mikä on korkein peruskoulutus (perusasteen koulutus tai oppiarvo), jonka 

entinen/edesmennyt miehenne/vaimonne/ on saavuttanut?  

  

1. Ei 

lainkaan 

koulutusta   

2. Jonkin verran koulutusta, 

mutta vähemmän kuin 

peruskoulun ala-aste tai 

kansakoulu/kansalaiskoulu 

  

3. Peruskoulun 

ala-aste, 

kansakoulu, 

kansalaiskoulu 

  

4. 

Peruskoulun 

yläaste, keski- 

tai oppikoulu 

  

5. 

Kansanopisto 

(1-v.)   

95. Ei 

vielä 

tutkintoa / 

edelleen 

koulussa 

             

  97. Muu           
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DN022_OtherHighestEduPart 

Mitä muuta koulutusta, tutkintoja tai oppiarvoja / /entinen / entinen /edesmennyt /edesmennyt miehenne 

/vaimonne / vaimonne /vaimonne on saavuttanut?  

___________ 
 

 

DN023_FurtherEduPart 

Katsokaa korttia [3]. Mitä muuta koulutusta, ammattitutkintoja, keski- tai korkea-asteen tutkintoja 

/entisellä /edesmenneellä /edesmenneellä miehellänne /vaimollanne /vaimollanne on?  

CodeAll  

  

1. Ei 

lainkaan 

ammatillist

a, keski- tai 

korkea-

asteen 

koulutusta 

tai 

tutkintoja 

  

3. 

Ammatill

inen 

kurssi tai 

kursseja   

4. 

Kansankorkeako

ulu 

  

5. 

Ammatillin

en 

perustutkint

o, 

ammattitutk

into 

(ammattiko

ulu) 

  

6. 

Erikoisammattitu

tkinto 

  

7. Lukio, ei 

ylioppilastutkinto

a 

             

  

8. Lukio, 

ylioppilastu

tkinto 

  

9. 

Ammatill

inen 

opistoast

een 

tutkinto 

(ammatti

opisto) 

  

10. 

Ammattikorkeak

oulututkinto tai 

ammatillisen 

korkea-asteen 

tutkinto 

  

11. Alempi 

korkeakoulu

tutkinto tai 

kandidaatint

utkinto 
  

12. Ylempi 

ammattikorkeako

ulututkinto 

  

13. Ylempi 

korkeakoulu/yliop

istotutkinto 

             

  

14. 

Lisensiaatin

tutkinto 

  

15. 

Tohtorin 

tutkinto 

  

95. Opiskelee 

edelleen   

97. Muu 
    

 

 

 

DN024_WhichOtherEduPart 

Mitä muuta koulutusta tai ammattitutkintoja teidän /teidän /entisellä /edesmenneellä /edesmenneellä miehellänne 

/vaimollanne /vaimollanne on?  

___________ 
 

 

DN040_PartnerOutsideHH 

Onko teillä kumppania, joka ei asu tässä samassa kotitaloudessa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
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BDN_Demographics 

DN042_Gender 

HAVAINTO  

Pane vastaajan sukupuoli merkille havainnon perusteella (kysy, jos olet epävarma)  

  1. Mies   2. Nainen 
 

 

 

DN043_BirthConf 

Voitteko vielä vahvistaa? Olette siis syntynyt FLMonthFill ssa vuonna FLYearFill  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

DN002_MoBirth 

Minä kuukautena ja vuonna olette syntynyt? KUUKAUSI: VUOSI:  

  1. tammikuu   2. helmikuu   3. maaliskuu   4. huhtikuu   5. toukokuu   6. kesäkuu 

             

  7. heinäkuu   8. elokuu   9. syyskuu   10. lokakuu   11. marraskuu   12. joulukuu 
 

 

 

DN003_YearBirth 

Minä kuukautena ja vuonna olette syntynyt? KUUKAUSI: DN002_MoBirth VUOSI:  
 

 

 

DN004_CountryOfBirth 

Oletteko syntynyt Suomessa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

DN005_OtherCountry 

Missä maassa olette syntynyt? Mihin maahan syntymäpaikkanne kuului, kun synnyitte?  

___________ 
 

 

DN006_YearToCountry 

Minä vuonna muutitte Suomeen?  
 

 

 

DN007_Citizenship 

Onko teillä Suomen kansalaisuutta?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 



 

DN503_NationalitySinceBirth 

Synnyittekö Suomen kansalaiseksi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

DN502_WhenBecomeCitizen 

Minä vuonna teistä tuli Suomen kansalainen?  
 

 

 

DN008_OtherCitizenship 

Minkä maan kansalainen olette?  

___________ 
 

 

DN009_WhereLived 

Missä asuitte vuoden 1989 marraskuun ensimmäisenä päivänä eli ennen kuin Berliinin muuri murtui – asuitteko 

Itä-Saksassa, Länsi-Saksassa tai muualla?  

  1. Itä-Saksa   2. Länsi-Saksa   3. Muualla 
 

 

 

DN504_CountryOfBirthMother 

Missä maassa äitinne syntyi?  

___________ 
 

 

DN505_CountryOfBirthFather 

Missä maassa isänne syntyi?  

___________ 
 

 

DN010_HighestEdu 

Jos vastaaja mainitsee ulkomaisen perusasteen oppiarvon tai todistuksen, kysy, voiko hän valita jonkun annetuista 

luokista. Jos hän ei pysty siihen, valitse Muu-vaihtoehto ja kirjoita vastaus (seuraava näyttö).  

Katsokaa korttia [2]. Mikä on korkein peruskoulutuksenne (koulun päättötodistus tai oppiarvo), jonka olette 

saavuttanut?  

  

1. Ei 

lainkaan 

koulutusta   

2. Jonkin verran koulutusta, 

mutta vähemmän kuin 

peruskoulun ala-aste tai 

kansakoulu/kansalaiskoulu 

  

3. Peruskoulun 

ala-aste, 

kansakoulu, 

kansalaiskoulu 

  

4. 

Peruskoulun 

yläaste, keski- 

tai oppikoulu 

  

5. 

Kansanopisto 

(1-v.)   

95. Ei 

vielä 

tutkintoa / 

edelleen 

koulussa 

             

  97. Muu           
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DN011_OtherHighestEdu 

Mitä muuta koulutusta, tutkintoja tai oppiarvoja olette suorittanut?  

___________ 
 

 

DN012_FurtherEdu 

Katsokaa korttia [34]. Mitä muuta koulutusta, ammattitutkintoja tai keski- tai korkea-asteen 

tutkintoja olette suorittanut?  

CodeAll Jos vastaaja vastaa "opiskelee edelleen", kysy, onko hänellä jo jokin muu näyttökortissa 

näkyvä tutkinto.  

  

1. Ei 

lainkaan 

ammatillist

a, keski- tai 

korkea-

asteen 

koulutusta 

tai 

tutkintoja 

  

3. 

Ammatill

inen 

kurssi tai 

kursseja   

4. 

Kansankorkeako

ulu 

  

5. 

Ammatillin

en 

perustutkint

o, 

ammattitutk

into 

(ammattiko

ulu) 

  

6. 

Erikoisammattitu

tkinto 

  

7. Lukio, ei 

ylioppilastutkinto

a 

             

  

8. Lukio, 

ylioppilastu

tkinto 

  

9. 

Ammatill

inen 

opistoast

een 

tutkinto 

(ammatti

opisto) 

  

10. 

Ammattikorkeak

oulututkinto tai 

ammatillisen 

korkea-asteen 

tutkinto 

  

11. Alempi 

korkeakoulu

tutkinto tai 

kandidaatint

utkinto 
  

12. Ylempi 

ammattikorkeako

ulututkinto 

  

13. Ylempi 

korkeakoulu/yliop

istotutkinto 

             

  

14. 

Lisensiaatin

tutkinto 

  

15. 

Tohtorin 

tutkinto 

  

95. Opiskelee 

edelleen   

97. Muu 
    

 

 

 

DN013_WhichOtherEdu 

Mitä muuta koulutusta tai ammattitutkintoja teillä on?  

___________ 
 

 

DN041_YearsEdu 

Kuinka monta vuotta olette opiskellut kokopäiväisesti, kun luette mukaan myös kouluvuotenne alakoulusta 

alkaen?  

Tallenna 9000 mikäli vastaaja ei ole koskaan käynyt koulua. Tallenna 9997 jos vastaaja opiskelee vielä 

päätoimisesti. Kokopäiväinen opiskelu * sisältää: opetukseen osallistuminen, osallistuminen käytännön 

työharjoitteluun, ohjattuun opiskeluun tai kokeisiin * ei sisällä: kokoaikainen työssäkäynti, kotiopetus, 
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etäopiskelu, työpaikalla tapahtuva koulutus, iltakoulu, osa-aikainen yksityinen ammattikoulutus, joustava tai osa-

aikainen korkeakouluopiskelu jne.  
 

 

 

DN044_MaritalStatus 

Onko siviilisäätynne muuttunut viime haastattelun jälkeen?  

  1. Kyllä, siviilisääty on muuttunut   5. Ei, siviilisääty ei ole muuttunut 
 

 

 

DN014_MaritalStatus 

Katsokaa korttia [35]. Mikä on siviilisäätynne?  

Jos avioliitto on voimassa, mutta puoliso ei jostain syystä asu kotitaloudessa, vaan on esimerkiksi hoitokodissa, 

sairaalassa tai vankilassa, valitse koodi 3. Huomaa, että tässä kysytään virallista siviilisäätyä. Avoliittoa ei tässä 

huomioida (avoliitto kysytään eri kohdassa) ja jos vastaaja elää avoliitossa eikä ole koskaan mennyt naimisiin, 

koodataan '4'.  

  
1. Naimisissa ja asuu 

yhdessä puolison kanssa 
  
2. Rekisteröity 

parisuhde 
  
3. Naimisissa, asuu 

erossa puolisostaan 
  
4. Ei ole koskaan 

ollut naimisissa 
  
5. 

Eronnut 
  
6. 

Leski 
 

 

 

DN015_YearOfMarriage 

Minä vuonna menitte naimisiin?  
 

 

 

DN016_YearOfPartnership 

Minä vuonna rekisteröitte parisuhteenne?  
 

 

 

DN017_YearOfMarriage 

Minä vuonna menitte naimisiin?  
 

 

 

DN018_DivorcedSinceWhen 

Minä vuonna otitte avioeron?  

Jos avioeroja on useita, anna viimeisen avioeron vuosi  
 

 

 

DN019_WidowedSinceWhen 

Minä vuonna teistä tuli leski /leski ?  

Anna kumppanin kuolinvuosi  
 

 

 

DN020_AgePart 
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Minä vuonna teidän /teidän /entinen /edesmennyt /edesmennyt miehenne /vaimonne /vaimonne syntyi?  

Kirjaa viimeisimmän puolison syntymävuosi  
 

 

 

DN021_HighestEduPart 

Jos vastaaja mainitsee ulkomaisen perusasteen oppiarvon tai todistuksen, kysy, voiko hän valita jonkun annetuista 

luokista. Jos hän ei pysty siihen, valitse Muu-vaihtoehto ja kirjoita vastaus (seuraava näyttö).  

Katsokaa korttia [2]. Mikä on korkein peruskoulutus (perusasteen koulutus tai oppiarvo), jonka 

entinen/edesmennyt miehenne/vaimonne/ on saavuttanut?  

  

1. Ei 

lainkaan 

koulutusta   

2. Jonkin verran koulutusta, 

mutta vähemmän kuin 

peruskoulun ala-aste tai 

kansakoulu/kansalaiskoulu 

  

3. Peruskoulun 

ala-aste, 

kansakoulu, 

kansalaiskoulu 

  

4. 

Peruskoulun 

yläaste, keski- 

tai oppikoulu 

  

5. 

Kansanopisto 

(1-v.)   

95. Ei 

vielä 

tutkintoa / 

edelleen 

koulussa 

             

  97. Muu           
 

 

 

DN022_OtherHighestEduPart 

Mitä muuta koulutusta, tutkintoja tai oppiarvoja / /entinen / entinen /edesmennyt /edesmennyt miehenne 

/vaimonne / vaimonne /vaimonne on saavuttanut?  

___________ 
 

 

DN023_FurtherEduPart 

Katsokaa korttia [3]. Mitä muuta koulutusta, ammattitutkintoja, keski- tai korkea-asteen tutkintoja 

/entisellä /edesmenneellä /edesmenneellä miehellänne /vaimollanne /vaimollanne on?  

CodeAll  

  

1. Ei 

lainkaan 

ammatillist

a, keski- tai 

korkea-

asteen 

koulutusta 

tai 

tutkintoja 

  

3. 

Ammatill

inen 

kurssi tai 

kursseja   

4. 

Kansankorkeako

ulu 

  

5. 

Ammatillin

en 

perustutkint

o, 

ammattitutk

into 

(ammattiko

ulu) 

  

6. 

Erikoisammattitu

tkinto 

  

7. Lukio, ei 

ylioppilastutkinto

a 

             

  

8. Lukio, 

ylioppilastu

tkinto 

  

9. 

Ammatill

inen 

opistoast

een 

tutkinto 

(ammatti

opisto) 

  

10. 

Ammattikorkeak

oulututkinto tai 

ammatillisen 

korkea-asteen 

tutkinto 

  

11. Alempi 

korkeakoulu

tutkinto tai 

kandidaatint

utkinto 
  

12. Ylempi 

ammattikorkeako

ulututkinto 

  

13. Ylempi 

korkeakoulu/yliop

istotutkinto 
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14. 

Lisensiaatin

tutkinto 

  

15. 

Tohtorin 

tutkinto 

  

95. Opiskelee 

edelleen   

97. Muu 
    

 

 

 

DN024_WhichOtherEduPart 

Mitä muuta koulutusta tai ammattitutkintoja teidän /teidän /entisellä /edesmenneellä /edesmenneellä miehellänne 

/vaimollanne /vaimollanne on?  

___________ 
 

 

DN040_PartnerOutsideHH 

Onko teillä kumppania, joka ei asu tässä samassa kotitaloudessa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

  



Section_SN 



TSNRoster 



Section_SNRosterInfo 



BLinking 



BRow 



Section_DN2 

DN757_Intro 

Nämä olivat kysymyksiä asioista, joita on tapahtunut aiemmin elämässänne. Seuraavaksi haluaisimme kysyä teiltä 

tämänhetkisestä elämästänne.  

  1. Jatka 
 

 

 

DN026_NaturalParentAlive 

Onko teidän /teidän biologinen /biologinen äitinne /isänne yhä elossa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

DN127_YearOfDeathParent 

Minä vuonna teidän /teidän äitinne /isänne kuoli?  
 

 

 

DN027_AgeOfDeathParent 

Kuinka vanha teidän /teidän äitinne /isänne oli, kun hän /hän kuoli?  
 

 

 

DN028_AgeOfNaturalParent 

Kuinka vanha teidän /teidän äitinne /isänne on nyt?  
 

 

 

DN030_LivingPlaceParent 

Katsokaa korttia [37]. Missä teidän /teidän äitinne /isänne asuu?  

  

1. Samassa 

kotitaloudessa   

2. Samassa 

rakennuksessa   

3. Alle 

kilometrin 

päässä 

  

4. 1-5 

kilometrin 

päässä 

  

5. 5-25 

kilometrin 

päässä 

  

6. 25-100 

kilometrin 

päässä 

             

  
7. 100-500 

kilometrin päässä 
  
8. Yli 500 

kilometrin päässä 
        

 

 

 

DN032_ContactDuringPast12Months 

Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olette ollut yhteydessä teidän /teidän äitiinne /isäänne kasvokkain tai 

puhelimen, postin, sähköpostin tai minkä tahansa muun sähköisen viestintävälineen välityksellä?  

  
1. 

Päivittäin 
  
2. Monta 

kertaa viikossa 
  
3. Noin kerran 

viikossa 
  
4. Noin kahden 

viikon välein 
  
5. Noin kerran 

kuukaudessa 
  
6. Harvemmin kuin 

kerran kuukaudessa 
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7. Ei 

koskaan 
          

 

 

 

DN033_HealthParent 

Millaiseksi kuvailisitte teidän /teidän äitinne /isänne terveyttä? Onko se mielestänne  

ReadOut  

  1. Erinomainen   2. Erittäin hyvä   3. Hyvä   4. Tyydyttävä   5. Huono 
 

 

 

JobCode 

FLDefault[74[ : FLDefault[93[ FLDefaultExtended[93[ FLDefault[94[ FLDefaultExtended[94[  
 

 

 

JobCodeId 

 

 

 

JobCodeNummer 

 

 

 

DN034_AnySiblings 

Onko teillä koskaan ollut sisaruksia?  

Laske mukaan ei-biologiset sisarukset  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

DN036_HowManyBrothersAlive 

Kuinka monta veljeänne on yhä elossa?  

Laske mukaan ei-biologiset  
 

 

 

DN037_HowManySistersAlive 

Entä kuinka monta sisartanne on yhä elossa?  

Laske mukaan ei-biologiset  
 

 

 

  



BDN_Parent 

DN026_NaturalParentAlive 

Onko teidän /teidän biologinen /biologinen äitinne /isänne yhä elossa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

DN127_YearOfDeathParent 

Minä vuonna teidän /teidän äitinne /isänne kuoli?  
 

 

 

DN027_AgeOfDeathParent 

Kuinka vanha teidän /teidän äitinne /isänne oli, kun hän /hän kuoli?  
 

 

 

DN028_AgeOfNaturalParent 

Kuinka vanha teidän /teidän äitinne /isänne on nyt?  
 

 

 

DN030_LivingPlaceParent 

Katsokaa korttia [37]. Missä teidän /teidän äitinne /isänne asuu?  

  

1. Samassa 

kotitaloudessa   

2. Samassa 

rakennuksessa   

3. Alle 

kilometrin 

päässä 

  

4. 1-5 

kilometrin 

päässä 

  

5. 5-25 

kilometrin 

päässä 

  

6. 25-100 

kilometrin 

päässä 

             

  
7. 100-500 

kilometrin päässä 
  
8. Yli 500 

kilometrin päässä 
        

 

 

 

DN032_ContactDuringPast12Months 

Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olette ollut yhteydessä teidän /teidän äitiinne /isäänne kasvokkain tai 

puhelimen, postin, sähköpostin tai minkä tahansa muun sähköisen viestintävälineen välityksellä?  

  
1. 

Päivittäin 
  
2. Monta 

kertaa viikossa 
  
3. Noin kerran 

viikossa 
  
4. Noin kahden 

viikon välein 
  
5. Noin kerran 

kuukaudessa 
  
6. Harvemmin kuin 

kerran kuukaudessa 

             

  
7. Ei 

koskaan 
          

 

 

 

DN033_HealthParent 

Millaiseksi kuvailisitte teidän /teidän äitinne /isänne terveyttä? Onko se mielestänne  

ReadOut  
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  1. Erinomainen   2. Erittäin hyvä   3. Hyvä   4. Tyydyttävä   5. Huono 
 

 

 

JobCode 

FLDefault[74[ : FLDefault[93[ FLDefaultExtended[93[ FLDefault[94[ FLDefaultExtended[94[  
 

 

 

JobCodeId 

 

 

 

JobCodeNummer 

 

 

 

  



BParent1 

DN026_NaturalParentAlive 

Onko teidän /teidän biologinen /biologinen äitinne /isänne yhä elossa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

DN127_YearOfDeathParent 

Minä vuonna teidän /teidän äitinne /isänne kuoli?  
 

 

 

DN027_AgeOfDeathParent 

Kuinka vanha teidän /teidän äitinne /isänne oli, kun hän /hän kuoli?  
 

 

 

DN028_AgeOfNaturalParent 

Kuinka vanha teidän /teidän äitinne /isänne on nyt?  
 

 

 

DN030_LivingPlaceParent 

Katsokaa korttia [37]. Missä teidän /teidän äitinne /isänne asuu?  

  

1. Samassa 

kotitaloudessa   

2. Samassa 

rakennuksessa   

3. Alle 

kilometrin 

päässä 

  

4. 1-5 

kilometrin 

päässä 

  

5. 5-25 

kilometrin 

päässä 

  

6. 25-100 

kilometrin 

päässä 

             

  
7. 100-500 

kilometrin päässä 
  
8. Yli 500 

kilometrin päässä 
        

 

 

 

DN032_ContactDuringPast12Months 

Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olette ollut yhteydessä teidän /teidän äitiinne /isäänne kasvokkain tai 

puhelimen, postin, sähköpostin tai minkä tahansa muun sähköisen viestintävälineen välityksellä?  

  
1. 

Päivittäin 
  
2. Monta 

kertaa viikossa 
  
3. Noin kerran 

viikossa 
  
4. Noin kahden 

viikon välein 
  
5. Noin kerran 

kuukaudessa 
  
6. Harvemmin kuin 

kerran kuukaudessa 

             

  
7. Ei 

koskaan 
          

 

 

 

DN033_HealthParent 

Millaiseksi kuvailisitte teidän /teidän äitinne /isänne terveyttä? Onko se mielestänne  

ReadOut  
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  1. Erinomainen   2. Erittäin hyvä   3. Hyvä   4. Tyydyttävä   5. Huono 
 

 

 

JobCode 

FLDefault[74[ : FLDefault[93[ FLDefaultExtended[93[ FLDefault[94[ FLDefaultExtended[94[  
 

 

 

JobCodeId 

 

 

 

JobCodeNummer 

 

 

 

  



BJobCoderRouter 

JobCode 

FLDefault[74[ : FLDefault[93[ FLDefaultExtended[93[ FLDefault[94[ FLDefaultExtended[94[  
 

 

 

JobCodeId 

 

 

 

JobCodeNummer 

 

 

 

  



BDN_Sibblings 

DN034_AnySiblings 

Onko teillä koskaan ollut sisaruksia?  

Laske mukaan ei-biologiset sisarukset  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

DN036_HowManyBrothersAlive 

Kuinka monta veljeänne on yhä elossa?  

Laske mukaan ei-biologiset  
 

 

 

DN037_HowManySistersAlive 

Entä kuinka monta sisartanne on yhä elossa?  

Laske mukaan ei-biologiset  
 

 

 

  



Section_CH 

CH001_NumberOfChildren 

Seuraavaksi kysyn joitakin kysymyksiä lapsistanne. Kuinka monta lastanne on yhä elossa? Laskekaa mukaan 

kaikki lapset, myös sijais- ja kasvattilapset, adoptiolapset ja lapsipuolet , mukaan lukien / miehenne /vaimonne 

/kumppaninne / ({kumppanin/puolison nimi} lapset.  
 

 

 

CH201_ChildByINTRO 

Luettelen nyt kaikki lapset, joista olemme puhuneet tänään /tänään tai aiemmassa haastattelussa . Eräät lapsistanne 

voivat olla luettelossa kahteen kertaan, toiset saattavat puuttua kokonaan tai meiltä voi puuttua tietoja joistakin 

lapsista tai tiedot voivat olla virheellisiä. Haluaisin käydä tämän luettelon läpi kanssanne ja varmistaa, että meillä 

on täydelliset ja oikeat tiedot kaikista lapsistanne, myös sijais- ja kasvattilapsista, adoptoiduista lapsista ja 

lapsipuolista. Tarvitsemme tiedot kaikista yhä elossa olevista lapsista.  

  1. Jatka 
 

 

 

CH603_IntroTextChildren 

Haluaisimme tietää enemmän tästä lapsesta /näistä lapsista. Aloitetaan vanhimmasta lapsesta. . Ajatelkaa jälleen 

kaikkia omia biologisia lapsianne, sijais- ja kasvattilapsia, adoptoituja lapsia ja lapsipuolia , mukaan lukien 

miehenne /, mukaan lukien vaimonne /, mukaan lukien kumppaninne / lapset.  

  1. Jatka 
 

 

 

CH302_NatChild 

Onko tämä biologinen lapsenne /Ovatko kaikki nämä biologiset lapsenne /Ovatko kaikki nämä biologiset lapsenne 

teidän ja nykyisen miehenne yhteinen/yhteisiä /ja nykyisen vaimonne yhteinen/yhteisiä /ja kumppaninne 

yhteinen/yhteisiä ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH303_WhatChildren 

Ketkä lapsista eivät ole teidän ja nykyisen miehenne/ja nykyisen vaimonne/ja kumppaninne/ kanssa yhteisiä 

biologisia lapsia/biologisia lapsia/ ?  
 

 

 

CH507_IntroCheckChildren 

Haluaisimme päivittää eräitä tietoja lapsestanne /lapsistanne .  

  1. Jatka 
 

 

 

CH524_LocationCheckChildren 



Onko lapsenne /kukaan lapsistanne /kukaan lapsistanne muuttanut asuinpaikkaa FLLastInterviewMonthYear 

tehdyn haastattelun jälkeen?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH525_LocationWhom 

Kuka lapsista on muuttanut?  

CodeAll  
 

 

 

CH508_SchoolCheckChildren 

Katsokaa korttia [2]. Onko FLLastInterviewMonthYear tehdyn haastattelun jälkeen lapsenne /kukaan lapsistanne 

/kukaan lapsistanne saanut jonkin tässä kortissa luetelluista todistuksista tai tutkinnoista?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH509_SchoolWhom 

Kuka lapsista?  

CodeAll  
 

 

 

CH511_DegreeCheckChildren 

Katsokaa korttia [34]. Onko FLLastInterviewMonthYear tehdyn haastattelun jälkeen lapsenne /kukaan lapsistanne 

/kukaan lapsistanne suorittanut jonkin tässä kortissa luetelluista korkeakoulu- tai ammattitutkinnoista?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH512_DegreeWhom 

Kuka lapsista?  

CodeAll  
 

 

 

CH514_MaritalStatusCheckChildren 

Onko FLLastInterviewMonthYear tehdyn haastattelun jälkeen lapsenne /kukaan lapsistanne /kukaan lapsistanne 

muuttanut siviilisäätyään?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH515_MaritalStatusWhom 

Kuka lapsista on muuttanut siviilisäätyään?  

CodeAll  
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CH517_BecomeParent 

Onko vuonna FLLastInterviewMonthYear tehdyn haastattelun jälkeen lapsenne/kukaan lapsistanne/ saanut lapsen 

tai lisää lapsia?  

Laskekaa mukaan biologiset lapset, kasvattilapset, adoptoidut lapset ja lapsipuolet (lapsenne puolison tai 

kumppanin lapset).  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH518_ParentWhom 

Kuka lapsistanne on saanut lapsen tai lisää lapsia?  

Valitse kaikki ne lapset, joiden osalta tämä pitää paikkansa  
 

 

 

CH021_NoGrandChild 

Lapsenlapsista puheen ollen, kuinka monta lastenlasta teillä ja / miehellänne /vaimollanne /kumppanillanne / on 

yhteensä?  

Sisällytä lapsenlapset aikaisemmista suhteista  
 

 

 

CH022_GreatGrChild 

Onko teillä tai / miehellänne /vaimollanne /kumppanillanne / lastenlastenlapsia?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH023_IntCheck 

TARKASTA: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vain vastaaja   2. Vastaaja ja sijaisvastaaja   3. Vain sijaisvastaaja 
 

 

 

CH203_Done 

Children_table  

Varmista, että lasten luettelo on täydellinen. Jos luettelo on puutteellinen tai siinä on virheitä, siirry takaisin 

nuolinäppäimellä <-  

  1. Jatka 
 

 

 

CH001a_ChildCheck 

Onko teillä {dynaamisesti muodostettu teksti lapsen lataamistavan perusteella} ? Ajatelkaa jälleen kaikkia omia 

biologisia lapsianne, sijais- ja kasvattilapsia, adoptoituja lapsia ja lapsipuolia , mukaan lukien / miehenne 

/vaimonne /kumppaninne / lapset. / 

 

@IIWER: 

Jos lapsi on luettelossa kahdesti, poista toinen, jolla on luokka  



  
1. Kyllä 

  
2. 

^FL_CH001a_7 
  
3. 

^FL_CH001a_8 
  
4. 

^FL_CH001a_9 
  
5. 

^FL_CH001a_10 
  
6. 

^FL_CH001a_11 

             

  
97. 

^FL_CH001a_12 
          

 

 

 

CH004_FirstNameOfChild 

Täydennä tai vahvista oikea nimi  

Nimi '+PreloadedName+' löytyi./ Mikä on tämän/seuraavan/ lapsen oikea/ nimi?  
 

 

 

CH005_SexOfChildN 

Onko CH004_FirstNameOfChild mies- vai naispuolinen?  

Kysy vain silloin, jos epäselvää  

  1. Mies   2. Nainen 
 

 

 

CH006_YearOfBirthChildN 

Minä vuonna CH004_FirstNameOfChild syntyi?  

Anna/vahvista syntymävuosi  
 

 

 

CH505_WhichChildMentionedEarlier 

Ketä aikaisemmin mainittua lasta FL_CHILD_NAME vastaa?  
 

 

 

CH102_RNatChild 

Onko FLChildName biologinen lapsenne?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH103_PNatChild 

Onko FLChildName teidän /teidän nykyisen miehenne /vaimonne /kumppaninne / FL_CH103_5 biologinen lapsi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH104_RExChild 

Onko FLChildName lapsi teidän aiemmasta suhteestanne?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 



CH105_PExChild 

Onko FLChildName teidän /teidän nykyisen miehenne /vaimonne /kumppaninne / FL_CH105_5 aiemmasta 

suhteesta?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH106_RAdoptChild 

Onko FLChildName teidän adoptoimanne?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH107_PAdoptChild 

Onko FLChildName teidän /teidän nykyisen miehenne /vaimonne /kumppaninne / FL_CH107_5 adoptoima?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH108_FosterChild 

Onko FLChildName sijais- tai kasvattilapsi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH014_ContactChild 

Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olette ollut yhteydessä CH004_FirstNameOfChild -nimisen lapsen kanssa 

kasvokkain tai puhelimen, postin, sähköpostin tai minkä tahansa muun sähköisen viestintävälineen välityksellä?  

  
1. 

Päivittäin 
  
2. Monta 

kertaa viikossa 
  
3. Noin kerran 

viikossa 
  
4. Noin kahden 

viikon välein 
  
5. Noin kerran 

kuukaudessa 
  
6. Harvemmin kuin 

kerran kuukaudessa 

             

  
7. Ei 

koskaan 
          

 

 

 

CH007_ChLWh 

Katsokaa korttia [37]. Missä CH004_FirstNameOfChild asuu?  

  

1. Samassa 

kotitaloudessa   

2. Samassa 

rakennuksessa   

3. Alle 

kilometrin 

päässä 

  

4. 1-5 

kilometrin 

päässä 

  

5. 5-25 

kilometrin 

päässä 

  

6. 25-100 

kilometrin 

päässä 

             

  
7. 100-500 

kilometrin päässä 
  
8. Yli 500 

kilometrin päässä 
        

 

 

 

CH012_MaritalStatusChildN 
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Katsokaa korttia [35]. Mikä on CH004_FirstNameOfChild -nimisen lapsen siviilisääty?  

  
1. Naimisissa ja asuu 

yhdessä puolison kanssa 
  
2. Rekisteröity 

parisuhde 
  
3. Naimisissa, asuu 

erossa puolisostaan 
  
4. Ei ole koskaan 

ollut naimisissa 
  
5. 

Eronnut 
  
6. 

Leski 
 

 

 

CH013_PartnerChildN 

Onko CH004_FirstNameOfChild -nimisellä lapsella kumppani, joka asuu hänen /hänen kanssaan?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH015_YrChldMoveHh 

Minä vuonna CH004_FirstNameOfChild muutti pois vanhempiensa kotitaloudesta?  

Viimeisin muutto. Koodaa "2999", jos lapsi asuu vielä kotona (esim. eronneen äidin kanssa). Koodaa "9997" jos 

lapsi ei ole koskaan asunut vanhempien kanssa  
 

 

 

CH016_ChildOcc 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Mikä on CH004_FirstNameOfChild -nimisen lapsen työllisyystilanne?  

  

1. 

Kokoaikaisessa 

työsuhteessa   

2. Osa-

aikaisessa 

työsuhteessa   

3. Itsenäinen 

yrittäjä tai 

työskentelee 

omassa 

perheyrityksessä 

  

4. 

Työtön 

  

5. Ammatillisessa 

koulutuksessa / 

uudelleenkoulutuksessa 

/ opiskelee 

  

6. 

Vanhempainvapaalla 

tai hoitovapaalla 

             

  

7. Eläkkeellä tai 

varhaiseläkkeellä   

8. Pysyvästi 

sairas tai 

työkyvytön 

  

9. Huolehtii 

kodista tai 

perheestä 

  

97. 

Muu     

 

 

 

CH017_EducChild 

Katsokaa korttia [2]. Mikä on korkein peruskoulutus, jonka CH004_FirstNameOfChild on saavuttanut?  

Jos vastaaja mainitsee ulkomaisen oppiarvon tai todistuksen, kysy, voiko hän valita jonkun annetuista luokista. Jos 

hän ei pysty siihen, valitse Muu-vaihtoehto ja kirjoita vastaus (seuraava näyttö).  

  

1. Ei 

lainkaan 

koulutusta   

2. Jonkin verran koulutusta, 

mutta vähemmän kuin 

peruskoulun ala-aste tai 

kansakoulu/kansalaiskoulu 

  

3. Peruskoulun 

ala-aste, 

kansakoulu, 

kansalaiskoulu 

  

4. 

Peruskoulun 

yläaste, keski- 

tai oppikoulu 

  

5. 

Kansanopisto 

(1-v.)   

95. Ei 

vielä 

tutkintoa / 

edelleen 

koulussa 

             

  97. Muu           
 

 

 

CH018_EdInstChild 
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Katsokaa korttia [34]. Mitä korkeakoulututkintoja tai ammattitutkintoja CH004_FirstNameOfChild 

-nimisellä lapsella on?  

CodeAll Jos vastaaja vastaa "opiskelee edelleen", kysy, onko hänellä jo jokin muu näyttökortissa 

näkyvä tutkinto.  

  

1. Ei 

lainkaan 

ammatillist

a, keski- tai 

korkea-

asteen 

koulutusta 

tai 

tutkintoja 

  

3. 

Ammatill

inen 

kurssi tai 

kursseja   

4. 

Kansankorkeako

ulu 

  

5. 

Ammatillin

en 

perustutkint

o, 

ammattitutk

into 

(ammattiko

ulu) 

  

6. 

Erikoisammattitu

tkinto 

  

7. Lukio, ei 

ylioppilastutkinto

a 

             

  

8. Lukio, 

ylioppilastu

tkinto 

  

9. 

Ammatill

inen 

opistoast

een 

tutkinto 

(ammatti

opisto) 

  

10. 

Ammattikorkeak

oulututkinto tai 

ammatillisen 

korkea-asteen 

tutkinto 

  

11. Alempi 

korkeakoulu

tutkinto tai 

kandidaatint

utkinto 
  

12. Ylempi 

ammattikorkeako

ulututkinto 

  

13. Ylempi 

korkeakoulu/yliop

istotutkinto 

             

  

14. 

Lisensiaatin

tutkinto 

  

15. 

Tohtorin 

tutkinto 

  

95. Opiskelee 

edelleen   

97. Muu 
    

 

 

 

CH019_NoChildren 

Kuinka monta lasta – jos yhtään – on CH004_FirstNameOfChild -nimisellä lapsella?  

Laske kaikki biologiset, sijais- ja kasvattilapset, adoptoidut lapset ja lapsipuolet, mukaan lukien myös lapsen 

puolison tai kumppanin lapset  
 

 

 

CH020_YrBrthYCh 

Minä vuonna CH004_FirstNameOfChild -nimisen lapsen nuorin lapsi syntyi?  
 

 

 

CH526_LocationChanged 

Katsokaa korttia [37]: Missä FL_CH526_1 asuu?  

  

1. Samassa 

kotitaloudessa   

2. Samassa 

rakennuksessa   

3. Alle 

kilometrin 

päässä 

  

4. 1-5 

kilometrin 

päässä 

  

5. 5-25 

kilometrin 

päässä 

  

6. 25-100 

kilometrin 

päässä 
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7. 100-500 

kilometrin päässä 
  
8. Yli 500 

kilometrin päässä 
        

 

 

 

CH510_Leaving_certificate 

Mikä on korkein peruskoulutus, jonka FL_CH510_1 on saavuttanut?  

Jos vastaaja mainitsee ulkomaisen oppiarvon tai todistuksen, kysy, voiko hän valita jonkun annetuista luokista. Jos 

hän ei pysty siihen, valitse Muu-vaihtoehto ja kirjoita vastaus (seuraava näyttö).  

  

1. Ei 

lainkaan 

koulutusta   

2. Jonkin verran koulutusta, 

mutta vähemmän kuin 

peruskoulun ala-aste tai 

kansakoulu/kansalaiskoulu 

  

3. Peruskoulun 

ala-aste, 

kansakoulu, 

kansalaiskoulu 

  

4. 

Peruskoulun 

yläaste, keski- 

tai oppikoulu 

  

5. 

Kansanopisto 

(1-v.)   

95. Ei 

vielä 

tutkintoa / 

edelleen 

koulussa 

             

  97. Muu           
 

 

 

CH513_DegreeObtained 

Mitä korkeakoulututkintoja tai ammattitutkintoja FL_CH513_1 on saavuttanut?  

CodeAll Jos vastaaja vastaa "opiskelee edelleen", kysy, onko hänellä jo jokin muu näyttökortissa 

näkyvä tutkinto.  

  

1. Ei 

lainkaan 

ammatillist

a, keski- tai 

korkea-

asteen 

koulutusta 

tai 

tutkintoja 

  

3. 

Ammatill

inen 

kurssi tai 

kursseja   

4. 

Kansankorkeako

ulu 

  

5. 

Ammatillin

en 

perustutkint

o, 

ammattitutk

into 

(ammattiko

ulu) 

  

6. 

Erikoisammattitu

tkinto 

  

7. Lukio, ei 

ylioppilastutkinto

a 

             

  

8. Lukio, 

ylioppilastu

tkinto 

  

9. 

Ammatill

inen 

opistoast

een 

tutkinto 

(ammatti

opisto) 

  

10. 

Ammattikorkeak

oulututkinto tai 

ammatillisen 

korkea-asteen 

tutkinto 

  

11. Alempi 

korkeakoulu

tutkinto tai 

kandidaatint

utkinto 
  

12. Ylempi 

ammattikorkeako

ulututkinto 

  

13. Ylempi 

korkeakoulu/yliop

istotutkinto 

             

  

14. 

Lisensiaatin

tutkinto 

  

15. 

Tohtorin 

tutkinto 

  

95. Opiskelee 

edelleen   

97. Muu 
    

 

 

 

CH516_MaritalStatus 



Katsokaa korttia [35]. Mikä on {lapsen nimi} -nimisen lapsen siviilisääty?  

  
1. Naimisissa ja asuu 

yhdessä puolison kanssa 
  
2. Rekisteröity 

parisuhde 
  
3. Naimisissa, asuu 

erossa puolisostaan 
  
4. Ei ole koskaan 

ollut naimisissa 
  
5. 

Eronnut 
  
6. 

Leski 
 

 

 

CH519_NewK 

Kuinka monta lasta {lapsen nimi} -nimisellä lapsella on yhteensä?  
 

 

 

CH520_YoungestBorn 

Minä vuonna tämä lapsi /nuorin näistä lapsista syntyi?  
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TChild 

CH203_Done 

Children_table  

Varmista, että lasten luettelo on täydellinen. Jos luettelo on puutteellinen tai siinä on virheitä, siirry takaisin 

nuolinäppäimellä <-  

  1. Jatka 
 

 

 

CH001a_ChildCheck 

Onko teillä {dynaamisesti muodostettu teksti lapsen lataamistavan perusteella} ? Ajatelkaa jälleen kaikkia omia 

biologisia lapsianne, sijais- ja kasvattilapsia, adoptoituja lapsia ja lapsipuolia , mukaan lukien / miehenne 

/vaimonne /kumppaninne / lapset. / 

 

@IIWER: 

Jos lapsi on luettelossa kahdesti, poista toinen, jolla on luokka  

  
1. Kyllä 

  
2. 

^FL_CH001a_7 
  
3. 

^FL_CH001a_8 
  
4. 

^FL_CH001a_9 
  
5. 

^FL_CH001a_10 
  
6. 

^FL_CH001a_11 

             

  
97. 

^FL_CH001a_12 
          

 

 

 

CH004_FirstNameOfChild 

Täydennä tai vahvista oikea nimi  

Nimi '+PreloadedName+' löytyi./ Mikä on tämän/seuraavan/ lapsen oikea/ nimi?  
 

 

 

CH005_SexOfChildN 

Onko CH004_FirstNameOfChild mies- vai naispuolinen?  

Kysy vain silloin, jos epäselvää  

  1. Mies   2. Nainen 
 

 

 

CH006_YearOfBirthChildN 

Minä vuonna CH004_FirstNameOfChild syntyi?  

Anna/vahvista syntymävuosi  
 

 

 

CH505_WhichChildMentionedEarlier 

Ketä aikaisemmin mainittua lasta FL_CHILD_NAME vastaa?  
 

 

 

  



RChild 

CH001a_ChildCheck 

Onko teillä {dynaamisesti muodostettu teksti lapsen lataamistavan perusteella} ? Ajatelkaa jälleen kaikkia omia 

biologisia lapsianne, sijais- ja kasvattilapsia, adoptoituja lapsia ja lapsipuolia , mukaan lukien / miehenne 

/vaimonne /kumppaninne / lapset. / 

 

@IIWER: 

Jos lapsi on luettelossa kahdesti, poista toinen, jolla on luokka  

  
1. Kyllä 

  
2. 

^FL_CH001a_7 
  
3. 

^FL_CH001a_8 
  
4. 

^FL_CH001a_9 
  
5. 

^FL_CH001a_10 
  
6. 

^FL_CH001a_11 

             

  
97. 

^FL_CH001a_12 
          

 

 

 

CH004_FirstNameOfChild 

Täydennä tai vahvista oikea nimi  

Nimi '+PreloadedName+' löytyi./ Mikä on tämän/seuraavan/ lapsen oikea/ nimi?  
 

 

 

CH005_SexOfChildN 

Onko CH004_FirstNameOfChild mies- vai naispuolinen?  

Kysy vain silloin, jos epäselvää  

  1. Mies   2. Nainen 
 

 

 

CH006_YearOfBirthChildN 

Minä vuonna CH004_FirstNameOfChild syntyi?  

Anna/vahvista syntymävuosi  
 

 

 

CH505_WhichChildMentionedEarlier 

Ketä aikaisemmin mainittua lasta FL_CHILD_NAME vastaa?  
 

 

 

  



BNotNaturalChildSpecifics 

CH102_RNatChild 

Onko FLChildName biologinen lapsenne?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH103_PNatChild 

Onko FLChildName teidän /teidän nykyisen miehenne /vaimonne /kumppaninne / FL_CH103_5 biologinen lapsi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH104_RExChild 

Onko FLChildName lapsi teidän aiemmasta suhteestanne?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH105_PExChild 

Onko FLChildName teidän /teidän nykyisen miehenne /vaimonne /kumppaninne / FL_CH105_5 aiemmasta 

suhteesta?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH106_RAdoptChild 

Onko FLChildName teidän adoptoimanne?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH107_PAdoptChild 

Onko FLChildName teidän /teidän nykyisen miehenne /vaimonne /kumppaninne / FL_CH107_5 adoptoima?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH108_FosterChild 

Onko FLChildName sijais- tai kasvattilapsi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

  



TChildInfo 

CH014_ContactChild 

Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olette ollut yhteydessä CH004_FirstNameOfChild -nimisen lapsen kanssa 

kasvokkain tai puhelimen, postin, sähköpostin tai minkä tahansa muun sähköisen viestintävälineen välityksellä?  

  
1. 

Päivittäin 
  
2. Monta 

kertaa viikossa 
  
3. Noin kerran 

viikossa 
  
4. Noin kahden 

viikon välein 
  
5. Noin kerran 

kuukaudessa 
  
6. Harvemmin kuin 

kerran kuukaudessa 

             

  
7. Ei 

koskaan 
          

 

 

 

CH007_ChLWh 

Katsokaa korttia [37]. Missä CH004_FirstNameOfChild asuu?  

  

1. Samassa 

kotitaloudessa   

2. Samassa 

rakennuksessa   

3. Alle 

kilometrin 

päässä 

  

4. 1-5 

kilometrin 

päässä 

  

5. 5-25 

kilometrin 

päässä 

  

6. 25-100 

kilometrin 

päässä 

             

  
7. 100-500 

kilometrin päässä 
  
8. Yli 500 

kilometrin päässä 
        

 

 

 

CH012_MaritalStatusChildN 

Katsokaa korttia [35]. Mikä on CH004_FirstNameOfChild -nimisen lapsen siviilisääty?  

  
1. Naimisissa ja asuu 

yhdessä puolison kanssa 
  
2. Rekisteröity 

parisuhde 
  
3. Naimisissa, asuu 

erossa puolisostaan 
  
4. Ei ole koskaan 

ollut naimisissa 
  
5. 

Eronnut 
  
6. 

Leski 
 

 

 

CH013_PartnerChildN 

Onko CH004_FirstNameOfChild -nimisellä lapsella kumppani, joka asuu hänen /hänen kanssaan?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH015_YrChldMoveHh 

Minä vuonna CH004_FirstNameOfChild muutti pois vanhempiensa kotitaloudesta?  

Viimeisin muutto. Koodaa "2999", jos lapsi asuu vielä kotona (esim. eronneen äidin kanssa). Koodaa "9997" jos 

lapsi ei ole koskaan asunut vanhempien kanssa  
 

 

 

CH016_ChildOcc 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Mikä on CH004_FirstNameOfChild -nimisen lapsen työllisyystilanne?  
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1. 

Kokoaikaisessa 

työsuhteessa   

2. Osa-

aikaisessa 

työsuhteessa   

3. Itsenäinen 

yrittäjä tai 

työskentelee 

omassa 

perheyrityksessä 

  

4. 

Työtön 

  

5. Ammatillisessa 

koulutuksessa / 

uudelleenkoulutuksessa 

/ opiskelee 

  

6. 

Vanhempainvapaalla 

tai hoitovapaalla 

             

  

7. Eläkkeellä tai 

varhaiseläkkeellä   

8. Pysyvästi 

sairas tai 

työkyvytön 

  

9. Huolehtii 

kodista tai 

perheestä 

  

97. 

Muu     

 

 

 

CH017_EducChild 

Katsokaa korttia [2]. Mikä on korkein peruskoulutus, jonka CH004_FirstNameOfChild on saavuttanut?  

Jos vastaaja mainitsee ulkomaisen oppiarvon tai todistuksen, kysy, voiko hän valita jonkun annetuista luokista. Jos 

hän ei pysty siihen, valitse Muu-vaihtoehto ja kirjoita vastaus (seuraava näyttö).  

  

1. Ei 

lainkaan 

koulutusta   

2. Jonkin verran koulutusta, 

mutta vähemmän kuin 

peruskoulun ala-aste tai 

kansakoulu/kansalaiskoulu 

  

3. Peruskoulun 

ala-aste, 

kansakoulu, 

kansalaiskoulu 

  

4. 

Peruskoulun 

yläaste, keski- 

tai oppikoulu 

  

5. 

Kansanopisto 

(1-v.)   

95. Ei 

vielä 

tutkintoa / 

edelleen 

koulussa 

             

  97. Muu           
 

 

 

CH018_EdInstChild 

Katsokaa korttia [34]. Mitä korkeakoulututkintoja tai ammattitutkintoja CH004_FirstNameOfChild 

-nimisellä lapsella on?  

CodeAll Jos vastaaja vastaa "opiskelee edelleen", kysy, onko hänellä jo jokin muu näyttökortissa 

näkyvä tutkinto.  

  

1. Ei 

lainkaan 

ammatillist

a, keski- tai 

korkea-

asteen 

koulutusta 

tai 

tutkintoja 

  

3. 

Ammatill

inen 

kurssi tai 

kursseja   

4. 

Kansankorkeako

ulu 

  

5. 

Ammatillin

en 

perustutkint

o, 

ammattitutk

into 

(ammattiko

ulu) 

  

6. 

Erikoisammattitu

tkinto 

  

7. Lukio, ei 

ylioppilastutkinto

a 

             

  

8. Lukio, 

ylioppilastu

tkinto 
  

9. 

Ammatill

inen 

opistoast

een 

tutkinto 

  

10. 

Ammattikorkeak

oulututkinto tai 

ammatillisen 

korkea-asteen 

tutkinto 

  

11. Alempi 

korkeakoulu

tutkinto tai 

kandidaatint

utkinto 

  

12. Ylempi 

ammattikorkeako

ulututkinto 
  

13. Ylempi 

korkeakoulu/yliop

istotutkinto 
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(ammatti

opisto) 

             

  

14. 

Lisensiaatin

tutkinto 

  

15. 

Tohtorin 

tutkinto 

  

95. Opiskelee 

edelleen   

97. Muu 
    

 

 

 

CH019_NoChildren 

Kuinka monta lasta – jos yhtään – on CH004_FirstNameOfChild -nimisellä lapsella?  

Laske kaikki biologiset, sijais- ja kasvattilapset, adoptoidut lapset ja lapsipuolet, mukaan lukien myös lapsen 

puolison tai kumppanin lapset  
 

 

 

CH020_YrBrthYCh 

Minä vuonna CH004_FirstNameOfChild -nimisen lapsen nuorin lapsi syntyi?  
 

 

 

  



RChildInfo 

CH014_ContactChild 

Kuinka usein viimeisen vuoden aikana olette ollut yhteydessä CH004_FirstNameOfChild -nimisen lapsen kanssa 

kasvokkain tai puhelimen, postin, sähköpostin tai minkä tahansa muun sähköisen viestintävälineen välityksellä?  

  
1. 

Päivittäin 
  
2. Monta 

kertaa viikossa 
  
3. Noin kerran 

viikossa 
  
4. Noin kahden 

viikon välein 
  
5. Noin kerran 

kuukaudessa 
  
6. Harvemmin kuin 

kerran kuukaudessa 

             

  
7. Ei 

koskaan 
          

 

 

 

CH007_ChLWh 

Katsokaa korttia [37]. Missä CH004_FirstNameOfChild asuu?  

  

1. Samassa 

kotitaloudessa   

2. Samassa 

rakennuksessa   

3. Alle 

kilometrin 

päässä 

  

4. 1-5 

kilometrin 

päässä 

  

5. 5-25 

kilometrin 

päässä 

  

6. 25-100 

kilometrin 

päässä 

             

  
7. 100-500 

kilometrin päässä 
  
8. Yli 500 

kilometrin päässä 
        

 

 

 

CH012_MaritalStatusChildN 

Katsokaa korttia [35]. Mikä on CH004_FirstNameOfChild -nimisen lapsen siviilisääty?  

  
1. Naimisissa ja asuu 

yhdessä puolison kanssa 
  
2. Rekisteröity 

parisuhde 
  
3. Naimisissa, asuu 

erossa puolisostaan 
  
4. Ei ole koskaan 

ollut naimisissa 
  
5. 

Eronnut 
  
6. 

Leski 
 

 

 

CH013_PartnerChildN 

Onko CH004_FirstNameOfChild -nimisellä lapsella kumppani, joka asuu hänen /hänen kanssaan?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CH015_YrChldMoveHh 

Minä vuonna CH004_FirstNameOfChild muutti pois vanhempiensa kotitaloudesta?  

Viimeisin muutto. Koodaa "2999", jos lapsi asuu vielä kotona (esim. eronneen äidin kanssa). Koodaa "9997" jos 

lapsi ei ole koskaan asunut vanhempien kanssa  
 

 

 

CH016_ChildOcc 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Mikä on CH004_FirstNameOfChild -nimisen lapsen työllisyystilanne?  
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1. 

Kokoaikaisessa 

työsuhteessa   

2. Osa-

aikaisessa 

työsuhteessa   

3. Itsenäinen 

yrittäjä tai 

työskentelee 

omassa 

perheyrityksessä 

  

4. 

Työtön 

  

5. Ammatillisessa 

koulutuksessa / 

uudelleenkoulutuksessa 

/ opiskelee 

  

6. 

Vanhempainvapaalla 

tai hoitovapaalla 

             

  

7. Eläkkeellä tai 

varhaiseläkkeellä   

8. Pysyvästi 

sairas tai 

työkyvytön 

  

9. Huolehtii 

kodista tai 

perheestä 

  

97. 

Muu     

 

 

 

CH017_EducChild 

Katsokaa korttia [2]. Mikä on korkein peruskoulutus, jonka CH004_FirstNameOfChild on saavuttanut?  

Jos vastaaja mainitsee ulkomaisen oppiarvon tai todistuksen, kysy, voiko hän valita jonkun annetuista luokista. Jos 

hän ei pysty siihen, valitse Muu-vaihtoehto ja kirjoita vastaus (seuraava näyttö).  

  

1. Ei 

lainkaan 

koulutusta   

2. Jonkin verran koulutusta, 

mutta vähemmän kuin 

peruskoulun ala-aste tai 

kansakoulu/kansalaiskoulu 

  

3. Peruskoulun 

ala-aste, 

kansakoulu, 

kansalaiskoulu 

  

4. 

Peruskoulun 

yläaste, keski- 

tai oppikoulu 

  

5. 

Kansanopisto 

(1-v.)   

95. Ei 

vielä 

tutkintoa / 

edelleen 

koulussa 

             

  97. Muu           
 

 

 

CH018_EdInstChild 

Katsokaa korttia [34]. Mitä korkeakoulututkintoja tai ammattitutkintoja CH004_FirstNameOfChild 

-nimisellä lapsella on?  

CodeAll Jos vastaaja vastaa "opiskelee edelleen", kysy, onko hänellä jo jokin muu näyttökortissa 

näkyvä tutkinto.  

  

1. Ei 

lainkaan 

ammatillist

a, keski- tai 

korkea-

asteen 

koulutusta 

tai 

tutkintoja 

  

3. 

Ammatill

inen 

kurssi tai 

kursseja   

4. 

Kansankorkeako

ulu 

  

5. 

Ammatillin

en 

perustutkint

o, 

ammattitutk

into 

(ammattiko

ulu) 

  

6. 

Erikoisammattitu

tkinto 

  

7. Lukio, ei 

ylioppilastutkinto

a 

             

  

8. Lukio, 

ylioppilastu

tkinto 
  

9. 

Ammatill

inen 

opistoast

een 

tutkinto 

  

10. 

Ammattikorkeak

oulututkinto tai 

ammatillisen 

korkea-asteen 

tutkinto 

  

11. Alempi 

korkeakoulu

tutkinto tai 

kandidaatint

utkinto 

  

12. Ylempi 

ammattikorkeako

ulututkinto 
  

13. Ylempi 

korkeakoulu/yliop

istotutkinto 
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(ammatti

opisto) 

             

  

14. 

Lisensiaatin

tutkinto 

  

15. 

Tohtorin 

tutkinto 

  

95. Opiskelee 

edelleen   

97. Muu 
    

 

 

 

CH019_NoChildren 

Kuinka monta lasta – jos yhtään – on CH004_FirstNameOfChild -nimisellä lapsella?  

Laske kaikki biologiset, sijais- ja kasvattilapset, adoptoidut lapset ja lapsipuolet, mukaan lukien myös lapsen 

puolison tai kumppanin lapset  
 

 

 

CH020_YrBrthYCh 

Minä vuonna CH004_FirstNameOfChild -nimisen lapsen nuorin lapsi syntyi?  
 

 

 

  



BLocationChanged 

CH526_LocationChanged 

Katsokaa korttia [37]: Missä FL_CH526_1 asuu?  

  

1. Samassa 

kotitaloudessa   

2. Samassa 

rakennuksessa   

3. Alle 

kilometrin 

päässä 

  

4. 1-5 

kilometrin 

päässä 

  

5. 5-25 

kilometrin 

päässä 

  

6. 25-100 

kilometrin 

päässä 

             

  
7. 100-500 

kilometrin päässä 
  
8. Yli 500 

kilometrin päässä 
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BSchoolChanged 

CH510_Leaving_certificate 

Mikä on korkein peruskoulutus, jonka FL_CH510_1 on saavuttanut?  

Jos vastaaja mainitsee ulkomaisen oppiarvon tai todistuksen, kysy, voiko hän valita jonkun annetuista luokista. Jos 

hän ei pysty siihen, valitse Muu-vaihtoehto ja kirjoita vastaus (seuraava näyttö).  

  

1. Ei 

lainkaan 

koulutusta   

2. Jonkin verran koulutusta, 

mutta vähemmän kuin 

peruskoulun ala-aste tai 

kansakoulu/kansalaiskoulu 

  

3. Peruskoulun 

ala-aste, 

kansakoulu, 

kansalaiskoulu 

  

4. 

Peruskoulun 

yläaste, keski- 

tai oppikoulu 

  

5. 

Kansanopisto 

(1-v.)   

95. Ei 

vielä 

tutkintoa / 

edelleen 

koulussa 

             

  97. Muu           
 

 

 

  



BDegreeChanged 

CH513_DegreeObtained 

Mitä korkeakoulututkintoja tai ammattitutkintoja FL_CH513_1 on saavuttanut?  

CodeAll Jos vastaaja vastaa "opiskelee edelleen", kysy, onko hänellä jo jokin muu näyttökortissa 

näkyvä tutkinto.  

  

1. Ei 

lainkaan 

ammatillist

a, keski- tai 

korkea-

asteen 

koulutusta 

tai 

tutkintoja 

  

3. 

Ammatill

inen 

kurssi tai 

kursseja   

4. 

Kansankorkeako

ulu 

  

5. 

Ammatillin

en 

perustutkint

o, 

ammattitutk

into 

(ammattiko

ulu) 

  

6. 

Erikoisammattitu

tkinto 

  

7. Lukio, ei 

ylioppilastutkinto

a 

             

  

8. Lukio, 

ylioppilastu

tkinto 

  

9. 

Ammatill

inen 

opistoast

een 

tutkinto 

(ammatti

opisto) 

  

10. 

Ammattikorkeak

oulututkinto tai 

ammatillisen 

korkea-asteen 

tutkinto 

  

11. Alempi 

korkeakoulu

tutkinto tai 

kandidaatint

utkinto 
  

12. Ylempi 

ammattikorkeako

ulututkinto 

  

13. Ylempi 

korkeakoulu/yliop

istotutkinto 

             

  

14. 

Lisensiaatin

tutkinto 

  

15. 

Tohtorin 

tutkinto 

  

95. Opiskelee 

edelleen   

97. Muu 
    

 

 

 

  



BMaritalChanged 

CH516_MaritalStatus 

Katsokaa korttia [35]. Mikä on {lapsen nimi} -nimisen lapsen siviilisääty?  

  
1. Naimisissa ja asuu 

yhdessä puolison kanssa 
  
2. Rekisteröity 

parisuhde 
  
3. Naimisissa, asuu 

erossa puolisostaan 
  
4. Ei ole koskaan 

ollut naimisissa 
  
5. 

Eronnut 
  
6. 

Leski 
 

 

 

  

file:///C:/Users/mmak/Dropbox/SHAREbox/data_documentation/%3fgoto=SBQSelectSection&module_id=Showcard&questionnaire_id=7&translation_id=32%23showcard_38


BParentChanged 

CH519_NewK 

Kuinka monta lasta {lapsen nimi} -nimisellä lapsella on yhteensä?  
 

 

 

CH520_YoungestBorn 

Minä vuonna tämä lapsi /nuorin näistä lapsista syntyi?  
 

 

 

  



Section_PH 

PH001_Intro 

Seuraavaksi kysyn hieman terveydestänne.  

  1. Jatka 
 

 

 

PH054_IntCheck 

TARKISTA: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vain vastaaja   2. Vastaaja ja sijaisvastaaja   3. Vain sijaisvastaaja 
 

 

 

PH003_HealthGen2 

Onko terveytenne mielestänne...  

ReadOut  

  1. Erinomainen   2. Erittäin hyvä   3. Hyvä   4. Tyydyttävä   5. Huono 
 

 

 

PH004_LStIll 

Jotkut ihmiset kärsivät kroonisista tai pitkäaikaisista terveysongelmista. Kroonisella tai pitkäaikaisella 

tarkoitamme ongelmia, jotka ovat vaikuttaneet tai luultavasti vaikuttavat terveyteenne jonkin aikaa. Onko teillä 

tällaisia terveysongelmia, sairauksia, vammoja tai vaivoja?  

Mukaan lukien henkiset terveysongelmat  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

PH005_LimAct 

Missä määrin jokin terveysongelma on vähintään viimeisen puolen vuoden aikana rajoittanut tavanomaisten 

toimien suorittamista?  

ReadOut  

  1. Erittäin paljon   2. Jonkin verran   3. Ei lainkaan 
 

 

 

PH061_LimPaidWork 

Onko teillä sellaisia terveysongelmia tai vammoja, jotka rajoittavat joidenkin työtehtävien tekemistä tai työhön 

osallistumista?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

PH006_DocCond 

CodeAll  

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Onko lääkäri koskaan todennut, että teillä on/Onko teillä tällä hetkellä joku tässä kortissa 

olevista sairauksista? Tällä tarkoitamme sitä, että lääkäri on kertonut teillä olevan tämän sairauden, ja että teitä joko 



hoidetaan tämän sairauden vuoksi tai sairaus vaivaa teitä tällä hetkellä Kertoisitteko tämän sairauden numeron tai 

sairauksien numerot.  

  

1. Sydänkohtaus 

(mukaan lukien 

sydänveritulppa 

tai 

sepelvaltimotukos) 

tai mikä tahansa 

muu sydänvaiva, 

mukaan lukien 

sydämen 

vajaatoiminta 

  

2. Korkea 

verenpaine tai 

verenpainetauti 

  

3. Korkea 

veren 

kolesteroli 

  

4. Aivohalvaus tai 

aivoverisuonisairaus 

  

5. Diabetes tai 

korkea 

verensokeri 

  

6. Krooninen 

keuhkosairaus, kuten 

krooninen 

keuhkoputkentulehdus 

tai keuhkolaajentuma 

             

  

10. Syöpä tai 

pahanlaatuinen 

kasvain, mukaan 

lukien leukemia 

tai 

imusolmukesyöpä, 

mutta pois lukien 

hyvälaatuiset 

ihosyövät 

  

11. Maha- tai 

pohjukaissuolihaava 

  

12. 

Parkinsonin 

tauti 

  

13. Harmaakaihi 

  

14. 

Lonkkamurtuma 

  

15. Muita murtumia 

             

  

16. Alzheimerin 

tauti, dementia, 

orgaaninen 

aivojen 

oireyhtymä, 

seniliteetti tai joku 

muu vakava 

muistihäiriö 

  

18. Muita 

affektiivisia tai 

tunneperäisiä 

häiriöitä, kuten 

ahdistuneisuutta 

taikka 

hermostollisia tai 

psykiatrisia 

ongelmia 

  

19. 

Nivelreuma 

  

20. Nivelrikko tai 

muu reuma 

  

21. Krooninen 

munuaissairaus 

  

96. Ei mitään 

             

  

97. Muita 

sairauksia/vaivoja, 

joita ei ole vielä 

mainittu 

          

 

 

 

PH007_OthCond 

Mitä muita sairauksia teillä on ollut?  

Tiedustele  

___________ 
 

 

PH089_Frailty_Symptoms 



Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Onko jokin tässä kortissa mainittu terveysongelma haitannut teitä vähintään 

viimeisen puolen vuoden aikana? Kertoisitteko numeron tai numerot.  

CodeAll  

  
1. 

Kaatuminen  
  
2. Kaatumisen 

pelko  
  
3. Huimaus, pyörtymiset tai tajunnan 

menetykset 
  
4. 

Uupumus 
  
96. Ei 

mitään 
 

 

 

PH084_TroubledPain 

Kärsittekö kivuista?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

PH085_PainLevel 

Kuinka kovia kivut enimmäkseen ovat? Ovatko ne...  

ReadOut  

  1. lieviä   3. kohtalaisia   5. voimakkaita 
 

 

 

PH087_PainJointLoc 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Missä ruumiinosissa tunnette kipua?  

CodeAll  

  
1. Selkä 

  
2. 

Lonkat 
  
3. 

Polvet 
  

4. Muut 

nivelet 
  
5. 

Suu/hampaat 
  
6. Muut ruumiinosat, niveliä lukuun 

ottamatta 

             

  
7. 

Kaikkialla 
          

 

 

 

PH011_CurrentDrugs 

Seuraava kysymys liittyy mahdolliseen lääkitykseenne. Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Otatteko 

tällä hetkellä lääkkeitä vähintään kerran viikossa tässä kortissa mainittuihin vaivoihin?  

CodeAll  

  

1. 

Kolesterolilä

äkkeitä   

2. 

Verenpainelä

äkkeitä   

3. 

Sepelvaltimo- 

tai 

aivoverisuonilä

äkkeitä 

  

4. Muista 

sydänlääkkeitä 

  

6. 

Diabeteslää

kkeitä   

7. Lääkkeitä 

nivelkipuja tai 

niveltulehdusta 

varten 

             

  

8. Lääkkeitä 

muita kipuja 

(kuten 

pääsärkyä tai 

selkäkipua) 

varten 

  

9. Lääkkeitä 

unihäiriöitä 

varten 
  

10. Ahdistus- 

tai 

masennuslääkk

eitä 
  

11. 

Osteoporoosilä

äkkeitä 
  

13. 

Lääkkeitä 

mahanpolte

tta varten 
  

14. Lääkkeitä 

kroonista 

keuhkoputkentul

ehdusta varten 



             

  

15. 

Tulehdusta 

ehkäiseviä 

lääkkeitä 

(vain 

kortisonivalm

isteet tai 

steroidit) 

  

96. Ei mitään 

  

97. Muita 

lääkkeitä, joita 

ei ole vielä 

mainittu       

 

 

 

PH082_PolyPharmacy 

Otatteko normaalina päivänä vähintään viittä erilaista lääkettä? Laskekaa mukaan lääkärinne määräämät lääkkeet, 

ilman reseptiä ostamanne lääkkeet sekä vitamiinien ja kivennäisaineiden kaltaiset ravintolisät.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

PH012_Weight 

Miten paljon te arviolta painatte?  

Paino kilogrammoina  
 

 

 

PH065_CheckLossWeight 

Onko painonne laskenut viimeisen vuoden aikana?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

PH095_HowMuchLostWeight 

Kuinka paljon painonne putosi?  

Pudotettu paino vain kokonaisina kilogrammoina, esim. 1 kg, 2 kg, 3 kg  
 

 

 

PH066_ReasonLostWeight 

Miksi painonne putosi?  

ReadOut  

  

1. Sairauden 

vuoksi   

2. Erikoisruokavalion 

noudattamisen vuoksi   

3. Sekä sairauden että 

erikoisruokavalion noudattamisen 

vuoksi 

  

97. Muut 

painonpudotuksen syyt 

 

 

 

PH013_HowTall 

Miten pitkä olette?  

Pituus senttimetreinä  
 

 



 

PH008_OrgCan 

Missä elimessä tai ruumiinosassa teillä on tai on ollut syöpä?  

CodeAll  

  1. aivot   2. suuontelo   3. kurkunpää   4. muu nielu   5. kilpirauhanen   6. keuhko 

             

  
7. rinta 

  
8. 

ruokatorvi 
  
9. mahalaukku 

  
10. maksa 

  
11. haima 

  
12. munuainen 

             

  
13. 

eturauhanen 
  
14. kives 

  
15. munasarja 

  
16. 

kohdunkaula 
  
17. kohdun 

limakalvo 
  
18. paksusuoli tai 

peräsuoli 

             

  
19. virtsarakko 

  
20. iho 

  
21. 

imusolmuke 
  
22. leukemia 

  
97. muu elin   

 

 

 

PH009_AgeCond 

Kuinka vanha suunnilleen olitte, kun lääkäri ensimmäisen kerran totesi, että teillä oli sydänkohtaus tai muu 

sydänvaiva /korkea verenpaine /korkea veren kolesteroli /aivohalvaus tai aivoverisuonisairaus / diabetes tai korkea 

verensokeri /krooninen keuhkosairaus /syöpä /maha- tai pohjukaissuolihaava /Parkinsonin tauti /harmaakaihi 

/lonkkamurtuma /muita murtumia /Alzheimerin tauti, dementia tai joku muu vakava muistihäiriö /mieliala- tai 

tunnehäiriö /nivelreuma /nivelrikko tai muu reuma /krooninen munuaissairaus ?  
 

 

 

PH072_HadCondition 

Haluaisimme tietää eräiden sairauksien osalta tarkkaan, mitä on tapahtunut parin viime vuoden aikana.  

/ Onko teillä FLLastInterviewMonthYear tehdyn haastattelumme jälkeen ollut sydänkohtaus /ollut aivohalvaus tai 

onko teillä diagnosoitu aivoverisuonisairaus /diagnosoitu syöpä /ollut lonkkamurtuma ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

PH080_OrgCan 

Missä elimessä tai ruumiinosassa teillä on tai on ollut syöpä?  

CodeAll  

  1. aivot   2. suuontelo   3. kurkunpää   4. muu nielu   5. kilpirauhanen   6. keuhko 

             

  
7. rinta 

  
8. 

ruokatorvi 
  
9. mahalaukku 

  
10. maksa 

  
11. haima 

  
12. munuainen 

             

  
13. 

eturauhanen 
  
14. kives 

  
15. munasarja 

  
16. 

kohdunkaula 
  
17. kohdun 

limakalvo 
  
18. paksusuoli tai 

peräsuoli 

             



  
19. virtsarakko 

  
20. iho 

  
21. 

imusolmuke 
  
22. leukemia 

  
97. muu elin   

 

 

 

PH076_YearCondition 

Minä vuonna teillä oli viimeisin sydänkohtaus / aivohalvaus tai aivoverisuonisairaus / syöpä / lonkkamurtuma ?  
 

 

 

PH077_MonthCondition 

Minä kuukautena se oli?  

  1. tammikuu   2. helmikuu   3. maaliskuu   4. huhtikuu   5. toukokuu   6. kesäkuu 

             

  7. heinäkuu   8. elokuu   9. syyskuu   10. lokakuu   11. marraskuu   12. joulukuu 
 

 

 

PH071_HadConditionHowMany 

Kuinka monta sydänkohtausta /aivohalvausta tai aivoverisuonisairautta /syöpää /lonkkamurtumaa teillä on ollut 

sen jälkeen, kun viimeksi puhuimme kanssanne FLLastInterviewMonthYear ?  

  1. 1   2. 2   3. kolme tai enemmän 
 

 

 

PH041_UseGlasses 

Käytättekö yleensä silmälaseja tai piilolinssejä?  

kaikentyyppiset silmälasit, myös lukulasit  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

PH690_BifocGlasLenses 

Minkätyyppisiä silmälaseja tai piilolinssejä käytätte?  

CodeAll ReadOut  

  
1. Kaksiteholaseja tai 

piilolinssejä 
  
2. Lukulaseja tai 

piilolinssejä (yksiteholaseja) 
  
3. Kaukonäkölaseja tai 

piilolinssejä (yksiteholaseja) 
  

4. Muita laseja tai 

piilolinssejä 
 

 

 

PH043_EyeSightDist 

Kuinka hyvä kaukonäkö teillä on, tunnistatteko esimerkiksi ystäviänne kadun toiselta puolelta käyttäessänne 

silmälaseja tai piilolinssejä normaalisti ? Onko se mielestänne...  

ReadOut  

  1. Erinomainen   2. Erittäin hyvä   3. Hyvä   4. Tyydyttävä   5. Huono 
 

 

 

PH044_EyeSightPap 



Kuinka hyvä lähinäkö teillä on esimerkiksi lukiessanne tavallista sanomalehden tekstiä käyttäessänne silmälaseja 

tai piilolinssejä normaalisti ? Onko se mielestänne...  

ReadOut  

  1. Erinomainen   2. Erittäin hyvä   3. Hyvä   4. Tyydyttävä   5. Huono 
 

 

 

PH745_HaveHearingAid 

Onko teillä kuulolaitetta?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

PH045_UseHearingAid 

Käytättekö yleensä kuulolaitetta?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

PH046_Hearing 

Onko kuulonne käyttäessänne kuulolaitetta normaalisti ...  

ReadOut  

  1. Erinomainen   2. Erittäin hyvä   3. Hyvä   4. Tyydyttävä   5. Huono 
 

 

 

PH048_HeADLa 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Onko teille ollut vaikeaa suorittaa jotain tässä kortissa näkyviä jokapäiväisiä 

toimintoja? Älkää huomioiko sellaisia vaikeuksia, jotka ovat väliaikaisia (vaikeus suorittaa toimintoja kestää 

korkeintaan alle kolme kuukautta).  

Tiedustele: onko muita? CodeAll  

  

1. 100 metrin 

matkan 

käveleminen 

  

2. Istuminen 

noin kahden 

tunnin ajan 

  

3. Tuolista ylös 

nouseminen 

pitkän istumisen 

jälkeen   

4. Portaiden 

nouseminen 

usean 

kerroksen 

verran 

lepäämättä 

välillä 

  

5. Portaiden 

nouseminen 

yhden 

kerroksen 

verran 

lepäämättä 

välillä 

  

6. 

Kumartuminen, 

polvistuminen tai 

kyykistyminen 

             

  

7. Kurkottaminen 

tai käsien 

nostaminen 

olkapään 

yläpuolelle 

  

8. Isojen 

esineiden, 

kuten 

nojatuolin, 

vetäminen tai 

työntäminen 

  

9. Yli 5 kilon 

painoisten 

taakkojen, kuten 

raskaiden 

ostoskassien, 

nostaminen tai 

kantaminen 

  

10. Pienen 

kolikon 

nostaminen 

pöydältä   

96. Ei mikään 

näistä 

  

 

 

 

PH049_HeADLb 



Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Onko teillä ollut vaikeuksia suorittaa näitä toimintoja fyysisten, henkisten, 

tunneperäisten tai muistiongelmien vuoksi? Älkää taaskaan huomioiko sellaisia vaikeuksia, joiden oletatte olevan 

väliaikaisia (kestävän korkeintaan kolme kuukautta).  

Tiedustele: onko muita? CodeAll  

  

1. Pukeutuminen, 

myös kenkien ja 

sukkien jalkaan 

laittaminen 

  

2. Käveleminen 

huoneen poikki 

  

3. Kylvyssä tai 

suihkussa 

käynti   

4. Ruokailu, 

kuten ruuan 

paloitteleminen   

5. Sängystä 

ylös 

nouseminen   

6. WC:ssä käynti, 

myös ylös 

nouseminen tai 

alas 

laskeutuminen 

             

  

7. Liikkuminen 

vieraassa paikassa 

kartan avulla 

  

8. Lämpimän 

aterian 

valmistaminen 

  

9. 

Ruokaostosten 

tekeminen 

  

10. Puhelujen 

soittaminen   

11. 

Lääkkeiden 

ottaminen 

  

12. Koti- tai 

puutarhatöiden 

tekeminen 

             

  

13. Raha-asioiden 

hoitaminen, kuten 

laskujen 

maksaminen ja 

kulujen 

seuraaminen 

  

14. Poistuminen 

kodista omin 

avuin ja julkisen 

liikenteen 

käyttäminen 

  

15. Pyykin 

peseminen 

  

96. Ei mikään 

näistä 

    

 

 

 

PH050_HelpAct 

Kun ajatellaan niitä toimintoja joissa teillä on ollut ongelmia, auttaako kukaan teitä niissä?  

Kumppani tai muut kotitalouden henkilöt mukaan lukien  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

PH051_HelpMeetsN 

Oletteko sitä mieltä, että saamanne apu vastaa tarpeitanne?  

ReadOut  

  1. Aina   2. Yleensä   3. Joskus   4. Tuskin koskaan 
 

 

 

PH059_UseAids 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Käytättekö mitään tässä kortissa mainituista apuvälineistä?  

Nro 7 Laske mukaan vain henkilökohtaiset hälyttimet, joilla kutsutaan apua kaatumisen jälkeen jne.  

  

1. Kävelykeppi 

  

2. Kävelyteline tai 

rollaattori   

3. Manuaalinen 

pyörätuoli   

4. 

Sähköpyörätuoli   

5. 

Sähkömopo 

tai skootteri 

  

6. Ruokailun 

apuvälineet 

             

  

7. 

Henkilökohtainen 

hälytyslaite 
  

8. Tangot, tukikahvat, 

kaiteet (liikkumisen ja 

tasapainon 
  

9. Korotettu wc-

istuin 

käsinojilla / 

ilman käsinojia 

  

10. Housuvaipat 

  

96. Ei 

mikään 

näistä 
  

97. muita 

esineitä 

(täsmennä) 



säilyttämisen 

helpottamiseksi) 
 

 

 

PH659_UseAidsOther 

Mitä muita välineitä?  

___________ 
 

 

  



Section_PH_Health_B1 

PH003_HealthGen2 

Onko terveytenne mielestänne...  

ReadOut  

  1. Erinomainen   2. Erittäin hyvä   3. Hyvä   4. Tyydyttävä   5. Huono 
 

 

 

PH004_LStIll 

Jotkut ihmiset kärsivät kroonisista tai pitkäaikaisista terveysongelmista. Kroonisella tai pitkäaikaisella 

tarkoitamme ongelmia, jotka ovat vaikuttaneet tai luultavasti vaikuttavat terveyteenne jonkin aikaa. Onko teillä 

tällaisia terveysongelmia, sairauksia, vammoja tai vaivoja?  

Mukaan lukien henkiset terveysongelmat  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

PH005_LimAct 

Missä määrin jokin terveysongelma on vähintään viimeisen puolen vuoden aikana rajoittanut tavanomaisten 

toimien suorittamista?  

ReadOut  

  1. Erittäin paljon   2. Jonkin verran   3. Ei lainkaan 
 

 

 

PH061_LimPaidWork 

Onko teillä sellaisia terveysongelmia tai vammoja, jotka rajoittavat joidenkin työtehtävien tekemistä tai työhön 

osallistumista?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

PH006_DocCond 

CodeAll  

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Onko lääkäri koskaan todennut, että teillä on/Onko teillä tällä hetkellä joku tässä kortissa 

olevista sairauksista? Tällä tarkoitamme sitä, että lääkäri on kertonut teillä olevan tämän sairauden, ja että teitä joko 

hoidetaan tämän sairauden vuoksi tai sairaus vaivaa teitä tällä hetkellä Kertoisitteko tämän sairauden numeron tai 

sairauksien numerot.  

  

1. Sydänkohtaus 

(mukaan lukien 

sydänveritulppa 

tai 

sepelvaltimotukos) 

tai mikä tahansa 

muu sydänvaiva, 

mukaan lukien 

  

2. Korkea 

verenpaine tai 

verenpainetauti 

  

3. Korkea 

veren 

kolesteroli 

  

4. Aivohalvaus tai 

aivoverisuonisairaus 

  

5. Diabetes tai 

korkea 

verensokeri 

  

6. Krooninen 

keuhkosairaus, kuten 

krooninen 

keuhkoputkentulehdus 

tai keuhkolaajentuma 



sydämen 

vajaatoiminta 

             

  

10. Syöpä tai 

pahanlaatuinen 

kasvain, mukaan 

lukien leukemia 

tai 

imusolmukesyöpä, 

mutta pois lukien 

hyvälaatuiset 

ihosyövät 

  

11. Maha- tai 

pohjukaissuolihaava 

  

12. 

Parkinsonin 

tauti 

  

13. Harmaakaihi 

  

14. 

Lonkkamurtuma 

  

15. Muita murtumia 

             

  

16. Alzheimerin 

tauti, dementia, 

orgaaninen 

aivojen 

oireyhtymä, 

seniliteetti tai joku 

muu vakava 

muistihäiriö 

  

18. Muita 

affektiivisia tai 

tunneperäisiä 

häiriöitä, kuten 

ahdistuneisuutta 

taikka 

hermostollisia tai 

psykiatrisia 

ongelmia 

  

19. 

Nivelreuma 

  

20. Nivelrikko tai 

muu reuma 

  

21. Krooninen 

munuaissairaus 

  

96. Ei mitään 

             

  

97. Muita 

sairauksia/vaivoja, 

joita ei ole vielä 

mainittu 

          

 

 

 

PH007_OthCond 

Mitä muita sairauksia teillä on ollut?  

Tiedustele  

___________ 
 

 

PH089_Frailty_Symptoms 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Onko jokin tässä kortissa mainittu terveysongelma haitannut teitä vähintään 

viimeisen puolen vuoden aikana? Kertoisitteko numeron tai numerot.  

CodeAll  

  
1. 

Kaatuminen  
  
2. Kaatumisen 

pelko  
  
3. Huimaus, pyörtymiset tai tajunnan 

menetykset 
  
4. 

Uupumus 
  
96. Ei 

mitään 
 

 

 

PH084_TroubledPain 

Kärsittekö kivuista?  



  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

PH085_PainLevel 

Kuinka kovia kivut enimmäkseen ovat? Ovatko ne...  

ReadOut  

  1. lieviä   3. kohtalaisia   5. voimakkaita 
 

 

 

PH087_PainJointLoc 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Missä ruumiinosissa tunnette kipua?  

CodeAll  

  
1. Selkä 

  
2. 

Lonkat 
  
3. 

Polvet 
  

4. Muut 

nivelet 
  
5. 

Suu/hampaat 
  
6. Muut ruumiinosat, niveliä lukuun 

ottamatta 

             

  
7. 

Kaikkialla 
          

 

 

 

PH011_CurrentDrugs 

Seuraava kysymys liittyy mahdolliseen lääkitykseenne. Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Otatteko 

tällä hetkellä lääkkeitä vähintään kerran viikossa tässä kortissa mainittuihin vaivoihin?  

CodeAll  

  

1. 

Kolesterolilä

äkkeitä   

2. 

Verenpainelä

äkkeitä   

3. 

Sepelvaltimo- 

tai 

aivoverisuonilä

äkkeitä 

  

4. Muista 

sydänlääkkeitä 

  

6. 

Diabeteslää

kkeitä   

7. Lääkkeitä 

nivelkipuja tai 

niveltulehdusta 

varten 

             

  

8. Lääkkeitä 

muita kipuja 

(kuten 

pääsärkyä tai 

selkäkipua) 

varten 

  

9. Lääkkeitä 

unihäiriöitä 

varten 
  

10. Ahdistus- 

tai 

masennuslääkk

eitä 
  

11. 

Osteoporoosilä

äkkeitä 
  

13. 

Lääkkeitä 

mahanpolte

tta varten 
  

14. Lääkkeitä 

kroonista 

keuhkoputkentul

ehdusta varten 

             

  

15. 

Tulehdusta 

ehkäiseviä 

lääkkeitä 

(vain 

kortisonivalm

isteet tai 

steroidit) 

  

96. Ei mitään 

  

97. Muita 

lääkkeitä, joita 

ei ole vielä 

mainittu       

 

 

 



PH082_PolyPharmacy 

Otatteko normaalina päivänä vähintään viittä erilaista lääkettä? Laskekaa mukaan lääkärinne määräämät lääkkeet, 

ilman reseptiä ostamanne lääkkeet sekä vitamiinien ja kivennäisaineiden kaltaiset ravintolisät.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

PH012_Weight 

Miten paljon te arviolta painatte?  

Paino kilogrammoina  
 

 

 

PH065_CheckLossWeight 

Onko painonne laskenut viimeisen vuoden aikana?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

PH095_HowMuchLostWeight 

Kuinka paljon painonne putosi?  

Pudotettu paino vain kokonaisina kilogrammoina, esim. 1 kg, 2 kg, 3 kg  
 

 

 

PH066_ReasonLostWeight 

Miksi painonne putosi?  

ReadOut  

  

1. Sairauden 

vuoksi   

2. Erikoisruokavalion 

noudattamisen vuoksi   

3. Sekä sairauden että 

erikoisruokavalion noudattamisen 

vuoksi 

  

97. Muut 

painonpudotuksen syyt 

 

 

 

PH013_HowTall 

Miten pitkä olette?  

Pituus senttimetreinä  
 

 

 

PH008_OrgCan 

Missä elimessä tai ruumiinosassa teillä on tai on ollut syöpä?  

CodeAll  

  1. aivot   2. suuontelo   3. kurkunpää   4. muu nielu   5. kilpirauhanen   6. keuhko 

             

  
7. rinta 

  
8. 

ruokatorvi 
  
9. mahalaukku 

  
10. maksa 

  
11. haima 

  
12. munuainen 

             



  
13. 

eturauhanen 
  
14. kives 

  
15. munasarja 

  
16. 

kohdunkaula 
  
17. kohdun 

limakalvo 
  
18. paksusuoli tai 

peräsuoli 

             

  
19. virtsarakko 

  
20. iho 

  
21. 

imusolmuke 
  
22. leukemia 

  
97. muu elin   

 

 

 

PH009_AgeCond 

Kuinka vanha suunnilleen olitte, kun lääkäri ensimmäisen kerran totesi, että teillä oli sydänkohtaus tai muu 

sydänvaiva /korkea verenpaine /korkea veren kolesteroli /aivohalvaus tai aivoverisuonisairaus / diabetes tai korkea 

verensokeri /krooninen keuhkosairaus /syöpä /maha- tai pohjukaissuolihaava /Parkinsonin tauti /harmaakaihi 

/lonkkamurtuma /muita murtumia /Alzheimerin tauti, dementia tai joku muu vakava muistihäiriö /mieliala- tai 

tunnehäiriö /nivelreuma /nivelrikko tai muu reuma /krooninen munuaissairaus ?  
 

 

 

PH072_HadCondition 

Haluaisimme tietää eräiden sairauksien osalta tarkkaan, mitä on tapahtunut parin viime vuoden aikana.  

/ Onko teillä FLLastInterviewMonthYear tehdyn haastattelumme jälkeen ollut sydänkohtaus /ollut aivohalvaus tai 

onko teillä diagnosoitu aivoverisuonisairaus /diagnosoitu syöpä /ollut lonkkamurtuma ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

PH080_OrgCan 

Missä elimessä tai ruumiinosassa teillä on tai on ollut syöpä?  

CodeAll  

  1. aivot   2. suuontelo   3. kurkunpää   4. muu nielu   5. kilpirauhanen   6. keuhko 

             

  
7. rinta 

  
8. 

ruokatorvi 
  
9. mahalaukku 

  
10. maksa 

  
11. haima 

  
12. munuainen 

             

  
13. 

eturauhanen 
  
14. kives 

  
15. munasarja 

  
16. 

kohdunkaula 
  
17. kohdun 

limakalvo 
  
18. paksusuoli tai 

peräsuoli 

             

  
19. virtsarakko 

  
20. iho 

  
21. 

imusolmuke 
  
22. leukemia 

  
97. muu elin   

 

 

 

PH076_YearCondition 

Minä vuonna teillä oli viimeisin sydänkohtaus / aivohalvaus tai aivoverisuonisairaus / syöpä / lonkkamurtuma ?  
 

 

 

PH077_MonthCondition 

Minä kuukautena se oli?  



  1. tammikuu   2. helmikuu   3. maaliskuu   4. huhtikuu   5. toukokuu   6. kesäkuu 

             

  7. heinäkuu   8. elokuu   9. syyskuu   10. lokakuu   11. marraskuu   12. joulukuu 
 

 

 

PH071_HadConditionHowMany 

Kuinka monta sydänkohtausta /aivohalvausta tai aivoverisuonisairautta /syöpää /lonkkamurtumaa teillä on ollut 

sen jälkeen, kun viimeksi puhuimme kanssanne FLLastInterviewMonthYear ?  

  1. 1   2. 2   3. kolme tai enemmän 
 

 

 

  



B_PHConditions 

PH008_OrgCan 

Missä elimessä tai ruumiinosassa teillä on tai on ollut syöpä?  

CodeAll  

  1. aivot   2. suuontelo   3. kurkunpää   4. muu nielu   5. kilpirauhanen   6. keuhko 

             

  
7. rinta 

  
8. 

ruokatorvi 
  
9. mahalaukku 

  
10. maksa 

  
11. haima 

  
12. munuainen 

             

  
13. 

eturauhanen 
  
14. kives 

  
15. munasarja 

  
16. 

kohdunkaula 
  
17. kohdun 

limakalvo 
  
18. paksusuoli tai 

peräsuoli 

             

  
19. virtsarakko 

  
20. iho 

  
21. 

imusolmuke 
  
22. leukemia 

  
97. muu elin   

 

 

 

PH009_AgeCond 

Kuinka vanha suunnilleen olitte, kun lääkäri ensimmäisen kerran totesi, että teillä oli sydänkohtaus tai muu 

sydänvaiva /korkea verenpaine /korkea veren kolesteroli /aivohalvaus tai aivoverisuonisairaus / diabetes tai korkea 

verensokeri /krooninen keuhkosairaus /syöpä /maha- tai pohjukaissuolihaava /Parkinsonin tauti /harmaakaihi 

/lonkkamurtuma /muita murtumia /Alzheimerin tauti, dementia tai joku muu vakava muistihäiriö /mieliala- tai 

tunnehäiriö /nivelreuma /nivelrikko tai muu reuma /krooninen munuaissairaus ?  
 

 

 

  



B_PHPreviousConditions 

PH072_HadCondition 

Haluaisimme tietää eräiden sairauksien osalta tarkkaan, mitä on tapahtunut parin viime vuoden aikana.  

/ Onko teillä FLLastInterviewMonthYear tehdyn haastattelumme jälkeen ollut sydänkohtaus /ollut aivohalvaus tai 

onko teillä diagnosoitu aivoverisuonisairaus /diagnosoitu syöpä /ollut lonkkamurtuma ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

PH080_OrgCan 

Missä elimessä tai ruumiinosassa teillä on tai on ollut syöpä?  

CodeAll  

  1. aivot   2. suuontelo   3. kurkunpää   4. muu nielu   5. kilpirauhanen   6. keuhko 

             

  
7. rinta 

  
8. 

ruokatorvi 
  
9. mahalaukku 

  
10. maksa 

  
11. haima 

  
12. munuainen 

             

  
13. 

eturauhanen 
  
14. kives 

  
15. munasarja 

  
16. 

kohdunkaula 
  
17. kohdun 

limakalvo 
  
18. paksusuoli tai 

peräsuoli 

             

  
19. virtsarakko 

  
20. iho 

  
21. 

imusolmuke 
  
22. leukemia 

  
97. muu elin   

 

 

 

PH076_YearCondition 

Minä vuonna teillä oli viimeisin sydänkohtaus / aivohalvaus tai aivoverisuonisairaus / syöpä / lonkkamurtuma ?  
 

 

 

PH077_MonthCondition 

Minä kuukautena se oli?  

  1. tammikuu   2. helmikuu   3. maaliskuu   4. huhtikuu   5. toukokuu   6. kesäkuu 

             

  7. heinäkuu   8. elokuu   9. syyskuu   10. lokakuu   11. marraskuu   12. joulukuu 
 

 

 

PH071_HadConditionHowMany 

Kuinka monta sydänkohtausta /aivohalvausta tai aivoverisuonisairautta /syöpää /lonkkamurtumaa teillä on ollut 

sen jälkeen, kun viimeksi puhuimme kanssanne FLLastInterviewMonthYear ?  

  1. 1   2. 2   3. kolme tai enemmän 
 

 

 

  



Section_PH_Health_B2 

PH041_UseGlasses 

Käytättekö yleensä silmälaseja tai piilolinssejä?  

kaikentyyppiset silmälasit, myös lukulasit  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

PH690_BifocGlasLenses 

Minkätyyppisiä silmälaseja tai piilolinssejä käytätte?  

CodeAll ReadOut  

  
1. Kaksiteholaseja tai 

piilolinssejä 
  
2. Lukulaseja tai 

piilolinssejä (yksiteholaseja) 
  
3. Kaukonäkölaseja tai 

piilolinssejä (yksiteholaseja) 
  

4. Muita laseja tai 

piilolinssejä 
 

 

 

PH043_EyeSightDist 

Kuinka hyvä kaukonäkö teillä on, tunnistatteko esimerkiksi ystäviänne kadun toiselta puolelta käyttäessänne 

silmälaseja tai piilolinssejä normaalisti ? Onko se mielestänne...  

ReadOut  

  1. Erinomainen   2. Erittäin hyvä   3. Hyvä   4. Tyydyttävä   5. Huono 
 

 

 

PH044_EyeSightPap 

Kuinka hyvä lähinäkö teillä on esimerkiksi lukiessanne tavallista sanomalehden tekstiä käyttäessänne silmälaseja 

tai piilolinssejä normaalisti ? Onko se mielestänne...  

ReadOut  

  1. Erinomainen   2. Erittäin hyvä   3. Hyvä   4. Tyydyttävä   5. Huono 
 

 

 

PH745_HaveHearingAid 

Onko teillä kuulolaitetta?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

PH045_UseHearingAid 

Käytättekö yleensä kuulolaitetta?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

PH046_Hearing 

Onko kuulonne käyttäessänne kuulolaitetta normaalisti ...  

ReadOut  



  1. Erinomainen   2. Erittäin hyvä   3. Hyvä   4. Tyydyttävä   5. Huono 
 

 

 

PH048_HeADLa 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Onko teille ollut vaikeaa suorittaa jotain tässä kortissa näkyviä jokapäiväisiä 

toimintoja? Älkää huomioiko sellaisia vaikeuksia, jotka ovat väliaikaisia (vaikeus suorittaa toimintoja kestää 

korkeintaan alle kolme kuukautta).  

Tiedustele: onko muita? CodeAll  

  

1. 100 metrin 

matkan 

käveleminen 

  

2. Istuminen 

noin kahden 

tunnin ajan 

  

3. Tuolista ylös 

nouseminen 

pitkän istumisen 

jälkeen   

4. Portaiden 

nouseminen 

usean 

kerroksen 

verran 

lepäämättä 

välillä 

  

5. Portaiden 

nouseminen 

yhden 

kerroksen 

verran 

lepäämättä 

välillä 

  

6. 

Kumartuminen, 

polvistuminen tai 

kyykistyminen 

             

  

7. Kurkottaminen 

tai käsien 

nostaminen 

olkapään 

yläpuolelle 

  

8. Isojen 

esineiden, 

kuten 

nojatuolin, 

vetäminen tai 

työntäminen 

  

9. Yli 5 kilon 

painoisten 

taakkojen, kuten 

raskaiden 

ostoskassien, 

nostaminen tai 

kantaminen 

  

10. Pienen 

kolikon 

nostaminen 

pöydältä   

96. Ei mikään 

näistä 

  

 

 

 

PH049_HeADLb 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Onko teillä ollut vaikeuksia suorittaa näitä toimintoja fyysisten, henkisten, 

tunneperäisten tai muistiongelmien vuoksi? Älkää taaskaan huomioiko sellaisia vaikeuksia, joiden oletatte olevan 

väliaikaisia (kestävän korkeintaan kolme kuukautta).  

Tiedustele: onko muita? CodeAll  

  

1. Pukeutuminen, 

myös kenkien ja 

sukkien jalkaan 

laittaminen 

  

2. Käveleminen 

huoneen poikki 

  

3. Kylvyssä tai 

suihkussa 

käynti   

4. Ruokailu, 

kuten ruuan 

paloitteleminen   

5. Sängystä 

ylös 

nouseminen   

6. WC:ssä käynti, 

myös ylös 

nouseminen tai 

alas 

laskeutuminen 

             

  

7. Liikkuminen 

vieraassa paikassa 

kartan avulla 

  

8. Lämpimän 

aterian 

valmistaminen 

  

9. 

Ruokaostosten 

tekeminen 

  

10. Puhelujen 

soittaminen   

11. 

Lääkkeiden 

ottaminen 

  

12. Koti- tai 

puutarhatöiden 

tekeminen 

             

  

13. Raha-asioiden 

hoitaminen, kuten 

laskujen 

maksaminen ja 

kulujen 

seuraaminen 

  

14. Poistuminen 

kodista omin 

avuin ja julkisen 

liikenteen 

käyttäminen 

  

15. Pyykin 

peseminen 

  

96. Ei mikään 

näistä 

    

 

 



 

PH050_HelpAct 

Kun ajatellaan niitä toimintoja joissa teillä on ollut ongelmia, auttaako kukaan teitä niissä?  

Kumppani tai muut kotitalouden henkilöt mukaan lukien  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

PH051_HelpMeetsN 

Oletteko sitä mieltä, että saamanne apu vastaa tarpeitanne?  

ReadOut  

  1. Aina   2. Yleensä   3. Joskus   4. Tuskin koskaan 
 

 

 

PH059_UseAids 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Käytättekö mitään tässä kortissa mainituista apuvälineistä?  

Nro 7 Laske mukaan vain henkilökohtaiset hälyttimet, joilla kutsutaan apua kaatumisen jälkeen jne.  

  

1. Kävelykeppi 

  

2. Kävelyteline tai 

rollaattori   

3. Manuaalinen 

pyörätuoli   

4. 

Sähköpyörätuoli   

5. 

Sähkömopo 

tai skootteri 

  

6. Ruokailun 

apuvälineet 

             

  

7. 

Henkilökohtainen 

hälytyslaite   

8. Tangot, tukikahvat, 

kaiteet (liikkumisen ja 

tasapainon 

säilyttämisen 

helpottamiseksi) 

  

9. Korotettu wc-

istuin 

käsinojilla / 

ilman käsinojia 

  

10. Housuvaipat 

  

96. Ei 

mikään 

näistä   

97. muita 

esineitä 

(täsmennä) 

 

 

 

PH659_UseAidsOther 

Mitä muita välineitä?  

___________ 
 

 

  



Section_BR 

BR001_EverSmokedDaily 

Seuraavat kysymykset koskevat tupakointia ja alkoholijuomien juomista. Oletteko koskaan polttanut savukkeita, 

sikareita, pikkusikareita tai piippua päivittäin vähintään vuoden ajan?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

BR002_StillSmoking 

Seuraavat kysymykset koskevat tupakointia ja alkoholijuomien juomista. Poltatteko nykyisin?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

BR003_HowManyYearsSmoked 

Miten monta vuotta yhteensä olette polttanut?  

Älä laske mukaan jaksoja, jolloin vastaaja ei ole polttanut Koodi 1, jos vastaaja on polttanut alle vuoden  
 

 

 

BR005_WhatSmoke 

Mitä FL_BR005_1 FL_BR005_2 poltatte /poltitte ennen lopettamista ?  

Savukkeet itse käärityt mukaan lukien. ReadOut CodeAll  

  1. Savukkeet   2. Piippu   3. Sikarit tai pikkusikarit   4. Sähkötupakat nikotiiniseoksen kanssa 
 

 

 

BR006_AmManCig 

Kuinka monta savuketta FL_BR006_1 FL_BR006_2 poltatte /poltitte keskimäärin päivää kohti?  
 

 

 

BR039_Drinklastsevendays 

Oletteko viimeisen viikon aikana juonut vähintään yhden alkoholijuoman?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

BR040_Drinklastsevendays 

Katsokaa korttia [SHOWCARD], jossa näytetään alkoholijuomien vakioyksiköt. Kuinka monta 

alkoholijuomayksikköä olette juonut viimeisen viikon aikana?  

Avaa kirjanen ja laske yksiköt viikon ajalta yhdessä vastaajan kanssa. Jos ei yhtään, anna arvoksi 0. Pyöristä 

lähimpään kokonaislukuun.  
 

 

 

BR623_SixOrMoreDrinks 



Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Kuinka monta kertaa olette juonut kuusi tai sitä useamman 

alkoholijuomayksikköä yhdellä kerralla viimeisen kolmen kuukauden aikana?  

  

1. Päivittäin tai 

lähes päivittäin 
  

2. Viitenä tai 

kuutena 

päivänä 

viikossa 

  

3. Kolmena tai 

neljänä päivänä 

viikossa 
  

4. Kerran tai 

kahdesti 

viikossa 
  

5. Kerran tai 

kahdesti 

kuukaudessa 
  

6. Harvemmin 

kuin kerran 

kuukaudessa 

             

  

7. Ei lainkaan 

viimeisen 3 

kuukauden aikana 

          

 

 

 

BR015_PartInVigSprtsAct 

Haluaisimme tietää, kuinka paljon ja minkä tyyppistä ruumiillista liikuntaa harrastatte päivittäin. Kuinka usein 

harrastatte vaativaa fyysistä toimintaa, kuten urheilua, fyysisesti raskasta kotityötä tai ruumiillista työtä 

sisältävää työtä?  

ReadOut  

  
1. Useammin kuin kerran 

viikossa 
  
2. Kerran 

viikossa 
  
3. Yhdestä kerrasta kolmeen kertaan 

kuukaudessa 
  
4. Tuskin koskaan tai ei 

koskaan 
 

 

 

BR016_ModSprtsAct 

Kuinka usein harrastatte sellaisia toimintoja, jotka vaativat kohtalaista energiatasoa, kuten puutarhanhoitoa, auton 

puhdistamista tai kävelyllä käymistä?  

ReadOut  

  
1. Useammin kuin kerran 

viikossa 
  
2. Kerran 

viikossa 
  
3. Yhdestä kerrasta kolmeen kertaan 

kuukaudessa 
  
4. Tuskin koskaan tai ei 

koskaan 
 

 

 

BR026_DairyProd 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Kuinka usein normaalin viikon aikana nautitte maitotuotteita, kuten lasillisen 

maitoa, juustoa voileivällä, annoksen jogurttia tai syötte korkeaproteiinista lisäravinnetta?  

  
1. Joka 

päivä 
  
2. 3-6 kertaa 

viikossa 
  
3. Kahdesti 

viikossa 
  
4. Kerran 

viikossa 
  
5. Harvemmin kuin kerran 

viikossa 
 

 

 

BR027_LegumesEggs 

(Katsokaa korttia [SHOWCARD].) Kuinka usein normaalin viikon aikana nautitte annoksen palkokasveja, papuja 

tai syötte kananmunia?  

  
1. Joka 

päivä 
  
2. 3-6 kertaa 

viikossa 
  
3. Kahdesti 

viikossa 
  
4. Kerran 

viikossa 
  
5. Harvemmin kuin kerran 

viikossa 
 

 

 

BR028_MeatWeek 

(Katsokaa korttia [SHOWCARD].) Kuinka usein normaalin viikon aikana syötte lihaa, kalaa tai kanaa?  



  
1. Joka 

päivä 
  
2. 3-6 kertaa 

viikossa 
  
3. Kahdesti 

viikossa 
  
4. Kerran 

viikossa 
  
5. Harvemmin kuin kerran 

viikossa 
 

 

 

BR033_MeatAfford 

Oletteko sitä mieltä, että se, ettette syö lihaa, kalaa tai kanaa usein johtuu siitä, että...  

ReadOut  

  1. teillä ei ole varaa syödä sitä useammin   2. muiden syiden vuoksi  
 

 

 

BR029_FruitsVegWeek 

(Katsokaa korttia [SHOWCARD].) Kuinka usein normaalin viikon aikana nautitte annoksen hedelmiä tai 

vihanneksia?  

  
1. Joka 

päivä 
  
2. 3-6 kertaa 

viikossa 
  
3. Kahdesti 

viikossa 
  
4. Kerran 

viikossa 
  
5. Harvemmin kuin kerran 

viikossa 
 

 

 

BR017_IntCheck 

TARKISTA: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vain vastaaja   2. Vastaaja ja sijaisvastaaja   3. Vain sijaisvastaaja 
 

 

 

  



Section_CF 

CF019_CFInstruct 

Tämä on kognitiivinen testiosio: kun tämä osio käydään läpi, sivullisia ei saa olla läsnä. Ilman sijaisvastaajaa 

tehtävän osion alku. Sijaisvastaajaa ei sallita. Jos vastaaja ei pysty vastaamaan mihinkään kysymykseen yksin, 

paina CTRL-K jokaisen kysymyksen jälkeen.  

  1. Jatka 
 

 

 

CF001_SRRead 

Seuraavaksi haluaisin kysyä muutamia kysymyksiä luku- ja kirjoitustaidoistanne. Millaiseksi arvioisitte 

lukutaitonne arkielämän tarpeita silmällä pitäen? Onko se mielestänne...  

ReadOut  

  1. Erinomainen   2. Erittäin hyvä   3. Hyvä   4. Tyydyttävä   5. Huono 
 

 

 

CF002_SRWrite 

Millaiseksi arvioisitte kirjoitustaitonne arkielämän tarpeita silmällä pitäen? Onko se mielestänne...  

ReadOut  

  1. Erinomainen   2. Erittäin hyvä   3. Hyvä   4. Tyydyttävä   5. Huono 
 

 

 

CF003_DateDay 

Osa tästä tutkimuksesta liittyy henkilöiden muistiin JA kykyyn ajatella asioita. Ensiksi kysyn tästä päivästä. Mikä 

kuukaudenpäivä tänään on?  

Koodaa, onko kuukaudenpäivä ( FLDAY ) annettu oikein  

  1. Kuukaudenpäivä annettu oikein   2. Kuukaudenpäivä annettu väärin / ei tiedä päivää 
 

 

 

CF004_DateMonth 

Mikä kuukausi nyt on?  

Koodaa, onko kuukausi ( FLMonth ) annettu oikein  

  1. Kuukausi annettu oikein   2. Kuukausi annettu väärin / ei tiedä kuukautta 
 

 

 

CF005_DateYear 

Mikä vuosi on nyt?  

Koodaa, onko vuosi ( FLYear ) annettu oikein  

  1. Vuosi annettu oikein   2. Vuosi annettu väärin / ei tiedä vuotta 
 

 

 

CF006_DayWeek 

Kertoisitteko, mikä viikonpäivä tänään on?  



Oikea vastaus: ( FLTODAY )  

  1. Viikonpäivä annettu oikein   2. Viikonpäivä annettu väärin / ei tiedä päivää 
 

 

 

CF103_Memory 

Millaiseksi arvioisitte muistinne tällä hetkellä? Onko se mielestänne erinomainen, erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä 

vai huono?  

  1. Erinomainen   2. Erittäin hyvä   3. Hyvä   4. Tyydyttävä   5. Huono 
 

 

 

CF007_Learn1Intro 

Luen seuraavaksi tietokoneeni näytöltä listan sanoja. Luettelosta on tarkoituksella tehty pitkä, jotta kenenkään ei 

olisi helppoa muistaa kaikkia sanoja. Useimmat muistavat vain muutaman sanan. Kuunnelkaa tarkasti, sillä 

sanalistaa ei voi toistaa. Kun olen lopettanut, pyydän teitä kertomaan ääneen mahdollisimman monta 

muistamaanne sanaa vapaassa järjestyksessä. Oletteko ymmärtänyt asian?  

Pidä kirjanen valmiina  

  1. Jatka 
 

 

 

CF101_Learn1 

Valmiina?  

Odota, kunnes sanat näkyvät näytössä. Kirjoita sanat annettuun paperiin. Anna enintään minuutti aikaa muistaa. 

Merkitse ne sanat, jotka vastaaja muistaa oikein.  

  1. Aloittakaa testi 
 

 

 

CF102_Learn1 

  1. Jatka 
 

 

 

CF104_Learn1 

Kertoisitteko kaikki muistamanne sanat.  

Kirjoita kaikki sanat erilliselle lomakkeelle. Tallenna ne sanat, jotka vastaaja muisti oikein.  

  
1. 

^FLMovies[17] 
  
2. 

^FLMovies[18] 
  
3. 

^FLMovies[19] 
  
4. 

^FLMovies[20] 
  
5. 

^FLMovies[21] 
  
6. 

^FLMovies[22] 

             

  
7. 

^FLMovies[23] 
  
8. 

^FLMovies[24] 
  
9. 

^FLMovies[25] 
  
10. 

^FLMovies[26] 
  
96. 

^FLDefault[67] 
  

 

 

 

CF105_Learn1 

Kertoisitteko kaikki muistamanne sanat.  

Kirjoita kaikki sanat erilliselle lomakkeelle. Tallenna ne sanat, jotka vastaaja muisti oikein.  



  
1. 

^FLMovies[27] 
  
2. 

^FLMovies[28] 
  
3. 

^FLMovies[29] 
  
4. 

^FLMovies[30] 
  
5. 

^FLMovies[31] 
  
6. 

^FLMovies[32] 

             

  
7. 

^FLMovies[33] 
  
8. 

^FLMovies[34] 
  
9. 

^FLMovies[35] 
  
10. 

^FLMovies[36] 
  
96. 

^FLDefault[67] 
  

 

 

 

CF106_Learn1 

Kertoisitteko kaikki muistamanne sanat.  

Kirjoita kaikki sanat erilliselle lomakkeelle. Tallenna ne sanat, jotka vastaaja muisti oikein.  

  
1. 

^FLMovies[37] 
  
2. 

^FLMovies[38] 
  
3. 

^FLMovies[39] 
  
4. 

^FLMovies[40] 
  
5. 

^FLMovies[41] 
  
6. 

^FLMovies[42] 

             

  
7. 

^FLMovies[43] 
  
8. 

^FLMovies[44] 
  
9. 

^FLMovies[45] 
  
10. 

^FLMovies[46] 
  
96. 

^FLDefault[67] 
  

 

 

 

CF107_Learn1 

Kertoisitteko kaikki muistamanne sanat.  

Kirjoita kaikki sanat erilliselle lomakkeelle. Tallenna ne sanat, jotka vastaaja muisti oikein.  

  
1. 

^FLMovies[47] 
  
2. 

^FLMovies[48] 
  
3. 

^FLMovies[49] 
  
4. 

^FLMovies[50] 
  
5. 

^FLMovies[51] 
  
6. 

^FLMovies[52] 

             

  
7. 

^FLMovies[53] 
  
8. 

^FLMovies[54] 
  
9. 

^FLMovies[55] 
  
10. 

^FLMovies[56] 
  
96. 

^FLDefault[67] 
  

 

 

 

CF009_VerbFluIntro 

Seuraavaksi pyydän teitä nimeämään niin monta eri eläintä kuin muistatte. Teillä on yksi minuutti aikaa 

käytettävänä. Valmiina, aloittakaa.  

Anna tarkalleen yksi minuutti aikaa. Jos vastaaja lopettaa ennen ajan loppumista, kannusta häntä sanomaan lisää 

sanoja. Jos vastaaja on 15 sekunnin ajan hiljaa, toista perusohjeet ("Luetelkaa minulle mahdollisimman monta 

muistamaanne eläintä"). Vastausaikaa ei pidennetä, vaikka ohjeet pitäisikin toistaa.  

  1. Jatka 
 

 

 

CF010_Animals 

Tulos on hyväksyttyjen eläinten summa. Kaikista todellisista ja kuvitteellisista eläimistä annetaan piste, muttei 

toistoista eikä erisnimistä. Erityisesti seuraavista annetaan piste: eläinlajin nimistä ja kaikista eläinlajin roduista, 

tietyn eläinlajin koiraan, naaraan ja poikasen nimistä. Eläinten koodinumero (0–100)  
 

 

 

CF011_IntroNum 

Seuraavaksi kysyn muutamia kysymyksiä, jotka arvioivat sitä, miten ihmiset käyttävät numeroita arkielämässään.  



Kannusta tarvittaessa vastaajaa yrittämään jokaiseen numerokysymykseen vastaamista  

  1. Jatka 
 

 

 

CF012_NumDis 

Jos taudin tarttumismahdollisuus on 10 prosenttia, kuinka monen ihmisen 1 000: sta (tuhannesta) odotetaan 

sairastuvan?  

Älä lue vastauksia ääneen  

  1. 100   2. 10   3. 90   4. 900   97. Muu vastaus 
 

 

 

CF013_NumHalfPrice 

Myymälä myy kaikki tavarat alennusmyynnissä puoleen hintaan. Ennen alennusmyyntiä sohva maksaa 300 

FLCurr . Miten paljon se maksaa alennusmyynnissä?  

Älä lue vastauksia ääneen  

  1. 150 ^FLCurr   2. 600 ^FLCurr   97. Muu vastaus 
 

 

 

CF014_NumCar 

Käytettyjen autojen myyjä myy auton, jonka hinta on 6 000 FLCurr . Se on kaksi kolmasosaa uuden hinnasta. 

Miten paljon auto maksoi uutena?  

Älä lue vastauksia ääneen Vastaaja ei saa käyttää kynää ja paperia.  

  
1. 9 000 

^FLCurr 
  
2. 4 000 

^FLCurr 
  
3. 8 000 

^FLCurr 
  
4. 12 000 

^FLCurr 
  
5. 18 000 

^FLCurr 
  
97. Muu 

vastaus 
 

 

 

CF015_Savings 

Oletetaan, että teidän säästötilillänne on 2 000 FLCurr . Tili tuottaa vuosittain 10 prosenttia korkoa. Miten paljon 

tilillä on rahaa kahden vuoden päästä?  

Älä lue vastauksia ääneen  

  
1. 2 420 

^FLCurr 
  
2. 2 020 

^FLCurr 
  
3. 2 040 

^FLCurr 
  
4. 2 100 

^FLCurr 
  
5. 2 200 

^FLCurr 
  
6. 2 400 

^FLCurr 

             

  97. Muu vastaus           
 

 

 

CF108_Serial 

Kokeillaanpa seuraavaksi vähennyslaskua. Kuinka paljon on sata miinus seitsemän?  

Vastaaja ei saa käyttää kynää ja paperia. Jos vastaaja laskee seitsemän yhteen, voit toistaa kysymyksen  
 

 

 

CF109_Serial 

Ja entä kun siitä vähennetään seitsemän  

Tämä on toinen vähennyslasku  



 

 

 

CF110_Serial 

Ja siitä vähennetään seitsemän  

Tämä on kolmas vähennyslasku  
 

 

 

CF111_Serial 

Ja siitä seitsemän  

Tämä on neljäs vähennyslasku  
 

 

 

CF112_Serial 

Ja siitä seitsemän  

Tämä on viides vähennyslasku  
 

 

 

CF113_Learn4 

Vähän aikaa sitten luin teille listan sanoja, ja te toistitte muistamanne sanat. Kertoisitteko kaikki sanat, jotka voitte 

muistaa nyt?  

Kirjoita sanat annettuun paperiin. Anna enintään minuutti aikaa muistaa. Merkitse ne sanat, jotka vastaaja muistaa 

oikein.  

  
1. 

^FLMovies[17] 
  
2. 

^FLMovies[18] 
  
3. 

^FLMovies[19] 
  
4. 

^FLMovies[20] 
  
5. 

^FLMovies[21] 
  
6. 

^FLMovies[22] 

             

  
7. 

^FLMovies[23] 
  
8. 

^FLMovies[24] 
  
9. 

^FLMovies[25] 
  
10. 

^FLMovies[26] 
  
96. 

^FLDefault[67] 
  

 

 

 

CF114_Learn4 

Vähän aikaa sitten luin teille listan sanoja, ja te toistitte muistamanne sanat. Kertoisitteko kaikki sanat, jotka voitte 

muistaa nyt?  

Kirjoita sanat annettuun paperiin. Anna enintään minuutti aikaa muistaa. Kirjoita sanat, jotka vastaaja muistaa 

oikein.  

  
1. 

^FLMovies[27] 
  
2. 

^FLMovies[28] 
  
3. 

^FLMovies[29] 
  
4. 

^FLMovies[30] 
  
5. 

^FLMovies[31] 
  
6. 

^FLMovies[32] 

             

  
7. 

^FLMovies[33] 
  
8. 

^FLMovies[34] 
  
9. 

^FLMovies[35] 
  
10. 

^FLMovies[36] 
  
96. 

^FLDefault[67] 
  

 

 

 

CF115_Learn4 



Vähän aikaa sitten luin teille listan sanoja, ja te toistitte muistamanne sanat. Kertoisitteko kaikki sanat, jotka voitte 

muistaa nyt?  

Kirjoita sanat annettuun paperiin. Anna enintään minuutti aikaa muistaa. Kirjoita sanat, jotka vastaaja muistaa 

oikein.  

  
1. 

^FLMovies[37] 
  
2. 

^FLMovies[38] 
  
3. 

^FLMovies[39] 
  
4. 

^FLMovies[40] 
  
5. 

^FLMovies[41] 
  
6. 

^FLMovies[42] 

             

  
7. 

^FLMovies[43] 
  
8. 

^FLMovies[44] 
  
9. 

^FLMovies[45] 
  
10. 

^FLMovies[46] 
  
96. 

^FLDefault[67] 
  

 

 

 

CF116_Learn4 

Vähän aikaa sitten luin teille listan sanoja, ja te toistitte muistamanne sanat. Kertoisitteko kaikki sanat, jotka voitte 

muistaa nyt?  

Kirjoita sanat annettuun paperiin. Anna enintään minuutti aikaa muistaa. Kirjoita sanat, jotka vastaaja muistaa 

oikein.  

  
1. 

^FLMovies[47] 
  
2. 

^FLMovies[48] 
  
3. 

^FLMovies[49] 
  
4. 

^FLMovies[50] 
  
5. 

^FLMovies[51] 
  
6. 

^FLMovies[52] 

             

  
7. 

^FLMovies[53] 
  
8. 

^FLMovies[54] 
  
9. 

^FLMovies[55] 
  
10. 

^FLMovies[56] 
  
96. 

^FLDefault[67] 
  

 

 

 

CF017_Factors 

Oliko olemassa tekijöitä, jotka ovat saattaneet haitata vastaajan suorituskykyä testeissä? Jos haluat kommentoida, 

valitse CTRL+M  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CF018_IntCheck 

Kuka oli läsnä tämän osion aikana? CodeAll  

  1. Vain vastaaja   2. Paikalla oli kumppani/puoliso   3. Paikalla oli lapsi(a)   4. Muu/muita 
 

 

 

CF719_EndNonProxy 

TARKISTUS: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vastaaja   2. Osioon ei vastattu (sijaisvastaajan haastattelu) 
 

 

 

  



Section_MH 

MH001_Intro 

Ilman sijaisvastaajaa tehtävän osion alku. Sijaisvastaajaa ei sallita. Jos vastaaja ei ole paikalla tai ei pysty itse 

antamaan suostumustaan osallistumiseen, paina CTRL-K jokaisen kysymyksen jälkeen.  

Aiemmin puhuimme fyysisestä terveydestänne. Toinen terveyden mittari on henkinen terveys tai hyvinvointi eli 

se, miten koette erilaiset elämässänne tapahtuvat asiat.  

  1. Jatka 
 

 

 

MH002_Depression 

Oletteko viimeisen kuukauden aikana ollut surullinen tai masentunut?  

Jos osallistuja pyytää selvitystä, sano, että "surullisella tai masentuneella tarkoitetaan toivottomuutta, apeaa mieltä 

tai surumielisyyttä"  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

MH003_Hopes 

Minkälaisia tulevaisuuden toiveita teillä on?  

Merkitse vain se, mainitaanko toiveita vai ei  

  1. Toiveita mainittu   2. Toiveita ei mainittu 
 

 

 

MH004_WishDeath 

Oletteko viimeisen kuukauden aikana toivonut olevanne mieluummin kuollut?  

  1. Maininnat itsetuhoisista tunteista tai halusta olla kuollut   2. Ei kyseisiä tunteita 
 

 

 

MH005_Guilt 

Syytättekö itseänne usein tai tunnetteko syyllisyyttä jostain?  

  

1. Selkeästi liiallisia 

syyllisyydentunteita tai 

itsesyytöksiä 

  

2. Ei 

kyseisiä 

tunteita 

  

3. Mainitsee syyllisyydentunteen tai itsesyytöksen, muttei ole 

selvää, onko kyseessä selkeä tai liiallinen syyllisyydentunne 

tai itsesyytös 
 

 

 

MH006_BlameForWhat 

Mistä asioista syytätte itseänne?  

Huomautus - vain koodi 1 liioitellulle syyllisyydentunteelle, joka on selvästi suhteetonta olosuhteet huomioon 

ottaen. Syy on usein ollut erittäin vähäinen, jos sellaista on lainkaan ollut. Aiheellisen tai sopivan syyllisyyden 

koodi on 2.  

  

1. Annettujen esimerkkien perusteella 

syyllisyydentunne tai itsesyytös on 

selvästi liiallinen 

  

2. Annettujen esimerkkien perusteella syyllisyydentunne tai 

itsesyytös ei ole selvästi liiallinen tai jää epäselväksi, onko 

syyllisyydentunne tai itsesyytös niiden perusteella selvä tai liiallinen 
 

 



 

MH007_Sleep 

Onko teillä ollut viime aikoina nukkumisvaikeuksia?  

  1. Nukkumisvaikeuksia tai äskettäinen muutos nukkumistavoissa   2. Ei vaikeuksia nukkua 
 

 

 

MH008_Interest 

Miten kiinnostunut olette ollut erilaisista asioista viimeksi kuluneen kuukauden aikana?  

  
1. Vähemmän kiinnostusta kuin 

yleensä 
  

2. Ei mainintaa kiinnostuksen 

vähenemisestä  
  
3. Epämääräinen tai ei-koodattava 

vastaus 
 

 

 

MH009_KeepUpInt 

Ylläpidättekö kiinnostustanne?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

MH010_Irritability 

Oletteko ollut viime aikoina ärtynyt?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

MH011_Appetite 

Millainen ruokahalunne on ollut viimeisen kuukauden aikana?  

  1. Ruokahalu on vähentynyt   2. Ruokahalu ei ole vähentynyt   3. Epämääräinen tai ei-koodattava vastaus 
 

 

 

MH012_EatMoreLess 

Oletteko syönyt enemmän vai vähemmän kuin tavallisesti?  

  1. Vähemmän   2. Enemmän   3. Ei enemmän eikä vähemmän 
 

 

 

MH013_Fatigue 

Onko teistä tuntunut viimeksi kuluneen kuukauden aikana sitlä, ettei teillä ole riittävästi energiaa tehdä 

haluamianne asioita?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

MH014_ConcEnter 

Millainen on keskittymiskykynne? Pystyttekö esimerkiksi keskittymään televisio-ohjelman, elokuvan tai radio-

ohjelman seuraamiseen?  



  1. Vaikeuksia keskittyä viihteen seuraamiseen   2. Ei kyseisiä vaikeuksia 
 

 

 

MH015_ConcRead 

Pystyttekö keskittymään lukemiseen?  

  1. Vaikeuksia keskittyä lukemiseen   2. Ei kyseisiä vaikeuksia 
 

 

 

MH016_Enjoyment 

Minkä tekemisestä olette viime aikoina nauttinut?  

  1. Ei mainitse mitään nautittavaa aktiviteettia   2. Mainitsee JONKIN aktiviteetin tuottaman nautinnon 
 

 

 

MH017_Tear 

Oletteko viimeisen kuukauden aikana itkenyt kertaakaan?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

MH033_Intro 

Luen seuraavaksi joitain väittämiä ja kysyisin teiltä, kuinka usein tunnette väittämän kuvaamalla tavalla: usein, 

joskus, tuskin koskaan tai ei koskaan.  

  1. Jatka 
 

 

 

MH034_companionship 

Kuin usein kärsitte seuranpuutteesta?  

ReadOut  

  1. Usein   2. Joskus   3. Tuskin koskaan tai ei koskaan 
 

 

 

MH035_LeftOut 

Kuin usein tunnette olonne ulkopuoliseksi?  

Toista tarvittaessa  

  1. Usein   2. Joskus   3. Tuskin koskaan tai ei koskaan 
 

 

 

MH036_Isolated 

Kuinka usein tunnette itsenne eristyneeksi muista?  

Toista tarvittaessa  

  1. Usein   2. Joskus   3. Tuskin koskaan tai ei koskaan 
 

 

 



MH037_lonely 

Kuinka usein tunnette olonne yksinäiseksi?  

Toista tarvittaessa  

  1. Usein   2. Joskus   3. Tuskin koskaan tai ei koskaan 
 

 

 

MH032_EndNonProxy 

TARKISTUS: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vastaaja   2. Osioon ei vastattu (sijaisvastaajan haastattelu) 
 

 

 

  



Section_HC 

HC601_Intro 

Seuraavaksi kysyisimme lääkärikäynneistänne, sairaalassa olostanne tai saamastanne lääkityksestä viimeisen 

vuoden ajalta, siis FLLastYearMonth jälkeen. Meille on myös tärkeää saada tietää, miten paljon olette maksanut 

terveydenhoidostanne ilman sairausvakuutuksen, työnantajan maksaman, tai KELA-korvauksen kautta saatavia 

korvauksia.  

  1. Jatka 
 

 

 

HC125_Satisfaction_with_Insurance 

Aloitetaan sairausvakuutuksestanne. Miten tyytyväinen olette ylipäätään kansallisen terveydenhuoltojärjestelmän 

kattavuuteen? Oletteko  

ReadOut  

  1. erittäin tyytyväinen   2. melko tyytyväinen   3. melko tyytymätön   4. erittäin tyytymätön 
 

 

 

HC113_SuppHealthInsurance 

Onko teillä mitään lisävakuutusta, jonka avulla voitte maksaa ne palvelut, joita terveydenhuoltojärjestelmä ei 

kata? Näitä palveluita voivat olla sairaalassa olo, terveystarkastukset, vastaanottokäynnit, hammashuolto, muut 

hoidot tai lääkkeet.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HC116_LongTermCareInsurance 

ReadOut CodeAll Selitä tarvittaessa: Pitkäaikaishoitovakuutus auttaa kattamaan pitkäaikaisen hoidon 

kustannuksia. Se kattaa yleensä kotihoidon, palveluasumisen, aikuisten päivähoidon, vuorohoidon, saattohoidon ja 

oleskelun hoitokodeissa tai vanhainkodeissa. Sairausvakuutenne saattaa kattaa joitain pitkäaikaishoitopalveluita.  

Onko teillä mitään seuraavista julkisista tai yksityisistä pitkäaikaishoitovakuutuksista?  

  1. Julkinen   2. Pakollinen yksityinen   3. Vapaaehtoinen/täydentävä yksityinen   96. Ei mitään 
 

 

 

HC602_STtoMDoctor 

Ajatelkaa viimeistä vuotta. Kuinka monesti olette FLLastYearMonth jälkeen käynyt lääkärin tai sairaanhoitajan 

luona tai keskustellut hänen kanssaan terveydestänne? Jättäkää hammaslääkärikäynnit ja sairaalassa olot pois, 

mutta laskekaa mukaan ensiapuasema- ja poliklinikkakäynnit.  

Laskekaa mukaan myös yhteydenotot puhelimitse tai muulla tavoin.  
 

 

 

HC682_OOPDocsYesNo 

Maksoitteko lääkärissäkäynneistänne mitään itse (viimeisen vuoden ajalta)? Laskekaa mukaan myös diagnostisten 

tutkimusten, kuten kuvantamis- tai laboratoriodiagnostiikan, kulut.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 



 

HC683_OOPDocsAmount 

Miten paljon olette kaiken kaikkiaan maksanut lääkärissäkäynneistänne (viimeisen vuoden aikana) eli kuinka 

paljon teille on jäänyt maksettavaa lääkärikäynneistä sairausvakuutuksen tai KELA-korvauksen jälkeen?  

Hammaslääkärikäynnit pois lukien. Syötä summa valuutassa FLCurr .  
 

 

 

HC114_UnmetNeedCost 

Oletteko viimeisen vuoden aikana ollut tilanteessa, jossa teidän olisi pitänyt käydä lääkärillä, mutta ette voinut 

kustannusten vuoksi?  

Kaikentyyppiset lääkärissä tai sairaanhoitajalla käynnit, ensiapuasema- tai poliklinikkakäynnit.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HC115_UnmetNeedWait 

Onko viimeisen vuoden aikana ollut tilannetta, jolloin teidän olisi pitänyt käydä lääkärillä, mutta vapaan 

lääkäriajan saaminen on kestänyt liian pitkään?  

Kaikentyyppiset lääkärissä tai sairaanhoitajalla käynnit, ensiapuasema- tai poliklinikkakäynnit.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HC688_OOPDRUGSYesNo 

Aiemmin puhuimme mahdollisesta lääkityksestänne. Oletteko viimeisen vuoden aikana eli FLLastYearMonth 

jälkeen maksanut itse mitään lääkityksestänne? Laskekaa mukaan lääkärin määräämät lääkkeet sekä ilman reseptiä 

ostetut lääkkeet.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HC689_OOPDRUGSAmount 

Miten paljon olette kaiken kaikkiaan maksanut lääkityksestänne viimeisen vuoden aikana eli kuinka paljon teille 

on jäänyt maksettavaa sairausvakuutuksen kattaman osuuden tai KELA-korvauksen jälkeen?  

Laskekaa mukaan lääkärin määräämät lääkkeet sekä ilman reseptiä ostetut lääkkeet. Syötä summa valuutassa 

FLCurr .  
 

 

 

HC630_OOPDRUGSAmountMonth 

Voitteko arvioida, kuinka paljon te itse maksatte lääkkeistänne normaalin kuukauden aikana?  

Laskekaa mukaan lääkärin määräämät lääkkeet sekä ilman reseptiä ostetut lääkkeet.  
 

 

 

HC760_AffMed 

Onko teillä viimeisen vuoden aikana ollut tilannetta, jolloin te olisitte tarvinnut lääkitystä, mutta teillä ei ollut 

siihen varaa?  



  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HC010_SNaDentist 

Oletteko viimeisen vuoden aikana eli FLLastYearMonth jälkeen käynyt hammaslääkärissä tai suuhygienistillä?  

Mukaan lukien rutiinitarkastuskäynnit sekä tekohampaisiin ja suun sairauksiin liittyvät käynnit  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HC692_OOPDentistYesNo 

Oletteko viimeisen vuoden aikana maksanut itse mitään hammashoidostanne? Laskekaa mukaan diagnoosien, 

hoitojen ja hammasproteesien kustannukset.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HC693_OOPDentistAmount 

Miten paljon olette kaiken kaikkiaan maksanut hammashoidostanne viimeisen vuoden aikana eli eli kuinka paljon 

teille on jäänyt maksettavaa sairausvakuutuksen kattaman osuuden tai KELA-korvauksen jälkeen?  

Syötä summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

CO211_PovertyPostponedDentist 

Oletteko viimeisen vuoden aikana joutunut lykkäämään käyntiänne hammaslääkärissä pitääksenne menonne 

alhaisina?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HC012_PTinHos 

Oletteko viimeisen vuoden aikana eli FLLastYearMonth jälkeen ollut yötä sairaalassa? Ottakaa huomioon 

vuodeosastolla, kirurgisella, psykiatrisella tai millä tahansa muulla erikoisosastolla olo.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HC013_TiminHos 

Kuinka monta kertaa olette ollut yön yli potilaana sairaalassa viimeisen vuoden aikana?  

Laske vain erilliset kerrat.  
 

 

 

HC014_TotNightsinPT 

Kuinka monta yötä yhteensä olette ollut sairaalassa viimeisen vuoden aikana?  
 

 

 



HC064_InOthInstLast12Mon 

Oletteko viimeisen vuoden aikana ollut potilaana yötä jossain muussa terveydenhoitolaitoksessa kuin sairaalassa, 

esimerkiksi lääketieteellisessä kuntoutuslaitoksessa tai parantolassa? Älkää laskeko mukaan hoitokodissa ja 

vanhainkodissa oloa.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HC066_TotNightStayOthInst 

Kuinka monta yötä yhteensä olette ollut muissa laitoksissa kuin sairaalassa tai hoitokodissa viimeisen vuoden 

aikana?  
 

 

 

HC694_PayedOutOfPocketHospital 

Maksoitteko mitään itse viimeisen vuoden ajalta sairaaloissa ja muissa terveydenhoitolaitoksissa olemisesta 

/sairaalassa olemisesta /muissa terveydenhoitolaitoksissa kuin sairaaloissa olemisesta /muissa 

terveydenhoitolaitoksissa kuin sairaaloissa olemisesta mukaan lukien hoitoon liittymättömät kustannukset, kuten 

ateriat?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HC695_HowMuchPayedHospital 

Syötä summa valuutassa FLCurr  

Miten paljon olette kaiken kaikkiaan maksanut sairaalassa tai muissa terveydenhoitolaitoksissa olostanne 

viimeisen vuoden aikana eli kuinka paljon teille on jäänyt maksettavaa sairausvakuutuksen kattaman osuuden tai 

KELA-korvauksen jälkeen?  
 

 

 

HC140_WhatAidsAppliancesPhysicalTherapy 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Oletteko viimeisen vuoden aikana eli FLLastYearMonth jälkeen maksanut itse 

mitään tässä mainituista lääkkeistä tai palveluista? Laskekaa mukaan lääkärin määräämät lääkkeet sekä ilman 

reseptiä ostetut lääkkeet.  

CodeAll  

  

1. Apuvälineet (kuten pyörätuolit, 

rollaattorit, kävelytelineet, 

kävelykepit, ortoosit ja proteesit) 

  

2. Erilaiset terapia- ja kuntoutusmuodot (kuten 

fysioterapia, ammatillinen kuntoutus, osteopatia, 

homeopatia, neuvontapsykologia, kiropraktiikka 

  

96. Ei 

mikään 

näistä 
 

 

 

HC142_AmountAidsAppliances 

Kuinka paljon olette kaiken kaikkiaan maksanut viimeisen vuoden aikana eli FLLastYearMonth jälkeen 

apuvälineistä ja laitteista? (Älkää laskeko mukaan sairausvakuutuksen /KELAn korvaamia kuluja.)  

Sisältää sekä lääkärin määräämät että ilman lääkärin määräystä ostetut apuvälineet ja laitteet. Syötä summa 

valuutassa FLCurr  
 

 

 



HC143_AmountPhysicalTherapy 

Kuinka paljon olette kaiken kaikkiaan maksanut viimeisen vuoden aikana eli FLLastYearMonth jälkeen 

polikliinisista hoidoista? (Älä laskeko mukaan sairausvakuutuksen korvaamia kuluja.)  

Sisältää lääkärin määräämät ja ilman reseptiä ostetut palvelut. Syötä summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

HC127_AtHomeCare 

CodeAll  

Puhuimme jo aiemmin erilaisista toimintojen suorittamiseen liittyvistä vaikeuksista, joita teillä on voinut olla 

terveysongelmien vuoksi. Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Oletteko viimeisen vuoden aikana eli 

FLLastYearMonth jälkeen saanut omassa kodissanne tähän korttiin merkittyjä ammattilaisten tarjoamia tai 

ostettuja palveluja fyysisten, henkisten, tunneperäisten tai muistiongelmien vuoksi?  

  

1. Apua 

@Bhenkilökohtaisissa 

toimissa@B (kuten 

sänkyyn meneminen ja 

sängystä nouseminen, 

pukeutuminen, kylpeminen 

ja suihkussa käynti) 

  

2. Apua 

@Bkotitöissä@B 

(kuten siivous, 

silitys, ruuanlaitto)   

3. @BAteriapalvelu@B 

(eli kunnallisen tai 

yksityisen 

palveluntarjoajan 

toimittamia 

valmisaterioita) 

  

4. Apua muissa 

toiminnoissa 

(esimerkiksi 

lääkeannostelijan 

täyttämisessä) 

  

96. Ei 

mitään yllä 

mainituista 

 

 

 

HC033_WksNursCare 

Kuinka monta viikkoa olette viimeisen vuoden aikana saanut omassa kodissanne tähän korttiin merkittyjä 

ammattilaisten tarjoamia tai ostettuja hoitopalveluita?  

YKSI KOKONAINEN KUUKAUSI VASTAA NELJÄÄ VIIKKOA. OSITTAINEN VIIKKO VASTAA YHTÄ 

VIIKKOA.  
 

 

 

HC034_HrsNursCare 

Kuinka monta tuntia olette saanut keskimäärin viikoittain kotonanne ammattilaisten tarjoamia tai ostettuja 

hoitopalveluita?  

PYÖRISTÄ TÄYSIIN TUNTEIHIN  
 

 

 

HC035_WksDomHelp 

Kuinka monta viikkoa olette viimeisen vuoden aikana saanut omassa kodissanne ammattilaisten tarjoamia tai 

ostettuja kodinhoitopalveluita (koska ette ole itse voinut tehdä kotitöitä terveysongelmien vuoksi)?  

YKSI KOKONAINEN KUUKAUSI VASTAA NELJÄÄ VIIKKOA; OSITTAINEN VIIKKO VASTAA YHTÄ 

VIIKKOA  
 

 

 

HC036_HrsDomHelp 

Kuinka monta tuntia olette saanut keskimäärin viikoittain näitä ammattilaisten tarjoamia tai ostettuja palveluita?  

PYÖRISTÄ TÄYSIIN TUNTEIHIN  
 

 



 

HC037_WksMoW 

Kuinka monta viikkoa olette viimeisen vuoden aikana saanut ateriapalveluita, koska ette ole itse voinut valmistaa 

aterioita terveysongelmien vuoksi?  

YKSI KOKONAINEN KUUKAUSI VASTAA NELJÄÄ VIIKKOA  
 

 

 

HC628_OOP_AtHomeCareYesNo 

Oletteko viimeisen vuoden aikana maksanut itse hoitopalveluista, kodinhoitopalveluista, ateriapalveluista tai 

muista palveluista /kodinhoitopalveluista, ateriapalveluista tai muista palveluista /hoitopalveluista, 

kodinhoitopalveluista tai muista palveluista /hoitopalveluista, kodinhoitopalveluista tai ateriapalveluista 

/hoitopalveluista, ateriapalveluista tai muista palveluista /ateriapalveluista tai muista palveluista 

/kodinhoitopalveluista tai muista palveluista /kodinhoitopalveluista tai ateriapalveluista /hoitopalveluista tai 

muista palveluista /hoitopalveluista tai ateriapalveluista /hoitopalveluista tai kodinhoitopalveluista /muista 

palveluista /ateriapalveluista /kodinhoitopalveluista /hoitopalveluista / saamatta korvausta sairausvakuutuksesta tai 

pitkäaikaishoitovakuutuksesta?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HC629_OOP_AtHomeCareAmount 

Kuinka paljon olette kaiken kaikkiaan maksanut itse hoitopalveluista, kodinhoitopalveluista, ateriapalveluista tai 

muista palveluista /kodinhoitopalveluista, ateriapalveluista tai muista palveluista /hoitopalveluista, 

kodinhoitopalveluista tai muista palveluista /hoitopalveluista, kodinhoitopalveluista tai ateriapalveluista 

/hoitopalveluista, ateriapalveluista tai muista palveluista /ateriapalveluista tai muista palveluista 

/kodinhoitopalveluista tai muista palveluista /kodinhoitopalveluista tai ateriapalveluista /hoitopalveluista tai 

muista palveluista /hoitopalveluista tai ateriapalveluista /hoitopalveluista tai kodinhoitopalveluista /muista 

palveluista /ateriapalveluista /kodinhoitopalveluista /hoitopalveluista / viimeisen vuoden aikana?  

Syötä summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

HC144_OOP_MonthlyAtHomeCareAmount 

Voitteko arvioida, kuinka paljon te maksatte kotiin saamistanne hoitopalveluista, kodinhoitopalveluista, 

ateriapalveluista tai muista palveluista normaalin kuukauden aikana?  
 

 

 

HC029_NursHome 

Oletteko viimeisen vuoden aikana eli FLLastYearMonth jälkeen ollut yötä hoitokodissa tai vanhainkodissa?  

Kun vastaaja on muuttanut hoitokotiin alle vuoden (alle 12 kk) sisällä, merkitse 1 (kyllä, tilapäisesti)  

  1. Kyllä, tilapäisesti   3. Kyllä, pysyvästi   5. Ei 
 

 

 

HC751_Certifiednurse 

Kuuluiko avustavaan tai valvovaan henkilökuntaan vähintään yksi sairaanhoitaja?  



  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HC031_WksNursHome 

Kokonainen kuukausi vastaa neljää viikkoa kullekin täydelle kuukaudelle, osittainen viikko vastaa yhtä viikkoa  

Kuinka monta viikkoa olette viimeisen vuoden aikana ollut hoitokodissa tai vanhainkodissa?  
 

 

 

HC696_OOP_NursingHomeYesNo 

Maksoitteko hoitokodissa tai vanhainkodissa olostanne mitään itse viimeisen vuoden ajalta?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HC097_OOP_NursingHomeAmount 

Kuinka paljon maksoitte kaiken kaikkiaan hoitokodissa tai vanhainkodissa olostanne viimeisen vuoden ajalta?  

Syötä summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

A 

FLDefault[84[ Amount FLCurr ?  

  1. Vähemmän   2. Noin ^Amount   3. Enemmän 
 

 

 

  



B_LessMore 

A 

FLDefault[84[ Amount FLCurr ?  

  1. Vähemmän   2. Noin ^Amount   3. Enemmän 
 

 

 

  



Section_LI 

LI006_consent 

Johdanto ja suostumuskysymys  

  1. Suostumus   5. Ei suostumusta 
 

 

 

LI004_Intro 

Tämän tutkimuksen laatijat ovat kiinnostuneita erilaisista tapahtumista ihmisten elämänkaarella. Tärkeisiin 

tutkimuskysymyksiin voidaan vastata väestörekistereistä saatavilla tiedoilla. Haluaisimme linkittää haastattelunne 

vastaukset Tilastokeskuksen väestötietoihin sekä KELA:n rekisteritietoihin. Tietosuojasyistä yhdistämistä ei voi 

tehdä ilman teidän suostumustanne. Luvan myöntäminen on täysin vapaaehtoista ja sen voi peruuttaa myös 

jälkikäteen. Pyytäisin teiltä suostumustanne rekisteritietojen yhdistämiseen. Tutustukaa tähän lomakkeeseen 

hetken aikaa. Lomake jää teille itsellenne tiedoksi suostumuksen antamisesta.  

Anna vastaajalle lomake, jossa kerrotaan rekisteriyhdistämisestä ja suostumuksen antamisesta.  

  1. Jatka 
 

 

 

LI001_Number 

Tämä kysymys ei koske Suomea. Paina CTRL-R jatkaaksesi  

___________ 
 

 

LI002_Number_Check 

Tämä kysymys ei koske Suomea. Paina CTRL-R jatkaaksesi.  

___________ 
 

 

LI003_Consent 

Antoiko vastaaja suostumuksensa tietojen yhdistämiseen? Kysy tarvittaessa uudelleen suostumusta tietojen 

yhdistämiseen.  

  1. Kyllä. Vastaaja antoi suostumuksensa.   5. Ei, vastaaja ei suostunut tietojen yhdistämiseen 
 

 

 

  



Section_EP 

EP001_Intro 

Seuraavaksi kysyn nykyisestä työllisyystilanteestanne.  

  1. Jatka 
 

 

 

EP005_CurrentJobSit 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten nykyistä työllisyystilannettanne yleisesti 

ottaen?  

Koodaa vain yksi Jos vastaaja on epävarma, katso seuraava ohje: 1. Eläkkeellä (eläkkeellä omasta työstään, 

mukaan lukien osa-aikaeläkkeellä, varhaiseläkkeellä, työttömyyseläkkeellä). Eläkkeellä viitataan vain omasta 

työstään eläkkeellä olemista. Eläkkeellä oleviksi ei koodata niitä, jotka saavat perhe-eläkettä muusta kuin omasta 

työstään. Jos he eivät sovi luokkiin 2–5, heidät pitää laittaa luokkaan Muu.  

  

1. 

Eläkkeellä   

2. Palkansaaja tai itsenäinen yrittäjä 

(mukaan lukien työskentely 

perheyrityksessä) 

  

3. 

Työtön   

4. Pysyvästi sairas 

tai työkyvytön   

5. Hoitaa 

kotia   

97. 

Muu 

 

 

 

EP329_RetYear 

Minä vuonna siirryitte eläkkeelle?  
 

 

 

EP328_RetMonth 

Muistatteko missä kuussa se tapahtui?  

  1. tammikuu   2. helmikuu   3. maaliskuu   4. huhtikuu   5. toukokuu   6. kesäkuu 

             

  7. heinäkuu   8. elokuu   9. syyskuu   10. lokakuu   11. marraskuu   12. joulukuu 
 

 

 

EP064_ResForRet 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Minkä syiden vuoksi siirryitte eläkkeelle?  

CodeAll  

  

1. Sai oikeuden 

vanhuus/työeläkkeeseen 

  

2. Sai oikeuden 

työnantajan 

tarjoamaan 

yksityiseen 

ammatilliseen 

lisäeläkkeeseen 

  

3. Sai 

oikeuden 

yksityiseen 

eläkkeeseen 
  

4. Tarjottiin 

mahdollisuutta 

varhaiseläkkeeseen 

tai erityisiä 

kannustimia tai 

bonus jäädä 

varhennetulle 

vanhuuseläkkeelle 

  

5. Irtisanottiin 

(ml. 

työttömyyseläke) 

  

6. Oma 

huono 

terveys 

             

  
7. Sukulaisen tai 

ystävän huono terveys 
  
8. Jotta voisi 

jäädä eläkkeelle 
  
9. Jotta voisi 

viettää 
  
10. Jotta voisi nauttia 

elämästä 
    



yhtä aikaa 

puolison tai 

kumppanin 

kanssa 

enemmän 

aikaa 

perheen 

kanssa 
 

 

 

EP337_LookingForJob 

Etsittekö tällä hetkellä töitä?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

EP067_HowUnempl 

Voisitteko kertoa, miten teistä tuli työtön?  

ReadOut Kausityöntekijöille koodi 5  

  

1. Koska 

työpaikkanne tai 

toimipaikkanne 

suljettiin 

  

2. Koska 

irtisanouduitte 
  

3. Koska teidät 

lomautettiin/irtisanottiin 
  

4. Teidän ja 

työnantajanne 

yhteisellä 

sopimuksella 

  

5. Koska 

määräaikainen 

työ päättyi 
  

6. Koska 

muutitte 

toiselle 

paikkakunnalle 

             

  97. Muu syy           
 

 

 

EP002_PaidWork 

Olemme kiinnostuneita viime haastattelumme jälkeisistä työkokemuksistanne Oletteko tehnyt töitä viime 

haastattelumme jälkeen /viimeisen kuukauden aikana joko palkansaajana tai itsenäisenä yrittäjänä vaikka 

muutaman tunnin ajan?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

EP006_EverWorked 

Oletteko koskaan tehnyt palkallista työtä?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

EP125_ContWork 

Haluaisin tietää kaikista palkkatöistänne, joita olette tehnyt FLLastInterviewMonthYear jälkeen tähän hetkeen 

asti. Oletteko tuona aikana tehnyt töitä jatkuvasti?  

Loma-aikaa ei lasketa keskeytykseksi.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

EP141_ChangeInJob 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Vaikka olettekin työskennellyt jatkuvasti FLLastInterviewMonthYear jälkeen, 

onko teillä ollut kokemuksia muista tässä kortissa mainituista muutoksista?  



CodeAll  

  

1. Muutos työsuhteen 

muodossa (esimerkiksi 

palkansaajasta 

itsenäiseksi yrittäjäksi) 
  

2. 

Työnantajan 

vaihtuminen 
  

3. 

Ylennys 

  

4. Muutos 

työpaikan 

sijainnissa 
  

5. Muutos työsuhteen 

pituudessa (toistaiseksi 

solmitusta tai 

pitkäaikaisesta 

lyhytaikaiseksi tai 

päinvastoin) 

  

96. Ei 

mikään yllä 

mainituista 

 

 

 

EP069_ResStopWork 

Sanoitte olevanne tällä hetkellä pääasiallisesti kotona, mutta olette tehnyt aiemmin palkkatöitä. Miksi lopetitte 

työnteon?  

ReadOut CodeAll  

  

1. 

Terveysongelmien 

vuoksi 
  

2. Se oli 

liian 

väsyttävää 
  

3. Oli liian 

kallista palkata 

joku 

huolehtimaan 

kodista tai 

perheestä 

  

4. Halusitte 

huolehtia 

lapsista tai 

lapsenlapsista 
  

5. Teidät 

lomautettiin/irtisanottiin tai 

työpaikkanne tai 

toimipaikkanne suljettiin 
  

6. Koska 

perheen 

tulot 

olivat 

riittävät 

             

  

7. Huolehtiaksenne 

iäkkäästä tai 

sairaasta 

perheenjäsenestä 

  

97. Muu 

        

 

 

 

EP325_UnEmpl 

Oletteko ollut FLLastInterviewMonthYear jälkeen työttömänä?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

EP632_Intro 

Haluaisin kysyä työttömyysjaksoistanne viime haastattelun ja nykyhetken väliseltä ajalta.  

  1. Jatka 
 

 

 

EP633_Intro 

Milloin olitte työttömänä? Kertokaa kaikki aloitus- ja lopetuspäivämäärät.  

  1. Jatka 
 

 

 

EP326_ReceivedSeverancePayment 

Oletteko saanut irtisanomiskorvauksia FLLastInterviewMonthYear tehdyn viime haastattelun jälkeen?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 



 

EP123_ReceiveSeveranceYear 

Minä VUONNA saitte korvauksen?  

Koodaa viimeisin, jos useita  

  1. 2005 tai aikaisemmin   2. 2006   3. 2007   4. 2008   5. 2009   6. 2010 

             

  7. 2011   8. 2012   9. 2013   10. 2014   11. 2015   12. 2016 

             

  13. 2017           
 

 

 

EP008_Intro1 

Seuraavat kysymykset liittyvät nykyiseen päätyöhönne.  

Kausityö mukaan lukien. Päätyö on työ, jota vastaaja tekee eniten tunteina. Jos tuntimäärä on sama, valitse se, 

josta vastaaja saa enemmän rahaa.  

  1. Jatka 
 

 

 

EP009_EmployeeOrSelf 

Olitteko tässä työssä yksityisen sektorin työntekijä, julkisen sektorin työntekijä vai itsenäinen yrittäjä?  

  
1. Työssä yksityisellä 

sektorilla 
  
2. Työssä julkisella sektorilla (valtio, 

kunnat) 
  
3. Yrittäjä, freelancer, itsensä 

työllistäjä 
 

 

 

EP010_CurJobYear 

Minä vuonna aloititte tämän työn?  
 

 

 

EP616_NTofJob 

Mikä on työtehtävänne nimi? Kertokaa tarkka tehtävänimike tai ammattinimike.  

___________ 
 

 

EP018_WhichIndustry 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Minkä alan yrityksessä, millä toimialalla tai palvelualalla työskentelette?  

  

1. Maatalous, 

metsätalous, 

kalatalous ja 

metsästys   

2. Kaivostoiminta 

ja louhinta 

  

3. Teollisuus 

  

4. Sähkö-, kaasu-, 

vesi ja jätehuolto 

  

5. 

Rakentaminen 

  

6. Tukku- ja 

vähittäiskauppa; 

moottoriajoneuvojen, 

moottoripyörien sekä 

henkilökohtaisten ja 

kotitaloustavaroiden 

korjaus 

             



  

7. Majoitus- ja 

ravintolatoiminta 

  

8. Kuljetus ja 

varastointi, 

informaatiopalvelut, 

viestintä ja 

tietoliikenne 

  

9. Rahoitus- ja 

vakuutustoiminta 

  

10. Kiinteistöala, 

palvelut liike-

elämälle (ml. 

oikeudelliset, 

markkinointi/mainos- 

ja tutkimuspalvelut) 

  

11. Julkinen 

hallinto ja 

maanpuolustus; 

pakollinen 

sosiaalivakuutus 

  

12. Koulutus 

             

  

13. Terveys- ja 

sosiaalipalvelut 

  

14. Muut sosiaaliset 

ja henkilökohtaiset 

palvelut (ml. 

kulttuuri-, virkistys-

, viihdetoiminta) 

        

 

 

 

EP020_SizeOfCompany 

Kuinka monta henkilöä (te mukaan lukien) on töissä siinä työpaikassa, jossa yleensä työskentelette?  

PAIKKA VIITTAA YHTEEN SIJAINTIIN, ESIM. TEHTAASEEN YHDELLÄ PAIKKAKUNNALLA  

  1. 1–5   2. 6–15   3. 16–24   4. 25–199   5. 200–499   6. 500 tai enemmän 
 

 

 

EP021_ResSupOthers 

Onko teillä tässä työssä muiden työntekijöiden työn johtamisvastuuta?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

EP022_NrPeopleRes 

Kuinka monesta henkilöstä olette vastuussa tässä työssä?  

  1. 1–5   2. 6–15   3. 16–24   4. 25–199   5. 200–499   6. 500 tai enemmän 
 

 

 

EP024_NrOfEmployees 

Kuinka monta työntekijää, jos yhtään, teillä on tässä työssä?  

Vastaajaa ei lasketa mukaan, laske vain ne henkilöt, jotka työskentelevät vastaajalle tai hänen johdollaan ReadOut  

  0. Ei yhtään   1. 1–5   2. 6–15   3. 16–24   4. 25–199   5. 200–499 

             

  6. 500 tai enemmän           
 

 

 

EP011_TermJob 

Onko teillä tässä työssä määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva (tai pitkäaikainen määräaikainen) 

työsopimus?  

Lyhytaikaisella määräaikaisella työsopimuksella tarkoitetaan alle kolmea vuotta  

  1. Lyhytaikainen määräaikainen   2. Toistaiseksi voimassa oleva/pitkäaikainen määräaikainen 
 

 

 



EP013_TotWorkedHours 

Kun mukaan lasketaan kaikki palkalliset tai palkattomat ylityöt ilman lounastaukoja, kuinka monta tuntia viikossa 

yleensä työskentelette tässä työssä?  

Tämä koskee "normaalia" työviikkoa. Kausityöntekijän, joka työskentelee 40 tuntia viikossa kolmen kuukauden 

ajan vuodessa, pitää vastata 40.  
 

 

 

EP025_Intro 

Aloittaa Ilman sijaisvastaajaa osion. Sijaisvastaajaa ei sallita. Mikäli vastaaja ei pysty itse vastaamaan 

yhteenkään näistä kysymyksistä, paina CTRL-K jokaisen kysymyksen jälkeen.  

Katsokaa korttia [21]. Kun ajatellaan nykyistä työtänne, haluaisimme tietää, oletteko täysin samaa mieltä, samaa 

mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä seuraavien väittämien kanssa.  

  1. Jatka 
 

 

 

EP026_SatJob 

Olen kaiken kaikkiaan tyytyväinen työhöni. Oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri 

mieltä?  

Näytä kortti [21]  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

EP027_JobPhDem 

Työni on fyysisesti raskasta. Oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä?  

Näytä kortti [21]  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

EP028_TimePress 

Olen jatkuvassa aikapaineessa suuren työmäärän vuoksi. (Oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä 

vai täysin eri mieltä?)  

Näytä kortti [21]  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

EP029_LitFreeWork 

Minulla on hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa siihen, miten teen työtäni. (Oletteko täysin samaa mieltä, 

samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä?)  

Näytä kortti [21]  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

EP030_NewSkill 
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Minulla on mahdollisuus kehittää uusia taitoja työssäni. (Oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai 

täysin eri mieltä?)  

Näytä kortti [21]  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

EP031_SuppDiffSit 

Saan riittävästi tukea vaikeissa tilanteissa. (Oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri 

mieltä?)  

Näytä kortti [21]  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

EP032_RecognWork 

Saan ansaitsemaani tunnustusta tekemästäni työstä. (Oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai 

täysin eri mieltä?)  

Näytä kortti [21]  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

EP033_SalAdequate 

Kun otetaan huomioon kaikki vaivannäköni ja saavutukseni, saamani palkka on /ansio on /palkka on sopiva. 

(Oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä?)  

Näytä kortti [21]. Jos vastaaja on epävarma, selitä, että tällä tarkoitetaan sopivaa tehtyyn työhön nähden.  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

EP034_JobPromPoor 

ylenemismahdollisuuteni /etenemismahdollisuuteni /ylenemismahdollisuuteni ovat heikot. (Oletteko täysin samaa 

mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä?)  

Näytä kortti [21]  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

EP035_JobSecPoor 

Työni jatkuminen on epävarmaa. (Oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä?)  

Näytä kortti [21]  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

EP738_proxycheck 

TARKISTUS: Kuka vastasi tähän osioon?  

  1. Vastaaja   2. Osioon ei vastattu (sijaisvastaajan haastattelu) 
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EP036_LookForRetirement 

Nyt emme enää käytä korttia '+piSHOWCARD_ID+'. Kun ajatellaan nykyistä työtänne, haluaisitteko siirtyä tästä 

työstä eläkkeelle mahdollisimman varhain?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

EP037_AfraidHRet 

Pelkäättekö terveytenne rajoittavan työkykyänne tässä työssä ennen normaalia eläkkeelle siirtymistä?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

EP007_MoreThanOneJob 

Tähän asti olemme puhuneet päätyöstänne. Onko teillä tällä hetkellä toista työtä päätyönne lisäksi?  

Ota huomioon vain palkalliset työt  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

EP321_TotWorkedHrsSecJob 

Kun mukaan lasketaan kaikki palkalliset tai palkattomat ylityöt ilman lounastaukoja, kuinka monta tuntia viikossa 

yleensä työskentelette tässä työssä?  

Tämä koskee "normaalia" työviikkoa. Kausityöntekijän, joka työskentelee 40 tuntia viikossa kolmen kuukauden 

ajan vuodessa, pitää vastata 40.  
 

 

 

EP322_NumMPerYearSecJob 

Kuinka monta kuukautta vuodessa työskentelette normaalisti tässä työssä (mukaan lukien palkalliset lomat)?  
 

 

 

EP048_IntroPastJob 

Seuraavaksi puhumme viimeisestä työstänne, joka teillä oli ennen eläkkeelle siirtymistä /ennen työttömäksi 

joutumista .  

  1. Jatka 
 

 

 

EP050_YrLastJobEnd 

Minä vuonna viimeisin työnne päättyi?  
 

 

 

EP649_YrsInLastJob 

Kuinka monta vuotta työskentelitte viimeisessä työssänne?  



Jos töitä on useita, kysymyksellä viitataan siihen työhön, jota vastaaja piti päätyönään. Laske mukaan palkattoman 

vapaan jaksot. 1, kun 6 kuukautta tai enemmän, 0, kun alle 6 kuukautta.  
 

 

 

EP051_EmployeeORSelf 

Olitteko tässä työssä yksityisen sektorin työntekijä, julkisen sektorin työntekijä vai itsenäinen yrittäjä?  

  
1. Yksityisen sektorin 

työntekijä 
  
2. Julkisen sektorin 

työntekijä 
  

3. Itsenäinen yrittäjä, freelancer, itsensä 

työllistäjä 
 

 

 

EP152_NTofJob 

Mikä työtehtävänne nimi oli? Kertokaa tarkka tehtävänimike tai ammattinimike.  

___________ 
 

 

EP054_WhichIndustry 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Minkä alan yrityksessä, millä toimialalla tai palvelualalla työskentelitte?  

Koodaa vastaukset 1–14.  

  

1. Maatalous, 

metsätalous, 

kalatalous ja 

metsästys   

2. Kaivostoiminta 

ja louhinta 

  

3. Teollisuus 

  

4. Sähkö-, kaasu-, 

vesi ja jätehuolto 

  

5. 

Rakentaminen 

  

6. Tukku- ja 

vähittäiskauppa; 

moottoriajoneuvojen, 

moottoripyörien sekä 

henkilökohtaisten ja 

kotitaloustavaroiden 

korjaus 

             

  

7. Majoitus- ja 

ravintolatoiminta 

  

8. Kuljetus ja 

varastointi, 

informaatiopalvelut, 

viestintä ja 

tietoliikenne 

  

9. Rahoitus- ja 

vakuutustoiminta 

  

10. Kiinteistöala, 

palvelut liike-

elämälle (ml. 

oikeudelliset, 

markkinointi/mainos- 

ja tutkimuspalvelut) 

  

11. Julkinen 

hallinto ja 

maanpuolustus; 

pakollinen 

sosiaalivakuutus 

  

12. Koulutus 

             

  

13. Terveys- ja 

sosiaalipalvelut 

  

14. Muut sosiaaliset 

ja henkilökohtaiset 

palvelut (ml. 

kulttuuri-, virkistys-

, viihdetoiminta) 

        

 

 

 

EP061_NrOfEmployees 

Kuinka monta työntekijää, jos yhtään, teillä oli?  

Lue vastaukset ääneen  

  0. Ei yhtään   1. 1–5   2. 6–15   3. 16–24   4. 25–199   5. 200–499 

             



  6. 500 tai enemmän           
 

 

 

EX709_LivTenYrs 

(Katsokaa korttia [SHOWCARD].) Millä todennäköisyydellä arvioitte, että elätte vähintään FLAgeTen -

vuotiaaksi?  

Vastaajan tulisi valita arvo 0 ja 100 välillä. 0 tarkoittaa, että ei lainkaan todennäköistä, ja 100 tarkoittaa 'täysin 

varmasti'.  
 

 

 

EP203_IntroEarnings 

Seuraavaksi haluaisimme saada lisätietoja ansioistanne ja tuloistanne viime vuoden aikana eli vuonna FLLastYear 

.  

  1. Jatka 
 

 

 

EP204_AnyEarnEmpl 

Oletteko saanut palkkaa tai muita ansioita palkansaajana vuonna FLLastYear ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

EP205_EarningsEmplAT 

Kuinka paljon työstä saamanne vuositulonne olivat suunnilleen vuonna FLLastYear verojen ja palkasta perittävien 

maksujen jälkeen? Laskekaa mukaan kaikki palkkiot, bonukset, kesäloma-ajan palkka ja lomakorvaus ym.  

Summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

EP905_EarningsEmplAT 

 

 

 

EP206_AnyIncSelfEmpl 

Onko teillä ollut lainkaan tuloja itsenäisenä yrittäjänä tai perheyrityksessä tehdystä työstä vuonna FLLastYear ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

EP207_EarningsSelfAT 

Kuinka paljon itsenäisenä yrittäjänä tehdystä työstä saamanne vuositulot olivat suunnilleen vuonna FLLastYear 

verojen ja yrittäjätuloista perittävien maksujen sekä työssänne käyttämistä materiaaleista, laitteista ja tavaroista 

maksettujen maksujen jälkeen?  

Summa valuutassa FLCurr  
 

 

 



EP907_EarningsSelfAT 

 

 

 

EP303_Intro 

Haluaisimme seuraavaksi kysyä teiltä saamistanne lakisääteisistä eläkkeistä ja muista etuuksista. Olemme 

kiinnostuneita niiden määristä, maksujen ajoituksesta ja siitä, kuinka kauan olette saanut niitä.  

  1. Jatka 
 

 

 

EP671_IncomeSources 

Ensisijaiset julkiset sairauspäivärahat: tuloja korvaavat sairaspäivärahamaksut, kun työntekijä on 

poissa töistä sairauden vuoksi. Julkinen työkyvyttömyyseläke: jos sairaus osoittautuu 

pitkäaikaiseksi eikä paluuta työhön ole odotettavissa, korvauksenhakija siirretään yleensä 

työkyvyttömyyseläkkeelle (esim. työkyvyttömyysetu). "Eläkkeellä" tarkoitetaan tämän luokan 

otsikkona "säännöllistä maksua" ikääntymisestä johtuvan eläkkeen sijaan. Työttömyyskorvaus tai -

vakuutus: aiemmin työssä olleet saavat niitä rajallisen ajan verran, kun he ovat jääneet työttömiksi. 

Kelpoisuus määräytyy aiemman työssäolon perusteella. Tähän luetaan myös työmarkkinatuki tai 

työttömyyskorvaus ilman aikaisempaa työssäoloa. Julkinen pitkäaikaishoitovakuutus: sisältää 

käteismaksut, joiden on tarkoitus auttaa pitkäaikaisessa hoidossa ja joiden saaminen ei välttämättä 

riipu aiemmin suoritetuista maksuista. Toimeentulotuki: sisältää käteis- tai kuponkiohjelmat, jotka 

tarjoavat yleisen "turvaverkon" ja takaavat vähimmäisresursseja niille, joilla ei ole työllisyyden tai 

sosiaaliturvaetuuksien/eläkkeiden tarjoamia resursseja. CodeAll  

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Oletteko saanut tuloja joistain seuraavista lähteistä vuonna 

FLLastYear ?  

  

1. 

Vanhuus

eläke 

(kansane

läke tai 

työeläke

) 

  

2. Julkinen lisäeläke 

  

3. Varhaiseläke 

tai varhennettu 

vanhuuseläke 

  

4. 

Sairauspäi

väraha 

  

5. 

Työkyvyttöm

yyseläke tai 

kuntoutustuki   

8. 

Työttömyys

korvaus tai -

vakuutus 

             

  

9. 

Lesken 

tai 

perhe-

eläke 

  

11. Rintamalisä, 

sotilasvammakorvaus/sota

invalidikorvaus   

12. 

Pitkäaikaishoit

ovakuutus   

13. 

Toimeent

ulotuki   

96. Ei mikään 

näistä 
  

 

 

 

EP624_OccPensInc 

Lakisääteisten eläke-etujen lisäksi työnantajanne on voinut kustantaa ylimääräistä lisäeläketurvaa. Oletteko saanut 

tuloja mistään työnantajan maksamasta lisäeläkkeestä vuonna FLLastYear ?  

Työnantajan tarjoama lisäeläke, jota maksetaan aikaisempien työsuhteiden perusteella, joko varhennettuna 

eläkkeenä, työkyvyttömyyseläkkeenä tai puolison työsuhteen perusteella maksettavana leskeneläkkeenä  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 



 

EP089_AnyRegPay 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Oletteko saanut mitään seuraavista säännöllistä maksuista tai 

tuloista vuonna FLLastYear ?  

CodeAll  

  

1. Yksityisen 

vakuutusyhtiön 

myöntämät 

henkivakuutus

maksut   

2. 

Säännöllinen 

yksityinen 

elinkorko tai 

yksityinen 

henkilökohta

inen eläke 

(vapaaehtoin

en eläke) 

  

3. 

Elatusa

pu 

  

4. Säännölliset 

maksut 

hyväntekeväisyysjärj

estöiltä 

  

5. Yksityisen 

vakuutusyhtiön 

myöntämät 

pitkäaikaishoitovakuutu

smaksut   

96. 

Ei 

mikä

än 

näist

ä 

 

 

 

EP097_PensClaim 

Nyt puhumme eläkkeistä, joita voitte saada tulevaisuudessa, mutta ette tällä hetkellä. Oletteko oikeutettu ainakin 

yhteen kortissa [SHOWCARD] mainittuun eläkkeeseen, jota ette tällä hetkellä saa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

EP098_TypeOfPension 

Minkätyyppiseen eläkkeeseen tai minkätyyppisiin eläkkeisiin olette oikeutettu?  

CodeAll Vastaaja ei saa saada näistä eläkkeistä vielä mitään  

  

1. Vanhuuseläke 

(kansaneläke tai 

työeläke) 
  

2. Varhaiseläke tai 

varhennettu 

vanhuuseläke 
  

3. Työkyvyttömyyseläke, 

kuntoutustuki 
  

4. Yksityinen 

(työnantajan 

maksama) 

vanhuuseläke 

  

5. Yksityinen 

(työnantajan 

maksama) 

varhaiseläke 
 

 

 

EP210_IntCheck 

Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vain vastaaja   2. Vastaaja ja sijaisvastaaja   3. Vain sijaisvastaaja 
 

 

 

EX601_NonProxy 

Ilman sijaisvastaajaa tehtävän osion alku. Sijaisvastaajaa ei sallita. Jos vastaaja ei ole paikalla tai ei pysty omin 

neuvoin antamaan suostumustaan osallistumiseen, paina CTRL-K jokaisen kysymyksen jälkeen.  

  1. Jatka 
 

 

 

EP127_PeriodFromMonth 

Mistä kuusta ja vuodesta lähtien olette ollut töissä /työttömänä ? KUUKAUSI: VUOSI:  



  1. tammikuu   2. helmikuu   3. maaliskuu   4. huhtikuu   5. toukokuu   6. kesäkuu 

             

  7. heinäkuu   8. elokuu   9. syyskuu   10. lokakuu   11. marraskuu   12. joulukuu 
 

 

 

EP128_PeriodFromYear 

Mistä kuusta ja vuodesta lähtien olette ollut töissä /työttömänä ? KUUKAUSI EP127_PeriodFromMonth VUOSI  

  1. 2005 tai aikaisemmin   2. 2006   3. 2007   4. 2008   5. 2009   6. 2010 

             

  7. 2011   8. 2012   9. 2013   10. 2014   11. 2015   12. 2016 

             

  13. 2017           
 

 

 

EP129_PeriodToMonth 

Mihin kuuhun ja vuoteen asti olette ollut töissä /työttömänä ? KUUKAUSI: VUOSI:  

Jos kausi jatkuu vielä, kirjoita 13. Tänään  

  1. tammikuu   2. helmikuu   3. maaliskuu   4. huhtikuu   5. toukokuu   6. kesäkuu 

             

  7. heinäkuu   8. elokuu   9. syyskuu   10. lokakuu   11. marraskuu   12. joulukuu 

             

  13. Tänään           
 

 

 

EP130_PeriodToYear 

Mihin kuuhun ja vuoteen asti olette ollut töissä /työttömänä ? KUUKAUSI: EP129_PeriodToMonth VUOSI:  

Vuoteen  

  1. 2005 tai aikaisemmin   2. 2006   3. 2007   4. 2008   5. 2009   6. 2010 

             

  7. 2011   8. 2012   9. 2013   10. 2014   11. 2015   12. 2016 

             

  13. 2017           
 

 

 

EP133_PeriodOtherEp 

Onko FLLastInterviewMonthYear jälkeen ollut muita aikoja, jolloin olette ollut palkallisessa työssä /työttömänä ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

EP078_AvPaymPens 

Kuinka suuri normaalisti oli saamanne lakisääteisen vanhuuseläkkeen / /lakisääteisen varhaiseläkkeen tai 

varhennetun vanhuuseläkkeen tai työttömyyseläkkeen /sairauspäivärahan /työkyvyttömyyseläkkeen tai 



kuntoustuen /työttömyyskorvauksen tai -vakuutuksen /perhe-eläkkeen /sotilaseläkkeen tai rintamalisän 

/toimeentulotuen määrä verojen jälkeen vuonna FLLastYear ?  

Summa valuutassa FLCurr Se on tavanomainen, säännöllinen summa ilman lisiä, kuten bonuksia, lomakorvauksia 

tai lomaltapaluukorvauksia, kertakorvauksia tms. Ajanjaksoa kysytään seuraavaksi: se voi olla esimerkiksi 

kuukausittain, neljännesvuosittain tai viikoittain. Vastaajan pitäisi kertoa, mikä oli tavallinen jakson aikana 

maksettu summa/määrä kysymyksessä viitattuna vuonna.  
 

 

 

EP978_AvPaymPens 

 

 

 

EP074_PeriodBenefit 

Minkä jakson tämä saatu summa/määrä kattoi?  

Älä ota kertakorvauksia huomioon. Tätä kysytään myöhemmin.  

  

1. Yhden 

viikon   

2. Kaksi 

viikkoa   

3. Kalenterikuukauden / 

neljä viikkoa   

4. Kolme 

kuukautta / 13 

viikkoa 

  

5. Puoli 

vuotta / 26 

viikkoa 

  

6. Koko vuoden / 12 

kuukautta / 52 

viikkoa 

             

  
97. Muu 

(täsmennä) 
          

 

 

 

EP075_OthPeriodBenefits 

Merkitse muu jakso  

___________ 
 

 

EP208_MonthsRecIncSource 

Kuinka monta kuukautta yhteensä saitte lakisääteistä vanhuuseläkettä / /varhaiseläkettä tai varhennettua 

vanhuuseläkettä tai työttömyyseläkettä /sairauspäivärahaa /työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea 

/työttömyyskorvausta tai -vakuutusta /perhe-eläkettä /sotilaseläkettä tai rintamalisää /toimeentulotukea vuonna 

FLLastYear ?  

Ei maksujen lukumäärä, vaan ajanjakso. Esimerkki: eläkettä saatiin koko vuoden ajan, vastaus on 12. Jos vastaaja 

alkoi saamaan etuutta marraskuussa, vastaus on 2.  
 

 

 

EP612_WhenSource_long 

Saitteko tätä lakisääteistä vanhuuseläkettä / /varhaiseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä tai 

työttömyyseläkettä /sairauspäivärahaa /työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea /työttömyyskorvausta tai -

vakuutusta /perhe-eläkettä /sotilaseläkettä tai rintamalisää /toimeentulotukea ennen edellistä haastatteluamme 

vuonna FLLastInterviewMonthYear ?  

  1. Kyllä, ennen edellistä haastattelua   5. Ei, edellisen haastattelun jälkeen 
 

 

 



EP213_YearRecIncSource 

Minä vuonna saitte ensimmäisen kerran lakisääteistä vanhuuseläkettä / /varhaiseläkettä tai varhennettua 

vanhuuseläkettä, tai työttömyyseläkettä /sairauspäivärahaa /työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea 

/työttömyyskorvausta tai -vakuutusta /perhe-eläkettä /sotilaseläkettä tai rintamalisää /toimeentulotukea ?  

Jos etuuksia on saatu elämän aikana jaksoittaisesti (esim. eri työttömyysjaksoista saadut työttömyyskorvaukset), 

viittaa nykyisen etuusjakson ensimmäisen maksun ajankohtaan, EI ensimmäiseen jaksoon koko elämän aikana.  
 

 

 

EP081_LumpSumPenState 

Oletteko saanut mitään lakisääteisen vanhuuseläkkeen / /varhaiseläkkeen tai varhennetun vanhuuseläkkeen tai 

työttömyyseläkkeen /sairauspäivärahan /työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen /työttömyyskorvauksen tai -

vakuutuksen /perhe-eläkkeen /sotilaseläkkeen tai rintamalisän /toimeentulotuen lisämaksuja tai ylimääräisiä 

korvauksia tai kertakorvauksia vuonna FLLastYear ?  

Varmista, että vastaaja ottaa huomioon kaikki saamansa lisämaksut, ylimääräiset korvaukset tai kertakorvaukset 

(mukaan lukien mahdolliset loma-ajalta maksetut korvaukset tai palkat) vastatessaan tähän kysymykseen.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

EP082_TotAmountLS 

Kuinka paljon olette saanut kaiken kaikkiaan verojen jälkeen tämän lakisääteisen vanhuuseläkkeen / /tämän 

varhaiseläkkeen tai varhennetun vanhuuseläkkeen tai työttömyyseläkkeen /tämän sairauspäivärahan /tämän 

työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoustuen /tämän työttömyyskorvauksen tai -vakuutuksen /tämän perhe-eläkkeen 

/tämän sotilaseläkkeen tai rintamalisän /tämän toimeentulotuen lisämaksuja tai ylimääräisiä maksuja vuonna 

FLLastYear ?  

Summa valuutassa FLCurr Laske mukaan kaikki lisämaksut tai ylimääräiset maksut  
 

 

 

EP982_TotAmountLS 

 

 

 

EP678_AvPaymPens 

Kuinka suuri suunnilleen oli kaikista työnantajan tarjoamista lisäeläkkeistä saamanne vuosittainen summa 

FLLastYear ?  

Summa valuutassa FLCurr . Jätä pois lisämaksut, ylimääräiset maksut tai kertakorvaukset, kuten bonukset, loma-

ajan palkka tai lomaltapaluukorvaus.  
 

 

 

EP878_AvPaymPens 

 

 

 

EP621_WhenSource_long 

Aloitteko saada ensimmäistä työnantajan tarjoamaa lisäeläkettänne ennen viimeistä haastatteluamme vuonna 

FLLastInterviewMonthYear ?  



Ensimmäinen työnantajan tarjoama lisäeläke on ensimmäinen lisäeläke, jota vastaaja on alkanut saada.  

  1. Kyllä, ennen viimeistä haastattelua   5. Ei, viimeisen haastattelun jälkeen 
 

 

 

EP613_YearRecIncSource 

Minä vuonna aloitte saada ensimmäistä työnantajan tarjoamaa lisäeläkettä?  

Ensimmäinen työnantajan tarjoama lisäeläke on ensimmäinen lisäeläke, jota vastaaja on alkanut saada.  
 

 

 

EP681_LumpSumPenState 

Oletteko saanut mitään lisäeläkkeeseenne tulevia lisämaksuja, ylimääräisiä maksuja tai kertakorvauksia vuonna 

FLLastYear ?  

Varmista, että vastaaja ottaa huomioon kaikista lisäeläkkeistään saamansa lisä-, ylimääräiset maksut ja 

kertakorvaukset (mukaan lukien mahdolliset bonukset, loma-ajan palkat ja lomaltapaluukorvaukset) vastatessaan 

tähän kysymykseen.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

EP682_TotAmountLS 

Kuinka paljon olette suunnilleen saanut kaiken kaikkiaan näitä lisäeläkkeidenne lisämaksuja, ylimääräisiä maksuja 

tai kertakorvauksia verojen jälkeen FLLastYear ?  

Summa valuutassa FLCurr Laske mukaan kaikki lisä-, ylimääräiset maksut ja kertakorvaukset.  
 

 

 

EP982_TotAmountLS 

 

 

 

EP094_TotalAmountBenLP 

Kuinka suuri keskimäärin oli saamanne yksityisen vakuutusyhtiön myöntämien henkivakuutusmaksujen 

/yksityisen elinkoron tai yksityisten henkilökohtaisten eläkemaksujen/saamanne 

elatusavun/hyväntekeväisyysjärjestöiltä saatujen säännöllisten maksujen/yksityisen pitkäaikaishoitovakuutuksenne 

maksujen/ määrä verojen ja maksujen jälkeen vuonna FLLastYear ?  

Summa valuutassa FLCurr Älä ota kertakorvauksia huomioon. Tätä kysytään myöhemmin.  
 

 

 

EP994_TotalAmountBenLP 

 

 

 

EP090_PeriodPaym 

Minkä jakson tämä maksu kattoi?  



  

1. Viikon 

  

2. Kaksi 

viikkoa   

3. Kalenterikuukauden / 

neljä viikkoa   

4. Kolme 

kuukautta / 13 

viikkoa 

  

5. Puoli 

vuotta / 26 

viikkoa 

  

6. Vuoden / 12 

kuukautta / 52 

viikkoa 

             

  
97. Muu 

(täsmennä) 
          

 

 

 

EP091_OthPeriodPaym 

Täsmennä muu jakso  

___________ 
 

 

EP096_MonthsRegPaym 

Kuinka monta kuukautta yhteensä saitte yksityisen henkivakuutuksen maksuja/yksityisiä elinkoron tai 

henkilökohtaisen yksityisen eläkkeen eläkemaksuja/elatusapua/säännöllisiä maksuja 

hyväntekeväisyysjärjestöiltä/yksityisen pitkäaikaishoitovakuutuksen maksuja vuonna FLLastYear ?  
 

 

 

EP092_AddPayments 

Saitteko yksityisen henkivakuutuksenne /yksityisen elinkoron tai yksityisten henkilökohtaisten 

eläkemaksujen/elatusapunne/hyväntekeväisyysjärjestöiltä saatujen säännöllisten maksujen/yksityisen 

pitkäaikaishoitovakuutuksenne maksujen/ osalta lisämaksuja tai kertakorvauksia vuonna FLLastYear ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

EP209_AddPaymAT 

Kuinka paljon suunnilleen saitte näitä lisämaksuja verojen ja muiden etuuksista perittävien pakollisten maksujen 

jälkeen?  

Summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

EP909_AddPaymAT 

 

 

 

EP102_CompVolun 

Onko tähän lakisääteiseen vanhuuseläkkeeseen /tähän varhaiseläkkeeseen tai työttömyyseläkkeeseen /tähän 

lakisääteiseen työkyvyttömyysvakuutukseen, sairaus-/työkyvyttömyyseläkkeeseen /tähän yksityiseen työnantajan 

tarjoamaan lisäeläkkeeseen /tähän yksityiseen työnantajan tarjoamaan lisäeläkkeeseen osallistuminen pakollista 

vai vapaaehtoista?  

  1. Pakollinen   2. Vapaaehtoinen 
 

 

 



EP103_YrsContrToPlan 

Miten monta vuotta olette suorittanut maksuja lakisääteistä vanhuuseläkettänne /varhaiseläkettänne tai 

työttömyyseläkettänne /lakisääteistä työkyvyttömyysvakuutustanne, sairaus-/työkyvyttömyyseläkettänne 

/yksityistä työnantajan tarjoamaa lisäeläkettänne /yksityistä työnantajan tarjoamaa lisäeläkettänne varten?  

Myös työnantajan suorittamat maksut täytyy ottaa huomioon.  
 

 

 

EP106_ExpRetAge 

Kuinka vanhan odotatte saavanne tätä eläkettä ensimmäisen kerran?  
 

 

 

EP609_PWExpPensStatAge 

Ajatelkaa sitä ajankohtaa, jolloin alatte saada tätä eläkettä. Kuinka paljon saatte tuloja lakisääteisestä 

vanhuuseläkkeestänne/varhaiseläkkeestänne tai työttömyyseläkkeestänne/lakisääteisestä 

työkyvyttömyysvakuutuksestanne, sairaus-/työkyvyttömyyseläkkeestänne/yksityisestä työnantajan tarjoamasta 

lisäeläkkeestänne/ kuukaudessa verojen jälkeen?  

Summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

  



B_PeriodOtherEpisodes 

EP127_PeriodFromMonth 

Mistä kuusta ja vuodesta lähtien olette ollut töissä /työttömänä ? KUUKAUSI: VUOSI:  

  1. tammikuu   2. helmikuu   3. maaliskuu   4. huhtikuu   5. toukokuu   6. kesäkuu 

             

  7. heinäkuu   8. elokuu   9. syyskuu   10. lokakuu   11. marraskuu   12. joulukuu 
 

 

 

EP128_PeriodFromYear 

Mistä kuusta ja vuodesta lähtien olette ollut töissä /työttömänä ? KUUKAUSI EP127_PeriodFromMonth VUOSI  

  1. 2005 tai aikaisemmin   2. 2006   3. 2007   4. 2008   5. 2009   6. 2010 

             

  7. 2011   8. 2012   9. 2013   10. 2014   11. 2015   12. 2016 

             

  13. 2017           
 

 

 

EP129_PeriodToMonth 

Mihin kuuhun ja vuoteen asti olette ollut töissä /työttömänä ? KUUKAUSI: VUOSI:  

Jos kausi jatkuu vielä, kirjoita 13. Tänään  

  1. tammikuu   2. helmikuu   3. maaliskuu   4. huhtikuu   5. toukokuu   6. kesäkuu 

             

  7. heinäkuu   8. elokuu   9. syyskuu   10. lokakuu   11. marraskuu   12. joulukuu 

             

  13. Tänään           
 

 

 

EP130_PeriodToYear 

Mihin kuuhun ja vuoteen asti olette ollut töissä /työttömänä ? KUUKAUSI: EP129_PeriodToMonth VUOSI:  

Vuoteen  

  1. 2005 tai aikaisemmin   2. 2006   3. 2007   4. 2008   5. 2009   6. 2010 

             

  7. 2011   8. 2012   9. 2013   10. 2014   11. 2015   12. 2016 

             

  13. 2017           
 

 

 

EP133_PeriodOtherEp 

Onko FLLastInterviewMonthYear jälkeen ollut muita aikoja, jolloin olette ollut palkallisessa työssä /työttömänä ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 



 

  



B_IncomeSources 

EP078_AvPaymPens 

Kuinka suuri normaalisti oli saamanne lakisääteisen vanhuuseläkkeen / /lakisääteisen varhaiseläkkeen tai 

varhennetun vanhuuseläkkeen tai työttömyyseläkkeen /sairauspäivärahan /työkyvyttömyyseläkkeen tai 

kuntoustuen /työttömyyskorvauksen tai -vakuutuksen /perhe-eläkkeen /sotilaseläkkeen tai rintamalisän 

/toimeentulotuen määrä verojen jälkeen vuonna FLLastYear ?  

Summa valuutassa FLCurr Se on tavanomainen, säännöllinen summa ilman lisiä, kuten bonuksia, lomakorvauksia 

tai lomaltapaluukorvauksia, kertakorvauksia tms. Ajanjaksoa kysytään seuraavaksi: se voi olla esimerkiksi 

kuukausittain, neljännesvuosittain tai viikoittain. Vastaajan pitäisi kertoa, mikä oli tavallinen jakson aikana 

maksettu summa/määrä kysymyksessä viitattuna vuonna.  
 

 

 

EP978_AvPaymPens 

 

 

 

EP074_PeriodBenefit 

Minkä jakson tämä saatu summa/määrä kattoi?  

Älä ota kertakorvauksia huomioon. Tätä kysytään myöhemmin.  

  

1. Yhden 

viikon   

2. Kaksi 

viikkoa   

3. Kalenterikuukauden / 

neljä viikkoa   

4. Kolme 

kuukautta / 13 

viikkoa 

  

5. Puoli 

vuotta / 26 

viikkoa 

  

6. Koko vuoden / 12 

kuukautta / 52 

viikkoa 

             

  
97. Muu 

(täsmennä) 
          

 

 

 

EP075_OthPeriodBenefits 

Merkitse muu jakso  

___________ 
 

 

EP208_MonthsRecIncSource 

Kuinka monta kuukautta yhteensä saitte lakisääteistä vanhuuseläkettä / /varhaiseläkettä tai varhennettua 

vanhuuseläkettä tai työttömyyseläkettä /sairauspäivärahaa /työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea 

/työttömyyskorvausta tai -vakuutusta /perhe-eläkettä /sotilaseläkettä tai rintamalisää /toimeentulotukea vuonna 

FLLastYear ?  

Ei maksujen lukumäärä, vaan ajanjakso. Esimerkki: eläkettä saatiin koko vuoden ajan, vastaus on 12. Jos vastaaja 

alkoi saamaan etuutta marraskuussa, vastaus on 2.  
 

 

 

EP612_WhenSource_long 

Saitteko tätä lakisääteistä vanhuuseläkettä / /varhaiseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä tai 

työttömyyseläkettä /sairauspäivärahaa /työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea /työttömyyskorvausta tai -



vakuutusta /perhe-eläkettä /sotilaseläkettä tai rintamalisää /toimeentulotukea ennen edellistä haastatteluamme 

vuonna FLLastInterviewMonthYear ?  

  1. Kyllä, ennen edellistä haastattelua   5. Ei, edellisen haastattelun jälkeen 
 

 

 

EP213_YearRecIncSource 

Minä vuonna saitte ensimmäisen kerran lakisääteistä vanhuuseläkettä / /varhaiseläkettä tai varhennettua 

vanhuuseläkettä, tai työttömyyseläkettä /sairauspäivärahaa /työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea 

/työttömyyskorvausta tai -vakuutusta /perhe-eläkettä /sotilaseläkettä tai rintamalisää /toimeentulotukea ?  

Jos etuuksia on saatu elämän aikana jaksoittaisesti (esim. eri työttömyysjaksoista saadut työttömyyskorvaukset), 

viittaa nykyisen etuusjakson ensimmäisen maksun ajankohtaan, EI ensimmäiseen jaksoon koko elämän aikana.  
 

 

 

EP081_LumpSumPenState 

Oletteko saanut mitään lakisääteisen vanhuuseläkkeen / /varhaiseläkkeen tai varhennetun vanhuuseläkkeen tai 

työttömyyseläkkeen /sairauspäivärahan /työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoutustuen /työttömyyskorvauksen tai -

vakuutuksen /perhe-eläkkeen /sotilaseläkkeen tai rintamalisän /toimeentulotuen lisämaksuja tai ylimääräisiä 

korvauksia tai kertakorvauksia vuonna FLLastYear ?  

Varmista, että vastaaja ottaa huomioon kaikki saamansa lisämaksut, ylimääräiset korvaukset tai kertakorvaukset 

(mukaan lukien mahdolliset loma-ajalta maksetut korvaukset tai palkat) vastatessaan tähän kysymykseen.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

EP082_TotAmountLS 

Kuinka paljon olette saanut kaiken kaikkiaan verojen jälkeen tämän lakisääteisen vanhuuseläkkeen / /tämän 

varhaiseläkkeen tai varhennetun vanhuuseläkkeen tai työttömyyseläkkeen /tämän sairauspäivärahan /tämän 

työkyvyttömyyseläkkeen tai kuntoustuen /tämän työttömyyskorvauksen tai -vakuutuksen /tämän perhe-eläkkeen 

/tämän sotilaseläkkeen tai rintamalisän /tämän toimeentulotuen lisämaksuja tai ylimääräisiä maksuja vuonna 

FLLastYear ?  

Summa valuutassa FLCurr Laske mukaan kaikki lisämaksut tai ylimääräiset maksut  
 

 

 

EP982_TotAmountLS 

 

 

 

  



B_PensionIncomeSources 

EP678_AvPaymPens 

Kuinka suuri suunnilleen oli kaikista työnantajan tarjoamista lisäeläkkeistä saamanne vuosittainen summa 

FLLastYear ?  

Summa valuutassa FLCurr . Jätä pois lisämaksut, ylimääräiset maksut tai kertakorvaukset, kuten bonukset, loma-

ajan palkka tai lomaltapaluukorvaus.  
 

 

 

EP878_AvPaymPens 

 

 

 

EP621_WhenSource_long 

Aloitteko saada ensimmäistä työnantajan tarjoamaa lisäeläkettänne ennen viimeistä haastatteluamme vuonna 

FLLastInterviewMonthYear ?  

Ensimmäinen työnantajan tarjoama lisäeläke on ensimmäinen lisäeläke, jota vastaaja on alkanut saada.  

  1. Kyllä, ennen viimeistä haastattelua   5. Ei, viimeisen haastattelun jälkeen 
 

 

 

EP613_YearRecIncSource 

Minä vuonna aloitte saada ensimmäistä työnantajan tarjoamaa lisäeläkettä?  

Ensimmäinen työnantajan tarjoama lisäeläke on ensimmäinen lisäeläke, jota vastaaja on alkanut saada.  
 

 

 

EP681_LumpSumPenState 

Oletteko saanut mitään lisäeläkkeeseenne tulevia lisämaksuja, ylimääräisiä maksuja tai kertakorvauksia vuonna 

FLLastYear ?  

Varmista, että vastaaja ottaa huomioon kaikista lisäeläkkeistään saamansa lisä-, ylimääräiset maksut ja 

kertakorvaukset (mukaan lukien mahdolliset bonukset, loma-ajan palkat ja lomaltapaluukorvaukset) vastatessaan 

tähän kysymykseen.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

EP682_TotAmountLS 

Kuinka paljon olette suunnilleen saanut kaiken kaikkiaan näitä lisäeläkkeidenne lisämaksuja, ylimääräisiä maksuja 

tai kertakorvauksia verojen jälkeen FLLastYear ?  

Summa valuutassa FLCurr Laske mukaan kaikki lisä-, ylimääräiset maksut ja kertakorvaukset.  
 

 

 

EP982_TotAmountLS 

 

 

 

  



B_AnyRegPay 

EP094_TotalAmountBenLP 

Kuinka suuri keskimäärin oli saamanne yksityisen vakuutusyhtiön myöntämien henkivakuutusmaksujen 

/yksityisen elinkoron tai yksityisten henkilökohtaisten eläkemaksujen/saamanne 

elatusavun/hyväntekeväisyysjärjestöiltä saatujen säännöllisten maksujen/yksityisen pitkäaikaishoitovakuutuksenne 

maksujen/ määrä verojen ja maksujen jälkeen vuonna FLLastYear ?  

Summa valuutassa FLCurr Älä ota kertakorvauksia huomioon. Tätä kysytään myöhemmin.  
 

 

 

EP994_TotalAmountBenLP 

 

 

 

EP090_PeriodPaym 

Minkä jakson tämä maksu kattoi?  

  

1. Viikon 

  

2. Kaksi 

viikkoa   

3. Kalenterikuukauden / 

neljä viikkoa   

4. Kolme 

kuukautta / 13 

viikkoa 

  

5. Puoli 

vuotta / 26 

viikkoa 

  

6. Vuoden / 12 

kuukautta / 52 

viikkoa 

             

  
97. Muu 

(täsmennä) 
          

 

 

 

EP091_OthPeriodPaym 

Täsmennä muu jakso  

___________ 
 

 

EP096_MonthsRegPaym 

Kuinka monta kuukautta yhteensä saitte yksityisen henkivakuutuksen maksuja/yksityisiä elinkoron tai 

henkilökohtaisen yksityisen eläkkeen eläkemaksuja/elatusapua/säännöllisiä maksuja 

hyväntekeväisyysjärjestöiltä/yksityisen pitkäaikaishoitovakuutuksen maksuja vuonna FLLastYear ?  
 

 

 

EP092_AddPayments 

Saitteko yksityisen henkivakuutuksenne /yksityisen elinkoron tai yksityisten henkilökohtaisten 

eläkemaksujen/elatusapunne/hyväntekeväisyysjärjestöiltä saatujen säännöllisten maksujen/yksityisen 

pitkäaikaishoitovakuutuksenne maksujen/ osalta lisämaksuja tai kertakorvauksia vuonna FLLastYear ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

EP209_AddPaymAT 



Kuinka paljon suunnilleen saitte näitä lisämaksuja verojen ja muiden etuuksista perittävien pakollisten maksujen 

jälkeen?  

Summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

EP909_AddPaymAT 

 

 

 

  



B_TypeOfPension 

EP102_CompVolun 

Onko tähän lakisääteiseen vanhuuseläkkeeseen /tähän varhaiseläkkeeseen tai työttömyyseläkkeeseen /tähän 

lakisääteiseen työkyvyttömyysvakuutukseen, sairaus-/työkyvyttömyyseläkkeeseen /tähän yksityiseen työnantajan 

tarjoamaan lisäeläkkeeseen /tähän yksityiseen työnantajan tarjoamaan lisäeläkkeeseen osallistuminen pakollista 

vai vapaaehtoista?  

  1. Pakollinen   2. Vapaaehtoinen 
 

 

 

EP103_YrsContrToPlan 

Miten monta vuotta olette suorittanut maksuja lakisääteistä vanhuuseläkettänne /varhaiseläkettänne tai 

työttömyyseläkettänne /lakisääteistä työkyvyttömyysvakuutustanne, sairaus-/työkyvyttömyyseläkettänne 

/yksityistä työnantajan tarjoamaa lisäeläkettänne /yksityistä työnantajan tarjoamaa lisäeläkettänne varten?  

Myös työnantajan suorittamat maksut täytyy ottaa huomioon.  
 

 

 

EP106_ExpRetAge 

Kuinka vanhan odotatte saavanne tätä eläkettä ensimmäisen kerran?  
 

 

 

EP609_PWExpPensStatAge 

Ajatelkaa sitä ajankohtaa, jolloin alatte saada tätä eläkettä. Kuinka paljon saatte tuloja lakisääteisestä 

vanhuuseläkkeestänne/varhaiseläkkeestänne tai työttömyyseläkkeestänne/lakisääteisestä 

työkyvyttömyysvakuutuksestanne, sairaus-/työkyvyttömyyseläkkeestänne/yksityisestä työnantajan tarjoamasta 

lisäeläkkeestänne/ kuukaudessa verojen jälkeen?  

Summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

  



Section_IT 

IT005_Continue 

Seuraavaksi puhumme tietokoneista  

  1. Jatka 
 

 

 

IT001_PC_work 

Täytyykö teidän käyttää nykyisessä työssänne tietokonetta?  

Tietokone voi olla mikrotietokone (PC) tai tabletti (iPad tai vastaava)  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

IT002_PC_work 

Täytyikö teidän käyttää tietokonetta viimeisessä työssänne ennen eläkkeelle siirtymistä?  

Tietokone voi olla mikrotietokone (PC) tai tabletti (iPad tai vastaava)  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

IT003_PC_skills 

Millaisiksi arvioisitte tietokonetaitonne? Ovatko ne mielestänne...  

ReadOut  

  
1. 

Erinomaiset 
  
2. Erittäin 

hyvät 
  
3. 

Hyvät 
  
4. 

Tyydyttävät 
  
5. 

Huonot 
  
6. En koskaan käyttänyt tietokonetta (VAIN 

SPONTAANI VASTAUS) 
 

 

 

IT004_UseWWW 

Oletteko viimeisen viikon aikana käyttänyt Internetiä sähköpostin lähettämiseen, tietojen hakemiseen, ostosten 

tekemiseen tai johonkin muuhun tarkoitukseen ainakin yhden kerran?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

  



Section_GS 

GS700_Intro 

Seuraavaksi haluaisin arvioida käsienne puristusvoimaa. Teidän tulisi puristaa tätä laitteen kahvaa niin lujaa kuin 

pystytte muutaman sekunnin ajan, ja sen jälkeen kahvan voi vapauttaa. Näytän teille ensin malliksi miten teidän 

tulee toimia.  

Tee puristusvoimatesti malliksi. Aloittaa Ilman sijaisvastaajaa -osion. Sijaisvastaajaa ei sallita. Jos vastaaja ei 

pysty itse suorittamaan testiä, paina CTRL-K jokaisen kysymyksen jälkeen.  

  1. Jatka 
 

 

 

GS701_Willingness 

Puristusvoiman mittaus tehdään kaksi kertaa kummallakin kädellä. Sopiiko teille, että mittaus suoritetaan?  

  Vastaaja suostuu mittaukseen   Vastaaja kieltäytyy mittauksesta   Vastaja ei pysty suorittamaan mittausta 
 

 

 

GS010_WhyNotCompl 

Miksi vastaaja ei suorittanut loppuun puristusvoimatestiä? CodeAll  

  

1. Se ei ollut 

vastaajan 

mielestä 

turvallista 
  

2. Se ei ollut 

haastattelijan 

mielestä 

turvallista 
  

3. Vastaaja 

kieltäytyi 

ilman syytä 
  

4. Vastaaja 

yritti, muttei 

pystynyt 

tekemään testiä 

loppuun 

  

5. Vastaaja ei 

ymmärtänyt 

ohjeita 
  

6. Vastaajalla on ollut 

leikkaus, vamma, 

turvotusta jne. 

kummassakin kädessä 

viimeisen puolen vuoden 

aikana 

             

  
97. Muu 

(täsmennä) 
          

 

 

 

GS011_OthReason 

Täsmennä muu syy  

___________ 
 

 

GS002_RespStatus 

Kirjaa vastaajan tila  

  
1. Vastaaja voi käyttää 

kumpaakin kättään 
  

2. Vastaaja ei pysty käyttämään 

oikeaa kättään 
  
3. Vastaaja ei pysty käyttämään 

vasenta kättään 
 

 

 

GS003_StopTest 

HAASTATTELIJA LOPETA TESTIN SUORITTAMINEN.  

Käden puristusvoimaa ei mitata.  



  1. Jatka 
 

 

 

GS004_DominantHand 

Kumpi on hallitseva kätenne?  

Luonnollinen molempikätisyys tarkoittaa sitä, että henkilö osaa jo syntymästään lähtien käyttää vasenta ja oikeaa 

kättään yhtä taitavasti, ei vasta sopeuduttuaan siihen.  

  1. Oikea käsi   2. Vasen käsi   3. Molempikätisyys 
 

 

 

GS705_IntroTest 

Siirry erilliseen tallennusvihkoon ja noudata puristusvoiman mittausta koskevia ohjeita. Paina 'jatka/continue' 

mittauksen suorittamisen jälkeen.  

  1. Jatka 
 

 

 

GS006_FirstLHand 

VASEN KÄSI, ENSIMMÄINEN MITTAUS.  

Merkitse tulokset lähimpään kokonaislukuun pyöristäen.  
 

 

 

GS008_FirstRHand 

OIKEA KÄSI, ENSIMMÄINEN MITTAUS.  

Merkitse tulokset lähimpään kokonaislukuun pyöristäen.  
 

 

 

GS007_SecondLHand 

VASEN KÄSI, TOINEN MITTAUS.  

Merkitse tulokset lähimpään kokonaislukuun pyöristäen.  
 

 

 

GS009_SecondRHand 

OIKEA KÄSI, TOINEN MITTAUS.  

Merkitse tulokset lähimpään kokonaislukuun pyöristäen.  
 

 

 

GS012_Effort 

Kuinka kovasti vastaaja yritti tehdä tätä mittausta?  

  

1. Vastaaja yritti 

kaikin voimin   

2. Vastaaja ei voinut yrittää kaikin voimin 

sairauden, kipujen taikka muiden oireiden tai 

hankaluuksien vuoksi 

  

3. Vaikutti siltä, että vastaaja ei 

yrittänyt kaikin voimin, mutta tälle ei 

ole selkeää syytä 
 

 

 



GS013_Position 

Missä asennossa vastaaja oli testauksen aikana?  

  1. Seisoi   2. Istui   3. Pitkällään 
 

 

 

GS014_RestArm 

Nojasiko vastaaja käsiään tukeen testauksen aikana?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

  



Section_BS 



Section_PF 



Section_SP 

SP001_Intro 

Seuraavat kysymykset liittyvät apuun, jota olette ehkä antanut tuntemillenne henkilöille tai jota olette ehkä saanut 

tuntemiltanne henkilöiltä.  

  1. Jatka 
 

 

 

SP002_HelpFrom 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Kun ajatellaan viime vuotta, onko kukaan kotitalouden ulkopuolinen 

perheenjäsen, ystävä tai naapuri auttanut teitä tässä kortissa mainitulla tavalla?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

SP008_GiveHelp 

Seuraavaksi haluaisin kysyä avusta, jota olette antanut muille. Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Oletteko viime 

vuoden aikana auttanut henkilökohtaisesti millään tässä kortissa mainitulla tavalla kotitalouden ulkopuolista 

perheenjäsentä, ystävää tai naapuria?  

KYSYMYS EI SISÄLLÄ OMISTA LASTENLAPSISTA HUOLEHTIMISTA, SITÄ KYSYTÄÄN 

MYÖHEMMIN KOHDASSA SP014  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

SP014_LkAftGrCh 

Oletteko viime vuoden aikana säännöllisesti tai silloin tällöin hoitanut lastenlastanne /lastenlapsianne ilman että 

heidän vanhempansa ovat läsnä?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

SP015_ParentLkAftGrChild 

Kuka lapsistanne on hoitamanne / ketkä lapsistanne ovat hoitamienne lastenlapsen vanhempi /lastenlasten 

vanhempia ?  

CodeAll  
 

 

 

SP018_GiveHelpInHH 

Jutellaanpa hieman auttamisesta omassa kotitaloudessanne. Asuuko tässä kotitaloudessa ketään, jota olette 

auttanut säännöllisesti viime vuoden aikana jokapäiväisissä toiminnoissa, kuten peseytymisessä, sängystä 

nousemisessa tai pukeutumisessa?  

Säännöllisellä tarkoitamme päivittäistä tai lähes päivittäistä auttamista vähintään kolmena kuukautena. Emme 

tarkoita auttamista perheenjäsenten lyhytaikaisen sairauden ajalta.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 



SP019_ToWhomGiveHelpInHH 

Kuka se on?  

CodeAll  

  
1. 

Puoliso/kumppani 
  
2. Äiti 

  
3. Isä 

  
4. Anoppi 

  
5. Appi 

  
6. Äitipuoli 

             

  

7. Isäpuoli 

  

8. Veli 

  

9. Sisar 

  

10. Lapsi 

  

11. 

Lapsipuoli / 

nykyisen 

kumppaninne 

lapsi 

  

12. Vävy 

             

  
13. Miniä 

  
14. 

Lapsenlapsi 
  
15. Isovanhempi 

  
16. Täti 

  
17. Setä tai 

eno 
  
18. Veljen-

/sisarentytär 

             

  
19. Veljen-

/sisarenpoika 
  
20. Muu 

sukulainen 
  
21. Ystävä 

  
22. (Entinen) 

kollega/työtoveri 
  
23. Naapuri 

  
24. Entinen 

puoliso/kumppani 

             

  

25. Pappi 

  

26. Terapeutti 

tai muu 

ammattiauttaja 

  

27. Taloudenhoitaja / 

kotiterveydenhoitopalvelujen 

tarjoaja  

  

96. Ei mikään 

näistä     

 

 

 

SP031_WhatChild 

Kuka lapsi / ketkä lapset?  
 

 

 

SP025_NameOthChild 

Kirjaa lapsen nimi  

___________ 
 

 

SP020_RecHelpPersCareInHH 

Entä asuuko tässä kotitaloudessa ketään, joka on auttanut teitä säännöllisesti viime vuoden aikana jokapäiväisissä 

toiminnoissa, kuten peseytymisessä, sängystä nousemisessa tai pukeutumisessa?  

Säännöllisellä tarkoitamme päivittäistä tai lähes päivittäistä apua vähintään kolmena kuukautena. Emme tarkoita 

auttamista lyhytaikaisen sairauden aikana.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

SP021_FromWhomHelpInHH 

Kuka se on?  

CodeAll  



  
1. 

Puoliso/kumppani 
  
2. Äiti 

  
3. Isä 

  
4. Anoppi 

  
5. Appi 

  
6. Äitipuoli 

             

  

7. Isäpuoli 

  

8. Veli 

  

9. Sisar 

  

10. Lapsi 

  

11. 

Lapsipuoli / 

nykyisen 

kumppaninne 

lapsi 

  

12. Vävy 

             

  
13. Miniä 

  
14. 

Lapsenlapsi 
  
15. Isovanhempi 

  
16. Täti 

  
17. Setä tai 

eno 
  
18. Veljen-

/sisarentytär 

             

  
19. Veljen-

/sisarenpoika 
  
20. Muu 

sukulainen 
  
21. Ystävä 

  
22. (Entinen) 

kollega/työtoveri 
  
23. Naapuri 

  
24. Entinen 

puoliso/kumppani 

             

  

25. Pappi 

  

26. Terapeutti 

tai muu 

ammattiauttaja 

  

27. Taloudenhoitaja / 

kotiterveydenhoitopalvelujen 

tarjoaja  

  

96. Ei mikään 

näistä     

 

 

 

SP033_WhatChild 

Kuka lapsi / ketkä lapset?  
 

 

 

SP026_NameOthChild 

Kirjaa lapsen nimi  

___________ 
 

 

SP022_IntCheck 

  1. Vain vastaaja   2. Vastaaja ja sijaisvastaaja   3. Vain sijaisvastaaja 
 

 

 

SP003_FromWhoHelp 

Kuka /muu kotitalouden ulkopuolinen perheenjäsen, ystävä tai naapuri on auttanut teitä viime vuoden aikana?  

  
1. 

Puoliso/kumppani 
  
2. Äiti 

  
3. Isä 

  
4. Anoppi 

  
5. Appi 

  
6. Äitipuoli 

             

  

7. Isäpuoli 

  

8. Veli 

  

9. Sisar 

  

10. Lapsi 

  

11. 

Lapsipuoli / 

nykyisen 

kumppaninne 

lapsi 

  

12. Vävy 



             

  
13. Miniä 

  
14. 

Lapsenlapsi 
  
15. Isovanhempi 

  
16. Täti 

  
17. Setä tai 

eno 
  
18. Veljen-

/sisarentytär 

             

  
19. Veljen-

/sisarenpoika 
  
20. Muu 

sukulainen 
  
21. Ystävä 

  
22. (Entinen) 

kollega/työtoveri 
  
23. Naapuri 

  
24. Entinen 

puoliso/kumppani 

             

  

25. Pappi 

  

26. Terapeutti 

tai muu 

ammattiauttaja 

  

27. Taloudenhoitaja / 

kotiterveydenhoitopalvelujen 

tarjoaja  

  

96. Ei mikään 

näistä     

 

 

 

SP027_WhatChild 

Kuka lapsista?  
 

 

 

SP023_NameOthChild 

Kirjaa lapsen nimi  

___________ 
 

 

SP004_TypesOfHelp 

CodeAll Lomakkeiden täyttämisapu sisältää myös netissä olevien lomakkeiden täyttämisen  

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Millaista apua tämä henkilö on tarjonnut viimeksi kuluneen vuoden aikana?  

  

1. apua henkilökohtaisissa toimissa, kuten 

pukeutumisessa, kylpemisessä tai suihkussa 

käynnissä, syömisessä, sänkyyn 

menemisessä ja sängystä nousemisessa, 

wc:ssä käynnissä 

  

2. apua käytännön töissä, kuten 

kodin korjaustöissä, 

puutarhanhoidossa, kuljetuksissa, 

ostosten tekemisessä, kotiaskareissa 

  

3. apua paperitöissä, kuten 

lomakkeiden täyttämisessä 

taikka raha- tai 

lakiasioiden hoitamisessa 

 

 

 

SP005_HowOftenHelpRec 

Kuinka usein olette viime vuoden aikana kaiken kaikkiaan saanut kyseistä apua tältä henkilöltä? Saitteko apua  

ReadOut  

  1. Lähes päivittäin   2. Lähes viikoittain   3. Noin kuukausittain   4. Harvemmin 
 

 

 

SP007_OtherHelper 

(Katsokaa korttia [SHOWCARD]) Onko kukaan muu kotitalouden ulkopuolinen perheenjäsen, ystävä tai naapuri 

auttanut teitä henkilökohtaisissa toimissa tai käytännön kodinhoitotoimissa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 



SP009_ToWhomGiveHelp 

Ketä /muuta kotitalouden ulkopuolista perheenjäsentä, ystävää tai naapuria olette auttanut useimmin viime vuoden aikana?  

  
1. 

Puoliso/kumppani 
  
2. Äiti 

  
3. Isä 

  
4. Anoppi 

  
5. Appi 

  
6. Äitipuoli 

             

  

7. Isäpuoli 

  

8. Veli 

  

9. Sisar 

  

10. Lapsi 

  

11. 

Lapsipuoli / 

nykyisen 

kumppaninne 

lapsi 

  

12. Vävy 

             

  
13. Miniä 

  
14. 

Lapsenlapsi 
  
15. Isovanhempi 

  
16. Täti 

  
17. Setä tai 

eno 
  
18. Veljen-

/sisarentytär 

             

  
19. Veljen-

/sisarenpoika 
  
20. Muu 

sukulainen 
  
21. Ystävä 

  
22. (Entinen) 

kollega/työtoveri 
  
23. Naapuri 

  
24. Entinen 

puoliso/kumppani 

             

  

25. Pappi 

  

26. Terapeutti 

tai muu 

ammattiauttaja 

  

27. Taloudenhoitaja / 

kotiterveydenhoitopalvelujen 

tarjoaja  

  

96. Ei mikään 

näistä     

 

 

 

SP029_WhatChild 

Kuka lapsista?  
 

 

 

SP024_NameOthChild 

Kirjaa lapsen nimi  

___________ 
 

 

SP010_TypesOfHelpGiven 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Millaista apua olette tarjonnut tälle henkilölle viimeksi kuluneen vuoden 

aikana?  

CodeAll  

  

1. apua henkilökohtaisissa toimissa, kuten 

pukeutumisessa, kylpemisessä tai suihkussa 

käynnissä, syömisessä, sänkyyn 

menemisessä ja sängystä nousemisessa, 

wc:ssä käynnissä 

  

2. apua käytännön töissä, kuten 

kodin korjaustöissä, 

puutarhanhoidossa, kuljetuksissa, 

ostosten tekemisessä, kotiaskareissa 

  

3. apua paperitöissä, kuten 

lomakkeiden täyttämisessä 

taikka raha- tai 

lakiasioiden hoitamisessa 

 

 

 

SP011_HowOftGiveHelp 



Kuinka usein olette viimeksi kuluneen vuoden aikana kaiken kaikkiaan antanut kyseistä apua tälle henkilölle? 

Oliko se  

ReadOut  

  1. Lähes päivittäin   2. Lähes viikoittain   3. Noin kuukausittain   4. Harvemmin 
 

 

 

SP013_GiveHelpToOth 

(Katsokaa korttia [SHOWCARD]) Oletteko antanut apua kellekään muulle kotitalouden ulkopuoliselle 

perheenjäsenelle, ystävälle tai naapurille henkilökohtaisissa toimissa tai käytännön kodinhoitotoimissa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

SP016_HowOftGrCh 

Kuinka usein olette keskimäärin hoitanut lapsenne FLChildName[i[ lasta/lapsia viimeksi kuluneen vuoden aikana? 

Oliko se  

ReadOut  

  1. Lähes päivittäin   2. Lähes viikoittain   3. Noin kuukausittain   4. Harvemmin 
 

 

 

  



B_HelpFromOther 

SP003_FromWhoHelp 

Kuka /muu kotitalouden ulkopuolinen perheenjäsen, ystävä tai naapuri on auttanut teitä viime vuoden aikana?  

  
1. 

Puoliso/kumppani 
  
2. Äiti 

  
3. Isä 

  
4. Anoppi 

  
5. Appi 

  
6. Äitipuoli 

             

  

7. Isäpuoli 

  

8. Veli 

  

9. Sisar 

  

10. Lapsi 

  

11. 

Lapsipuoli / 

nykyisen 

kumppaninne 

lapsi 

  

12. Vävy 

             

  
13. Miniä 

  
14. 

Lapsenlapsi 
  
15. Isovanhempi 

  
16. Täti 

  
17. Setä tai 

eno 
  
18. Veljen-

/sisarentytär 

             

  
19. Veljen-

/sisarenpoika 
  
20. Muu 

sukulainen 
  
21. Ystävä 

  
22. (Entinen) 

kollega/työtoveri 
  
23. Naapuri 

  
24. Entinen 

puoliso/kumppani 

             

  

25. Pappi 

  

26. Terapeutti 

tai muu 

ammattiauttaja 

  

27. Taloudenhoitaja / 

kotiterveydenhoitopalvelujen 

tarjoaja  

  

96. Ei mikään 

näistä     

 

 

 

SP027_WhatChild 

Kuka lapsista?  
 

 

 

SP023_NameOthChild 

Kirjaa lapsen nimi  

___________ 
 

 

SP004_TypesOfHelp 

CodeAll Lomakkeiden täyttämisapu sisältää myös netissä olevien lomakkeiden täyttämisen  

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Millaista apua tämä henkilö on tarjonnut viimeksi kuluneen vuoden aikana?  

  

1. apua henkilökohtaisissa toimissa, kuten 

pukeutumisessa, kylpemisessä tai suihkussa 

käynnissä, syömisessä, sänkyyn 

menemisessä ja sängystä nousemisessa, 

wc:ssä käynnissä 

  

2. apua käytännön töissä, kuten 

kodin korjaustöissä, 

puutarhanhoidossa, kuljetuksissa, 

ostosten tekemisessä, kotiaskareissa 

  

3. apua paperitöissä, kuten 

lomakkeiden täyttämisessä 

taikka raha- tai 

lakiasioiden hoitamisessa 

 

 

 

SP005_HowOftenHelpRec 



Kuinka usein olette viime vuoden aikana kaiken kaikkiaan saanut kyseistä apua tältä henkilöltä? Saitteko apua  

ReadOut  

  1. Lähes päivittäin   2. Lähes viikoittain   3. Noin kuukausittain   4. Harvemmin 
 

 

 

SP007_OtherHelper 

(Katsokaa korttia [SHOWCARD]) Onko kukaan muu kotitalouden ulkopuolinen perheenjäsen, ystävä tai naapuri 

auttanut teitä henkilökohtaisissa toimissa tai käytännön kodinhoitotoimissa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

  



B_HelpFromOutside 

SP009_ToWhomGiveHelp 

Ketä /muuta kotitalouden ulkopuolista perheenjäsentä, ystävää tai naapuria olette auttanut useimmin viime vuoden aikana?  

  
1. 

Puoliso/kumppani 
  
2. Äiti 

  
3. Isä 

  
4. Anoppi 

  
5. Appi 

  
6. Äitipuoli 

             

  

7. Isäpuoli 

  

8. Veli 

  

9. Sisar 

  

10. Lapsi 

  

11. 

Lapsipuoli / 

nykyisen 

kumppaninne 

lapsi 

  

12. Vävy 

             

  
13. Miniä 

  
14. 

Lapsenlapsi 
  
15. Isovanhempi 

  
16. Täti 

  
17. Setä tai 

eno 
  
18. Veljen-

/sisarentytär 

             

  
19. Veljen-

/sisarenpoika 
  
20. Muu 

sukulainen 
  
21. Ystävä 

  
22. (Entinen) 

kollega/työtoveri 
  
23. Naapuri 

  
24. Entinen 

puoliso/kumppani 

             

  

25. Pappi 

  

26. Terapeutti 

tai muu 

ammattiauttaja 

  

27. Taloudenhoitaja / 

kotiterveydenhoitopalvelujen 

tarjoaja  

  

96. Ei mikään 

näistä     

 

 

 

SP029_WhatChild 

Kuka lapsista?  
 

 

 

SP024_NameOthChild 

Kirjaa lapsen nimi  

___________ 
 

 

SP010_TypesOfHelpGiven 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Millaista apua olette tarjonnut tälle henkilölle viimeksi kuluneen vuoden 

aikana?  

CodeAll  

  

1. apua henkilökohtaisissa toimissa, kuten 

pukeutumisessa, kylpemisessä tai suihkussa 

käynnissä, syömisessä, sänkyyn 

menemisessä ja sängystä nousemisessa, 

wc:ssä käynnissä 

  

2. apua käytännön töissä, kuten 

kodin korjaustöissä, 

puutarhanhoidossa, kuljetuksissa, 

ostosten tekemisessä, kotiaskareissa 

  

3. apua paperitöissä, kuten 

lomakkeiden täyttämisessä 

taikka raha- tai 

lakiasioiden hoitamisessa 

 

 

 



SP011_HowOftGiveHelp 

Kuinka usein olette viimeksi kuluneen vuoden aikana kaiken kaikkiaan antanut kyseistä apua tälle henkilölle? 

Oliko se  

ReadOut  

  1. Lähes päivittäin   2. Lähes viikoittain   3. Noin kuukausittain   4. Harvemmin 
 

 

 

SP013_GiveHelpToOth 

(Katsokaa korttia [SHOWCARD]) Oletteko antanut apua kellekään muulle kotitalouden ulkopuoliselle 

perheenjäsenelle, ystävälle tai naapurille henkilökohtaisissa toimissa tai käytännön kodinhoitotoimissa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

  



B_ChildLookAfter 

SP016_HowOftGrCh 

Kuinka usein olette keskimäärin hoitanut lapsenne FLChildName[i[ lasta/lapsia viimeksi kuluneen vuoden aikana? 

Oliko se  

ReadOut  

  1. Lähes päivittäin   2. Lähes viikoittain   3. Noin kuukausittain   4. Harvemmin 
 

 

 

  



Section_FT 

FT001_Intro 

Jotkut antavat taloudellisia tai aineellisia lahjoja tai tukea muille, kuten vanhemmille, lapsille, lastenlapsille, 

muille sukulaisille tai ystäville tai naapureille, ja toiset taas eivät.  

  1. Jatka 
 

 

 

FT002_GiveFiGift250 

Ajatelkaa viimeksi kulunutta vuotta. Kun ei oteta huomioon yhteistä asuntoa tai yhteistä ruokataloutta, oletteko te 

tai / FL_FT002_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne / antanut kenellekään tämän kotitalouden piirissä asuvalle 

tai kotitalouden ulkopuoliselle henkilölle taloudellisia tai aineellisia lahjoja tai tukea, joka on arvoltaan vähintään 

FL250 FLCurr ?  

Taloudellisella tuella tai lahjalla tarkoitamme rahan antamista tai erilaisten kulujen maksamista, esimerkiksi 

sairaanhoitoon, vakuutukseen, koulutukseen tai asunnon käsirahan maksamiseen liittyvien kulujen maksamista. 

Älkää ottako huomioon lainoja tai lahjoituksia hyväntekeväisyyteen.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

FT008_Intro2 

Kysyimme juuri mahdollisesti antamistanne rahallisista tai aineellisista lahjoista tai tuesta. Nyt haluaisimme 

kuulla, oletteko te itse mahdollisesti saanut tämänkaltaisia lahjoja tai tukea.  

  1. Jatka 
 

 

 

FT009_RecFiGift250 

Ajatelkaa viimeksi kulunutta vuotta. Kun ei oteta huomioon yhteistä asuntoa tai yhteistä ruokataloutta, oletteko te 

tai / FL_FT009_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne / saanut keneltäkään tähän kotitalouteen kuuluvalta tai 

kotitalouden ulkopuoliselta henkilöltä taloudellisia tai aineellisia lahjoja tai tukea, joka on arvoltaan vähintään 

FL250 FLCurr ?  

Taloudellisella tuella tai lahjalla tarkoitamme rahan antamista tai erilaisten kulujen maksamista, esimerkiksi 

sairaanhoitoon, vakuutukseen, koulutukseen tai asunnon käsirahan maksamiseen liittyvien kulujen maksamista. 

Älkää ottako huomioon lainoja tai perintöjä.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

FT015_EverRecInh5000 

Lukuun ottamatta suuria lahjoja, joista olemme ehkä jo puhuneet /Viime haastattelumme jälkeen , oletteko te tai / 

FL_FT015_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne / koskaan /{Esiladattu kuukausi ja vuosi} saanut lahjaa tai 

perinyt rahaa, tavaroita tai kiinteistöjä, joiden arvo on yli FL5000 FLCurr ?  

Lukuun ottamatta jo mainitsemianne lahjoja  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 



FT025_EVER_GIFT_5000_OR_MORE 

Lukuun ottamatta suuria lahjoja, joista jo olemme mahdollisesti puhuneet /Viime haastattelumme jälkeen , 

oletteko te tai / FL_FT025_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne / FL_FT025_7 koskaan antanut lahjana rahaa, 

tavaroita tai kiinteistöjä, joiden arvo on yli FL5000 FLCurr ?  

Lukuun ottamatta jo mainitsemianne lahjoja  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

FT021_IntCheck 

  1. Vain vastaaja   2. Vastaaja ja sijaisvastaaja   3. Vain sijaisvastaaja 
 

 

 

FT003_ToWhomFiGift250 

Kenelle /muulle te annoitte tai / FL_FT003_3 miehenne /vaimonne /kumppaninne / antoi taloudellisen lahjan tai tukea 

/viime vuoden aikana ? Nimetkää se henkilö, jolle annoitte tai jota autoitte eniten.  

Tämän 'antamisloopin' avulla voidaan käydä läpi enintään kolme tuen saajaa.  

  
1. 

Puoliso/kumppani 
  
2. Äiti 

  
3. Isä 

  
4. Anoppi 

  
5. Appi 

  
6. Äitipuoli 

             

  

7. Isäpuoli 

  

8. Veli 

  

9. Sisar 

  

10. Lapsi 

  

11. 

Lapsipuoli / 

nykyisen 

kumppaninne 

lapsi 

  

12. Vävy 

             

  
13. Miniä 

  
14. 

Lapsenlapsi 
  
15. Isovanhempi 

  
16. Täti 

  
17. Setä tai 

eno 
  
18. Veljen-

/sisarentytär 

             

  
19. Veljen-

/sisarenpoika 
  
20. Muu 

sukulainen 
  
21. Ystävä 

  
22. (Entinen) 

kollega/työtoveri 
  
23. Naapuri 

  
24. Entinen 

puoliso/kumppani 

             

  

25. Pappi 

  

26. Terapeutti 

tai muu 

ammattiauttaja 

  

27. Taloudenhoitaja / 

kotiterveydenhoitopalvelujen 

tarjoaja  

  

96. Ei mikään 

näistä     

 

 

 

FT032_WhatChild 

Kuka lapsista?  
 

 

 

FT022_NameOthChild 

Kirjaa lapsen nimi  

___________ 
 



 

FT007_OthPFiGift250 

Ajatellaan vielä viimeksi kulunutta vuotta: Onko ketään kotitalouteenne kuuluvaa tai kotitaloutenne ulkopuolista 

henkilöä, jolle te olette tai / FL_FT007_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne / on antanut taloudellisia tai 

aineellisia lahjoja tai tukea, joka on arvoltaan vähintään FL250 FLCurr ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

FT010_FromWhoFiGift250 

Kuka / muu on antanut teille tai / FL_FT010_3 miehellenne /vaimollenne /kumppanillenne / taloudellisen lahjan tai tukea 

/viime vuoden aikana ? Nimetkää se henkilö, joka antoi tai auttoi eniten.  

Tämän 'saamisloopin' avulla voidaan käydä läpi enintään kolme tuen antajaa.  

  
1. 

Puoliso/kumppani 
  
2. Äiti 

  
3. Isä 

  
4. Anoppi 

  
5. Appi 

  
6. Äitipuoli 

             

  

7. Isäpuoli 

  

8. Veli 

  

9. Sisar 

  

10. Lapsi 

  

11. 

Lapsipuoli / 

nykyisen 

kumppaninne 

lapsi 

  

12. Vävy 

             

  
13. Miniä 

  
14. 

Lapsenlapsi 
  
15. Isovanhempi 

  
16. Täti 

  
17. Setä tai 

eno 
  
18. Veljen-

/sisarentytär 

             

  
19. Veljen-

/sisarenpoika 
  
20. Muu 

sukulainen 
  
21. Ystävä 

  
22. (Entinen) 

kollega/työtoveri 
  
23. Naapuri 

  
24. Entinen 

puoliso/kumppani 

             

  

25. Pappi 

  

26. Terapeutti 

tai muu 

ammattiauttaja 

  

27. Taloudenhoitaja / 

kotiterveydenhoitopalvelujen 

tarjoaja  

  

96. Ei mikään 

näistä     

 

 

 

FT034_WhatChild 

Kuka lapsista?  
 

 

 

FT023_NameOthChild 

Kirjaa lapsen nimi  

___________ 
 

 

FT014_FromOthPFiGift250 



(Ajatellaan vielä viimeistä vuotta). Onko ketään muuta tähän kotitalouteen kuuluvaa tai kotitalouden ulkopuolista 

henkilöä, joka on antanut teille tai / FL_FT014_2 miehellenne /vaimollenne /kumppanillenne / taloudellisia tai 

aineellisia lahjoja tai tukea, joka on arvoltaan vähintään FL250 FLCurr ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

FT016_YearRecInh5000 

Ajatelkaa suurinta lahjaa tai perintöä, jonka olette saanut. Minä vuonna te tai / FL_FT016_3 miehenne /vaimonne 

/kumppaninne / saitte sen?  
 

 

 

FT017_FromWhomRecInh5000 

Keneltä te tai / FL_FT017_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne / saitte tämän lahjan tai perinnön?  

  
1. 

Puoliso/kumppani 
  
2. Äiti 

  
3. Isä 

  
4. Anoppi 

  
5. Appi 

  
6. Äitipuoli 

             

  

7. Isäpuoli 

  

8. Veli 

  

9. Sisar 

  

10. Lapsi 

  

11. 

Lapsipuoli / 

nykyisen 

kumppaninne 

lapsi 

  

12. Vävy 

             

  
13. Miniä 

  
14. 

Lapsenlapsi 
  
15. Isovanhempi 

  
16. Täti 

  
17. Setä tai 

eno 
  
18. Veljen-

/sisarentytär 

             

  
19. Veljen-

/sisarenpoika 
  
20. Muu 

sukulainen 
  
21. Ystävä 

  
22. (Entinen) 

kollega/työtoveri 
  
23. Naapuri 

  
24. Entinen 

puoliso/kumppani 

             

  

25. Pappi 

  

26. Terapeutti 

tai muu 

ammattiauttaja 

  

27. Taloudenhoitaja / 

kotiterveydenhoitopalvelujen 

tarjoaja  

  

96. Ei mikään 

näistä     

 

 

 

FT036_WhatChild 

Kuka lapsista?  
 

 

 

FT024_NameOthChild 

Kirjaa lapsen nimi  

___________ 
 

 

FT020_MoreRecInh5000 



Oletteko te tai/ teidän/ miehenne/vaimonne/kumppaninne/ saanut mitään muuta lahjaa tai perintöä, jonka arvo oli 

yli FL5000 FLCurr Viime haastattelumme jälkeen vuonna '+FLLastInterviewMonthYear+' / ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

FT026_YearGivInh5000 

Ajatelkaa suurinta lahjaa, jonka olette antanut. Minä vuonna te annoitte tai / FL_FT026_3 miehenne /vaimonne 

/kumppaninne / antoi sen?  
 

 

 

FT027_ToWhomGivInh5000 

Kenelle te annoitte tai / FL_FT027_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne / antoi tämän lahjan?  

  
1. 

Puoliso/kumppani 
  
2. Äiti 

  
3. Isä 

  
4. Anoppi 

  
5. Appi 

  
6. Äitipuoli 

             

  

7. Isäpuoli 

  

8. Veli 

  

9. Sisar 

  

10. Lapsi 

  

11. 

Lapsipuoli / 

nykyisen 

kumppaninne 

lapsi 

  

12. Vävy 

             

  
13. Miniä 

  
14. 

Lapsenlapsi 
  
15. Isovanhempi 

  
16. Täti 

  
17. Setä tai 

eno 
  
18. Veljen-

/sisarentytär 

             

  
19. Veljen-

/sisarenpoika 
  
20. Muu 

sukulainen 
  
21. Ystävä 

  
22. (Entinen) 

kollega/työtoveri 
  
23. Naapuri 

  
24. Entinen 

puoliso/kumppani 

             

  

25. Pappi 

  

26. Terapeutti 

tai muu 

ammattiauttaja 

  

27. Taloudenhoitaja / 

kotiterveydenhoitopalvelujen 

tarjoaja  

  

96. Ei mikään 

näistä     

 

 

 

FT038_WhatChild 

Kuka lapsista?  
 

 

 

FT028_NameOthChild 

Kirjaa lapsen nimi  

___________ 
 

 

FT031_MoreGivInh5000 

Annoitteko te tai / antoiko FL_FT031_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne / muita lahjoja, joiden arvo oli yli 

FL5000 FLCurr FL_FT031_4 ?  



  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

  



Section_FT_Given_FinancialAssistance_LOOP 

FT003_ToWhomFiGift250 

Kenelle /muulle te annoitte tai / FL_FT003_3 miehenne /vaimonne /kumppaninne / antoi taloudellisen lahjan tai tukea 

/viime vuoden aikana ? Nimetkää se henkilö, jolle annoitte tai jota autoitte eniten.  

Tämän 'antamisloopin' avulla voidaan käydä läpi enintään kolme tuen saajaa.  

  
1. 

Puoliso/kumppani 
  
2. Äiti 

  
3. Isä 

  
4. Anoppi 

  
5. Appi 

  
6. Äitipuoli 

             

  

7. Isäpuoli 

  

8. Veli 

  

9. Sisar 

  

10. Lapsi 

  

11. 

Lapsipuoli / 

nykyisen 

kumppaninne 

lapsi 

  

12. Vävy 

             

  
13. Miniä 

  
14. 

Lapsenlapsi 
  
15. Isovanhempi 

  
16. Täti 

  
17. Setä tai 

eno 
  
18. Veljen-

/sisarentytär 

             

  
19. Veljen-

/sisarenpoika 
  
20. Muu 

sukulainen 
  
21. Ystävä 

  
22. (Entinen) 

kollega/työtoveri 
  
23. Naapuri 

  
24. Entinen 

puoliso/kumppani 

             

  

25. Pappi 

  

26. Terapeutti 

tai muu 

ammattiauttaja 

  

27. Taloudenhoitaja / 

kotiterveydenhoitopalvelujen 

tarjoaja  

  

96. Ei mikään 

näistä     

 

 

 

FT032_WhatChild 

Kuka lapsista?  
 

 

 

FT022_NameOthChild 

Kirjaa lapsen nimi  

___________ 
 

 

FT007_OthPFiGift250 

Ajatellaan vielä viimeksi kulunutta vuotta: Onko ketään kotitalouteenne kuuluvaa tai kotitaloutenne ulkopuolista 

henkilöä, jolle te olette tai / FL_FT007_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne / on antanut taloudellisia tai 

aineellisia lahjoja tai tukea, joka on arvoltaan vähintään FL250 FLCurr ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

  



Section_FT_Provide_FinancialAssistance_LOOP 

FT010_FromWhoFiGift250 

Kuka / muu on antanut teille tai / FL_FT010_3 miehellenne /vaimollenne /kumppanillenne / taloudellisen lahjan tai tukea 

/viime vuoden aikana ? Nimetkää se henkilö, joka antoi tai auttoi eniten.  

Tämän 'saamisloopin' avulla voidaan käydä läpi enintään kolme tuen antajaa.  

  
1. 

Puoliso/kumppani 
  
2. Äiti 

  
3. Isä 

  
4. Anoppi 

  
5. Appi 

  
6. Äitipuoli 

             

  

7. Isäpuoli 

  

8. Veli 

  

9. Sisar 

  

10. Lapsi 

  

11. 

Lapsipuoli / 

nykyisen 

kumppaninne 

lapsi 

  

12. Vävy 

             

  
13. Miniä 

  
14. 

Lapsenlapsi 
  
15. Isovanhempi 

  
16. Täti 

  
17. Setä tai 

eno 
  
18. Veljen-

/sisarentytär 

             

  
19. Veljen-

/sisarenpoika 
  
20. Muu 

sukulainen 
  
21. Ystävä 

  
22. (Entinen) 

kollega/työtoveri 
  
23. Naapuri 

  
24. Entinen 

puoliso/kumppani 

             

  

25. Pappi 

  

26. Terapeutti 

tai muu 

ammattiauttaja 

  

27. Taloudenhoitaja / 

kotiterveydenhoitopalvelujen 

tarjoaja  

  

96. Ei mikään 

näistä     

 

 

 

FT034_WhatChild 

Kuka lapsista?  
 

 

 

FT023_NameOthChild 

Kirjaa lapsen nimi  

___________ 
 

 

FT014_FromOthPFiGift250 

(Ajatellaan vielä viimeistä vuotta). Onko ketään muuta tähän kotitalouteen kuuluvaa tai kotitalouden ulkopuolista 

henkilöä, joka on antanut teille tai / FL_FT014_2 miehellenne /vaimollenne /kumppanillenne / taloudellisia tai 

aineellisia lahjoja tai tukea, joka on arvoltaan vähintään FL250 FLCurr ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

  



Section_FT_Receive_FinancialAssistance_LOOP 

FT016_YearRecInh5000 

Ajatelkaa suurinta lahjaa tai perintöä, jonka olette saanut. Minä vuonna te tai / FL_FT016_3 miehenne /vaimonne 

/kumppaninne / saitte sen?  
 

 

 

FT017_FromWhomRecInh5000 

Keneltä te tai / FL_FT017_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne / saitte tämän lahjan tai perinnön?  

  
1. 

Puoliso/kumppani 
  
2. Äiti 

  
3. Isä 

  
4. Anoppi 

  
5. Appi 

  
6. Äitipuoli 

             

  

7. Isäpuoli 

  

8. Veli 

  

9. Sisar 

  

10. Lapsi 

  

11. 

Lapsipuoli / 

nykyisen 

kumppaninne 

lapsi 

  

12. Vävy 

             

  
13. Miniä 

  
14. 

Lapsenlapsi 
  
15. Isovanhempi 

  
16. Täti 

  
17. Setä tai 

eno 
  
18. Veljen-

/sisarentytär 

             

  
19. Veljen-

/sisarenpoika 
  
20. Muu 

sukulainen 
  
21. Ystävä 

  
22. (Entinen) 

kollega/työtoveri 
  
23. Naapuri 

  
24. Entinen 

puoliso/kumppani 

             

  

25. Pappi 

  

26. Terapeutti 

tai muu 

ammattiauttaja 

  

27. Taloudenhoitaja / 

kotiterveydenhoitopalvelujen 

tarjoaja  

  

96. Ei mikään 

näistä     

 

 

 

FT036_WhatChild 

Kuka lapsista?  
 

 

 

FT024_NameOthChild 

Kirjaa lapsen nimi  

___________ 
 

 

FT020_MoreRecInh5000 

Oletteko te tai/ teidän/ miehenne/vaimonne/kumppaninne/ saanut mitään muuta lahjaa tai perintöä, jonka arvo oli 

yli FL5000 FLCurr Viime haastattelumme jälkeen vuonna '+FLLastInterviewMonthYear+' / ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 



 

  



Section_FT_Give_FinancialAssistance_LOOP 

FT026_YearGivInh5000 

Ajatelkaa suurinta lahjaa, jonka olette antanut. Minä vuonna te annoitte tai / FL_FT026_3 miehenne /vaimonne 

/kumppaninne / antoi sen?  
 

 

 

FT027_ToWhomGivInh5000 

Kenelle te annoitte tai / FL_FT027_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne / antoi tämän lahjan?  

  
1. 

Puoliso/kumppani 
  
2. Äiti 

  
3. Isä 

  
4. Anoppi 

  
5. Appi 

  
6. Äitipuoli 

             

  

7. Isäpuoli 

  

8. Veli 

  

9. Sisar 

  

10. Lapsi 

  

11. 

Lapsipuoli / 

nykyisen 

kumppaninne 

lapsi 

  

12. Vävy 

             

  
13. Miniä 

  
14. 

Lapsenlapsi 
  
15. Isovanhempi 

  
16. Täti 

  
17. Setä tai 

eno 
  
18. Veljen-

/sisarentytär 

             

  
19. Veljen-

/sisarenpoika 
  
20. Muu 

sukulainen 
  
21. Ystävä 

  
22. (Entinen) 

kollega/työtoveri 
  
23. Naapuri 

  
24. Entinen 

puoliso/kumppani 

             

  

25. Pappi 

  

26. Terapeutti 

tai muu 

ammattiauttaja 

  

27. Taloudenhoitaja / 

kotiterveydenhoitopalvelujen 

tarjoaja  

  

96. Ei mikään 

näistä     

 

 

 

FT038_WhatChild 

Kuka lapsista?  
 

 

 

FT028_NameOthChild 

Kirjaa lapsen nimi  

___________ 
 

 

FT031_MoreGivInh5000 

Annoitteko te tai / antoiko FL_FT031_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne / muita lahjoja, joiden arvo oli yli 

FL5000 FLCurr FL_FT031_4 ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 



 

  



Section_HO 

HO001_Place 

Tehdäänkö haastattelu vastaajan talossa tai asunnossa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HO061_YrsAcc 

Nyt kysyisin hieman asumisestanne. Kuinka monta vuotta olette asunut nykyisessä asunnossanne?  

Pyöristä kokonaisiin vuosiin  
 

 

 

HO662_PayNursHome 

Täytyykö teidän maksaa itse hoitokotipaikastanne? Itse maksamisella tarkoitetaan kuluja, joita yksityinen tai 

julkinen vakuutus ei korvaa tai joita etuudet eivät kata. Kuluja voivat aiheuttaa asumisesta maksettava vuokra, 

ateriat, hoito, pyykinpesu tai muut asumisesta perittävät maksut ja palvelut, kuten vesi, sähkö, kaasu tai lämmitys.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HO665_LastPayment 

Voitteko arvioida, kuinka paljon te itse maksatte normaalin kuukauden aikana?  

Summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

HO666_PayCoverNursHome 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Mitä tämä maksu kattoi?  

CodeAll . Lue tarvittaessa ääneen.  

  

1. 

Majoitus 

(huone) 
  

2. Ateriat 

  

3. 

(Sairaan)hoitopalvelut 
  

4. Kuntoutus ja 

muut 

terveyspalvelut 
  

5. 

Pyykinpesu 
  

6. Maksut palveluista, 

kuten vesi-, sähkö-, 

kaasu- tai 

lämmitysmaksut 

             

  

7. Muut 

kulut   

96. Ei mitään 

yllä 

mainituista 

        

 

 

 

HO080_NHCosts 

On tärkeää ymmärtää, miten ihmiset tulevat toimeen hoitokotikulujen kanssa. Meillä on vielä yksi kysymys, jolla 

arvioidaan toimeen tulemistanne. Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Mitä näistä tulolähteistä käytetään kulujenne 

kattamiseksi?  

CodeAll  



  

1. Eläkkeet (omat 

tai puolison) 

  

2. Muut 

tulolähteet, 

kuten 

kiinteistöstä 

tai 

asunnosta 

saatu 

vuokratulo, 

elinkorko 

jne. 

  

3. Varat tai 

säästöt (omat tai 

puolison), 

mukaan lukien 

henkivakuutukset 
  

4. Lasten tai 

lastenlasten 

tarjoama 

taloudellinen 

tuki 
  

5. 

Asumistuki 

tai muut 

julkiset 

etuudet 
  

6. Julkisen 

pitkäaikaishoitovakuutuksen 

korvaukset 

             

  

7. Yksityisen 

hoitovakuutuksen 

korvaukset 

  

97. Muut 

tulolähteet 

(täsmennä) 

        

 

 

 

HO081_OtherNHCosts 

Mitä muita tulolähteitä käytetään?  

___________ 
 

 

HO075_OwnRealEstate 

Omistatteko muita asuntoja, loma-asuntoja, muita kiinteistöjä, muuta maaomaisuutta tai metsää, mukaan luettuna 

se asunto, jossa asuitte ennen tätä hoitokotia?  

Älä laske mukaan loma-osakkeita, omaa yritystä  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HO076_ValueRE 

Minkä arvoisia nämä kiinteistöt tai asunnot mielestänne olisivat, jos myisitte ne nyt?  

Jos vastaaja omistaa kiinteistöjä ulkomailla, anna arvo FLCurr  
 

 

 

HO077_RecIncRe 

Saitteko tuloja tai vuokraa näistä kiinteistöistä vuonna FLLastYear ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HO078_AmIncRe 

Kuinka paljon saitte tuloja tai vuokraa näistä kiinteistöistä vuonna FLLastYear verojen jälkeen?  

Summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

HO002_OwnerTenant 



Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Onko kotitaloutenne siinä asunnossa, jossa asutte,  

ReadOut  

  
1. 

Omistaja 
  
2. Asunto-osuuskunnan 

jäsen 
  
3. 

Vuokralainen 
  
4. 

Alivuokralainen 
  
5. Asuu ilman että maksaa vuokraa 

asunnosta 
 

 

 

HO067_PaymSimDwel 

Kuinka paljon arvioisitte joutuvanne maksamaan kuukausivuokraa, jos vuokraisitte vastaavan kalustamattoman 

asunnon vapailta markkinoilta tänään?  

Jätä pois maksut ja palvelut, kuten sähkö tai lämmitys. Summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

HO003_Period 

Palataanpa nykyiseen vuokraanne ja ajatellaan viime maksuanne /Ajatellaanpa viime vuokranmaksuanne , minkä 

jakson se kattoi? Oliko se  

ReadOut  

  1. Viikko   2. Kuukausi   3. Kolme kuukautta   4. Puoli vuotta   5. Vuosi   97. Muu ajanjakso 
 

 

 

HO004_OthPer 

Mitä muuta jaksoa tarkoitatte?  

___________ 
 

 

HO605_LastPayment 

Kuinka suuri oli viimeksi maksamanne vuokra bruttona, eli vähentämättä siitä mahdollisesti saamaanne 

asumistukea?  

Summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

HO079_SocialHousing 

Asutteko sosiaalisesti tuetussa vuokra-asunnossa, kaupungin vuokra-asunnossa tai muussa vastaavassa asunnossa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HO007_LastPayIncl 

Sisältyikö viimeksi maksamaanne vuokraan kaikki maksut ja palvelut, kuten vesi- ja jätemaksut, yleisten tilojen 

hoitokulut, sekä sähkö-, kaasu- tai lämmitysmaksut?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HO008_ExtRentIncl 



Kuinka paljon arviolta maksoitte erilaisista maksuista ja palveluista, jotka eivät sisältyneet vuokraanne viime 

viikon /kuukauden /kolmen kuukauden /puolen vuoden /vuoden /piHO004_OthPer ajalta?  

Summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

HO010_BehRent 

Oletteko viimeksi kuluneen vuoden aikana ollut koskaan yli kaksi kuukautta myöhässä vuokranmaksussa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HO070_PercHouseOwn 

Kuinka suuren prosenttiosuuden tai osan tästä asunnosta te ja / FL_HO070_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne / 

omistatte?  

Syötä prosentti Kumppanit: kysytty prosentti viittaa kummankin osuuden summaan. 0 on sallittu vain silloin, kun 

kumpikaan kumppani ei omista yhtään osaa.  
 

 

 

HO611_AcqProp 

CodeAll Jos vastaaja sai asunnon tai kiinteistön valtiolta tai kunnalta ilman korvausta, koodaa 6.  

Katsokaa korttia [42]. Kuinka hankitte tämän asunnon tai kiinteistön?  

  

1. Hankki tai 

rakensi sen omilla 

varoilla tai 

säästöjen turvin 

  

2. Hankki tai rakensi 

sen lainan tai 

kiinnityksen avulla 
  

3. Hankki tai rakensi sen 

perheeltä (ml. omat tai 

puolison vanhemmat) saadun 

avun tai tuen avulla 

  

4. Sai sen 

perintönä 
  

5. Sai 

sen 

lahjana 
  

6. Hankki 

sen muulla 

tavalla 

 

 

 

HO012_YearHouse 

Minä vuonna se tapahtui?  
 

 

 

HO013_MortLoanProp 

Onko teillä tästä asunnosta tai kiinteistöstä lainaa tai kiinnityksiä?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HO014_YrsLMortLoan 

Kuinka monta vuotta asuntonne tai kiinteistönne lainat tai kiinnitykset ovat vielä voimassa?  

Jos alle vuoden, koodaa 1, jos yli 50 tai ei kiinteää aikarajaa, koodaa 51  
 

 

 

HO015_AmToPayMortLoan 

Kuinka paljon teidän tai / FL_HO015_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne / on vielä maksettava kiinnityksiä tai 

lainoja, kun ette ota huomioon korkoa?  
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Kokonaissumma valuutassa FLCurr  
 

 

 

HO017_RepayMortgLoans 

Lyhennättekö kiinnityksiänne tai lainojanne säännöllisesti?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HO620_RegRepayMortLoan 

Kuinka paljon olette viimeisen vuoden aikana suunnilleen maksanut lyhennyksiä tämän asunnon tai kiinteistön 

jäljellä olevista lainoista tai kiinnityksistä?  

Summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

HO022_BehRepayMortLoan 

Oletteko viimeisen vuoden aikana ollut koskaan yli kaksi kuukautta myöhässä näistä lyhennyksistä?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HO023_SuBLAcc 

Annatteko vuokralle /Annatteko alivuokralle osia tästä asunnosta?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HO074_IncSuBLAcc 

Kuinka paljon tuloja tai vuokraa te tai / FL_HO074_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne / saitte tästä asunnosta 

vuonna FLLastYear verojen jälkeen?  

Summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

HO024_ValueH 

Kuinka paljon arvioisitte saavanne rahaa, jos möisitte asuntonne tai kiinteistönne nyt?  
 

 

 

HO032_NoRoomSqm 

Kuinka monta huonetta teillä ja kotitaloutenne jäsenillä on omassa käytössänne makuuhuoneet mukaan lukien, 

mutta erillinen keittiö, kylpyhuoneet ja eteistilat ja kaikki mahdollisesti vuokralle tai alivuokralle antamanne 

huoneet poislukien?  

Varasto-, kellari- ja ullakkotiloja yms. ei lasketa mukaan.  
 

 

 

HO633_SpecFeat 



Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Mitä seuraavista fyysisistä vammoista tai terveysongelmista kärsivien 

henkilöiden elämää helpottavista erikoisominaisuuksista on kodissanne?  

CodeAll  

  

1. Levennetyt 

ovet tai 

käytävät 

  

2. Luiskat tai katutason 

sisäänkäynnit   

3. 

Kaiteet   

4. Automaattisesti tai 

helposti avautuvat 

ovet tai portit 

  

5. Kylpyhuoneen 

tai wc:n 

muutostyöt 

  

6. Keittiön 

muutostyöt 

             

  

7. Tuolihissit 

tai porrashissit   

8. Hälytyslaitteet 

(hälytysrannekkeet, 

tunnistimet...)  

  

96. Ei 

mikään 

näistä 

  

97. Muu (täsmennä) 
    

 

 

 

HO631_SpecFeat 

Ota muu ominaisuus huomioon  

___________ 
 

 

HO034_YrsAcc 

Kuinka monta vuotta olette asunut nykyisessä asunnossanne?  

Pyöristä kokonaisiin vuosiin  
 

 

 

HO060_PartnerYrsAcc 

Kuinka monta vuotta FL_HO060_1 miehenne /vaimonne /kumppaninne /kumppaninne on asunut nykyisessä 

asunnossanne?  

Pyöristä kokonaisiin vuosiin  
 

 

 

HO636_TypeAcc 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Minkä tyyppisessä rakennuksessa kotitaloutenne asuu?  

ReadOut Hoitokoti tarjoaa asukkailleen kaikki seuraavat palvelut: lääkkeiden annostelu, ympärivuorokautinen 

henkilökohtainen avustaminen ja valvonta (ei välttämättä sairaanhoitajan suorittama) sekä huone ja ateriat.  

  

1. Maatila/omakotitalo 

maatilalla 

  

2. Yhden tai kahden 

perheen erillistalo tai 

omakotitalo 

  

3. Yhden 

tai 

kahden 

perheen 

rivi- tai 

paritalo 

  

4. 

Rakennus, 

jossa on 3–8 

asuntoa, ml. 

rivitalo 

  

5. Rakennus, 

jossa on 

vähintään 9 

asuntoa, 

mutta 

enintään 8 

kerrosta 

  

6. 

Kerrostalo, 

jossa on 

vähintään 9 

kerrosta 

             

  

7. Rakennuskompleksi, 

joka tarjoaa palveluja 

vanhuksille (vanhustentalo 

tai palvelutalo, mutta ei 

hoitokoti/vanhainkoti 

  

8. 

Hoitokoti/vanhainkoti 
        

 

 



 

HO782_Certifiednurse 

Kuuluuko avustavaan tai valvovaan henkilökuntaan vähintään yksi sairaanhoitaja?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HO043_StepstoEntrance 

Kuinka monta porrasta on noustava tai laskeuduttava , jotta pääsee asuntonne pääsisäänkäynnin luo?  

Älkää laskeko mukaan portaita, jotka voidaan jättää käyttämättä, koska kerrostalossa on hissi  

  1. Enintään 5   2. 6–15   3. 16–25   4. Yli 25 
 

 

 

HO037_CityTown 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Kuinka kuvailisitte asuinaluettanne?  

ReadOut  

  
1. 

Suurkaupunki 
  
2. Suurkaupungin lähiö tai 

esikaupunkialue 
  
3. Iso 

kaupunki 
  
4. Pieni 

kaupunki 
  
5. Maaseutualue tai 

kylä 
 

 

 

HO054_Elevator 

Onko kodissanne hissi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HO026_OwnSecHome 

Onko teillä tai / FL_HO026_2 miehellänne /vaimollanne /kumppanillanne / toisia asuntoja, loma-asuntoja, muita 

kiinteistöjä, muuta maaomaisuutta tai metsää?  

Älä laske mukaan loma-osakkeita, omaa yritystä  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HO027_ValueRE 

Minkä arvoisia nämä kiinteistöt mielestänne olisivat, jos myisitte ne nyt?  

Jos omistaa kiinteistöjä ulkomailla, anna arvo FLCurr  
 

 

 

HO029_RecIncRe 

Saitteko te tai / FL_HO029_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne / tuloja tai vuokraa näistä kiinteistöistä vuonna 

FLLastYear ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 



HO030_AmIncRe 

Kuinka paljon te saitte tai / FL_HO030_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne / sai tuloja tai vuokraa näistä 

kiinteistöistä vuonna FLLastYear verojen jälkeen?  

Summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

HO041_IntCheck 

TARKISTA: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vain vastaaja   2. Vastaaja ja sijaisvastaaja   3. Vain sijaisvastaaja 
 

 

 

  



Section_HH 

HH001_OtherContribution 

Vaikka olemme kysyneet teiltä tai muilta kotitaloutenne jäseniltä/ eräitä yksityiskohtia aiemmin, meille on tärkeää 

ymmärtää kotitaloutenne tilanne oikein. Oliko viime vuonna eli FLLastYear ketään kotitalouden jäsentä, joka 

antoi osansa kotitaloutenne tuloihin ja joka ei ole osa tätä haastattelua?  

Luettele kelvolliset tarvittaessa: tämän haastattelun osia ovat MN015_ELIGIBLES  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HH010_OtherIncome 

Jotkut kotitaloudet saavat erilaisia tukia, kuten asumistukia, lapsilisiä, toimeentulottukea jne. Onko kotitaloutenne 

tai kukaan kotitaloudessanne saanut tällaisia etuuksia vuonna FLLastYear ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HH011_TotAddHHinc 

Kertokaa kuinka suuri suunnilleen oli näistä etuuksista saatujen tulojen kokonaissumma vuonna FLLastYear 

verojen ja pakollisten etuuksista perittävien maksujen jälkeen?  

Tässä antaja on valtio tai paikallinen viranomainen. Summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

HH911_TotAddHHinc 

 

 

 

HH021_Intro 

Katsokaa korttia [21]. Luen nyt joitakin väittämiä, jotka liittyvät siihen, mitä tunnette lähialuettanne kohtaan eli 

sitä aluetta kohtaan, joka kattaa ympäristön 20 minuutin kävelymatkan tai kilometrin päässä kodistanne. Pyydän 

teitä sanomaan, oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä kunkin väittämän 

kanssa.  

  1. Jatka 
 

 

 

HH022_LocalFeelPart 

Tunnen todella olevani osa tätä aluetta. Oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri 

mieltä?  

Näytä kortti [21]  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

HH023_LocalVandalism 

Ilkivalta tai rikollisuus on suuri ongelma tällä alueella. (Oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai 

täysin eri mieltä?)  
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Näytä kortti [21]  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

HH024_LocalClean 

Tämä alue on pidetty hyvin siistinä. (Oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä?)  

Näytä kortti [21]  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

HH025_LocalPeopleHelpful 

Jos joutuisin vaikeuksiin, tällä alueella on ihmisiä, jotka auttaisivat minua. (Oletteko täysin samaa mieltä, samaa 

mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä?)  

Näytä kortti [21]  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

HH014_IntCheck 

TARKISTA: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vain vastaaja   2. Vastaaja ja sijaisvastaaja   3. Vain sijaisvastaaja 
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Section_CO 

CO001_Intro1 

Seuraavaksi haluaisimme kysyä muutamia kysymyksiä kotitaloutenne tavanomaisista menoista ja taloudellisesta 

toimeentulosta.  

  1. Jatka 
 

 

 

CO002_ExpFoodAtHome 

Ajatellaanpa viimeistä vuotta: kuinka paljon kotitaloutenne ruokamenot olivat normaalina kuukautena noin 

suunnilleen (kotona tapahtuvaan ruokailuun liittyvät menot)?  

Summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

CO902_ExpFoodAtHome 

 

 

 

CO003_ExpFoodOutsHme 

Ajatellaan vielä viimeistä vuotta: kuinka paljon kotitaloutenne suunnilleen käytti rahaa normaalina kuukautena 

ruokailuun kodin ulkopuolella?  

Summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

CO903_ExpFoodOutsHme 

 

 

 

CO010_HomeProducedFood 

Syöttekö te ja muut kotitaloutenne jäsenet vihanneksia, hedelmiä tai lihaa, joita olette kasvattanut, tuottanut, 

pyytänyt tai kerännyt itse?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CO011_ValHomeProducedFood 

Kun ajatellaan viime vuotta, mikä on normaalina kuukautena syömänne itse tuotetun ruoan arvo? Toisin sanoen, 

kuinka paljon teidän olisi pitänyt maksaa tästä ruoasta, jos teidän olisi pitänyt ostaa se?  

Syötä summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

CO911_ValHomeProducedFood 

 

 

 



HH017_TotAvHHincMonth 

Kuinka paljon olivat kotitaloutenne kokonaistulot kuukaudessa vuonna FLLastYear , noin suunnilleen, kun niistä 

on vähennetty verot ja muut pakolliset etukäteen pidätettävät maksut  

Merkitse summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

HH917_TotAvHHincMonth 

 

 

 

CO007_AbleMakeEndsMeet 

Kun ajatellaan kotitaloutenne kaikkia kuukausituloja, sanoisitteko, että kotitaloutenne tulee toimeen...  

ReadOut  

  1. Suurin ponnistuksin   2. Jonkin asteisin ponnistuksin   3. Melko helposti   4. Helposti 
 

 

 

CO020_HowMuchNeeded 

Mikä on se pienin rahasumma yhteensä, jonka kotitaloutenne kuukausittain tarvitsee tullakseen toimeen?  

Syötä summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

CO206_AffordExpense 

Olisiko kotitaloudellanne varaa maksaa AffordExpenseAmount FLCurr suuruinen odottamaton kulu lainaamatta 

rahaa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CO209_PovertyPutUpWithCold 

Oletteko viimeisen vuoden aikana joutunut kestämään kylmää säästääksenne lämmityskustannuksissa ja 

pitääksenne elinkustannukset alhaisina?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CO009_IntCheck 

TARKISTA: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vain vastaaja   2. Vastaaja ja sijaisvastaaja   3. Vain sijaisvastaaja 
 

 

 

  



Section_AS 

AS001_Intro1 

Seuraavat kysymykset liittyvät erilaisiin säästöihin tai sijoituksiin, joita teillä tai / FL_AS001_2 miehellänne 

/vaimollanne /kumppanillanne / voi olla.  

  1. Jatka 
 

 

 

AS065_HasIndRetAcc 

Onko teillä tai / FL_AS065_2 miehellänne /vaimollanne /kumppanillanne / tällä hetkellä rahaa henkilökohtaisilla 

lisäeläketileillä?  

Henkilökohtainen lisäeläketili on eläkejärjestelmä, jossa henkilö laittaa vuosittain jonkin verran rahaa säästöön. 

Kun henkilö jää eläkkeelle, hän saa rahat käyttöönsä vähitellen.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

AS020_IndRetAcc 

Kenellä on henkilökohtaisia lisäeläketilejä? Teillä , teidän / miehellänne /vaimollanne /kumppanillanne / vai / 

kummallakin / ?  

  1. Vain vastaajalla   2. Vain ^FL_AS020_5   3. Kummallakin 
 

 

 

AS021_AmIndRet 

Kuinka paljon teillä on tällä hetkellä henkilökohtaisilla lisäeläketileillä?  

Syötä summa valuutassa FLCurr , koodaa summa vain vastaajalle  
 

 

 

AS921_AmIndRet 

 

 

 

AS023_IndRetStockBo 

Ovatko nämä henkilökohtaiset lisäeläketilit lähinnä osakkeina vai joukkovelkakirjalainoina?  

  
1. Lähinnä 

osakkeina 
  
2. Puoleksi osakkeina ja puoleksi 

joukkovelkakirjalainoina 
  
3. Lähinnä 

joukkovelkakirjalainoina 
 

 

 

AS024_PAmIndRet 

Kuinka paljon FL_AS024_1 miehellänne /vaimollanne /kumppanillanne / on tällä hetkellä henkilökohtaisilla 

lisäeläketileillä?  

Summa valuutassa FLCurr Koodaa summa vain kumppanille  
 

 

 



AS924_PAmIndRet 

 

 

 

AS026_PIndRetStockBo 

Ovatko nämä henkilökohtaiset lisäeläketilit lähinnä osakkeina vai joukkovelkakirjalainoina?  

  
1. Lähinnä 

osakkeina 
  
2. Puoleksi osakkeina ja puoleksi 

joukkovelkakirjalainoina 
  
3. Lähinnä 

joukkovelkakirjalainoina 
 

 

 

AS066_HasContSav 

Onko teillä tai / FL_AS066_2 miehellänne /vaimollanne /kumppanillanne / tällä hetkellä sopimusperusteisia 

säästötilejä asumista varten?  

Sopimusperusteiset säästötilit asumista varten: rahoituslaitoksessa oleva tili, jolle kertyy talon tai asunnon 

ostamiseen käytettävää rahaa.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

AS027_AmContSav 

Kuinka paljon suunnilleen teillä ja / FL_AS027_2 miehellänne /vaimollanne /kumppanillanne / on tällä hetkellä 

varoja asuntosäästötilillä?  

Syötä summa valuutassa FLCurr , koodaa kokonaissumma kummallekin kumppanille  
 

 

 

AS927_AmContSav 

 

 

 

AS067_HasLifeIns 

Onko teillä tai / FL_AS067_2 miehellänne /vaimollanne /kumppanillanne / tällä hetkellä henkivakuutuksia?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

AS029_LifeInsPol 

Ovatko henkivakuutuksenne määräaikaisia vai elinikäisiä vai sekä että?  

Määräaikainen henkivakuutus kattaa kiinteän ajanjakson ja korvaa ennalta määritetyn summan vain silloin, jos 

vakuutettu henkilö kuolee kyseisellä ajanjaksolla. Sen sijaan elinikäisessä henkivakuutuksessa on säästöosa, jonka 

arvo kasvaa ajan myötä ja joka voidaan maksaa takaisin useissa erissä ajan myötä tai kokonaan yhdellä kertaa.  

  1. Määräaikaisia vakuutuksia   2. Elinikäisiä vakuutuksia   3. Kumpiakin   97. Muu 
 

 

 

AS030_ValLifePol 

Mikä on teidän ja / FL_AS030_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne / omistamien elinikäisten henkivakuutusten 

nimellisarvo?  



Summa valuutassa FLCurr , koodaa kokonaissumma kummallekin kumppanille  
 

 

 

AS930_ValLifePol 

 

 

 

AS064_HasMutFunds 

Onko teillä tai / FL_AS064_2 miehellänne /vaimollanne /kumppanillanne / tällä hetkellä rahaa sijoitusrahastoissa 

tai sijoitustileillä?  

Sijoitusrahastolla tarkoitetaan sijoitusmuotoa, jossa rahoituslaitos kerää rahaa usealta sijoittajalta ja antaa rahat 

salkunhoitajalle, joka investoi rahat osakkeisiin, joukkovelkakirjalainoihin ja muihin rahoitustuotteisiin.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

AS017_AmMutFunds 

Suunnilleen kuinka paljon teillä ja / FL_AS017_2 miehellänne / vaimollanne /kumppanillanne / on tällä hetkellä 

rahaa sijoitusrahastoissa tai sijoitustileillä?  

Summa valuutassa FLCurr , koodaa kokonaissumma kummallekin kumppanille  
 

 

 

AS917_AmMutFunds 

 

 

 

AS019_MuFuStockBo 

Ovatko nämä sijoitusrahastot ja sijoitustilit lähinnä osakkeina vai joukkovelkakirjalainoina?  

  
1. Lähinnä 

osakkeina 
  
2. Puoleksi osakkeina ja puoleksi 

joukkovelkakirjalainoina 
  
3. Lähinnä 

joukkovelkakirjalainoina 
 

 

 

AS063_HasStocks 

Osakkeet ovat sijoitusmuoto, joiden avulla henkilö voi omistaa osan yhtiöstä ja saada osinkoja siitä.  

Onko teillä tai / FL_AS063_2 miehellänne /vaimollanne /kumppanillanne / tällä hetkellä rahaa sijoitettuna 

noteerattuihin tai noteeraamattomiin osakkeisiin?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

AS011_AmStocks 

Suunnilleen kuinka paljon teillä ja / FL_AS011_2 miehellänne /vaimollanne /kumppanillanne / on tällä sijoitettuna 

rahaa noteerattuihin tai noteeraamattomiin osakkeisiin?  

summa valuutassa FLCurr , koodaa kokonaissumma kummallekin kumppanille  
 

 

 



AS911_AmStocks 

 

 

 

AS062_HasBonds 

Onko teillä tai / FL_AS062_2 miehellänne /vaimollanne /kumppanillanne / tällä hetkellä rahaa sijoitettuna 

valtionobligaatioihin tai yritysten joukkovelkakirjalainoihin?  

Obligaatiot ja joukkovelkakirjat ovat valtion tai yrityksen liikkeelle laskemia velkainstrumentteja, joilla luodaan 

pääomaa lainaamalla.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

AS007_AmBonds 

Suunnilleen kuinka paljon teillä ja / FL_AS007_2 miehellänne /vaimollanne /kumppanillanne / on tällä hetkellä 

rahaa sijoitettuna valtion obligaatioihin tai yritysten joukkovelkakirjalainoihin?  

Syötä summa valuutassa FLCurr , koodaa kokonaissumma kummallekin kumppanille  
 

 

 

AS907_AmBonds 

 

 

 

AS060_HasBankAcc 

Onko teillä tai / FL_AS060_2 miehellänne /vaimollanne / kumppanillanne /kumppanillanne / tällä hetkellä 

pankkitiliä, käyttötiliä, säästötiliä tai postitiliä?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

AS003_AmBankAcc 

Suunnilleen kuinka paljon teillä ja / FL_AS003_2 miehellänne /vaimollanne /kumppanillanne / on tällä hetkellä 

rahaa pankkitileillä, käyttötileillä, säästötileillä tai postitileillä?  

summa valuutassa FLCurr , koodaa kokonaissumma kummallekin kumppanille  
 

 

 

AS903_AmBankAcc 

 

 

 

AS070_IntIncome 

Suunnilleen kuinka paljon korko- tai osinkotuloja te ja / FL_AS070_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne / saitte 

yhteensä pankkitileillänne olevista säästöistä, joukkovelkakirjalainoista, osakkeista tai sijoitusrahastoista vuonna 

FLLastYear ? Antakaa verojen jälkeinen summa.  

Syötä summa valuutassa FLCurr  
 

 

 



AS970_IntIncome 

 

 

 

AS641_OwnFirm 

Omistatteko itse tai / omistaako FL_AS641_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne / tällä hetkellä yrityksen joko 

kokonaan tai osittain?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

AS044_ShareFirm 

Kuinka suuren prosenttiosuuden tai osan tästä yrityksestä te tai / FL_AS044_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne 

/ omistatte?  

Syötä prosentti. Jos osuus on alle 1 prosentti, kirjoita 1.  
 

 

 

AS944_ShareFirm 

 

 

 

AS642_AmSellFirm 

Jos tämä yritys myytäisiin ja mahdolliset siihen liittyvät velat maksettaisiin pois, kuinka paljon rahaa jäisi teille tai 

/ FL_AS642_2 miehellenne /vaimollenne /kumppanillenne /  

Summa valuutassa FLCurr , koodaa kokonaissumma kummallekin kumppanille  
 

 

 

AS942_AmSellFirm 

 

 

 

AS649_NumCars 

Kuinka monta autoa te tai / FL_AS649_2 miehenne /vaimonne /kumppaninne / omistatte? Älkää laskeko mukaan 

yrityksen autoja ja leasingautoja.  
 

 

 

AS051_AmSellingCars 

Jos möisitte tämän /nämä auton /autot , kuinka paljon rahaa saisitte?  

summa valuutassa FLCurr , koodaa kokonaissumma kummallekin kumppanille  
 

 

 

AS951_AmSellingCars 

 

 

 



AS054_OweMonAny 

Seuraavaa kysymys liittyy siihen, kuinka paljon teillä on mahdollisesti velkaa. Tässä ei oteta huomioon mahdollisia 

kiinnityksiä tai velkaa maaomaisuudesta, kiinteistöistä tai yrityksistä. Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Minkä 

tyyppisiä velkoja teillä tai / FL_AS054_2 miehellänne /vaimollanne /kumppanillanne / on tällä hetkellä?  

CodeAll  

  

1. Velkaa autoista tai muista 

kulkuneuvoista 

(pakettiautot/moottoripyörät/veneet 

jne.)   

2. Velkaa 

luottokorteista 

/ kauppojen 

luottokorteista   

3. Lainoja (pankista, 

asuntolainarahastosta 

tai muusta 

rahalaitoksesta)   

4. Velkaa 

sukulaisille 

tai 

ystäville   

5. 

Opintolainat 

  

6. 

Erääntyneitä 

laskuja 

(puhelin, 

sähkö, 

lämmitys, 

vuokra) 

             

  96. Ei mikään näistä   97. Muu         
 

 

 

AS055_AmOweMon 

Jos ei oteta huomioon kiinnityksiä tai maaomaisuudesta, kiinteistöistä tai yrityksistä olevia velkoja, kuinka paljon 

teillä ja / FL_AS055_2 miehellänne /vaimollanne /kumppanillanne / on kaiken kaikkiaan velkaa?  

summa valuutassa FLCurr , koodaa kokonaissumma kummallekin kumppanille  
 

 

 

AS955_AmOweMon 

 

 

 

AS057_IntCheck 

TARKISTA: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vain vastaaja   2. Vastaaja ja sijaisvastaaja   3. Vain sijaisvastaaja 
 

 

 

  



Section_AC 

AC011_Intro 

Tässä tutkimuksessa olemme myös kiinnostuneita siitä, mitä mieltä ihmiset ovat elämästään yleensä ottaen.  

Ilman sijaisvastaajaa tehtävän osion alku. Sijaisvastaajaa ei sallita. Jos vastaaja ei pysty vastaamaan mihinkään 

kysymykseen yksin, valitse CTRL-K jokaisen kysymyksen jälkeen.  

  1. Jatka 
 

 

 

AC012_HowSat 

Asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka tyytyväinen olette elämäänne, kun 0 tarkoittaa täysin tyytymätöntä ja 10 

täysin tyytyväistä?  
 

 

 

AC013_Intro 

Katsokaa korttia [49]. Seuraavaksi luen joukon väittämiä, joilla ihmiset ovat kuvanneet elämäänsä ja 

tuntemuksiaan. Haluaisimme tietää, kuinka usein olette kokenut seuraavia tunteita ja ajatuksia: usein, joskus, 

harvoin, vai ei koskaan.  

  1. Jatka 
 

 

 

AC014_AgePrev 

Kuinka usein olette sitä mieltä, että ikänne estää teitä tekemästä niitä asioita, joita haluaisitte tehdä?  

Kortti [49]. ReadOut  

  1. Usein   2. Joskus   3. Harvoin   4. Ei koskaan 
 

 

 

AC015_OutofContr 

Kuinka usein teistä tuntuu, että ette voi vaikuttaa asioihin, joita teille tapahtuu?  

Kortti [49]. ReadOutNeed  

  1. Usein   2. Joskus   3. Harvoin   4. Ei koskaan 
 

 

 

AC016_LeftOut 

Kuinka usein teistä tuntuu, että jäätte asioiden ulkopuolelle?  

Kortti [49]. ReadOutNeed  

  1. Usein   2. Joskus   3. Harvoin   4. Ei koskaan 
 

 

 

AC017_DoWant 

Kuinka usein teistä tuntuu, että voitte tehdä niitä asioita, joita haluattekin tehdä?  

Kortti [49]. ReadOutNeed  
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  1. Usein   2. Joskus   3. Harvoin   4. Ei koskaan 
 

 

 

AC018_FamRespPrev 

Kuinka usein teistä tuntuu, että perhe-elämän velvoitteet estävät teitä tekemästä niitä asioita, joita haluaisitte 

tehdä?  

Kortti [49]. ReadOutNeed  

  1. Usein   2. Joskus   3. Harvoin   4. Ei koskaan 
 

 

 

AC019_ShortMon 

Kuinka usein teistä tuntuu, että rahapula estää teitä tekemästä niitä asioita, joita haluaisitte tehdä?  

Kortti [49]. ReadOutNeed  

  1. Usein   2. Joskus   3. Harvoin   4. Ei koskaan 
 

 

 

AC020_EachDay 

Kuinka usein teillä on myönteisiä odotuksia tulevia päiviä kohtaan?  

Kortti [49]. ReadOutNeed  

  1. Usein   2. Joskus   3. Harvoin   4. Ei koskaan 
 

 

 

AC021_LifeMean 

Kuinka usein teistä tuntuu, että elämänne on merkityksellistä?  

Kortti [49]. ReadOutNeed  

  1. Usein   2. Joskus   3. Harvoin   4. Ei koskaan 
 

 

 

AC022_BackHapp 

Kuinka usein kaiken kaikkiaan muistelette elettyä elämäänne onnellisena?  

Kortti [49]. ReadOutNeed  

  1. Usein   2. Joskus   3. Harvoin   4. Ei koskaan 
 

 

 

AC023_FullEnerg 

Kuinka usein tunnette itsenne tarmokkaaksi nykyisin?  

Kortti [49]. ReadOutNeed  

  1. Usein   2. Joskus   3. Harvoin   4. Ei koskaan 
 

 

 

AC024_FullOpport 

Kuinka usein teistä tuntuu, että elämä on täynnä mahdollisuuksia?  

Kortti [49]. ReadOutNeed  
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  1. Usein   2. Joskus   3. Harvoin   4. Ei koskaan 
 

 

 

AC025_FutuGood 

Kuinka usein teistä tuntuu siltä, että tulevaisuus näyttää valoisalta osaltanne?  

Kortti [49]. ReadOutNeed  

  1. Usein   2. Joskus   3. Harvoin   4. Ei koskaan 
 

 

 

AC001_Intro 

Seuraavaksi kysyn muutaman kysymyksen aktiviteeteista, joita mahdollisesti harrastatte.  

  1. Jatka 
 

 

 

AC035_ActPastTwelveMonths 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Mitä tässä kortissa luetelluista aktiviteeteista tai asioista olette tehnyt viimeksi 

kuluneen 12 kuukauden aikana?  

CodeAll  

  

1. Tehnyt 

vapaaehtois- tai 

hyväntekeväisyystyötä 
  

4. 

Osallistunut 

koulutukseen 

tai kurssille 
  

5. 

Osallistunut 

urheiluseuran, 

yhdistyksen, 

kerhon tms. 

toimintaan 

  

7. Osallistunut 

poliittisen 

järjestön tai 

asukasyhdistyksen 

toimintaan 

  

8. Lukenut 

kirjoja, 

aikakauslehtiä 

tai 

sanomalehtiä 

  

9. Ratkaissut sana- 

tai 

numeroarvoituksia, 

kuten ristisanoja 

tai sudokuja 

             

  

10. Pelannut 

korttipelejä tai muita 

pelejä, kuten shakkia. 

  

96. Ei 

mitään näistä         

 

 

 

AC038_HowSatisfiedNoAct 

Ilmoititte, että ette harrasta mitään kortissa [SHOWCARD] mainituista aktiviteeteista. Kuinka tyytyväinen olette 

tähän tilanteeseen asteikolla nollasta kymmeneen, kun 0 tarkoittaa täysin tyytymätöntä ja 10 täysin tyytyväistä?  
 

 

 

AC037_HowSatisfied 

Kuinka tyytyväinen olette mainitsemiinne harrastuksiin tai aktiviteetteihin asteikolla nollasta kymmeneen, kun 0 

tarkoittaa täysin tyytymätöntä ja 10 täysin tyytyväistä?  
 

 

 

AC700_BigFiveIntro 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Luettelen seuraavaksi joitakin ominaisuuksia, jotka voivat mahdollisesti vastata 

luonnettanne. Kertokaa jokaisen väitteen jälkeen, oletteko täysin samaa mieltä, jonkin verran samaa mieltä, ei 

samaa eikä eri mieltä, jonkin verran eri mieltä vai täysin eri mieltä väitteen kanssa.  
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  1. Jatka 
 

 

 

AC701_Reserved 

Olen mielestäni varautunut. Oletteko...  

ReadOut  

  
1. Täysin eri 

mieltä 
  
2. Osittain eri 

mieltä 
  
3. Ei samaa eikä eri 

mieltä 
  
4. Osittain samaa 

mieltä 
  

5. Täysin samaa 

mieltä 
 

 

 

AC702_Trust 

Olen mielestäni yleensä ottaen luottavainen. Oletteko...  

Lue tarvittaessa ääneen  

  
1. Täysin eri 

mieltä 
  
2. Osittain eri 

mieltä 
  
3. Ei samaa eikä eri 

mieltä 
  
4. Osittain samaa 

mieltä 
  

5. Täysin samaa 

mieltä 
 

 

 

AC703_Lazy 

Minulla on mielestäni taipumusta laiskuuteen. Oletteko...  

Lue tarvittaessa ääneen  

  
1. Täysin eri 

mieltä 
  
2. Osittain eri 

mieltä 
  
3. Ei samaa eikä eri 

mieltä 
  
4. Osittain samaa 

mieltä 
  

5. Täysin samaa 

mieltä 
 

 

 

AC704_Relaxed 

Olen mielestäni rento ja kestän hyvin stressiä. Oletteko...  

Lue tarvittaessa ääneen  

  
1. Täysin eri 

mieltä 
  
2. Osittain eri 

mieltä 
  
3. Ei samaa eikä eri 

mieltä 
  
4. Osittain samaa 

mieltä 
  

5. Täysin samaa 

mieltä 
 

 

 

AC705_FewInterests 

Minulla ei ole juurikaan taiteellisia kiinnostuksen kohteita. Oletteko...  

Lue tarvittaessa ääneen  

  
1. Täysin eri 

mieltä 
  
2. Osittain eri 

mieltä 
  
3. Ei samaa eikä eri 

mieltä 
  
4. Osittain samaa 

mieltä 
  

5. Täysin samaa 

mieltä 
 

 

 

AC706_Outgoing 

Olen mielestäni ulospäin suuntautunut ja seurallinen. Oletteko...  

Lue tarvittaessa ääneen  

  
1. Täysin eri 

mieltä 
  
2. Osittain eri 

mieltä 
  
3. Ei samaa eikä eri 

mieltä 
  
4. Osittain samaa 

mieltä 
  

5. Täysin samaa 

mieltä 
 

 



 

AC707_FindFault 

Minulla on tapana etsiä vikaa muista. Oletteko...  

Lue tarvittaessa ääneen  

  
1. Täysin eri 

mieltä 
  
2. Osittain eri 

mieltä 
  
3. Ei samaa eikä eri 

mieltä 
  
4. Osittain samaa 

mieltä 
  

5. Täysin samaa 

mieltä 
 

 

 

AC708_Thorough 

Olen tunnollinen. Oletteko...  

Lue tarvittaessa ääneen  

  
1. Täysin eri 

mieltä 
  
2. Osittain eri 

mieltä 
  
3. Ei samaa eikä eri 

mieltä 
  
4. Osittain samaa 

mieltä 
  

5. Täysin samaa 

mieltä 
 

 

 

AC709_Nervous 

Hermostun helposti. Oletteko...  

Lue tarvittaessa ääneen  

  
1. Täysin eri 

mieltä 
  
2. Osittain eri 

mieltä 
  
3. Ei samaa eikä eri 

mieltä 
  
4. Osittain samaa 

mieltä 
  

5. Täysin samaa 

mieltä 
 

 

 

AC710_Imagination 

Minulla on mielestäni hyvä mielikuvitus. Oletteko...  

Lue tarvittaessa ääneen  

  
1. Täysin eri 

mieltä 
  
2. Osittain eri 

mieltä 
  
3. Ei samaa eikä eri 

mieltä 
  
4. Osittain samaa 

mieltä 
  

5. Täysin samaa 

mieltä 
 

 

 

AC711_Kind 

Olen huomaavainen ja ystävällinen lähes kaikkia kohtaan. Oletteko...  

ReadOutNeed  

  
1. Täysin eri 

mieltä 
  
2. Osittain eri 

mieltä 
  
3. Ei samaa eikä eri 

mieltä 
  
4. Osittain samaa 

mieltä 
  

5. Täysin samaa 

mieltä 
 

 

 

AC740_Outro 

TARKISTUS: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vastaaja   2. Osioon ei vastattu (sijaisvastaajan haastattelu) 
 

 

 

AC036_HowOftAct 



Kuinka usein viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana olette /olette tehnyt vapaaehtois- tai hyväntekeväisyystyötä 

/osallistunut koulutukseen /osallistunut urheiluseuran, yhdistyksen, kerhon tms. toimintaan /osallistunut poliittisen 

tai yhteisöllisen järjestön toimintaan /lukenut kirjoja, aikakauslehtiä tai sanomalehtiä /ratkaissut sana- tai 

numeroarvoituksia, kuten ristisanoja tai sudokuja /pelannut korttipelejä tai muita pelejä, kuten shakkia. ?  

ReadOut .  

  1. Lähes päivittäin   2. Lähes joka viikko   3. Lähes kuukausittain   4. Harvemmin 
 

 

 

  



BActivitiesLOOP1 

AC036_HowOftAct 

Kuinka usein viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana olette /olette tehnyt vapaaehtois- tai hyväntekeväisyystyötä 

/osallistunut koulutukseen /osallistunut urheiluseuran, yhdistyksen, kerhon tms. toimintaan /osallistunut poliittisen 

tai yhteisöllisen järjestön toimintaan /lukenut kirjoja, aikakauslehtiä tai sanomalehtiä /ratkaissut sana- tai 

numeroarvoituksia, kuten ristisanoja tai sudokuja /pelannut korttipelejä tai muita pelejä, kuten shakkia. ?  

ReadOut .  

  1. Lähes päivittäin   2. Lähes joka viikko   3. Lähes kuukausittain   4. Harvemmin 
 

 

 

  



Section_EX 

EX601_NonProxy 

Ilman sijaisvastaajaa tehtävän osion alku. Sijaisvastaajaa ei sallita. Jos vastaaja ei ole paikalla tai ei pysty omin 

neuvoin antamaan suostumustaan osallistumiseen, paina CTRL-K jokaisessa kohdassa.  

  1. Jatka 
 

 

 

EX029_FreqPrayer 

Seuraavaksi kysyisin rukoilemisesta. Kuinka usein rukoilette nykyään?  

ReadOut  

  
1. Useammin kuin 

kerran päivässä 
  
2. Kerran 

päivässä 
  
3. Pari kertaa 

viikossa 
  
4. Kerran 

viikossa 
  
5. Harvemmin kuin 

kerran viikossa 
  
6. Ei 

koskaan 
 

 

 

EX001_Introtxt 

Seuraavaksi kysyn kysymyksiä, jotka liittyvät siihen, kuinka todennäköisenä pidätte eri tapahtumia. Kun kysyn 

kysymyksen, haluaisin teidän antavan minulle numeron nollasta sataan. Kokeillaan yhdessä ja aloitetaan säästä. 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Kuinka todennäköisenä pidätte sitä, että huomenna on aurinkoista? Esimerkiksi 

luku "90" tarkoittaisi sitä, että aurinkoisen sään todennäköisyys on 90 prosenttia. Voitte sanoa minkä tahansa 

numeron nollasta sataan.  
 

 

 

EX007_GovRedPens 

(Katsokaa korttia [SHOWCARD].) Kuinka suurella todennäköisyydellä hallitus leikkaa sitä eläkettä, johon te 

olette oikeutettu, ennen kuin te jäätte eläkkeelle?  
 

 

 

EX025_ChWrkA65 

(Katsokaa korttia [SHOWCARD].) Kun ajatellaan työtänne yleisesti ottaen, eikä pelkästään nykyistä 

työpaikkaanne, kuinka suurella todennäköisyydellä tulette työskentelemään kokoaikaisesti vielä sen jälkeen, kun 

olette täyttänyt 63 vuotta?  
 

 

 

EX008_GovRaisAge 

(Katsokaa korttia [SHOWCARD].) Kuinka suurella todennäköisyydellä hallitus korottaa eläkeikää, ennen kuin 

jäätte eläkkeelle?  
 

 

 

EX009_LivTenYrs 

(Katsokaa korttia [SHOWCARD].) Kuinka suurella todennäköisyydellä elätte vähintään Nykyinen ikä 

pyöristettynä lähimpään 10:een tai 5:een (esim. 70 tai 75)/ -vuotiaaksi?  
 

 



 

EX026_Trust 

Seuraavaksi haluaisin kysyä kysymyksen, joka liittyy tapaanne suhtautua toisiin ihmisiin. Sanoisitteko, että 

yleisesti ottaen suurin osa ihmisistä on luotettavia vai että ihmisiin ei voi suhtautua liian varovaisesti? Nyt teidän 

ei tarvitse enää katsoa korttia [SHOWCARD]. Minne oma mielipiteenne sijoittuu asteikolla nollasta kymmeneen, 

kun 0 tarkoittaa, että koskaan ei voi olla liian varovainen, ja 10 tarkoittaa, että useimpiin ihmisiin voi luottaa?  
 

 

 

EX110_RiskAv 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Kun ihmiset sijoittavat säästöjään, he voivat valita kohteita, joissa on pieni 

tuotto ja pienet riskit (kuten pankkitilin tai turvallisen joukkovelkakirjalainan), tai kohteita, joissa on suuri tuotto, 

mutta myös suuret riskit, kuten osakkeita. Mikä seuraavista kortissa olevista väitteistä vastaa lähinnä sitä 

taloudellista riskiä, jonka te olette valmis ottamaan säästäessänne tai tehdessänne sijoituksia?  

Lue vastaukset vain tarvittaessa. Jos annetaan useita vastauksia, käytä ensimmäistä soveltuvaa luokkaa.  

  

1. Ottaa huomattavia 

taloudellisia riskejä ja 

odottaa ansaitsevansa 

huomattavia tuottoja 

  

2. Ottaa keskimääräistä 

suurempia taloudellisia riskejä 

ja odottaa ansaitsevansa 

keskimääräistä suurempia 

tuottoja 

  

3. Ottaa keskimääräisiä 

taloudellisia riskejä ja 

odottaa saavansa 

keskimääräisiä tuottoja 

  

4. Ei halua ottaa 

lainkaan 

taloudellisia 

riskejä 

 

 

 

EX111_XYZ_Planning_Horizon 

Kun suunnittelette omaa säästämistänne ja kuluttamista, mikä seuraavista ajanjaksoista on tärkein teille?  

ReadOut Vaihtoehto "muutama seuraava kuukausi" sisältää myös vaihtoehdot "muutama seuraava päivä" ja 

muutama seuraava viikko".  

  
1. Muutama seuraava 

kuukausi 
  
2. Seuraava 

vuosi 
  
3. Muutama seuraava 

vuosi 
  
4. Seuraavat 5–10 

vuotta 
  
5. Yli 10 

vuotta 
 

 

 

EX028_LeftRight 

Politiikassa puhutaan joskus vasemmistosta ja oikeistosta. Mihin kohtaan asteikolla nollasta kymmeneen 

sijoittaisitte itsenne, jos 0 tarkoittaa vasemmistoa ja 10 tarkoittaa oikeistoa?  
 

 

 

EX600_PartInterv 

Onko vastaajan kumppani paikalla ja halukas haastateltavaksi tässä istunnossa tai teetkö kumppanille 

sijaishaastattelun tässä istunnossa? Jos kumppani tai sijainen kieltäytyy osallistumasta haastatteluun, määritä 

kumppanille tai sijaiselle kieltäytymiskoodi SMS:ssä CAPI:n päättämisen jälkeen.  

  

1. Kyllä, kumppani on paikalla ja 

halukas toimimaan 

(sijais)haastateltavana tässä 

istunnossa 

  

2. Ei, kumppani ei ole paikalla, 

eikä voi toimia 

(sijais)haastateltavana tässä 

istunnossa 

  

3. Ei, kumppani ei ole halukas 

toimimaan (sijais)haastateltavana 

tässä istunnossa 

 

 

 



EX101_IntroPartInfo 

Ennen kuin lopetamme, voisitteko antaa joitakin tietoja myös FL_EX101_1 miehestänne /vaimostanne 

/kumppanistanne / , joka ei osallistu haastatteluun tänään?  

  1. Jatka 
 

 

 

EX602_PartYrsEduc 

Kuinka monta vuotta FL_EX602_1 miehenne /vaimonne /kumppaninne / on käynyt kaiken kaikkiaan koulua?  

"koulunkäynnillä" tarkoitetaan kokopäiväistä opiskelua, johon * sisältyy: opetuksen saaminen, osallistuminen 

käytännön työhön tai ohjattuun opiskeluun tai kokeisiin * ei sisälly: kokopäiväinen työ, kotiopetus, etäopiskelu, 

erityinen työpaikalla tapahtuva koulutus, iltaopiskelu, osa-aikainen yksityinen ammattikoulutus, joustava tai osa-

aikainen korkeakouluopiskelu jne.  
 

 

 

EX603_PartJobSit 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Kuinka ylipäänsä kuvaisitte FL_EX603_1 miehenne /vaimonne /kumppaninne / 

nykyistä työllisyystilannetta?  

ReadOut  

  

1. 

Eläkkeellä   

2. Palkansaaja tai itsenäinen yrittäjä 

(mukaan lukien työskentely 

perheyrityksessä) 

  

3. 

Työtön   

4. Pysyvästi sairas 

tai työkyvytön   

5. Hoitaa 

kotia   

97. 

Muu 

 

 

 

EX613_LastJobPartner 

Mikä oli viimeisin työ, jota FL_EX613_1 miehenne /vaimonne /kumppaninne / FL_EX613_3 teki?  

___________ 
 

 

EX104_PartEvWork 

Onko FL_EX104_1 miehenne /vaimonne /kumppaninne / tehnyt koskaan palkallista työtä?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

EX105_PartEmp 

Oliko /Onko /Oliko FL_EX105_4 miehenne /vaimonne /kumppaninne /kumppaninne FL_EX105_1 viimeisessä 

/nykyisessä /viimeisessä työssään yksityisen sektorin työntekijä, julkisen sektorin työntekijä vai itsenäinen 

yrittäjä?  

  1. Yksityisen sektorin työntekijä   2. Julkisen sektorin työntekijä   3. Itsenäinen yrittäjä 
 

 

 

EX023_Outro 

TARKISTUS: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vastaaja   2. Osioon ei vastattu (sijaisvastaajan haastattelu) 
 

 



 

EX123_Consent 

Päätöksiä ei ole vielä tehty, mutta tämän tutkimusprojektin jatkoksi on suunnitteilla toinen, paljon lyhyempi 

haastattelu, joka tehdään vuoden tai parin kuluttua. Tämän vuoksi toivoisimme voivamme säilyttää nimenne ja 

osoitteenne tietojärjestelmässämme, jotta voimme ottaa teihin uudelleen yhteyttä. Sopiiko tämä teille?  

Anna vastaajan allekirjoittaa tarvittaessa suostumus. Jos vastaaja kysyy tai epäröi, kerro hänelle, että hän voi toki 

kieltäytyä siinä vaiheessa, kun häneen otetaan uudelleen yhteyttä  

  1. Suostumus uuteen yhteydenottoon   5. Ei suostumusta uuteen yhteydenottoon 
 

 

 

EX024_Outro2 

Kiitos. Tämä oli viimeinen kysymys. Haluamme vielä kerran kiittää teitä lämpimästi osallistumisesta kyselyyn. 

Tiedämme, että kyselylomake on pitkä ja vaikea, mutta apunne oli hyvin tärkeää! Osallistumisenne auttaat 

tutkijoita ymmärtämään, minkälaisia vaikutuksia väestön ikääntymisellä on eri Euroopan maissa.  

  1. Jatka 
 

 

 

EX106_HandOutA 

Ota vastaajalle jätettävä kysymyslomake ja täydennä vastaajan nimi ja tunnus (vastaaja-id) RespondentID 

lomakkeen etusivulle. Merkitse lomakkeen numero tähän sähköiseen haastatteluun alla olevaan kohtaan. Anna 

lomake vastaajalle.  

___________ 
 

 

  



Section_IV 

IV001_Intro 

TÄMÄ OSIO KOSKEE HAASTATTELUN AIKANA TEKEMIÄSI HAVAINTOJA JA SE TULISI TÄYTTÄÄ 

JOKAISEN LOPPUUN SUORITETUN YKSITTÄISEN HAASTATTELUN JÄLKEEN.  

  1. Jatka 
 

 

 

IV020_RelProxy 

Sijaisvastaaja on vastannut joihinkin tai kaikkiin henkilölle FLRespondentName osoitettuihin kysymyksiin. Mikä 

on sijaisvastaajan suhde henkilöön FLRespondentName ?  

  
1. Puoliso/kumppani 

  
2. Lapsi / vävy tai 

miniä 
  
3. Vanhempi / appi tai 

anoppi 
  
4. 

Sisarus 
  
5. 

Lapsenlapsi 
  
6. Muu 

sukulainen 

             

  
7. Hoitokodin 

työntekijä 
  
8. Kotiavustaja 

  
9. Ystävä/tuttava 

  
10. Muu     

 

 

 

IV002_PersPresent 

Oliko henkilön FLRespondentName haastattelun aikana läsnä koko ajan tai osan ajasta joku kolmas osapuoli, 

sijaisvastaajaa lukuun ottamatta?  

CodeAll  

  
1. Ei 

ketään 
  
2. Puoliso tai 

kumppani 
  
3. Vanhempi tai 

vanhemmat 
  
4. Lapsi tai 

lapset 
  
5. Muut 

sukulaiset 
  
6. Muita 

henkilöitä 
 

 

 

IV003_PersIntervened 

Ovatko nämä henkilöt puuttuneet haastatteluun?  

  1. Kyllä, usein   2. Kyllä, ajoittain   3. Ei 
 

 

 

IV004_WillingAnswer 

Kuinka kuvaisit henkilön FLRespondentName vastaushalukkuutta?  

  
1. Erittäin 

hyvä 
  
2. 

Hyvä 
  
3. 

Tyydyttävä 
  
4. 

Huono 
  
5. Hyvä alussa, huononi 

haastattelun aikana 
  
6. Huono alussa, parani 

haastattelun aikana 
 

 

 

IV005_WillingnessWorse 

Miksi vastaajan vastaushalukkuus väheni haastattelun aikana?  

CodeAll  

  1. Vastaajaa ei enää kiinnostanut   2. Vastaajan keskittymiskyky väheni tai hän väsyi   3. Muu syy, täsmennä 
 

 

 



IV006_OthReason 

Mikä muu syy?  

___________ 
 

 

IV007_AskClarification 

Pyysikö FLRespondentName selvennyksiä mihinkään kysymyksiin?  

  1. Ei koskaan   2. Ei juuri koskaan   3. Silloin tällöin   4. Usein   5. Hyvin usein   6. Aina 
 

 

 

IV008_RespUnderstoodQst 

Tuntuiko sinusta kaiken kaikkiaan, että FLRespondentName ymmärsi kysymykset?  

  1. Ei koskaan   2. Ei juuri koskaan   3. Silloin tällöin   4. Usein   5. Hyvin usein   6. Aina 
 

 

 

IV018_HelpShowcards 

Tarvitsiko vastaaja apua näyttökorttien lukemisessa haastattelun aikana?  

  1. Kyllä, näköongelmien vuoksi   2. Kyllä, lukutaito-ongelmien vuoksi   3. Ei 
 

 

 

IV009_AreaLocationBldg 

Minkä tyyppisellä alueella rakennus sijaitsee?  

  
1. 

Suurkaupunki 
  
2. Suurkaupungin lähiö tai 

esikaupunkialue 
  
3. Iso 

kaupunki 
  
4. Pieni 

kaupunki 
  
5. Taajama maaseudulla tai 

haja-asutusalue 
 

 

 

IV610_TypeBuilding 

Minkä tyyppisessä rakennuksessa kotitalous asuu?  

Hoitokoti tarjoaa asukkailleen kaikki seuraavat palvelut: lääkkeiden annostelu, ympärivuorokautinen 

henkilökohtainen avustaminen ja valvonta (ei välttämättä sairaanhoitajan suorittama) sekä huone ja ateriat.  

  

1. Maalaistalo, omakotitalo 

maatilalla 

  

2. Yhden tai 

kahden 

perheen 

erillistalo 
  

3. Yhden tai 

kahden 

perheen 

rivi- tai 

paritalo 

  

4. Rakennus, 

jossa on 3–8 

asuntoa 
  

5. Rakennus, 

jossa on 

vähintään 9 

asuntoa, mutta 

enintään 8 

kerrosta 

  

6. Kerrostalo, 

jossa on 

vähintään 9 

kerrosta 

             

  

7. Rakennuskompleksi, joka 

tarjoaa palveluja vanhuksille 

(vanhustentalo tai palvelutalo, 

mutta ei hoitokoti) 

  

8. Hoitokoti 

        

 

 

 



IV621_Certifiednurse 

Kuuluuko avustavaan tai valvovaan henkilökuntaan vähintään yksi sairaanhoitaja?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

IV012_StepstoEntrance 

Kuinka monta porrasta oli noustava tai laskeuduttava, jotta pääsi kotitalouden pääsisäänkäynnin luo?  

Älkää laskeko mukaan portaita, jotka voidaan jättää käyttämättä, koska kerrostalossa on hissi  

  1. Enintään 5   2. 6–15   3. 16–25   4. Yli 25 
 

 

 

IV019_InterviewerID 

Haastattelijatunnuksesi:  

___________ 
 

 

IV017_Outro 

Paljon kiitoksia tämän osion läpikäymisestä.  

  1. Jatka 
 

 

 

  



BST 



BRC 

RC001_strkid 

Ihan ensimmäiseksi haluaisin kysyä lapsista, joita teillä on mahdollisesti ollut. Heidän syntymäaikojensa 

muisteleminen saattaa auttaa teitä muistamaan muita tapahtumia.  

Press  

  1. Jatka 
 

 

 

RC022_evextkids 

Onko teillä ollut toista /koskaan ollut biologista lasta? Myös vain lyhyen aikaa eläneet lapset lasketaan mukaan.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RC023_nmextkids 

Kuinka monta muuta biologista lasta teillä on ollut, syntymän jälkeen kuolleet lapset mukaan lukien?  

Lisää tarvittaessa: Laskekaa mukaan lapset, jotka ovat kuolleet tai asuvat muualla.  
 

 

 

RC038_extadpt 

Oletteko adoptoinut toista /koskaan adoptoinut lapsen omaksenne?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RC039_nmextadpt 

Kuinka monta muuta lasta olette adoptoinut?  
 

 

 

RC060_rcend 

Lapsia koskeva osio päättyy tähän. Press  

  1. Jatka 
 

 

 

RC061_proxycheck 

Tarkista. Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vain vastaaja   2. Vastaaja ja sijaisvastaaja   3. Vain sijaisvastaaja 
 

 

 

RC024_kidyob 

Aloitetaan vanhimmasta lapsesta. Minä vuonna tämä 1. /2. /3. /4. /5. /6. /7. /8. /9. /10. /11. /12. /13. /14. /15. /16. 

/17. /18. /19. /20. lapsenne syntyi?  
 

 



 

RC025_kidname 

Kertoisitteko minulle tämän lapsen etunimen?  
 

 

 

RC026_kidgender 

Kysy tai koodaa: Onko {Lapsen nimi} mies- vai naispuolinen?  

  1. Mies   2. Nainen 
 

 

 

RC027_kidalive 

Onko {Lapsen nimi} yhä elossa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RC028_kidyod 

Minä vuonna {Lapsen nimi} kuoli?  
 

 

 

RC029_malv 

Lopetitteko työnteon tilapäisesti tai pysyvästi, kun {Lapsen nimi} syntyi?  

  

1. Kyllä, lopetti työnteon 

tilapäisesti (ml. perhevapaalle 

jääminen) 

  

2. Kyllä, ei 

työskennellyt enää sen 

jälkeen 

  

5. Ei, ei 

keskeyttänyt 

työntekoa 

  

9. Ei koske tätä henkilöä: ei 

työskennellyt kyseisenä 

ajankohtana 
 

 

 

RC030_malvdur 

Kuinka pitkäksi aikaa keskeytitte työnteon?  

  

1. Enintään 1 

kuukauden 

ajaksi    

2. Yli 1 

kuukauden, 

mutta 

korkeintaan 3 

kuukauden ajaksi 

  

3. Yli 3 

kuukauden, 

mutta 

korkeintaan 6 

kuukauden ajaksi 

  

4. Yli puolen 

vuoden, mutta 

korkeintaan 

vuoden ajaksi 

  

5. Yli vuoden, 

mutta 

korkeintaan 3 

vuoden ajaksi 

  

6. Vähintään 3 

vuoden ajaksi, 

mutta työskenteli 

jossain vaiheessa 

sen jälkeen 
 

 

 

RC030a_malws 

Milloin aloitte työskennellä uudelleen?  
 

 

 

RC031_malvsoi 

Katsokaa korttia [36]. Mitä tulolähteitä teillä oli, kun {Lapsen nimi} syntyi?  

ReadOut CodeAll  

file:///C:/Users/mmak/Dropbox/SHAREbox/data_documentation/%3fgoto=SBQSelectSection&module_id=Showcard&questionnaire_id=7&translation_id=32%23showcard_39


  

1. Omia 

palkkatuloja 

(ansiotyö 

palkansaajana tai 

yrittäjänä) 

  

2. Puolisolta tai 

kumppanilta 

saatu 

taloudellinen 

tuki 

  

3. Äitiys/vanhempainraha, 

kotihoidontuki (hoitoraha) 

  

4. 

Lapsilisä 

  

5. Muulta perheeltä (ei 

puoliso/kumppani) tai 

ystäviltä saatu 

taloudellinen tuki 

  

6. 

Varat 

tai 

säästöt 

             

  97. Muu           
 

 

 

RC031a_malvsoi 

Voisitteko täsmentää?  

___________ 
 

 

RC032_malvmon1 

Voitteko kertoa, kuinka suuri ensimmäinen äitiysrahanne oli kuukaudessa, kun saitte {Lapsen nimi} -nimisen 

lapsen?  

Syötä summa. Syötä valuutta seuraavan kysymyksen kohdalla  
 

 

 

RC033_malvcur1 

Kysy tai koodaa: Mikä valuutta oli kyseessä?  

  
1. euroa 

  
2. markkaa 

  
3. kruunua (Ruotsi) 

  
4. kruunua 

(Norja) 
  
5. kruunua 

(Tanska) 
  
6. 

ruplaa 

             

  
7. markkaa 

(Saksa) 
  
8. puntaa (Iso-

Britannia) 
  
97. jokin muu valuutta, 

mikä 
      

 

 

 

RC733_specify 

Specify  

___________ 
 

 

RC040_kidname 

Aloitetaan ensimmäisestä adoptoimastanne lapsesta. Mikä on tämän 1. /2. /3. /4. /5. /6. /7. /8. /9. /10. /11. /12. /13. 

/14. /15. /16. /17. /18. /19. /20. (adoptoidun) lapsenne nimi?  
 

 

 

RC041_yradopt 

Milloin adoptoitte {Lapsen nimi} -nimisen lapsen?  
 

 

 



RC042_kidgender 

Kysy tai koodaa: Onko {Lapsen nimi} mies- vai naispuolinen?  

  1. Mies   2. Nainen 
 

 

 

RC043_kidyob 

Minä vuonna {Lapsen nimi} syntyi?  
 

 

 

RC044_kidalive 

Onko {Lapsen nimi} yhä elossa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RC045_kidyod 

Minä vuonna {Lapsen nimi} kuoli?  
 

 

 

RC046_malv 

Lopetitteko työnteon tilapäisesti tai pysyvästi, kun {Lapsen nimi} adoptoitiin?  

  
1. Kyllä, lopetti 

työnteon tilapäisesti 
  
2. Kyllä, ei työskennellyt 

enää sen jälkeen 
  
5. Ei, ei keskeyttänyt 

työntekoa 
  
9. Ei koske tätä henkilöä: ei 

työskennellyt kyseisenä ajankohtana 
 

 

 

RC047_malvdur 

Kuinka pitkäksi aikaa keskeytitte työnteon?  

  

1. Korkeintaan 

yhden 

kuukauden 

ajaksi 

  

2. Yli 1 kk 

mutta 

korkeintaan 3 

kuukauden 

ajaksi 

  

3. Yli 3 kk 

mutta 

korkeintaan 6 

kuukauden 

ajaksi 

  

4. Yli puolen 

vuoden mutta 

korkeintaan 1 

vuoden ajaksi 

  

5. Yli 1 vuoden 

mutta 

korkeintaan 3 

vuoden ajaksi 

  

6. Yli 3 vuoden 

ajaksi, mutta 

työskenteli jossain 

vaiheessa sen 

jälkeen 
 

 

 

RC047a_malws 

Milloin aloitte työskennellä uudelleen?  
 

 

 

RC048_malvsoi 

Katsokaa korttia [36]. Mitä tulolähteitä teillä oli, kun {Lapsen nimi} adoptoitiin?  

ReadOut CodeAll  

file:///C:/Users/mmak/Dropbox/SHAREbox/data_documentation/%3fgoto=SBQSelectSection&module_id=Showcard&questionnaire_id=7&translation_id=32%23showcard_39


  

1. Omia 

palkkatuloja 

(ansiotyö 

palkansaajana tai 

yrittäjänä) 

  

2. Puolisolta tai 

kumppanilta 

saatu 

taloudellinen 

tuki 

  

3. Äitiys/vanhempainraha, 

kotihoidontuki (hoitoraha) 

  

4. 

Lapsilisä 

  

5. Muulta perheeltä (ei 

puoliso/kumppani) tai 

ystäviltä saatu 

taloudellinen tuki 

  

6. 

Varat 

tai 

säästöt 

             

  97. Muu           
 

 

 

RC048a_malvsoi 

Voisitteko täsmentää?  

___________ 
 

 

RC049_malvmon1 

Voitteko kertoa, kuinka suuri ensimmäinen äitiysrahanne oli, kun adoptoitte {Lapsen nimi} -nimisen lapsen?  

Syötä summa. Syötä valuutta seuraavan kysymyksen kohdalla  
 

 

 

RC050_malvcur1 

Kysy tai koodaa: Mikä valuutta oli kyseessä?  

  
1. euroa 

  
2. markkaa 

  
3. kruunua (Ruotsi) 

  
4. kruunua 

(Norja) 
  
5. kruunua 

(Tanska) 
  
6. 

ruplaa 

             

  
7. markkaa 

(Saksa) 
  
8. puntaa (Iso-

Britannia) 
  
97. jokin muu valuutta, 

mikä 
      

 

 

 

RC750_specify 

Specify  

___________ 
 

 

  



BNewChild 

RC024_kidyob 

Aloitetaan vanhimmasta lapsesta. Minä vuonna tämä 1. /2. /3. /4. /5. /6. /7. /8. /9. /10. /11. /12. /13. /14. /15. /16. 

/17. /18. /19. /20. lapsenne syntyi?  
 

 

 

RC025_kidname 

Kertoisitteko minulle tämän lapsen etunimen?  
 

 

 

RC026_kidgender 

Kysy tai koodaa: Onko {Lapsen nimi} mies- vai naispuolinen?  

  1. Mies   2. Nainen 
 

 

 

RC027_kidalive 

Onko {Lapsen nimi} yhä elossa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RC028_kidyod 

Minä vuonna {Lapsen nimi} kuoli?  
 

 

 

RC029_malv 

Lopetitteko työnteon tilapäisesti tai pysyvästi, kun {Lapsen nimi} syntyi?  

  

1. Kyllä, lopetti työnteon 

tilapäisesti (ml. perhevapaalle 

jääminen) 

  

2. Kyllä, ei 

työskennellyt enää sen 

jälkeen 

  

5. Ei, ei 

keskeyttänyt 

työntekoa 

  

9. Ei koske tätä henkilöä: ei 

työskennellyt kyseisenä 

ajankohtana 
 

 

 

RC030_malvdur 

Kuinka pitkäksi aikaa keskeytitte työnteon?  

  

1. Enintään 1 

kuukauden 

ajaksi    

2. Yli 1 

kuukauden, 

mutta 

korkeintaan 3 

kuukauden ajaksi 

  

3. Yli 3 

kuukauden, 

mutta 

korkeintaan 6 

kuukauden ajaksi 

  

4. Yli puolen 

vuoden, mutta 

korkeintaan 

vuoden ajaksi 

  

5. Yli vuoden, 

mutta 

korkeintaan 3 

vuoden ajaksi 

  

6. Vähintään 3 

vuoden ajaksi, 

mutta työskenteli 

jossain vaiheessa 

sen jälkeen 
 

 

 

RC030a_malws 



Milloin aloitte työskennellä uudelleen?  
 

 

 

RC031_malvsoi 

Katsokaa korttia [36]. Mitä tulolähteitä teillä oli, kun {Lapsen nimi} syntyi?  

ReadOut CodeAll  

  

1. Omia 

palkkatuloja 

(ansiotyö 

palkansaajana tai 

yrittäjänä) 

  

2. Puolisolta tai 

kumppanilta 

saatu 

taloudellinen 

tuki 

  

3. Äitiys/vanhempainraha, 

kotihoidontuki (hoitoraha) 

  

4. 

Lapsilisä 

  

5. Muulta perheeltä (ei 

puoliso/kumppani) tai 

ystäviltä saatu 

taloudellinen tuki 

  

6. 

Varat 

tai 

säästöt 

             

  97. Muu           
 

 

 

RC031a_malvsoi 

Voisitteko täsmentää?  

___________ 
 

 

RC032_malvmon1 

Voitteko kertoa, kuinka suuri ensimmäinen äitiysrahanne oli kuukaudessa, kun saitte {Lapsen nimi} -nimisen 

lapsen?  

Syötä summa. Syötä valuutta seuraavan kysymyksen kohdalla  
 

 

 

RC033_malvcur1 

Kysy tai koodaa: Mikä valuutta oli kyseessä?  

  
1. euroa 

  
2. markkaa 

  
3. kruunua (Ruotsi) 

  
4. kruunua 

(Norja) 
  
5. kruunua 

(Tanska) 
  
6. 

ruplaa 

             

  
7. markkaa 

(Saksa) 
  
8. puntaa (Iso-

Britannia) 
  
97. jokin muu valuutta, 

mikä 
      

 

 

 

RC733_specify 

Specify  

___________ 
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BAdoptChild 

RC040_kidname 

Aloitetaan ensimmäisestä adoptoimastanne lapsesta. Mikä on tämän 1. /2. /3. /4. /5. /6. /7. /8. /9. /10. /11. /12. /13. 

/14. /15. /16. /17. /18. /19. /20. (adoptoidun) lapsenne nimi?  
 

 

 

RC041_yradopt 

Milloin adoptoitte {Lapsen nimi} -nimisen lapsen?  
 

 

 

RC042_kidgender 

Kysy tai koodaa: Onko {Lapsen nimi} mies- vai naispuolinen?  

  1. Mies   2. Nainen 
 

 

 

RC043_kidyob 

Minä vuonna {Lapsen nimi} syntyi?  
 

 

 

RC044_kidalive 

Onko {Lapsen nimi} yhä elossa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RC045_kidyod 

Minä vuonna {Lapsen nimi} kuoli?  
 

 

 

RC046_malv 

Lopetitteko työnteon tilapäisesti tai pysyvästi, kun {Lapsen nimi} adoptoitiin?  

  
1. Kyllä, lopetti 

työnteon tilapäisesti 
  
2. Kyllä, ei työskennellyt 

enää sen jälkeen 
  
5. Ei, ei keskeyttänyt 

työntekoa 
  
9. Ei koske tätä henkilöä: ei 

työskennellyt kyseisenä ajankohtana 
 

 

 

RC047_malvdur 

Kuinka pitkäksi aikaa keskeytitte työnteon?  

  

1. Korkeintaan 

yhden 

kuukauden 

ajaksi 

  

2. Yli 1 kk 

mutta 

korkeintaan 3 
  

3. Yli 3 kk 

mutta 

korkeintaan 6 
  

4. Yli puolen 

vuoden mutta 

korkeintaan 1 

vuoden ajaksi 

  

5. Yli 1 vuoden 

mutta 

korkeintaan 3 

vuoden ajaksi 

  

6. Yli 3 vuoden 

ajaksi, mutta 

työskenteli jossain 



kuukauden 

ajaksi 

kuukauden 

ajaksi 

vaiheessa sen 

jälkeen 
 

 

 

RC047a_malws 

Milloin aloitte työskennellä uudelleen?  
 

 

 

RC048_malvsoi 

Katsokaa korttia [36]. Mitä tulolähteitä teillä oli, kun {Lapsen nimi} adoptoitiin?  

ReadOut CodeAll  

  

1. Omia 

palkkatuloja 

(ansiotyö 

palkansaajana tai 

yrittäjänä) 

  

2. Puolisolta tai 

kumppanilta 

saatu 

taloudellinen 

tuki 

  

3. Äitiys/vanhempainraha, 

kotihoidontuki (hoitoraha) 

  

4. 

Lapsilisä 

  

5. Muulta perheeltä (ei 

puoliso/kumppani) tai 

ystäviltä saatu 

taloudellinen tuki 

  

6. 

Varat 

tai 

säästöt 

             

  97. Muu           
 

 

 

RC048a_malvsoi 

Voisitteko täsmentää?  

___________ 
 

 

RC049_malvmon1 

Voitteko kertoa, kuinka suuri ensimmäinen äitiysrahanne oli, kun adoptoitte {Lapsen nimi} -nimisen lapsen?  

Syötä summa. Syötä valuutta seuraavan kysymyksen kohdalla  
 

 

 

RC050_malvcur1 

Kysy tai koodaa: Mikä valuutta oli kyseessä?  

  
1. euroa 

  
2. markkaa 

  
3. kruunua (Ruotsi) 

  
4. kruunua 

(Norja) 
  
5. kruunua 

(Tanska) 
  
6. 

ruplaa 

             

  
7. markkaa 

(Saksa) 
  
8. puntaa (Iso-

Britannia) 
  
97. jokin muu valuutta, 

mikä 
      

 

 

 

RC750_specify 

Specify  

___________ 
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BNotAliveChild 



BRP 

RP001_prtstart 

Seuraavaksi haluaisin tiedustella parisuhteistanne, joita teillä on mahdollisesti ollut.  

Press  

  1. Jatka 
 

 

 

RP002_prtmar 

Oletteko koskaan ollut naimisissa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RP002e_howoftenmar 

Kuinka monta kertaa olette ollut naimisissa?  
 

 

 

RP002d_prtliv 

Oletteko /Kun avioliittoanne ei oteta huomioon, oletteko /Kun avioliittojanne ei oteta huomioon, oletteko koskaan 

ollut avoliitossa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RP016_prtnocohp 

Kun ei oteta huomioon niitä suhteita, joista olemme jo keskustelleet, oletteko /Oletteko koskaan ollut 

pitkäaikaisessa merkityksellisessä suhteessa, mutta kumppaninne on asunut suurimman osan ajasta eri osoitteessa 

kuin te?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RP022_rpend 

Kumppaneita koskeva osio päättyy tähän. Press  

  1. Jatka 
 

 

 

RP023_proxycheck 

Tarkista. Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vain vastaaja   2. Vastaaja ja sijaisvastaaja   3. Vain sijaisvastaaja 
 

 

 

RP004_prtname 



Kun puhutaan ensimmäisestä näistä suhteista, mikä /Mikä /Kun puhutaan '+FLNumber+' avioliitostanne, mikä oli 

kumppaninne etunimi?  
 

 

 

RP004c_relstrat 

Milloin suhteenne henkilön RP004_prtname kanssa alkoi?  
 

 

 

RP008_prtyrmar 

Minä vuonna menitte naimisiin henkilön {Kumppanin nimi} kanssa?  
 

 

 

RP004b_prtyrliv 

Minä vuonna aloitte asua yhdessä henkilön {Kumppanin nimi} kanssa?  

Koodaa 9997, jos eivät asuneet koskaan yhdessä.  
 

 

 

RP003_prtyr 

Minä vuonna aloitte asua yhdessä henkilön {Kumppanin nimi} kanssa?  
 

 

 

RP009_prtstill 

Kysy tai koodaa: Asutteko edelleen henkilön {Kumppanin nimi} kanssa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RP010_prtrsbrp 

Kysy tai koodaa: Mistä tämä johtuu? Koodaa 1, jos kyseessä on rekisteröidyn parisuhteen purkautuminen.  

  
1. Suhteen kariutuminen (avioero 

mukaan lukien) 
  
2. Jäi leskeksi / kumppani 

kuoli 
  
3. Kumppani muutti 

hoitokotiin 
  
97. Muu 

syy 
 

 

 

RP011_prtyod 

Minä vuonna {Kumppanin nimi} kuoli?  
 

 

 

RP012_prtyrstp 

Minä vuonna lopetitte yhdessä asumisen henkilön {Kumppanin nimi} kanssa?  
 

 

 

RP013_prtdiv 



Kysy tai koodaa: Otitteko avioeron henkilöstä {Kumppanin nimi} ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RP014_prtyrdiv 

Minä vuonna otitte avioeron henkilöstä {Kumppanin nimi} ?  
 

 

 

RP015a_prtothliv 

Oletteko koskaan olleet avoliitossa jonkun muun kanssa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RP017_prtncstrt 

Minä vuonna tämä suhde alkoi?  
 

 

 

RP018_prtncname 

Mikä oli kumppaninne nimi?  
 

 

 

RP019_prtncstill 

Oletteko edelleen suhteessa henkilön {Kumppanin nimi} kanssa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RP020_prtncend 

Minä vuonna suhteenne päättyi?  
 

 

 

RP021_prtoth 

Oletteko koskaan ollut muussa pitkäaikaisessa merkityksellisessä suhteessa, mutta kumppaninne on asunut 

suurimman osan ajasta eri osoitteessa kuin te?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

  



BPartner 

RP004_prtname 

Kun puhutaan ensimmäisestä näistä suhteista, mikä /Mikä /Kun puhutaan '+FLNumber+' avioliitostanne, mikä oli 

kumppaninne etunimi?  
 

 

 

RP004c_relstrat 

Milloin suhteenne henkilön RP004_prtname kanssa alkoi?  
 

 

 

RP008_prtyrmar 

Minä vuonna menitte naimisiin henkilön {Kumppanin nimi} kanssa?  
 

 

 

RP004b_prtyrliv 

Minä vuonna aloitte asua yhdessä henkilön {Kumppanin nimi} kanssa?  

Koodaa 9997, jos eivät asuneet koskaan yhdessä.  
 

 

 

RP003_prtyr 

Minä vuonna aloitte asua yhdessä henkilön {Kumppanin nimi} kanssa?  
 

 

 

RP009_prtstill 

Kysy tai koodaa: Asutteko edelleen henkilön {Kumppanin nimi} kanssa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RP010_prtrsbrp 

Kysy tai koodaa: Mistä tämä johtuu? Koodaa 1, jos kyseessä on rekisteröidyn parisuhteen purkautuminen.  

  
1. Suhteen kariutuminen (avioero 

mukaan lukien) 
  
2. Jäi leskeksi / kumppani 

kuoli 
  
3. Kumppani muutti 

hoitokotiin 
  
97. Muu 

syy 
 

 

 

RP011_prtyod 

Minä vuonna {Kumppanin nimi} kuoli?  
 

 

 

RP012_prtyrstp 

Minä vuonna lopetitte yhdessä asumisen henkilön {Kumppanin nimi} kanssa?  
 

 



 

RP013_prtdiv 

Kysy tai koodaa: Otitteko avioeron henkilöstä {Kumppanin nimi} ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RP014_prtyrdiv 

Minä vuonna otitte avioeron henkilöstä {Kumppanin nimi} ?  
 

 

 

RP015a_prtothliv 

Oletteko koskaan olleet avoliitossa jonkun muun kanssa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

  



BNoCoPartner 

RP017_prtncstrt 

Minä vuonna tämä suhde alkoi?  
 

 

 

RP018_prtncname 

Mikä oli kumppaninne nimi?  
 

 

 

RP019_prtncstill 

Oletteko edelleen suhteessa henkilön {Kumppanin nimi} kanssa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RP020_prtncend 

Minä vuonna suhteenne päättyi?  
 

 

 

RP021_prtoth 

Oletteko koskaan ollut muussa pitkäaikaisessa merkityksellisessä suhteessa, mutta kumppaninne on asunut 

suurimman osan ajasta eri osoitteessa kuin te?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

  



BRA 

RA001_acstrt 

Haastattelun seuraavassa osassa kyselen tietoja, jotka liittyvät niihin paikkoihin, joissa olette asuneet elämänne 

varrella.  

Press  

  1. Jatka 
 

 

 

RA002_acmintro 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Oletteko kokeneet mitään tässä kortissa mainituista asioista?  

CodeAll  

  

1. Asui 

lastenkodissa 
  

2. Oli kasvattilapsena 

toisessa perheessä 
  

3. Evakuoitiin tai 

siirrettiin toiseen 

paikkaan sodan 

aikana 

  

4. Asui vanki- tai 

sotaleirillä 
  

5. Asui 

vankilassa 
  

6. Asui 

työleirillä 

             

  

7. Asui 

keskitysleirillä 
  

8. Oli potilaana 

tuberkuloosihoitolassa 
  

9. Oli psykiatrisessa 

sairaalassa 
  

10. Oli 

kodittomana 

vähintään 

kuukauden ajan 

  

96. Ei 

mikään 

näistä 
  

 

 

 

RA003_acyrest 

Minä vuonna aloitte asua yksin tai perustitte oman kotitalouden?  

Jos vastaaja kysyy, kerro, että kyseessä on vuosi, jolloin vastaaja perusti ensimmäisen oman kotitaloutensa 

muutettuaan pois lapsuuskodistaan. Koodaa 9997, jos vastaaja ei ole koskaan perustanut omaa kotitaloutta.  
 

 

 

RA004_acborn 

"Asuinpaikka" tarkoittaa asuntoa tai taloa, jossa vastaaja asui.  

Haluaisin kysyä asuinpaikasta, jossa asuitte synnyttyänne. Asuitteko siellä vähintään vuoden ajan?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RA732_whoinhousehold 

CodeAll  

Katsokaa korttia [43]. Kerroitte, että muutitte omaan talouteen tai pois vanhempienne luota vuonna 

RA003_acyrest . Miettikää tätä ajanjaksoa, joka alkoi vuodesta RA003_acyrest ja joka päättyy tähän hetkeen. 

Keiden tässä kortissa mainittujen henkilöiden kanssa olette asunut vähintään vuoden verran? Sillä ei ole 

merkitystä, muuttiko tuo henkilö teidän luoksenne vai muutitteko te hänen luokseen.  

  1. Äiti   2. Isä   3. Anoppi   4. Appi   96. Ei kukaan näistä 
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RA027_proxycheck 

Tarkista. Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vain vastaaja   2. Vastaaja ja sijaisvastaaja   3. Vain sijaisvastaaja 
 

 

 

RA025_acend 

Asumista koskeva osio päättyy tähän. Press  

  1. Jatka 
 

 

 

RA005_acstl 

Muutitteko suoraan seuraavaan asuinpaikkaanne ja asuitteko siellä vähintään vuoden ajan?  

Suoraan = alle puolen vuoden jälkeen  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RA006_acstrt 

Milloin aloitte asua ensimmäisessä/seuraavassa/ asuinpaikassa, jossa asuitte vähintään yhden vuoden ajan tai 

pidempään?  
 

 

 

RA026_acwhere 

Millä nimellä haluatte tätä paikkaa kutsuttavan?  

Tämän kysymyksen tarkoitus on vain yksilöidä paikka henkilökohtaisten tapahtumien luettelossa. Kyseessä voi 

olla kadunnimi, paikkakunnan (yksilöllinen) nimi tai rakennuksen kuvaus, kuten "Helsingin asuntomme".  
 

 

 

RA007_acest 

Pyydä vastaajaa arvioimaan, minä vuonna hän alkoi asua tässä (seuraavassa) asunnossa. Jos vastaaja ei pysty 

arvioimaan vuotta, pyydä häntä kertomaan vuosikymmen ja syötä kyseisen vuosikymmenen puoliväli. Jos vastaaja 

siis vastaa "1940-luvulla", syötä 1945.  
 

 

 

RA008_actyp 

: Yksityisasunnolla tarkoitetaan asuntoa, jonka vastaaja on omistanut tai vuokrannut taikka hänen vanhempansa tai 

huoltajansa ovat omistaneet tai vuokranneet.  

Oliko kyseessä yksityisasunto?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RA009_acprtyp 



: Vuokratta tarkoittaa seuraavia asioita: asuminen sukulaisten tai ystävien luona, työsuhdeasunnossa, työnantajan 

tarjoamassa asunnossa tai sukulaisten/ystävien tarjoamassa asunnossa. Alivuokralainen (henkilö, joka vuokraa 

asunnon joltakulta, joka itse vuokraa asunnon kolmannelta osapuolelta) luokitellaan vuokralaiseksi.  

Asuivatko vanhempanne tai huoltajanne siellä omistajina, asunto-osuuskunnan jäseninä tai vuokralaisina vai 

asuivatko he vuokratta? /Asuitteko siellä omistajana, asunto-osuuskunnan jäsenenä tai vuokralaisena vai asuitteko 

vuokratta? ?  

  1. Omistaja   2. Asunto-osuuskunnan jäsen   3. Vuokralainen   4. Vuokratta   97. Muu 
 

 

 

RA709_acspo 

Kerroitte, että vanhempanne tai huoltajanne /te /te asuivat/asuitte vuokralaisina/vuokralaisena. Oliko kyseessä 

sosiaalisesti tuettu vuokra-asunto, kaupungin vuokra-asunto tai muu vastaava?  

Kaupungin vuokra-asunnoissa sekä muissa sosiaalisesti tuetuissa vuokra-asunnoissa vuokrat ovat markkinahintaa 

alhaisemmat. Tuettu vuokra-asunto ei tarkoita työnantajan tarjoamaa vuokra-asuntoa.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RA010_acspo 

Täsmentäisittekö, mitä "muu" tarkoittaa?  

___________ 
 

 

RA011_acnprtyp 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Minkä tyyppinen asuinpaikka oli kyseessä?  

  
1. Sisäoppilaitos tai 

opiskelija-asuntola 
  
2. Orpo- tai 

lastenkoti 
  
3. 

Armeijamajoitus 
  
4. 

Mielisairaala 
  
5. Muu 

sairaala 
  
6. Vanhainkoti 

             

  

7. Vankila 

  

8. Sotavankileiri 

  

9. Työleiri 

  

10. 

Keskitysleiri   

11. 

Pakolaisleiri   

12. 

Uskonnollinen 

laitos 

             

  97. Muu           
 

 

 

RA012_acspo 

Täsmentäisittekö, mitä "muu" tarkoittaa?  

___________ 
 

 

RA013_acountyn 

Sijaitsiko tämä asuinpaikka nykyisen Suomen valtion alueella?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 



RA015_acountry 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Millä alueella tämä asuinpaikka sijaitsi?  

  
1. Uusimaa 

  
2. Varsinais-

Suomi 
  
3. Kanta-Häme 

  
4. Päijät-Häme 

  
5. Pirkanmaa 

  
6. 

Kymenlaakso 

             

  
7. Etelä-Karjala 

  
8. Pohjois-

Karjala 
  
9. Etelä-Savo 

  
10. Pohjois-Savo 

  
11. Keski-

Suomi 
  
12. Satakunta 

             

  
13. Pohjanmaa 

  
14. Etelä-

Pohjanmaa 
  
15. Keski-

Pohjanmaa 
  
16. Pohjois-

Pohjanmaa 
  
17. Kainuu 

  
18. Lappi 

             

  
19. 

Ahvenanmaa 
          

 

 

 

RA017_acchcity 

ReadOut  

Kuinka kuvailisitte aluetta, jolla tämä asuinpaikka sijaitsi?  

  
1. 

Suurkaupunki 
  
2. Suurkaupungin lähiö tai 

esikaupunkialue 
  
3. Iso 

kaupunki 
  
4. Pieni kaupunki tai 

kauppala 
  

5. Maaseutualue tai 

kylä 
 

 

 

RA018_acquire 

Katsokaa korttia [42]. Kuinka hankitte tämän kiinteistön?  

CodeAll Selvyyden vuoksi: "omiin varoihin" sisältyvät myös puolison varat. Jos vastaaja sai kiinteistön tai 

asunnon kunnalta tai valtiolta ilmaiseksi, koodaa 6.  

  

1. Hankki tai 

rakensi sen omilla 

varoilla tai 

säästöjen turvin 

  

2. Hankki tai rakensi 

sen lainan tai 

kiinnityksen avulla 
  

3. Hankki tai rakensi sen 

perheeltä (ml. omat tai 

puolison vanhemmat) saadun 

avun tai tuen avulla 

  

4. Sai sen 

perintönä 
  

5. Sai 

sen 

lahjana 
  

6. Hankki 

sen muulla 

tavalla 

 

 

 

RA021_acstop 

Minä vuonna lopetitte asumisen tässä asuinpaikassa ( RA026_acwhere , jossa asuitte syntymänne jälkeen /aloitte 

asumaan paikassa '+FL_livingin+' )?  

Koodaa 9997, jos vastaaja asuu edelleen samassa asuinpaikassa (eli samassa asunnossa tai talossa).  
 

 

 

RA022_acdone 

ReadOut  

Mitä teitte kiinteistölle, kun lopetitte siellä asumisen?  

  1. Möi sen   2. Piti sen   3. Antoi sen lahjaksi jollekulle   4. Kiinteistö takavarikoitiin   96. Ei mikään näistä 
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RA022a_stillown 

Omistatteko edelleen tämän kiinteistön?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RA022b_dowith 

Mitä teitte kiinteistölle?  

ReadOut  

  1. Möi sen   3. Antoi sen lahjaksi jollekulle   4. Kiinteistö takavarikoitiin   96. Ei mikään näistä 
 

 

 

RA022c_yrsellprop 

Minä vuonna möitte kiinteistön?  
 

 

 

CountryCode 

FLDefault[96[ FLDefaultExtended[96[ FLDefault[74[ : FLDefault[95[ FLDefaultExtended[95[  
 

 

 

CountryCodeId 

 

 

 

CountryCodeNummer 

 

 

 

RA733_STARTYEARLIVING 

Minä vuonna aloitte asua äitinne /isänne /anoppinne /appenne kanssa ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun olitte 

perustanut oman kotitalouden tai muuttanut pois lapsuuskodistanne RA003_acyrest ?  
 

 

 

RA734_STOPYEARLIVING 

Jos vastaaja asuu edelleen tämän sukulaisen kanssa, koodaa 9997.  

Minä vuonna lopetitte asumisen äitinne/isänne/anoppinne/appenne/ kanssa ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun 

olitte perustanut oman kotitalouden tai muuttanut pois lapsuuskodistanne RA003_acyrest ?  
 

 

 

RA738_helpcoresidentFirst 

Asuitteko äitinne/isänne/anoppinne/appenne/ kanssa mielestänne pääasiassa siksi, jotta voisitte helpottaa 

äitinne/isänne/anoppinne/appenne/ asumista, jotta hän pystyi auttamaan teitä vai koska se hyödytti teitä 

molempia?  



  
1. Helpotti ^RespRelation 

asumista 
  
2. Helpotti vastaajan 

asumista 
  
3. Helpotti molempien 

asumista 
  
4. Ei helpottanut kummankaan 

asumista 
 

 

 

RA735_OTHERPERIOD 

Asuiko äitinne/isänne/anoppinne/appenne/ kanssanne myöhemmin vähintään vuoden ajan?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RA736_STARTYEARLIVINGLASTTIME 

Minä vuonna aloitte asua yhdessä äitinne/isänne/anoppinne/appenne/ kanssa viimeisen kerran?  

Jos vastaaja asui tämän sukulaisen kanssa useammin kuin kaksi kertaa, kirjaa viimeisin ajanjakso  
 

 

 

RA737_STOPYEARLIVINGLASTTIME 

Jos vastaaja asuu edelleen tämän sukulaisen kanssa, koodaa 9997.  

Minä vuonna lopetitte yhdessä asumisen äitinne/isänne/anoppinne/appenne/ kanssa viimeisen kerran?  
 

 

 

RA740_helpcoresidentCurrent 

Asutteko yhdessä äitinne/isänne/anoppinne/appenne/ kanssa mielestänne pääasiassa siksi, jotta voisitte helpottaa 

äitinne/isänne/anoppinne/appenne/ asumista, jotta hän pystyisi auttamaan teitä vai koska se hyödyttää teitä 

molempia?  

  
1. Helpottaa ^RespRelation 

asumista 
  
2. Helpottaa vastaajan 

asumista 
  
3. Helpottaa molempien 

asumista 
  
4. Ei helpota kummankaan 

asumista 
 

 

 

RA739_helpcoresidentLast 

Asuitteko äitinne/isänne/anoppinne/appenne/ kanssa mielestänne pääasiassa siksi, jotta voisitte helpottaa 

äitinne/isänne/anoppinne/appenne/ asumista, jotta hän pystyi auttamaan teitä vai koska se hyödytti teitä 

molempia?  

  
1. Helpotti ^RespRelation 

asumista 
  
2. Helpotti vastaajan 

asumista 
  
3. Helpotti molempien 

asumista 
  
4. Ei helpottanut kummankaan 

asumista 
 

 

 

RA741_STARTYEARLIVING 

Kerroitte aiemmin, että CHILDNAME asuu kanssanne samassa taloudessa. Mistä lähtien olette asunut 

CHILDNAME kanssa?  

Mikäli vastaaja on asunut kyseisen lapsensa kanssa useampaan kertaan, tallenna se vuosi, jolloin nykyinen 

yhdessäasuminen alkoi. Jos vuosi on sama kuin lapsen syntymävuosi tai adoptiovuosi, tallenna 9997  
 

 

 

RA742_HELPCORESIDENTCHILD 



Sanoisitteko, että asutte yhdessä henkilön CHILDNAME kanssa lähinnä auttaaksenne häntä, vai auttaako hän 

enemmäkin teitä, vai onko yhdessäasumisesta apua kummallekin?  

  Auttaa henkilöä ^CHILDNAME   Auttaa vastaajaa   Kummallekin apua   Ei auta kumpaakaan 
 

 

 

RA743_YEARLEFT 

Mikäli CHILDNAME ei ole muuttanut pois vanhempien luota tai perustanut omaa talouttaan, koodaa 9997. Jos 

lapsi muutti pois vanhempien luota tai perusti oman talouden useampaan kertaan, tallenna se vuosi, jolloin tämä 

tapahtui ensimmäisen kerran.  

Milloin CHILDNAME muutti omaan talouteensa tai pois vanhempien luota (vähintään vuodeksi)?  
 

 

 

  



BResidence 

RA005_acstl 

Muutitteko suoraan seuraavaan asuinpaikkaanne ja asuitteko siellä vähintään vuoden ajan?  

Suoraan = alle puolen vuoden jälkeen  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RA006_acstrt 

Milloin aloitte asua ensimmäisessä/seuraavassa/ asuinpaikassa, jossa asuitte vähintään yhden vuoden ajan tai 

pidempään?  
 

 

 

RA026_acwhere 

Millä nimellä haluatte tätä paikkaa kutsuttavan?  

Tämän kysymyksen tarkoitus on vain yksilöidä paikka henkilökohtaisten tapahtumien luettelossa. Kyseessä voi 

olla kadunnimi, paikkakunnan (yksilöllinen) nimi tai rakennuksen kuvaus, kuten "Helsingin asuntomme".  
 

 

 

RA007_acest 

Pyydä vastaajaa arvioimaan, minä vuonna hän alkoi asua tässä (seuraavassa) asunnossa. Jos vastaaja ei pysty 

arvioimaan vuotta, pyydä häntä kertomaan vuosikymmen ja syötä kyseisen vuosikymmenen puoliväli. Jos vastaaja 

siis vastaa "1940-luvulla", syötä 1945.  
 

 

 

RA008_actyp 

: Yksityisasunnolla tarkoitetaan asuntoa, jonka vastaaja on omistanut tai vuokrannut taikka hänen vanhempansa tai 

huoltajansa ovat omistaneet tai vuokranneet.  

Oliko kyseessä yksityisasunto?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RA009_acprtyp 

: Vuokratta tarkoittaa seuraavia asioita: asuminen sukulaisten tai ystävien luona, työsuhdeasunnossa, työnantajan 

tarjoamassa asunnossa tai sukulaisten/ystävien tarjoamassa asunnossa. Alivuokralainen (henkilö, joka vuokraa 

asunnon joltakulta, joka itse vuokraa asunnon kolmannelta osapuolelta) luokitellaan vuokralaiseksi.  

Asuivatko vanhempanne tai huoltajanne siellä omistajina, asunto-osuuskunnan jäseninä tai vuokralaisina vai 

asuivatko he vuokratta? /Asuitteko siellä omistajana, asunto-osuuskunnan jäsenenä tai vuokralaisena vai asuitteko 

vuokratta? ?  

  1. Omistaja   2. Asunto-osuuskunnan jäsen   3. Vuokralainen   4. Vuokratta   97. Muu 
 

 

 

RA709_acspo 



Kerroitte, että vanhempanne tai huoltajanne /te /te asuivat/asuitte vuokralaisina/vuokralaisena. Oliko kyseessä 

sosiaalisesti tuettu vuokra-asunto, kaupungin vuokra-asunto tai muu vastaava?  

Kaupungin vuokra-asunnoissa sekä muissa sosiaalisesti tuetuissa vuokra-asunnoissa vuokrat ovat markkinahintaa 

alhaisemmat. Tuettu vuokra-asunto ei tarkoita työnantajan tarjoamaa vuokra-asuntoa.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RA010_acspo 

Täsmentäisittekö, mitä "muu" tarkoittaa?  

___________ 
 

 

RA011_acnprtyp 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Minkä tyyppinen asuinpaikka oli kyseessä?  

  
1. Sisäoppilaitos tai 

opiskelija-asuntola 
  
2. Orpo- tai 

lastenkoti 
  
3. 

Armeijamajoitus 
  
4. 

Mielisairaala 
  
5. Muu 

sairaala 
  
6. Vanhainkoti 

             

  

7. Vankila 

  

8. Sotavankileiri 

  

9. Työleiri 

  

10. 

Keskitysleiri   

11. 

Pakolaisleiri   

12. 

Uskonnollinen 

laitos 

             

  97. Muu           
 

 

 

RA012_acspo 

Täsmentäisittekö, mitä "muu" tarkoittaa?  

___________ 
 

 

RA013_acountyn 

Sijaitsiko tämä asuinpaikka nykyisen Suomen valtion alueella?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RA015_acountry 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Millä alueella tämä asuinpaikka sijaitsi?  

  
1. Uusimaa 

  
2. Varsinais-

Suomi 
  
3. Kanta-Häme 

  
4. Päijät-Häme 

  
5. Pirkanmaa 

  
6. 

Kymenlaakso 

             

  
7. Etelä-Karjala 

  
8. Pohjois-

Karjala 
  
9. Etelä-Savo 

  
10. Pohjois-Savo 

  
11. Keski-

Suomi 
  
12. Satakunta 

             



  
13. Pohjanmaa 

  
14. Etelä-

Pohjanmaa 
  
15. Keski-

Pohjanmaa 
  
16. Pohjois-

Pohjanmaa 
  
17. Kainuu 

  
18. Lappi 

             

  
19. 

Ahvenanmaa 
          

 

 

 

RA017_acchcity 

ReadOut  

Kuinka kuvailisitte aluetta, jolla tämä asuinpaikka sijaitsi?  

  
1. 

Suurkaupunki 
  
2. Suurkaupungin lähiö tai 

esikaupunkialue 
  
3. Iso 

kaupunki 
  
4. Pieni kaupunki tai 

kauppala 
  

5. Maaseutualue tai 

kylä 
 

 

 

RA018_acquire 

Katsokaa korttia [42]. Kuinka hankitte tämän kiinteistön?  

CodeAll Selvyyden vuoksi: "omiin varoihin" sisältyvät myös puolison varat. Jos vastaaja sai kiinteistön tai 

asunnon kunnalta tai valtiolta ilmaiseksi, koodaa 6.  

  

1. Hankki tai 

rakensi sen omilla 

varoilla tai 

säästöjen turvin 

  

2. Hankki tai rakensi 

sen lainan tai 

kiinnityksen avulla 
  

3. Hankki tai rakensi sen 

perheeltä (ml. omat tai 

puolison vanhemmat) saadun 

avun tai tuen avulla 

  

4. Sai sen 

perintönä 
  

5. Sai 

sen 

lahjana 
  

6. Hankki 

sen muulla 

tavalla 

 

 

 

RA021_acstop 

Minä vuonna lopetitte asumisen tässä asuinpaikassa ( RA026_acwhere , jossa asuitte syntymänne jälkeen /aloitte 

asumaan paikassa '+FL_livingin+' )?  

Koodaa 9997, jos vastaaja asuu edelleen samassa asuinpaikassa (eli samassa asunnossa tai talossa).  
 

 

 

RA022_acdone 

ReadOut  

Mitä teitte kiinteistölle, kun lopetitte siellä asumisen?  

  1. Möi sen   2. Piti sen   3. Antoi sen lahjaksi jollekulle   4. Kiinteistö takavarikoitiin   96. Ei mikään näistä 
 

 

 

RA022a_stillown 

Omistatteko edelleen tämän kiinteistön?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RA022b_dowith 

Mitä teitte kiinteistölle?  

ReadOut  
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  1. Möi sen   3. Antoi sen lahjaksi jollekulle   4. Kiinteistö takavarikoitiin   96. Ei mikään näistä 
 

 

 

RA022c_yrsellprop 

Minä vuonna möitte kiinteistön?  
 

 

 

CountryCode 

FLDefault[96[ FLDefaultExtended[96[ FLDefault[74[ : FLDefault[95[ FLDefaultExtended[95[  
 

 

 

CountryCodeId 

 

 

 

CountryCodeNummer 

 

 

 

  



BCC 

CC001_csesstrt 

Haluaisimme tietää enemmän paikasta, jossa asuitte, kun olitte 10 vuoden ikäinen. Aiemmin kerroitte, että kymmenvuotiaana asuitte vanhempienne tai huoltajienne 

kanssa yksityisasunnossa/sisäoppilaitoksessa tai opiskelijamajoituksessa/orpo- tai 

lastenkodissa/armeijamajoituksessa/mielisairaalassa/sairaalassa/vanhainkodissa/vankilassa/sotavankileirillä/työleirillä/keskitysleirillä/pakolaisleirillä/uskonnollisessa 

laitoksessa/jossakin muussa laitoksessa, yhteisasumuksessa tai yhteismajoituksessa/ ( piRA026_acwhereAge10 ).  

Press  

  1. Jatka 
 

 

 

CC002_csesrms 

Kuinka monta huonetta kotitaloudellanne oli käytössä tässä asuinpaikassa? Huoneiden määrään sisältyvät 

makuuhuoneet, mutta eivät erillinen keittiö, kylpyhuoneet ja eteistilat.  

Varasto-, kellari- ja ullakkotiloja yms. ei lasketa mukaan.  
 

 

 

CC003_csespeop 

Kuinka monta ihmistä, teidät itsenne mukaan lukien, kotitalouteenne kuului tässä asuinpaikassa, kun olitte 10 

vuoden ikäinen?  
 

 

 

CC004_cseswho 

Katsokaa korttia [44]. Ketkä tässä kortissa mainituista henkilöistä asuivat kanssanne tässä asuinpaikassa, kun olitte 

10 vuoden ikäinen?  

CodeAll  

  

1. Biologinen äiti 

  

2. 

Biologinen 

isä 

  

3. Adoptio- tai 

kasvattiäiti, tai 

äitipuoli 

  

4. Adoptio- tai 

kasvatti-isä, tai 

isäpuoli 

  

5. 

Täyssisaruksia   

6. Adoptiosisarus, 

sisar- tai velipuoli, 

kasvattisisarus 

             

  
7. Isovanhempi tai 

isovanhemmat 
  
8. Muita 

sukulaisia 
  

9. Muita ei-

sukulaisia 
      

 

 

 

CC007_csesfeat 

Katsokaa korttia [45]. Oliko kyseisessä asuinpaikassa mitään tässä kortissa mainittuja mukavuuksia, kun olitte 10 

vuoden ikäinen?  

CodeAll  

  
1. Erillinen 

kylpyhuone 
  
2. Kylmä 

juokseva vesi 
  
3. Lämmin 

juokseva vesi 
  

4. Sisä-

WC 
  
5. 

Keskuslämmitys 
  
96. Ei mikään 

näistä 
 

 

 

CC008_csesbook 
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Katsokaa korttia [47]. Suunnilleen kuinka monta kirjaa oli siinä paikassa, jossa asuitte 10 vuoden ikäisenä? 

Aikakauslehtiä, sanomalehtiä tai koulukirjoja ei lasketa mukaan.  

  

1. Ei yhtään tai 

erittäin vähän (0-

10 kirjaa) 

  

2. Yksi 

hyllyllinen (11-

25 kirjaa) 

  

3. Yksi 

kirjahyllyllinen (26-

100) 

  

4. Kaksi 

kirjahyllyllistä (101-

200 kirjaa) 

  

5. Vähintään kaksi 

kirjahyllyllistä (yli 200 

kirjaa) 
 

 

 

CC009_csesocc 

Mikä oli kotitaloutenne pääasiallisen elättäjän ammatti, kun olitte 10 vuoden ikäinen?  

Pääasiallinen elättäjä on henkilö, joka hankkii suurimman osan kotitalouden tuloista.  

___________ 
 

 

CC733_finan 

Pyydän teitä miettimään lapsuusajan perhettänne syntymästänne lähtien 16-vuotiaaksi saakka. Oliko perheenne 

tuohon aikaan mielestänne melko varakas, varallisuudeltaan keskitasoa vai köyhä?  

  

1. Melko 

varakas   

2. Varallisuudeltaan 

keskitasoa   

3. 

Köyhä   

4. Tilanne vaihteli (VAIN 

SPONTAANI VASTAUS)   

5. Ei asunut perheensä kanssa 

(VAIN SPONTAANI 

VASTAUS) 
 

 

 

CC734_move 

Kun olitte alle 16-vuotias lapsi, jouduitteko itse tai joutuiko perheenne muuttamaan eri paikkaan taloudellisten 

vaikeuksien vuoksi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CC735_rhelp 

Kun olitte alle 16-vuotias, saitteko te itse tai saiko perheenne joskus apua sukulaisilta taloudellisten vaikeuksien 

vuoksi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

CC736_fathnojob 

Kun olitte alle 16-vuotias, oliko perheessänne usean kuukauden pituisia tai pidempiä ajanjaksoja, jolloin isänne oli 

työtön?  

  

1. 

Kyllä   

5. 

Ei   

6. Isä ei työskennellyt koskaan / oli 

työkyvytön (VAIN SPONTAANI 

VASTAUS) 

  

7. Ei asunut koskaan isänsä kanssa / isä ei ollut 

elossa (VAIN SPONTAANI VASTAUS) 

 

 

 

CC010_csesgrmt 
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Pyytäisin teitä miettimään kouluaikojanne, kun olitte 10 vuoden ikäinen. Kuinka hyvin pärjäsitte matematiikassa 

verrattuna muihin samalla luokalla oleviin lapsiin? Pärjäsittekö paljon paremmin, paremmin, suunnilleen yhtä 

hyvin, huonommin vai paljon huonommin kuin muut lapset keskimäärin?  

  
1. Paljon 

paremmin 
  
2. 

Paremmin 
  
3. Suunnilleen 

yhtä hyvin 
  
4. 

Huonommin 
  
5. Paljon 

huonommin 
  
9. Ei koske tätä henkilöä: 

ei käynyt koulua 
 

 

 

CC010a_csesgrlan 

Entä kuinka pärjäsitte lukemisessa ja kirjoittamisessa verrattuna muihin samalla luokalla oleviin lapsiin? 

Pärjäsittekö paljon paremmin, paremmin, suunnilleen yhtä hyvin, huonommin vai paljon huonommin kuin muut 

lapset keskimäärin?  

  1. Paljon paremmin   2. Paremmin   3. Suunnilleen yhtä hyvin   4. Huonommin   5. Paljon huonommin 
 

 

 

CC012_proxycheck 

Tarkistus. Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vain vastaaja   2. Vastaaja ja sijaisvastaaja   3. Vain sijaisvastaaja 
 

 

 

CC720_INTRO 

CodeAll Aloittaa Ilman sijaisvastaajaa osion. Sijaisvastaajaa ei sallita. Jos vastaaja ei itse pysty vastaamaan 

yhteenkään tämän osion kysymyksistä, paina CTRL-K jokaisen kysymyksen jälkeen.  

Seuraavaksi kysymme muutamia kysymyksiä, jotka koskevat suhdettanne vanhempiinne tai henkilöön, joka 

kasvatti teidät alle 17-vuotiaana.  

  
1. 

Jatka 
  
8. VAIN SPONTAANI: ei asunut äidin tai 

naispuolisen huoltajan kanssa 
  
9. VAIN SPONTAANI: ei asunut isän tai 

miespuolisen huoltajan kanssa 
 

 

 

CC724_IntroExpSit 

Katsokaa korttia [49]. Haluaisimme tietää hieman lisää niistä asioista, joita teille on mahdollisesti tapahtunut alle 

17-vuotiaana. Kertokaa jokaisen kysymyksen jälkeen, kuinka usein koitte kyseisen tilanteen: usein, joskus, 

harvoin tai ei koskaan. Muistutan, että vastauksenne käsitellään nimettömästi ja täysin luottamuksellisesti.  

  1. Jatka 
 

 

 

CC727_HarmElse 

Kuinka usein joku toinen vahingoitti teitä fyysisesti jollain tavalla?  

  1. Usein   2. Joskus   3. Harvoin   4. Ei koskaan 
 

 

 

CC728_Religion 

Kuinka tärkeässä asemassa uskonto oli lapsuuskodissanne?  

ReadOut  
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  1. Erittäin tärkeää   2. Jonkin verran tärkeää   3. Ei kovin tärkeää   4. Ei lainkaan tärkeää 
 

 

 

CC729_Lonely 

Katsokaa korttia [49]. Seuraavaksi pyydän teitä muistelemaan lapsuuttanne. Kuinka usein tunsitte itsenne 

yksinäiseksi ja kaipasitte ystäviä?  

Lapsuudella tarkoitetaan kouluvuosia eli 6–16 vuoden ikää.  

  1. Usein   2. Joskus   3. Harvoin   4. Ei koskaan 
 

 

 

CC730_Comfortable 

Entä kuinka usein teillä oli ystäväpiiri, jonka kanssa oli mukavaa viettää aikaa yhdessä?  

Lapsuudella tarkoitetaan kouluvuosia eli 6–16 vuoden ikää.  

  1. Usein   2. Joskus   3. Harvoin   4. Ei koskaan 
 

 

 

CC731_proxycheck 

TARKISTUS: Kuka vastasi kysymyksiin tässä osiossa?  

  1. Vastaaja   2. Osioon ei vastattu (sijaisvastaajan haastattelu) 
 

 

 

CC011_csend 

Lapsuutta koskeva osio päättyy tähän.  

  1. Jatka 
 

 

 

CC721_understand 

Kuinka hyvin äitinne/isänne/ (tai nainen/mies/ , joka kasvatti teidät) ymmärsi ongelmianne ja huolianne?  

ReadOut  

  1. Paljon   2. Jonkin verran   3. Vähän   4. Ei lainkaan 
 

 

 

CC722_relationship 

Kuinka arvioisitte suhteenne äitinne/isänne/ kanssa (tai sen nainen/mies/ kanssa, joka kasvatti teidät)?  

ReadOut  

  1. Erinomainen   2. Erittäin hyvä   3. Hyvä   4. Tyydyttävä   5. Huono 
 

 

 

CC725_Harm 

äitinne/isänne/ tai nainen/mies/ joka osallistui vastaajan kasvatukseen.  

Kuinka usein äitinne/isänne/ töni, kouraisi, tyrkki, läimäytti tai löi teitä tai heitti jotain teitä kohti?  

  1. Usein   2. Joskus   3. Harvoin   4. Ei koskaan 
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BRE 

RE001_whstart 

Seuraavaksi kyselen tietoja, jotka liittyvät elämänne aikana tekemäänne työhön.  

Press  

  1. Jatka 
 

 

 

RE002_edfinage 

Minä vuonna lopetitte jatkuvan päätoimisen opiskelun?  

Koodaa 9000 mikäli vastaaja ei käynyt lainkaan koulua. Koodaa 9997 mikäli vastaaja opiskelee edelleen 

päätoimisesti. Päätoiminen opiskelu * pitää sisällään opetukseen osallistumisen, ohjatun käytännön harjoittelun 

sekä kokeisiin osallistumisen * ei sisällä kokopäiväistä (palkka)työtä, kotiopetusta, etäopiskelua, työn osana 

tapahtuvaa koulutusta, iltakursseja, osallistumista osa-aikaiseen yksityiseen ammatilliseen koulutukseen eikä osa-

aikaista osallistumista jatko-opintoihin  
 

 

 

RE003_sitage15 

Katsokaa korttia [53]. Mikä näistä kuvaa parhaiten tilannetta, jossa olitte 15-vuotiaana?  

Koodaa vain yksi.  

  

1. Työssä 

palkansaajana tai 

itsenäisenä 

yrittäjänä 

  

2. Työtön ja etsii töitä 

  

3. Työtön, ei 

etsi töitä 
  

4. 

Lyhytaikaisessa 

(alle 6 kk:n) 

työssä 

  

5. Sairas tai työkyvytön 

  

6. Hoitaa kotia 

tai perhettä 

             

  

7. Ei työssä, 

matkustelee tms., 

ei tee mitään   

8. Eläkkeellä 

  

9. 

Harjoittelijana 

tai 

koulutuksessa 

  

10. 

Opiskelemassa 

(päätoimisesti)   

11. 

Varusmiespalveluksessa 

tai sotavanki tai 

vastaava (pl. armeijan 

palveluksessa oleva) 

  

12. Elää 

pääomatuloilla 

             

  

13. 

Vapaaehtoistyössä 
  

14. 

Yhdyskuntapalvelussa, 

pakkotyössä tai 

vankilassa 

  

15. 

Karkotettuna 
  

16. Työleirillä 

  

17. Keskitysleirillä 

  

97. Muuta 

 

 

 

RE004_emintro 

Teen teille seuraavaksi kysymyksiä kustakin palkallisesta työstänne, joka kesti vähintään puoli vuotta. Eri 

työnantajille tehdyt lyhytaikaiset työt, joiden työnkuva oli pohjimmiltaan samanlainen, lasketaan yhdeksi työksi.  

Press  

  1. Jatka 
 

 

 

file:///C:/Users/mmak/Dropbox/SHAREbox/data_documentation/%3fgoto=SBQSelectSection&module_id=Showcard&questionnaire_id=7&translation_id=32%23showcard_53


RE005_evrjob 

Oletteko koskaan tehnyt palkallista työtä, joka on kestänyt vähintään puoli vuotta?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RE006_jobeduc 

Lisää tarvittaessa: Kuten aiemmin mainitsin, jos ensimmäinen työnne koostui useista eri työnantajille tehdyistä 

lyhytaikaisista samankaltaisista töistä, ne lasketaan yhdeksi työksi. Siinä tapauksessa pyydän teitä kertomaan, 

milloin aloititte ensimmäisen näistä samankaltaisista lyhyistä töistä Suoraan jälkeen = alle puolen vuoden jälkeen  

Aloititteko ensimmäisen palkallisen työnne (joka kesti vähintään puoli vuotta ja jolloin olitte toisen palveluksessa 

tai itsenäisenä yrittäjänä) heti kokopäiväisen koulutuksen päätyttyä vai oliko välissä yli puolen vuoden pituinen 

tauko?  

  

1. Aloitti ensimmäisen työnsä 

SUORAAN kokopäiväisen opiskelun 

päättämisen JÄLKEEN 

  

2. Piti VÄHINTÄÄN PUOLI 

VUOTTA taukoa ennen 

ensimmäisen työn aloittamista 

  

3. Aloitti ensimmäisen työn 

ENNEN kuin lopetti 

kokopäiväisen opiskelun 
 

 

 

RE007_sitgap 

Katsokaa korttia [53]. Mikä näistä kuvaa parhaiten tilannetta, jossa olitte heti sen jälkeen, kun olitte lopettaneet jatkuvan 

kokopäiväisen opiskelun?  

Koodaa vain yksi.  

  

1. Työssä 

palkansaajana tai 

itsenäisenä 

yrittäjänä 

  

2. Työtön ja etsii töitä 

  

3. Työtön, ei 

etsi töitä 
  

4. 

Lyhytaikaisessa 

(alle 6 kk:n) 

työssä 

  

5. Sairas tai työkyvytön 

  

6. Hoitaa kotia 

tai perhettä 

             

  

7. Ei työssä, 

matkustelee tms., 

ei tee mitään   

8. Eläkkeellä 

  

9. 

Harjoittelijana 

tai 

koulutuksessa 

  

10. 

Opiskelemassa 

(päätoimisesti)   

11. 

Varusmiespalveluksessa 

tai sotavanki tai 

vastaava (pl. armeijan 

palveluksessa oleva) 

  

12. Elää 

pääomatuloilla 

             

  

13. 

Vapaaehtoistyössä 
  

14. 

Yhdyskuntapalvelussa, 

pakkotyössä tai 

vankilassa 

  

15. 

Karkotettuna 
  

16. Työleirillä 

  

17. Keskitysleirillä 

  

97. Muuta 

 

 

 

RE040_mainjob 

Mikä mainitsemistanne työpaikoista oli työuranne pääasiallinen työpaikka?  

Tarvittaessa: "Tällä tarkoitamme sitä työpaikkaa, jossa olitte pisimmän aikaa työuranne aikana". Koodaa vain 

yksi.  
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RE041_mnjbpay 

Osaatteko arvioida, kuinka suuri kuukausipalkkanne oli suurin piirtein verojen jälkeen siinä vaiheessa, kun 

lopetitte työnne (kun tehtävänimikkeenne oli {tehtävänimike} )? Jos työskentelitte osa-aikaisesti, kertokaa 

todellinen summa, joka teille maksettiin, ei kokoaikaisen työn palkkaa.  

Syötä summa. Syötä valuutta seuraavan kysymyksen kohdalla  
 

 

 

RE042_curmnjb 

Kysy tai koodaa: Missä valuutassa tämä oli?  

  
1. euroa 

  
2. markkaa 

  
3. kruunua (Ruotsi) 

  
4. kruunua 

(Norja) 
  
5. kruunua 

(Tanska) 
  
6. 

ruplaa 

             

  
7. markkaa 

(Saksa) 
  
8. puntaa (Iso-

Britannia) 
  
97. jokin muu valuutta, 

mikä 
      

 

 

 

RE742_specify 

Specify  

___________ 
 

 

RE043_mnsepay 

Osaatteko arvioida, kuinka suuri kuukausipalkkanne oli verojen jälkeen suurin piirtein siinä vaiheessa, kun 

lopetitte työnne (kun tehtävänimikkeenne oli {tehtävänimike} )? Jos työskentelitte osa-aikaisesti, kertokaa 

todellinen summa, joka teille maksettiin, ei kokoaikaisen työn palkkaa.  

Syötä summa. Syötä valuutta seuraavan kysymyksen kohdalla  
 

 

 

RE044_curmnse 

Kysy tai koodaa: Missä valuutassa tämä oli?  

  
1. euroa 

  
2. markkaa 

  
3. kruunua (Ruotsi) 

  
4. kruunua 

(Norja) 
  
5. kruunua 

(Tanska) 
  
6. 

ruplaa 

             

  
7. markkaa 

(Saksa) 
  
8. puntaa (Iso-

Britannia) 
  
97. jokin muu valuutta, 

mikä 
      

 

 

 

RE744_specify 

Specify  

___________ 
 

 

WQ001_wqintro 



Katsokaa korttia [21]. Luen joitakin väittämiä, joilla ihmiset saattavat kuvata työtään. Miettikää aikaa, jolloin 

tehtävänimikkeenne oli {tehtävänimike} . Pyydän teitä sanomaan, oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri 

mieltä vai täysin eri mieltä kunkin väittämän kanssa.  

Aloittaa Ilman sijaisvastaajaa osion. Sijaisvastaajaa ei sallita. Jos vastaaja ei pysty itse vastaamaan yhteenkään 

tämän osion kysymyksistä, paina CTRL-K jokaisen kysymyksen jälkeen.  

  1. Jatka 
 

 

 

WQ727_jobsatisf 

Olin kaiken kaikkiaan tyytyväinen työhöni, kun työnimikkeeni oli {tehtävänimike} . Oletteko täysin samaa mieltä, 

samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri mieltä?  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ002_wqpdem 

Kun työnimikkeeni oli FL_RE012b työni oli fyysisesti vaativaa. Oletteko...  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ003_wquncom 

Välitön työympäristöni oli epämukava (esimerkiksi melun, kuumuuden tai tilanahtauden vuoksi). (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ004_wqtimpr 

Olin jatkuvassa aikapaineessa suuren työmäärän vuoksi. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ005_wqemdem 

Työni oli henkisesti vaativaa. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ006_wqconfl 

Olin jatkuvasti alttiina ristiriidoille ja häiriötekijöille. (Oletteko...)  

Tämä koskee asiakkaita, työtovereita ja esimiehiä.  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ007_wqfred 

Minulla oli erittäin vähän vapautta päättää siitä, miten teen työni. (Oletteko...)  
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  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ008_wqskill 

Minulla oli mahdollisuus kehittää uusia taitoja. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ009_wqrecogn 

Sain ansaitsemaani tunnustusta tekemästäni työstä. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ010_wqsalry 

Kun otetaan huomioon kaikki vaivannäköni ja saavutukseni, palkkani oli sopiva. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ011_wqsupprt 

Sain riittävästi tukea vaikeissa tilanteissa. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ012_wqatmos 

Minun ja työtovereitteni kesken vallitsi hyvä ilmapiiri. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ013_wqfair 

Yleensä työntekijöitä kohdeltiin reilusti. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ014_wqrisk 

Yhteiskunnan toimet olivat riittäviä suojelemaan minua terveysriskeiltä työpaikalla. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ715_proxycheck 

TARKISTUS: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vastaaja   2. Osioon ei vastattu (sijaisvastaajan haastattelu) 
 

 



 

DQ001_disleft 

Jouduitteko koskaan luopumaan työpaikasta huonon terveyden tai vamman vuoksi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

DQ002_disjbwhc 

Mistä työpaikasta luovuitte (huonon terveyden tai vamman vuoksi)?  

CodeAll  
 

 

 

DQ007_distmlv 

Olitteko koskaan tilapäisesti poissa töistä vähintään puolen vuoden ajan huonon terveyden tai vamman vuoksi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

DQ013_dhrlim 

Vähensittekö koskaan työtunteja huonon terveyden tai vamman vuoksi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

DQ017_pubpen 

Oletteko koskaan hakenut vammais- tai hoitotukea?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

DQ021a_prvinspur 

Oletteko koskaan hankkinut yksityistä työkyvyttömyysvakuutusta? Kyseessä voi olla yksityinen vakuutus, jonka 

olette hankkinut vakuutusyhtiön kautta, tai - esimerkiksi (työnantajan tarjoama) ryhmävakuutus.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

DQ021_prvins 

Oletteko koskaan hakenut korvauksia tästä yksityisestä työkyvyttömyysvakuutuksesta?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RE701_compwork 

Oletteko koskaan käyttänyt tietokonetta työssänne?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 



RE702_yearcompwork 

Minä vuonna käytitte ensimmäisen kerran tietokonetta työssänne?  
 

 

 

RE704_computertraining 

Osallistuitteko jollekin kurssille tai koulutukseen, jotta pystyitte hankkimaan työssänne vaadittavat tietotekniset 

taidot?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RE045_workend 

Työhistoriaa koskeva osio päättyy tähän. Press  

  1. Jatka 
 

 

 

RE048_proxycheck 

Tarkista. Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vain vastaaja   2. Vastaaja ja sijaisvastaaja   3. Vain sijaisvastaaja 
 

 

 

RE008_stchg 

Onko tilanteenne koskaan muuttunut sen jälkeen kun olitte työssä/olitte työtön ja haitte töitä/olitte työtön ettekä 

hakenut töitä/teillä oli lyhytaikainen työ/olitte sairas tai vammautunut/huolehditte kodista tai perheestä/vietitte 

vapaa-aikaa, matkustitte tai ette tehnyt mitään/jäitte eläkkeelle/olitte koulutuksessa tai työharjoittelussa/opiskelitte 

päätoimisesti/suorititte asepalvelusta, olitte sotavankina tai vastaavassa tilanteessa (armeijan palveluksessa 

työskentelyä ei oteta huomioon)/hoiditte varallisuuttanne/elitte pääomatulojen varassa/teitte vapaaehtoistyötä tai 

yhteisöllistä työtä/suorititte yhdyskuntapalvelua, teitte pakkotyötä tai olitte vankilassa/olitte maanpaossa tai 

karkotettuna/olitte työleirillä/olitte keskitysleirillä/olitte tässä muussa tilanteessa// vuonna '+FL_year+'/ ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RE009_yrchg 

Minä vuonna tilanteenne muuttui?  
 

 

 

RE010_sitchg 

Katsokaa korttia [53]. Mikä näistä kuvaa parhaiten muuttunutta tilannettanne?  

Koodaa vain yksi.  

  

1. Työssä 

palkansaajana tai 

itsenäisenä 

yrittäjänä 

  

2. Työtön ja etsii töitä 

  

3. Työtön, ei 

etsi töitä 
  

4. 

Lyhytaikaisessa 

(alle 6 kk:n) 

työssä 

  

5. Sairas tai työkyvytön 

  

6. Hoitaa kotia 

tai perhettä 
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7. Ei työssä, 

matkustelee tms., 

ei tee mitään   

8. Eläkkeellä 

  

9. 

Harjoittelijana 

tai 

koulutuksessa 

  

10. 

Opiskelemassa 

(päätoimisesti)   

11. 

Varusmiespalveluksessa 

tai sotavanki tai 

vastaava (pl. armeijan 

palveluksessa oleva) 

  

12. Elää 

pääomatuloilla 

             

  

13. 

Vapaaehtoistyössä 
  

14. 

Yhdyskuntapalvelussa, 

pakkotyössä tai 

vankilassa 

  

15. 

Karkotettuna 
  

16. Työleirillä 

  

17. Keskitysleirillä 

  

97. Muuta 

 

 

 

RE011_jobstrt 

Minä vuonna aloititte (joko toisen palveluksessa olevana työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä) 

ensimmäisen/seuraavan palkallisen työnne, joka kesti vähintään puoli vuotta?  

Lisää tarvittaessa: Kuten aiemmin mainitsin, jos työnne koostui useista eri työnantajille tehdyistä lyhytaikaisista 

samankaltaisista töistä, ne lasketaan yhdeksi työksi. Siinä tapauksessa pyydän teitä kertomaan, milloin aloititte 

ensimmäisen näistä samankaltaisista lyhyistä töistä  
 

 

 

RE012_jobtitle 

Mikä oli työtehtävänne? Kertokaa tehtävänimikkeenne tai ammattinimikkeenne.  

___________ 
 

 

RE014_jobind 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Minkä alan yrityksessä, millä toimialalla tai palvelualalla työskentelitte, kun 

tehtävänimikkeenne oli RE012_jobtitle ?  

Koodaa vain yksi.  

  

1. Maatalous, 

metsätalous, 

kalatalous ja 

metsästys   

2. Kaivostoiminta 

ja louhinta 

  

3. Teollisuus 

  

4. Sähkö-, kaasu-, 

vesi ja jätehuolto 

  

5. 

Rakentaminen 

  

6. Tukku- ja 

vähittäiskauppa; 

moottoriajoneuvojen, 

moottoripyörien sekä 

henkilökohtaisten ja 

kotitaloustavaroiden 

korjaus 

             

  

7. Majoitus- ja 

ravintolatoiminta 

  

8. Kuljetus ja 

varastointi, 

informaatiopalvelut, 

viestintä ja 

tietoliikenne 

  

9. Rahoitus- ja 

vakuutustoiminta 

  

10. Kiinteistöala, 

palvelut liike-

elämälle (ml. 

oikeudelliset, 

markkinointi/mainos- 

ja tutkimuspalvelut) 

  

11. Julkinen 

hallinto ja 

maanpuolustus; 

pakollinen 

sosiaalivakuutus 

  

12. Koulutus 

             



  

13. Terveys- ja 

sosiaalipalvelut 

  

14. Muut sosiaaliset 

ja henkilökohtaiset 

palvelut (ml. 

kulttuuri-, virkistys-

, viihdetoiminta) 

        

 

 

 

RE015_jobtype 

Kun työnimikkeenne oli RE012_jobtitle , toimitteko yksityisen sektorin työntekijänä, julkisen sektorin 

työntekijänä vai itsenäisenä yrittäjänä?  

  
1. Työssä yksityisellä 

sektorilla 
  
2. Työssä julkisella sektorilla (valtio, 

kunnat) 
  
3. Yrittäjä, freelancer, itsensä 

työllistäjä 
 

 

 

RE016_jobtime 

Jos olet epävarma, syötä osa-aikainen työ, jos vastaajan työnantaja on luokitellut työn sellaiseksi. Koodaa vain 

yksi.  

Kun tehtävänimikkeenne oli RE012_jobtitle , työskentelittekö kokoaikaisesti, osa-aikaisesti vai teittekö 

molempia?  

  

1. Aina 

kokoaikainen   

2. Aina osa-

aikainen   

3. Vaihtoi kerran 

kokoaikaisesta osa-

aikaiseksi 

  

4. Vaihtoi kerran osa-

aikaisesta kokoaikaiseksi   

5. Vaihtoi 

useita kertoja 

 

 

 

RE021_jobpay 

Osaatteko arvioida, kuinka suuri kuukausipalkkanne oli suurin piirtein verojen jälkeen siinä vaiheessa, kun 

aloititte tämän työn (kun tehtävänimikkeenne oli RE012_jobtitle ? Jos työskentelitte osa-aikaisesti, kertokaa 

todellinen summa, joka teille maksettiin, ei kokoaikaisen työn palkkaa.  

Syötä summa. Syötä valuutta seuraavan kysymyksen kohdalla  
 

 

 

RE022_jbpaycur 

Kysy tai koodaa: Mikä valuutta oli kyseessä?  

  
1. euroa 

  
2. markkaa 

  
3. kruunua (Ruotsi) 

  
4. kruunua 

(Norja) 
  
5. kruunua 

(Tanska) 
  
6. 

ruplaa 

             

  
7. markkaa 

(Saksa) 
  
8. puntaa (Iso-

Britannia) 
  
97. jokin muu valuutta, 

mikä 
      

 

 

 

RE722_specify 

Specify  

___________ 
 

 



RE023_sepay 

Osaatteko arvioida, kuinka suuri kuukausipalkkanne oli verojen jälkeen suurin piirtein siinä vaiheessa, kun 

aloititte tämän työn (kun tehtävänimikkeenne oli RE012_jobtitle ? Jos työskentelitte osa-aikaisesti, kertokaa 

todellinen summa, joka teille maksettiin, ei kokoaikaisen työn palkkaa.  

Syötä summa. Syötä valuutta seuraavan kysymyksen kohdalla  
 

 

 

RE024_sepaycur 

Kysy tai koodaa: Mikä valuutta oli kyseessä?  

  
1. euroa 

  
2. markkaa 

  
3. kruunua (Ruotsi) 

  
4. kruunua 

(Norja) 
  
5. kruunua 

(Tanska) 
  
6. 

ruplaa 

             

  
7. markkaa 

(Saksa) 
  
8. puntaa (Iso-

Britannia) 
  
97. jokin muu valuutta, 

mikä 
      

 

 

 

RE724_specify 

Specify  

___________ 
 

 

RE025_jobcont 

Kun teitte tätä työtä ja kun tehtävänimikkeenne oli RE012_jobtitle , mitä seuraavista maksuista te itse maksoitte 

tai työnantajanne maksoi?  

ReadOut CodeAll Lisää tarvittaessa: Nämä maksut on voitu maksaa missä vaiheessa tahansa, kun olitte tässä 

työpaikassa.  

  
1. Lakisääteinen 

eläkemaksu 
  
2. Työnantajan tarjoama 

lisäeläkejärjestely 
  
3. Yksityinen eläkejärjestely tai 

henkilökohtainen eläkejärjestely 
  
4. Maksuja ei 

maksettu lainkaan 
 

 

 

RE026_jobstop 

Minä vuonna lopetitte tämän työn (kun työnimikkeenä oli RE012_jobtitle )?  

Jos vastaaja tekee edelleen tätä työtä, koodaa 9997. Älä ota äitiyslomia tai perhevapaita huomioon. Lisää 

tarvittaessa: Kuten aiemmin mainitsin, jos ensimmäinen työnne koostui useista eri työnantajille tehdyistä 

lyhytaikaisista samankaltaisista töistä, ne lasketaan yhdeksi työksi. Siinä tapauksessa pyydän teitä kertomaan, 

milloin lopetitte viimeisen näistä samankaltaisista lyhyistä töistä Yleensä pitäisi koodata ajankohta, jolloin 

vastaaja on vaihtanut työnantajaa. Voit kuitenkin laskea ne kerrat, jolloin vastaajan toimenkuva on muuttunut 

saman työnantajan palveluksessa, jos vastaaja toivoo niin tehtävän.  
 

 

 

RE027_curwage 

Syötä summa. Syötä valuutta seuraavan kysymyksen kohdalla  



Osaatteko arvioida, kuinka suuri on nykyinen kuukausipalkkanne verojen jälkeen suurin piirtein (kun 

tehtävänimikkeenne on RE012_jobtitle )? Jos työskentelette osa-aikaisesti, kertokaa todellinen summa, joka teille 

maksetaan, ei kokoaikaisen työn palkkaa.  
 

 

 

RE028_jbpaynow 

Kysy tai koodaa: Mikä valuutta oli kyseessä?  

  
1. euroa 

  
2. markkaa 

  
3. kruunua (Ruotsi) 

  
4. kruunua 

(Norja) 
  
5. kruunua 

(Tanska) 
  
6. 

ruplaa 

             

  
7. markkaa 

(Saksa) 
  
8. puntaa (Iso-

Britannia) 
  
97. jokin muu valuutta, 

mikä 
      

 

 

 

RE728_specify 

Specify  

___________ 
 

 

RE029_curwinc 

Syötä summa. Syötä valuutta seuraavan kysymyksen kohdalla  

Osaatteko arvioida, kuinka suuret ovat nykyiset työstä saamanne tulot verojen jälkeen suurin piirtein (kun 

tehtävänimikkeenne on RE012_jobtitle )? Jos työskentelette osa-aikaisesti, kertokaa todellinen summa, joka teille 

maksetaan, ei kokoaikaisen työn palkkaa.  
 

 

 

RE030_sepaynow 

Kysy tai koodaa: Mikä valuutta oli kyseessä?  

  
1. euroa 

  
2. markkaa 

  
3. kruunua (Ruotsi) 

  
4. kruunua 

(Norja) 
  
5. kruunua 

(Tanska) 
  
6. 

ruplaa 

             

  
7. markkaa 

(Saksa) 
  
8. puntaa (Iso-

Britannia) 
  
97. jokin muu valuutta, 

mikä 
      

 

 

 

RE730_specify 

Specify  

___________ 
 

 

WQ015_wqintro2 

Katsokaa korttia [21]. Luen joitakin väittämiä, joilla ihmiset saattavat kuvata työtään. Miettikää nykyistä työtänne, 

kun tehtävänimikkeenne on RE012_jobtitle . Pyydän teitä sanomaan, oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, 

eri mieltä vai täysin eri mieltä kunkin väittämän kanssa.  
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Aloittaa Ilman sijaisvastaajaa osion. Sijaisvastaajaa ei sallita. Jos vastaaja ei pysty itse vastaamaan yhteenkään 

tämän osion kysymyksistä, paina CTRL-K jokaisen kysymyksen jälkeen  

  1. Jatka 
 

 

 

WQ726_satcurrjob 

Olen kaiken kaikkiaan tyytyväinen työhöni. Oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri 

mieltä?  

Näytä kortti [21]  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ016_wqpdem 

Työni (työnimike RE012_jobtitle ) on fyysisesti vaativaa. Oletteko...  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ017_wquncom 

Välitön työympäristöni on epämukava (esimerkiksi melun, kuumuuden tai tilanahtauden vuoksi). (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ018_wqtimpr 

Olen jatkuvassa aikapaineessa suuren työmäärän vuoksi. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ019_wqemdem 

Työni on henkisesti vaativaa. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ020_wqconfl 

Olen jatkuvasti alttiina ristiriidoille ja häiriötekijöille. (Oletteko...)  

Tämä koskee asiakkaita, työtovereita ja esimiehiä.  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ021_wqfred 

Minulla on erittäin vähän vapautta päättää siitä, miten teen työni. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
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WQ022_wqskill 

Minulla on mahdollisuus kehittää uusia taitoja. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ023_wqrecogn 

Saan ansaitsemaani tunnustusta tekemästäni työstä. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ024_wqsalry 

Kun otetaan huomioon kaikki vaivannäköni ja saavutukseni, palkkani on sopiva. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ025_wqsupprt 

Saan riittävästi tukea vaikeissa tilanteissa. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ026_wqatmos 

Minun ja työtovereitteni kesken vallitsee hyvä ilmapiiri. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ027_wqfair 

Yleensä työntekijöitä kohdellaan reilusti. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ028_wqrisk 

Yhteiskunnan toimet ovat riittäviä suojelemaan minua terveysriskeiltä työpaikalla. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ729_proxycheck 

TARKISTUS: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vastaaja   2. Osioon ei vastattu (sijaisvastaajan haastattelu) 
 

 

 

RE031_resleft 



Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Millä tavalla lopetitte tämän työn?  

Koodaa vain yksi.  

  

1. 

Irtisanouduin   

2. Minut 

lomautettiin tai 

irtisanottiin 

  

3. Yhteisestä 

sopimuksesta   

4. Toimipisteeni 

lakkautettiin   

5. Tilapäinen työ tai 

urakka oli suoritettu 

loppuun 

  

6. Jäin 

eläkkeelle 

             

  97. Muu syy           
 

 

 

RE032_jobnext 

Aloititteko seuraavan työnne heti sen jälkeen, kun olitte lopettaneet tämän työn, jossa työnimikkeenne oli 

RE012_jobtitle , vai oliko välissä yli puolen vuoden pituinen tauko?  

  

1. Aloitti uuden 

työn SUORAAN 

tämän työn 

JÄLKEEN 

  

2. Piti VÄHINTÄÄN 

PUOLI VUOTTA taukoa 

ennen seuraavan työn 

aloittamista 

  

3. Aloitti seuraavan 

työn ENNEN 

tämän työn 

päättymistä 

  

4. Tämä oli vastaajan VIIMEINEN 

PALKALLINEN TYÖ toisen 

palveluksessa olevana työntekijänä 

tai itsenäisenä yrittäjänä 
 

 

 

RE033_gapdone 

Katsokaa korttia [53]. Mikä näistä kuvaa parhaiten tilannetta, jossa olitte, ennen kuin aloititte seuraavan työnne?  

Koodaa vain yksi.  

  

1. Työssä 

palkansaajana tai 

itsenäisenä 

yrittäjänä 

  

2. Työtön ja etsii töitä 

  

3. Työtön, ei 

etsi töitä 
  

4. 

Lyhytaikaisessa 

(alle 6 kk:n) 

työssä 

  

5. Sairas tai työkyvytön 

  

6. Hoitaa kotia 

tai perhettä 

             

  

7. Ei työssä, 

matkustelee tms., 

ei tee mitään   

8. Eläkkeellä 

  

9. 

Harjoittelijana 

tai 

koulutuksessa 

  

10. 

Opiskelemassa 

(päätoimisesti)   

11. 

Varusmiespalveluksessa 

tai sotavanki tai 

vastaava (pl. armeijan 

palveluksessa oleva) 

  

12. Elää 

pääomatuloilla 

             

  

13. 

Vapaaehtoistyössä 
  

14. 

Yhdyskuntapalvelussa, 

pakkotyössä tai 

vankilassa 

  

15. 

Karkotettuna 
  

16. Työleirillä 

  

17. Keskitysleirillä 

  

97. Muuta 

 

 

 

RE035_sitlstjb 

Koodaa vain yksi.  

Katsokaa korttia [53]. Mikä näistä kuvaa parhaiten tilannettanne sen jälkeen, kun olitte lopettanut viimeisen työnne vuonna 

'+FL_year+'/vuonna '+FL_year+', sen jälkeen kun olitte jäänyt työttömäksi ja haitte työtä/vuonna '+FL_year+', sen jälkeen 

kun olitte jäänyt työttömäksi ettekä hakenut töitä/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun teillä oli ollut lyhytaikainen 

työ/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte ollut sairaana tai vammautunut/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte 

huolehtinut kodista tai perheestä/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte viettänyt vapaa-aikaa, matkustanut tai ollut 

tekemättä mitään/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte jäänyt eläkkeelle/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte 
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ollut koulutuksessa tai työharjoittelussa/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte ollut opiskelemassa 

päätoimisesti/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte suorittanut asepalvelusta, ollut sotavankina tai vastaavassa 

tilanteessa (armeijan palveluksessa työskentelyä ei oteta huomioon)/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte hoitanut 

varallisuuttanne tai elänyt pääomatuloilla/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte tehnyt vapaaehtoistyötä tai 

yhteisöllistä työtä/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte ollut suorittamassa yhdyskuntapalvelua, tehnyt pakkotyötä tai 

ollut vankilassa/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte ollut maanpaossa tai karkotettuna/vuonna '+FL_year+' sen 

jälkeen, kun olitte ollut työleirillä/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte ollut keskitysleirillä/vuonna '+FL_year+' 

tämän muun tilanteen jälkeen ?  

  

1. Työssä 

palkansaajana tai 

itsenäisenä 

yrittäjänä 

  

2. Työtön ja etsii töitä 

  

3. Työtön, ei 

etsi töitä 
  

4. 

Lyhytaikaisessa 

(alle 6 kk:n) 

työssä 

  

5. Sairas tai työkyvytön 

  

6. Hoitaa kotia 

tai perhettä 

             

  

7. Ei työssä, 

matkustelee tms., 

ei tee mitään   

8. Eläkkeellä 

  

9. 

Harjoittelijana 

tai 

koulutuksessa 

  

10. 

Opiskelemassa 

(päätoimisesti)   

11. 

Varusmiespalveluksessa 

tai sotavanki tai 

vastaava (pl. armeijan 

palveluksessa oleva) 

  

12. Elää 

pääomatuloilla 

             

  

13. 

Vapaaehtoistyössä 
  

14. 

Yhdyskuntapalvelussa, 

pakkotyössä tai 

vankilassa 

  

15. 

Karkotettuna 
  

16. Työleirillä 

  

17. Keskitysleirillä 

  

97. Muuta 

 

 

 

RE035a_recretben 

Oletteko saanut mitään eläkettä jäätyänne eläkkeelle?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RE036_penben 

Kuinka suuri oli ensimmäinen kuukausittainen, sosiaaliturva- tai eläkejärjestelmän kautta saamanne eläke suurin 

piirtein verojen jälkeen?  

Syötä kaikkien eläkkeiden kokonaissumma (työeläke, kansaneläke, tai yksityinen eläkejärjestelmä). Syötä valuutta 

seuraavan kysymyksen kohdalla  
 

 

 

RE037_curben 

Kysy tai koodaa: Mikä valuutta oli kyseessä?  

  
1. euroa 

  
2. markkaa 

  
3. kruunua (Ruotsi) 

  
4. kruunua 

(Norja) 
  
5. kruunua 

(Tanska) 
  
6. 

ruplaa 

             

  
7. markkaa 

(Saksa) 
  
8. puntaa (Iso-

Britannia) 
  
97. jokin muu valuutta, 

mikä 
      

 

 

 



RE737_specify 

Specify  

___________ 
 

 

RE038_retpaid 

Sen jälkeen, kun olitte lopettanut työn, jossa tehtävänimikkeenne oli {tehtävänimike} , teittekö minkäänlaista 

palkallista työtä (mukaanlukien myös työnteko eläkkeellä ollessannekin)?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RE039_sitchng 

Katsokaa korttia [53]. Onko tilanteenne koskaan muuttunut joksikin tässä kortissa kuvatuista tilanteista sen jälkeen 

kun olitte ansiotyössä vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun olitte työtön ja haitte töitä vuonna '+FL_year+'/sen 

jälkeen, kun olitte työtön ja ettekä hakeneet töitä vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun teillä oli lyhytaikainen työ 

vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun olitte sairas tai vammautunut vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun 

huolehditte kodista tai perheestä vuonna '+FL_year+' /sen jälkeen, kun vietitte vapaa-aikaa, matkustitte tai ette 

tehnyt mitään vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun jäitte eläkkeelle vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun olitte 

koulutuksessa tai työharjoittelussa vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun olitte ollut opiskelemassa päätoimisesti 

vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun suorititte asepalvelusta, olitte sotavankina tai vastaavassa tilanteessa 

(armeijan palveluksessa työskentelyä ei oteta huomioon) vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun hoiditte 

varallisuuttanne tai elitte pääomatulojen varassa vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun teitte vapaaehtoistyötä tai 

yhteisöllistä työtä vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun suorititte yhdyskuntapalvelua, teitte pakkotyötä tai olitte 

vankilassa vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun olitte maanpaossa tai karkotettuna vuonna '+FL_year+'/sen 

jälkeen, kun olitte työleirillä vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun olitte keskitysleirillä vuonna '+FL_year+'/sen 

jälkeen, kun olitte tässä muussa tilanteessa vuonna '+FL_year+' ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RE039a_chngyear 

Minä vuonna tilanteenne muuttui?  
 

 

 

DQ003_disjbext 

Kuinka paljon huono terveys tai vamma rajoittivat työtänne, kun tehtävänimikkeenne oli {tehtävänimike} ?  

ReadOut  

  1. Erittäin vähän   2. Jonkin verran   3. Erittäin paljon   4. Ei voinut enää työskennellä 
 

 

 

DQ005_disjbnxt 

Kun olitte luopunut tästä työstä, teittekö jotain muuta työtä, jossa huono terveys tai vamma rajoittivat vähemmän 

työntekoa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
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DQ008_dtlvwhc 

Missä /muussa työssä (olitte tilapäisesti poissa töistä vähintään puolen vuoden ajan huonon terveyden tai vamman 

vuoksi)?  

Koodaa vain yksi. Useammat poissaolot tallentuvat loopin avulla.  
 

 

 

DQ009_dtlvwhn 

Minä vuonna tämä poissaolo tapahtui?  
 

 

 

DQ010_dtlvlast 

Kuinka pitkään kyseinen poissaolo kesti?  

Koodaa vain yksi.  

  1. Vähintään puoli vuotta, mutta korkeintaan vuoden   2. 1–2 vuotta   3. Yli kaksi vuotta 
 

 

 

DQ011_dtlvinc 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Mitä tulolähteitä teillä oli?  

CodeAll  

  

1. 

Puolisolta 

tai 

kumppanilta 

saatu tuki 

  

2. Perheen (ei 

puolison/kumppanin) 

ja ystävien antama 

tuki 
  

3. Yksityinen tai 

julkinen 

työkyvyttömyysvakuutus 
  

4. Valtion tai 

muiden tahojen 

myöntämät 

etuudet tai 

avustukset (ml. 

sairauspäiväraha) 

  

5. 

Omaisuuden 

myyminen 
  

6. Varojen tai 

pankkisäästöjen 

käyttäminen 

             

  97. Muu           
 

 

 

DQ011a_dtlvinc 

Voisitteko täsmentää, mikä muu tulonlähde?  

___________ 
 

 

DQ012_dtlvoth 

Olitteko joskus muulloin tilapäisesti poissa töistä vähintään puolen vuoden ajan huonon terveyden tai vamman 

vuoksi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

DQ014_dhrwhc 

Mitä työtä tehdessänne (vähensitte työtunteja huonon terveyden tai vamman vuoksi)?  
 

 



 

DQ015_dhrreduc 

Kuinka monella viikkotunnilla vähensitte työaikaanne?  

Syötä tuntien lukumäärä.  
 

 

 

DQ016_dhroth 

Oliko teillä muita töitä, joissa rajoititte työtuntien määrää huonon terveyden tai vamman vuoksi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

DQ018_pbpnwhen 

Minä vuonna haitte vammais- tai hoitotukea?  
 

 

 

DQ019_pbpnacc 

Kun haitte vammais- tai hoitotukea vuonna {Hakemuksen jättöajankohta, vuosi} , hyväksyttiinkö hakemuksenne?  

  1. Kyllä   3. Vielä käsiteltävänä   5. Ei 
 

 

 

DQ020_pbpnoth 

Haitteko koskaan uudelleen vammais- tai hoitotukea?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

DQ022_prinwhen 

Minä vuonna haitte näitä etuuksia?  
 

 

 

DQ023_prinacc 

Kun haitte näitä etuuksia {Hakemuksen jättöajankohta, vuosi} , hyväksyttiinkö hakemuksenne?  

  1. Kyllä   3. Vielä käsiteltävänä   5. Ei 
 

 

 

DQ024_prinoth 

Haitteko vielä joskus uudelleen korvauksia yksityisen työkyvyttömyysvakuutuksen kautta?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

  



BNeverWork 

RE008_stchg 

Onko tilanteenne koskaan muuttunut sen jälkeen kun olitte työssä/olitte työtön ja haitte töitä/olitte työtön ettekä 

hakenut töitä/teillä oli lyhytaikainen työ/olitte sairas tai vammautunut/huolehditte kodista tai perheestä/vietitte 

vapaa-aikaa, matkustitte tai ette tehnyt mitään/jäitte eläkkeelle/olitte koulutuksessa tai työharjoittelussa/opiskelitte 

päätoimisesti/suorititte asepalvelusta, olitte sotavankina tai vastaavassa tilanteessa (armeijan palveluksessa 

työskentelyä ei oteta huomioon)/hoiditte varallisuuttanne/elitte pääomatulojen varassa/teitte vapaaehtoistyötä tai 

yhteisöllistä työtä/suorititte yhdyskuntapalvelua, teitte pakkotyötä tai olitte vankilassa/olitte maanpaossa tai 

karkotettuna/olitte työleirillä/olitte keskitysleirillä/olitte tässä muussa tilanteessa// vuonna '+FL_year+'/ ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RE009_yrchg 

Minä vuonna tilanteenne muuttui?  
 

 

 

RE010_sitchg 

Katsokaa korttia [53]. Mikä näistä kuvaa parhaiten muuttunutta tilannettanne?  

Koodaa vain yksi.  

  

1. Työssä 

palkansaajana tai 

itsenäisenä 

yrittäjänä 

  

2. Työtön ja etsii töitä 

  

3. Työtön, ei 

etsi töitä 
  

4. 

Lyhytaikaisessa 

(alle 6 kk:n) 

työssä 

  

5. Sairas tai työkyvytön 

  

6. Hoitaa kotia 

tai perhettä 

             

  

7. Ei työssä, 

matkustelee tms., 

ei tee mitään   

8. Eläkkeellä 

  

9. 

Harjoittelijana 

tai 

koulutuksessa 

  

10. 

Opiskelemassa 

(päätoimisesti)   

11. 

Varusmiespalveluksessa 

tai sotavanki tai 

vastaava (pl. armeijan 

palveluksessa oleva) 

  

12. Elää 

pääomatuloilla 

             

  

13. 

Vapaaehtoistyössä 
  

14. 

Yhdyskuntapalvelussa, 

pakkotyössä tai 

vankilassa 

  

15. 

Karkotettuna 
  

16. Työleirillä 

  

17. Keskitysleirillä 

  

97. Muuta 
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BWorkSpells 

RE011_jobstrt 

Minä vuonna aloititte (joko toisen palveluksessa olevana työntekijänä tai itsenäisenä yrittäjänä) 

ensimmäisen/seuraavan palkallisen työnne, joka kesti vähintään puoli vuotta?  

Lisää tarvittaessa: Kuten aiemmin mainitsin, jos työnne koostui useista eri työnantajille tehdyistä lyhytaikaisista 

samankaltaisista töistä, ne lasketaan yhdeksi työksi. Siinä tapauksessa pyydän teitä kertomaan, milloin aloititte 

ensimmäisen näistä samankaltaisista lyhyistä töistä  
 

 

 

RE012_jobtitle 

Mikä oli työtehtävänne? Kertokaa tehtävänimikkeenne tai ammattinimikkeenne.  

___________ 
 

 

RE014_jobind 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Minkä alan yrityksessä, millä toimialalla tai palvelualalla työskentelitte, kun 

tehtävänimikkeenne oli RE012_jobtitle ?  

Koodaa vain yksi.  

  

1. Maatalous, 

metsätalous, 

kalatalous ja 

metsästys   

2. Kaivostoiminta 

ja louhinta 

  

3. Teollisuus 

  

4. Sähkö-, kaasu-, 

vesi ja jätehuolto 

  

5. 

Rakentaminen 

  

6. Tukku- ja 

vähittäiskauppa; 

moottoriajoneuvojen, 

moottoripyörien sekä 

henkilökohtaisten ja 

kotitaloustavaroiden 

korjaus 

             

  

7. Majoitus- ja 

ravintolatoiminta 

  

8. Kuljetus ja 

varastointi, 

informaatiopalvelut, 

viestintä ja 

tietoliikenne 

  

9. Rahoitus- ja 

vakuutustoiminta 

  

10. Kiinteistöala, 

palvelut liike-

elämälle (ml. 

oikeudelliset, 

markkinointi/mainos- 

ja tutkimuspalvelut) 

  

11. Julkinen 

hallinto ja 

maanpuolustus; 

pakollinen 

sosiaalivakuutus 

  

12. Koulutus 

             

  

13. Terveys- ja 

sosiaalipalvelut 

  

14. Muut sosiaaliset 

ja henkilökohtaiset 

palvelut (ml. 

kulttuuri-, virkistys-

, viihdetoiminta) 

        

 

 

 

RE015_jobtype 

Kun työnimikkeenne oli RE012_jobtitle , toimitteko yksityisen sektorin työntekijänä, julkisen sektorin 

työntekijänä vai itsenäisenä yrittäjänä?  



  
1. Työssä yksityisellä 

sektorilla 
  
2. Työssä julkisella sektorilla (valtio, 

kunnat) 
  
3. Yrittäjä, freelancer, itsensä 

työllistäjä 
 

 

 

RE016_jobtime 

Jos olet epävarma, syötä osa-aikainen työ, jos vastaajan työnantaja on luokitellut työn sellaiseksi. Koodaa vain 

yksi.  

Kun tehtävänimikkeenne oli RE012_jobtitle , työskentelittekö kokoaikaisesti, osa-aikaisesti vai teittekö 

molempia?  

  

1. Aina 

kokoaikainen   

2. Aina osa-

aikainen   

3. Vaihtoi kerran 

kokoaikaisesta osa-

aikaiseksi 

  

4. Vaihtoi kerran osa-

aikaisesta kokoaikaiseksi   

5. Vaihtoi 

useita kertoja 

 

 

 

RE021_jobpay 

Osaatteko arvioida, kuinka suuri kuukausipalkkanne oli suurin piirtein verojen jälkeen siinä vaiheessa, kun 

aloititte tämän työn (kun tehtävänimikkeenne oli RE012_jobtitle ? Jos työskentelitte osa-aikaisesti, kertokaa 

todellinen summa, joka teille maksettiin, ei kokoaikaisen työn palkkaa.  

Syötä summa. Syötä valuutta seuraavan kysymyksen kohdalla  
 

 

 

RE022_jbpaycur 

Kysy tai koodaa: Mikä valuutta oli kyseessä?  

  
1. euroa 

  
2. markkaa 

  
3. kruunua (Ruotsi) 

  
4. kruunua 

(Norja) 
  
5. kruunua 

(Tanska) 
  
6. 

ruplaa 

             

  
7. markkaa 

(Saksa) 
  
8. puntaa (Iso-

Britannia) 
  
97. jokin muu valuutta, 

mikä 
      

 

 

 

RE722_specify 

Specify  

___________ 
 

 

RE023_sepay 

Osaatteko arvioida, kuinka suuri kuukausipalkkanne oli verojen jälkeen suurin piirtein siinä vaiheessa, kun 

aloititte tämän työn (kun tehtävänimikkeenne oli RE012_jobtitle ? Jos työskentelitte osa-aikaisesti, kertokaa 

todellinen summa, joka teille maksettiin, ei kokoaikaisen työn palkkaa.  

Syötä summa. Syötä valuutta seuraavan kysymyksen kohdalla  
 

 

 

RE024_sepaycur 

Kysy tai koodaa: Mikä valuutta oli kyseessä?  



  
1. euroa 

  
2. markkaa 

  
3. kruunua (Ruotsi) 

  
4. kruunua 

(Norja) 
  
5. kruunua 

(Tanska) 
  
6. 

ruplaa 

             

  
7. markkaa 

(Saksa) 
  
8. puntaa (Iso-

Britannia) 
  
97. jokin muu valuutta, 

mikä 
      

 

 

 

RE724_specify 

Specify  

___________ 
 

 

RE025_jobcont 

Kun teitte tätä työtä ja kun tehtävänimikkeenne oli RE012_jobtitle , mitä seuraavista maksuista te itse maksoitte 

tai työnantajanne maksoi?  

ReadOut CodeAll Lisää tarvittaessa: Nämä maksut on voitu maksaa missä vaiheessa tahansa, kun olitte tässä 

työpaikassa.  

  
1. Lakisääteinen 

eläkemaksu 
  
2. Työnantajan tarjoama 

lisäeläkejärjestely 
  
3. Yksityinen eläkejärjestely tai 

henkilökohtainen eläkejärjestely 
  
4. Maksuja ei 

maksettu lainkaan 
 

 

 

RE026_jobstop 

Minä vuonna lopetitte tämän työn (kun työnimikkeenä oli RE012_jobtitle )?  

Jos vastaaja tekee edelleen tätä työtä, koodaa 9997. Älä ota äitiyslomia tai perhevapaita huomioon. Lisää 

tarvittaessa: Kuten aiemmin mainitsin, jos ensimmäinen työnne koostui useista eri työnantajille tehdyistä 

lyhytaikaisista samankaltaisista töistä, ne lasketaan yhdeksi työksi. Siinä tapauksessa pyydän teitä kertomaan, 

milloin lopetitte viimeisen näistä samankaltaisista lyhyistä töistä Yleensä pitäisi koodata ajankohta, jolloin 

vastaaja on vaihtanut työnantajaa. Voit kuitenkin laskea ne kerrat, jolloin vastaajan toimenkuva on muuttunut 

saman työnantajan palveluksessa, jos vastaaja toivoo niin tehtävän.  
 

 

 

RE027_curwage 

Syötä summa. Syötä valuutta seuraavan kysymyksen kohdalla  

Osaatteko arvioida, kuinka suuri on nykyinen kuukausipalkkanne verojen jälkeen suurin piirtein (kun 

tehtävänimikkeenne on RE012_jobtitle )? Jos työskentelette osa-aikaisesti, kertokaa todellinen summa, joka teille 

maksetaan, ei kokoaikaisen työn palkkaa.  
 

 

 

RE028_jbpaynow 

Kysy tai koodaa: Mikä valuutta oli kyseessä?  

  
1. euroa 

  
2. markkaa 

  
3. kruunua (Ruotsi) 

  
4. kruunua 

(Norja) 
  
5. kruunua 

(Tanska) 
  
6. 

ruplaa 

             



  
7. markkaa 

(Saksa) 
  
8. puntaa (Iso-

Britannia) 
  
97. jokin muu valuutta, 

mikä 
      

 

 

 

RE728_specify 

Specify  

___________ 
 

 

RE029_curwinc 

Syötä summa. Syötä valuutta seuraavan kysymyksen kohdalla  

Osaatteko arvioida, kuinka suuret ovat nykyiset työstä saamanne tulot verojen jälkeen suurin piirtein (kun 

tehtävänimikkeenne on RE012_jobtitle )? Jos työskentelette osa-aikaisesti, kertokaa todellinen summa, joka teille 

maksetaan, ei kokoaikaisen työn palkkaa.  
 

 

 

RE030_sepaynow 

Kysy tai koodaa: Mikä valuutta oli kyseessä?  

  
1. euroa 

  
2. markkaa 

  
3. kruunua (Ruotsi) 

  
4. kruunua 

(Norja) 
  
5. kruunua 

(Tanska) 
  
6. 

ruplaa 

             

  
7. markkaa 

(Saksa) 
  
8. puntaa (Iso-

Britannia) 
  
97. jokin muu valuutta, 

mikä 
      

 

 

 

RE730_specify 

Specify  

___________ 
 

 

WQ015_wqintro2 

Katsokaa korttia [21]. Luen joitakin väittämiä, joilla ihmiset saattavat kuvata työtään. Miettikää nykyistä työtänne, 

kun tehtävänimikkeenne on RE012_jobtitle . Pyydän teitä sanomaan, oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, 

eri mieltä vai täysin eri mieltä kunkin väittämän kanssa.  

Aloittaa Ilman sijaisvastaajaa osion. Sijaisvastaajaa ei sallita. Jos vastaaja ei pysty itse vastaamaan yhteenkään 

tämän osion kysymyksistä, paina CTRL-K jokaisen kysymyksen jälkeen  

  1. Jatka 
 

 

 

WQ726_satcurrjob 

Olen kaiken kaikkiaan tyytyväinen työhöni. Oletteko täysin samaa mieltä, samaa mieltä, eri mieltä vai täysin eri 

mieltä?  

Näytä kortti [21]  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
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WQ016_wqpdem 

Työni (työnimike RE012_jobtitle ) on fyysisesti vaativaa. Oletteko...  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ017_wquncom 

Välitön työympäristöni on epämukava (esimerkiksi melun, kuumuuden tai tilanahtauden vuoksi). (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ018_wqtimpr 

Olen jatkuvassa aikapaineessa suuren työmäärän vuoksi. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ019_wqemdem 

Työni on henkisesti vaativaa. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ020_wqconfl 

Olen jatkuvasti alttiina ristiriidoille ja häiriötekijöille. (Oletteko...)  

Tämä koskee asiakkaita, työtovereita ja esimiehiä.  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ021_wqfred 

Minulla on erittäin vähän vapautta päättää siitä, miten teen työni. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ022_wqskill 

Minulla on mahdollisuus kehittää uusia taitoja. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ023_wqrecogn 

Saan ansaitsemaani tunnustusta tekemästäni työstä. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 



WQ024_wqsalry 

Kun otetaan huomioon kaikki vaivannäköni ja saavutukseni, palkkani on sopiva. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ025_wqsupprt 

Saan riittävästi tukea vaikeissa tilanteissa. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ026_wqatmos 

Minun ja työtovereitteni kesken vallitsee hyvä ilmapiiri. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ027_wqfair 

Yleensä työntekijöitä kohdellaan reilusti. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ028_wqrisk 

Yhteiskunnan toimet ovat riittäviä suojelemaan minua terveysriskeiltä työpaikalla. (Oletteko...)  

  1. Täysin samaa mieltä   2. Samaa mieltä   3. Eri mieltä   4. Täysin eri mieltä 
 

 

 

WQ729_proxycheck 

TARKISTUS: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vastaaja   2. Osioon ei vastattu (sijaisvastaajan haastattelu) 
 

 

 

RE031_resleft 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Millä tavalla lopetitte tämän työn?  

Koodaa vain yksi.  

  

1. 

Irtisanouduin   

2. Minut 

lomautettiin tai 

irtisanottiin 

  

3. Yhteisestä 

sopimuksesta   

4. Toimipisteeni 

lakkautettiin   

5. Tilapäinen työ tai 

urakka oli suoritettu 

loppuun 

  

6. Jäin 

eläkkeelle 

             

  97. Muu syy           
 

 

 

RE032_jobnext 



Aloititteko seuraavan työnne heti sen jälkeen, kun olitte lopettaneet tämän työn, jossa työnimikkeenne oli 

RE012_jobtitle , vai oliko välissä yli puolen vuoden pituinen tauko?  

  

1. Aloitti uuden 

työn SUORAAN 

tämän työn 

JÄLKEEN 

  

2. Piti VÄHINTÄÄN 

PUOLI VUOTTA taukoa 

ennen seuraavan työn 

aloittamista 

  

3. Aloitti seuraavan 

työn ENNEN 

tämän työn 

päättymistä 

  

4. Tämä oli vastaajan VIIMEINEN 

PALKALLINEN TYÖ toisen 

palveluksessa olevana työntekijänä 

tai itsenäisenä yrittäjänä 
 

 

 

RE033_gapdone 

Katsokaa korttia [53]. Mikä näistä kuvaa parhaiten tilannetta, jossa olitte, ennen kuin aloititte seuraavan työnne?  

Koodaa vain yksi.  

  

1. Työssä 

palkansaajana tai 

itsenäisenä 

yrittäjänä 

  

2. Työtön ja etsii töitä 

  

3. Työtön, ei 

etsi töitä 
  

4. 

Lyhytaikaisessa 

(alle 6 kk:n) 

työssä 

  

5. Sairas tai työkyvytön 

  

6. Hoitaa kotia 

tai perhettä 

             

  

7. Ei työssä, 

matkustelee tms., 

ei tee mitään   

8. Eläkkeellä 

  

9. 

Harjoittelijana 

tai 

koulutuksessa 

  

10. 

Opiskelemassa 

(päätoimisesti)   

11. 

Varusmiespalveluksessa 

tai sotavanki tai 

vastaava (pl. armeijan 

palveluksessa oleva) 

  

12. Elää 

pääomatuloilla 

             

  

13. 

Vapaaehtoistyössä 
  

14. 

Yhdyskuntapalvelussa, 

pakkotyössä tai 

vankilassa 

  

15. 

Karkotettuna 
  

16. Työleirillä 

  

17. Keskitysleirillä 

  

97. Muuta 
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BAfterLastJob 

RE035_sitlstjb 

Koodaa vain yksi.  

Katsokaa korttia [53]. Mikä näistä kuvaa parhaiten tilannettanne sen jälkeen, kun olitte lopettanut viimeisen työnne vuonna 

'+FL_year+'/vuonna '+FL_year+', sen jälkeen kun olitte jäänyt työttömäksi ja haitte työtä/vuonna '+FL_year+', sen jälkeen 

kun olitte jäänyt työttömäksi ettekä hakenut töitä/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun teillä oli ollut lyhytaikainen 

työ/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte ollut sairaana tai vammautunut/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte 

huolehtinut kodista tai perheestä/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte viettänyt vapaa-aikaa, matkustanut tai ollut 

tekemättä mitään/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte jäänyt eläkkeelle/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte 

ollut koulutuksessa tai työharjoittelussa/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte ollut opiskelemassa 

päätoimisesti/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte suorittanut asepalvelusta, ollut sotavankina tai vastaavassa 

tilanteessa (armeijan palveluksessa työskentelyä ei oteta huomioon)/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte hoitanut 

varallisuuttanne tai elänyt pääomatuloilla/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte tehnyt vapaaehtoistyötä tai 

yhteisöllistä työtä/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte ollut suorittamassa yhdyskuntapalvelua, tehnyt pakkotyötä tai 

ollut vankilassa/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte ollut maanpaossa tai karkotettuna/vuonna '+FL_year+' sen 

jälkeen, kun olitte ollut työleirillä/vuonna '+FL_year+' sen jälkeen, kun olitte ollut keskitysleirillä/vuonna '+FL_year+' 

tämän muun tilanteen jälkeen ?  

  

1. Työssä 

palkansaajana tai 

itsenäisenä 

yrittäjänä 

  

2. Työtön ja etsii töitä 

  

3. Työtön, ei 

etsi töitä 
  

4. 

Lyhytaikaisessa 

(alle 6 kk:n) 

työssä 

  

5. Sairas tai työkyvytön 

  

6. Hoitaa kotia 

tai perhettä 

             

  

7. Ei työssä, 

matkustelee tms., 

ei tee mitään   

8. Eläkkeellä 

  

9. 

Harjoittelijana 

tai 

koulutuksessa 

  

10. 

Opiskelemassa 

(päätoimisesti)   

11. 

Varusmiespalveluksessa 

tai sotavanki tai 

vastaava (pl. armeijan 

palveluksessa oleva) 

  

12. Elää 

pääomatuloilla 

             

  

13. 

Vapaaehtoistyössä 
  

14. 

Yhdyskuntapalvelussa, 

pakkotyössä tai 

vankilassa 

  

15. 

Karkotettuna 
  

16. Työleirillä 

  

17. Keskitysleirillä 

  

97. Muuta 

 

 

 

RE035a_recretben 

Oletteko saanut mitään eläkettä jäätyänne eläkkeelle?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RE036_penben 

Kuinka suuri oli ensimmäinen kuukausittainen, sosiaaliturva- tai eläkejärjestelmän kautta saamanne eläke suurin 

piirtein verojen jälkeen?  

Syötä kaikkien eläkkeiden kokonaissumma (työeläke, kansaneläke, tai yksityinen eläkejärjestelmä). Syötä valuutta 

seuraavan kysymyksen kohdalla  
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RE037_curben 

Kysy tai koodaa: Mikä valuutta oli kyseessä?  

  
1. euroa 

  
2. markkaa 

  
3. kruunua (Ruotsi) 

  
4. kruunua 

(Norja) 
  
5. kruunua 

(Tanska) 
  
6. 

ruplaa 

             

  
7. markkaa 

(Saksa) 
  
8. puntaa (Iso-

Britannia) 
  
97. jokin muu valuutta, 

mikä 
      

 

 

 

RE737_specify 

Specify  

___________ 
 

 

RE038_retpaid 

Sen jälkeen, kun olitte lopettanut työn, jossa tehtävänimikkeenne oli {tehtävänimike} , teittekö minkäänlaista 

palkallista työtä (mukaanlukien myös työnteko eläkkeellä ollessannekin)?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RE039_sitchng 

Katsokaa korttia [53]. Onko tilanteenne koskaan muuttunut joksikin tässä kortissa kuvatuista tilanteista sen jälkeen 

kun olitte ansiotyössä vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun olitte työtön ja haitte töitä vuonna '+FL_year+'/sen 

jälkeen, kun olitte työtön ja ettekä hakeneet töitä vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun teillä oli lyhytaikainen työ 

vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun olitte sairas tai vammautunut vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun 

huolehditte kodista tai perheestä vuonna '+FL_year+' /sen jälkeen, kun vietitte vapaa-aikaa, matkustitte tai ette 

tehnyt mitään vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun jäitte eläkkeelle vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun olitte 

koulutuksessa tai työharjoittelussa vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun olitte ollut opiskelemassa päätoimisesti 

vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun suorititte asepalvelusta, olitte sotavankina tai vastaavassa tilanteessa 

(armeijan palveluksessa työskentelyä ei oteta huomioon) vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun hoiditte 

varallisuuttanne tai elitte pääomatulojen varassa vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun teitte vapaaehtoistyötä tai 

yhteisöllistä työtä vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun suorititte yhdyskuntapalvelua, teitte pakkotyötä tai olitte 

vankilassa vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun olitte maanpaossa tai karkotettuna vuonna '+FL_year+'/sen 

jälkeen, kun olitte työleirillä vuonna '+FL_year+'/sen jälkeen, kun olitte keskitysleirillä vuonna '+FL_year+'/sen 

jälkeen, kun olitte tässä muussa tilanteessa vuonna '+FL_year+' ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RE039a_chngyear 

Minä vuonna tilanteenne muuttui?  
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BJobLeftDis 

DQ003_disjbext 

Kuinka paljon huono terveys tai vamma rajoittivat työtänne, kun tehtävänimikkeenne oli {tehtävänimike} ?  

ReadOut  

  1. Erittäin vähän   2. Jonkin verran   3. Erittäin paljon   4. Ei voinut enää työskennellä 
 

 

 

DQ005_disjbnxt 

Kun olitte luopunut tästä työstä, teittekö jotain muuta työtä, jossa huono terveys tai vamma rajoittivat vähemmän 

työntekoa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

  



BTempLeaveDis 

DQ008_dtlvwhc 

Missä /muussa työssä (olitte tilapäisesti poissa töistä vähintään puolen vuoden ajan huonon terveyden tai vamman 

vuoksi)?  

Koodaa vain yksi. Useammat poissaolot tallentuvat loopin avulla.  
 

 

 

DQ009_dtlvwhn 

Minä vuonna tämä poissaolo tapahtui?  
 

 

 

DQ010_dtlvlast 

Kuinka pitkään kyseinen poissaolo kesti?  

Koodaa vain yksi.  

  1. Vähintään puoli vuotta, mutta korkeintaan vuoden   2. 1–2 vuotta   3. Yli kaksi vuotta 
 

 

 

DQ011_dtlvinc 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Mitä tulolähteitä teillä oli?  

CodeAll  

  

1. 

Puolisolta 

tai 

kumppanilta 

saatu tuki 

  

2. Perheen (ei 

puolison/kumppanin) 

ja ystävien antama 

tuki 
  

3. Yksityinen tai 

julkinen 

työkyvyttömyysvakuutus 
  

4. Valtion tai 

muiden tahojen 

myöntämät 

etuudet tai 

avustukset (ml. 

sairauspäiväraha) 

  

5. 

Omaisuuden 

myyminen 
  

6. Varojen tai 

pankkisäästöjen 

käyttäminen 

             

  97. Muu           
 

 

 

DQ011a_dtlvinc 

Voisitteko täsmentää, mikä muu tulonlähde?  

___________ 
 

 

DQ012_dtlvoth 

Olitteko joskus muulloin tilapäisesti poissa töistä vähintään puolen vuoden ajan huonon terveyden tai vamman 

vuoksi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

  



BRedHoursDis 

DQ014_dhrwhc 

Mitä työtä tehdessänne (vähensitte työtunteja huonon terveyden tai vamman vuoksi)?  
 

 

 

DQ015_dhrreduc 

Kuinka monella viikkotunnilla vähensitte työaikaanne?  

Syötä tuntien lukumäärä.  
 

 

 

DQ016_dhroth 

Oliko teillä muita töitä, joissa rajoititte työtuntien määrää huonon terveyden tai vamman vuoksi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

  



BPubDisPens 

DQ018_pbpnwhen 

Minä vuonna haitte vammais- tai hoitotukea?  
 

 

 

DQ019_pbpnacc 

Kun haitte vammais- tai hoitotukea vuonna {Hakemuksen jättöajankohta, vuosi} , hyväksyttiinkö hakemuksenne?  

  1. Kyllä   3. Vielä käsiteltävänä   5. Ei 
 

 

 

DQ020_pbpnoth 

Haitteko koskaan uudelleen vammais- tai hoitotukea?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

  



BPrivDisPens 

DQ022_prinwhen 

Minä vuonna haitte näitä etuuksia?  
 

 

 

DQ023_prinacc 

Kun haitte näitä etuuksia {Hakemuksen jättöajankohta, vuosi} , hyväksyttiinkö hakemuksenne?  

  1. Kyllä   3. Vielä käsiteltävänä   5. Ei 
 

 

 

DQ024_prinoth 

Haitteko vielä joskus uudelleen korvauksia yksityisen työkyvyttömyysvakuutuksen kautta?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

  



BFS 

FS001_fsstart 

Press  

Haastattelun seuraavassa osassa kyselen tietoja sijoituksista, joita olette saattanut tehdä elämänne aikana. 

Kysymykset koskevat vain sijoitustyyppejä, eivät summia  

  1. Jatka 
 

 

 

FS002_stock 

Oletteko koskaan sijoittanut rahaa osakkeisiin (pörssissä noteerattuihin tai noteeraamattomiin)?  

Osakkeet ovat papereita, jotka osoittavat, että kyseinen henkilö omistaa osan yhtiöstä, ja että hänellä on oikeus 

saada siitä osinkoja.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

FS003_yrstock 

Minä vuonna sijoititte ensimmäisen kerran rahaa osakkeisiin?  
 

 

 

FS004_mutfund 

Oletteko koskaan sijoittanut rahaa sijoitusrahastoihin tai sijoitustileille?  

Sijoitusrahastolla tarkoitetaan usealle sijoittajalle kuuluvaa rahavarantoa, jonka salkunhoitaja investoi osakkeisiin 

ja/tai joukkovelkakirjalainoihin.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

FS005_yrmutfun 

Minä vuonna sijoititte ensimmäisen kerran rahaa sijoitusrahastoihin tai sijoitustileille?  
 

 

 

FS006_retacn 

Oletteko koskaan säästänyt rahaa henkilökohtaiselle lisäeläketilille?  

Henkilökohtainen lisäeläketili on eläkejärjestelmä, jossa henkilö laittaa vuosittain jonkin verran rahaa säästöön. 

Kun henkilö jää eläkkeelle, hän saa rahat käyttöönsä vähitellen.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

FS007_yrretacn 

Minä vuonna otitte henkilökohtaisen lisäeläkevakuutuksen käyttöön (ensimmäisen kerran)?  
 

 

 



FS008_lifeins 

Oletteko koskaan ottanut henkivakuutusta?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

FS009_yrlifins 

Minä vuonna otitte henkivakuutuksen (ensimmäisen kerran)?  
 

 

 

FS010_ownbus 

Oletteko koskaan omistanut osittain tai kokonaan yrityksen, jossa ette ole itse työskennellyt?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

FS011_yrownbus 

Minä vuonna perustitte tämän yrityksen taikka ryhdyitte sen omistajaksi tai osaomistajaksi?  
 

 

 

FS012_finend 

Taloudellista tilannetta koskeva osio päätyy tähän. Press  

  1. Jatka 
 

 

 

FS013_proxycheck 

Tarkista. Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vain vastaaja   2. Vastaaja ja sijaisvastaaja   3. Vain sijaisvastaaja 
 

 

 

  



BHS 

HS001_HSStart 

Terveydentilaa elämänkaarella koskevan osion alku Press  

  1. Jatka 
 

 

 

HS002_chheltst 

Seuraavat kysymykset liittyvät terveydentilaanne lapsuutenne aikana. Lapsuudella tarkoitetaan ikävuosia 

syntymästä 15-vuotiaaksi saakka.  

Press  

  1. Jatka 
 

 

 

HS003_chstatus 

Oliko terveytenne lapsena mielestänne erinomainen, erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä vai huono?  

  
1. 

Erinomainen 
  
2. Erittäin 

hyvä 
  
3. 

Hyvä 
  
4. 

Tyydyttävä 
  
5. 

Huono 
  
6. VAIN SPONTAANI VASTAUS: 

Terveydentila vaihteli suuresti 
 

 

 

HS004_chmiss 

Olitteko koskaan lapsena (eli alle 16-vuotiaana) poissa koulusta yhtäjaksoisesti vähintään kuukauden ajan 

terveysongelman vuoksi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HS005_chbed 

Olitteko lapsena koskaan vuoteenomana vähintään kuukauden ajan jonkin terveysongelman vuoksi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HS006_chhosp 

Olitteko lapsena koskaan sairaalassa vähintään kuukauden ajan jonkin terveysongelman vuoksi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HS008_chilness1 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Oliko teillä lapsena (eli alle 16-vuotiaana) mitään tässä kortissa mainituista 

sairauksista?  

CodeAll Valitse tarvittaessa seuraavassa kysymyksessä 'Muu.  



  

1. Tartuntatauti (kuten tuhkarokko, 

vihurirokko, vesirokko, sikotauti, 

tuberkuloosi, kurkkumätä, 

tulirokko) 

  

2. Polio 

  

3. Astma 

  

4. 

Hengitysvaikeuksia 

(muita kuin astma) 
  

5. 

Allergioita 

(muita kuin 

astma) 

  

6. 

Vaikea 

ripuli 

             

  

7. Aivokalvontulehdus/aivokuume 

  

8. Kroonisia 

korvavaivoja   

9. 

Puhehäiriö   

10. Näkövaikeuksia 

silmälaseja 

käytettäessäkin 

  

96. Ei 

mikään 

näistä 

  

 

 

 

HS009_chilness2 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Oliko teillä lapsena (eli alle 16-vuotiaana) mitään tässä kortissa mainituista 

sairauksista tai terveysongelmista?  

CodeAll  

  

1. Vaikeaa 

päänsärkyä 

tai 

migreenejä 

  

2. Epilepsia, 

epileptisiä 

kohtauksia tai 

muita kohtauksia 

  

3. 

Tunneperäisiä, 

hermostollisia 

tai psykiatrisia 

ongelmia 

  

4. Luunmurtumia 

  

5. 

Umpilisäketulehdus 

  

6. Lapsuusiän 

diabetes tai 

korkea 

verensokeri 

             

  

7. 

Sydänvaivat 

  

8. Leukemia tai 

imusolmukesyöpä 

  

9. Syöpä tai 

pahanlaatuinen 

kasvain (pois 

lukien 

hyvälaatuiset 

ihosyövät) 

  

10. Riisitauti, 

luunpehmennystauti 

  

96. Ei mikään 

näistä 

  

97. Muu 

vakava 

terveysongelma 

 

 

 

HS048_adheltst 

Seuraavat kysymykset liittyvät terveydentilaanne aikuisiällä. Aikuisuudella tarkoitetaan ikävuosia 16. ikävuodesta 

alkaen.  

Press  

  1. Jatka 
 

 

 

HS052_evrinjur 

Oletteko koskaan saanut fyysistä vammaa, josta on aiheutunut pysyviä haittoja, vammoja tai muita rajoitteita 

jokapäiväisen elämän suhteen?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

HS053_adheltst 

Jos vastaaja on saanut useita vammoja, kysy, milloin hän sai ensimmäisen vamman.  

Milloin saitte tämän vamman?  
 

 

 



HS054_illperd 

(Lukuun ottamatta niitä sairauksia tai vammoja, joista olette jo kertonut meille) kuinka monta yli vuoden 

kestänyttä sairaus- tai vammautumisjaksoa teillä on ollut aikuisiällä?  

Mukaan luetaan myös vakavat sairaudet, jotka ovat kestäneet alle vuoden, mutta jotka ovat vaikuttaneet vastaajan 

jokapäiväiseen elämään yli vuoden ajan (kuten syöpä tai diabetes). Koodaa vain yksi.  

  
0. Ei 

yhtään 
  
1. 

Yksi 
  
2. 

Kaksi 
  
3. 

Kolme 
  
4. Yli 

kolme 
  
5. Ollut sairas tai vammautunut suurimman osan 

elämääni 
 

 

 

HS063_illconsq 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Mitä pitkäaikaisia vaikutuksia vammalla, pysyvällä vammalla tai huonolla 

terveydellä on mahdollisesti ollut elämäänne?  

CodeAll  

  

1. Rajoitti 

mahdollisuuksiani 

tehdä palkkatyötä   

2. Vaikutti 

kielteisesti 

perhe-

elämääni 

  

3. Vaikutti 

myönteisesti 

perhe-elämääni   

4. Vaikeutti 

sosiaalista 

elämääni   

5. Rajoitti 

vapaa-ajan 

aktiviteetteja   

6. Sai minut pyrkimään 

siihen, että saisin 

elämästä 

mahdollisimman 

paljon irti 

             

  

7. Avasi uusia 

mahdollisuuksia   

96. Ei 

mikään 

näistä 

  

97. Muu 
      

 

 

 

HS065_hsend 

Terveyttä koskeva osio päättyy tähän. Press  

  1. Jatka 
 

 

 

HS066_proxycheck 

Tarkista. Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vain vastaaja   2. Vastaaja ja sijaisvastaaja   3. Vain sijaisvastaaja 
 

 

 

HS059_illstart 

Milloin huonon terveyden tai vammautuneisuuden tämä jakso/ensimmäinen jakso/toinen jakso/kolmas jakso/ 

alkoi?  
 

 

 

HS055_illness1 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Mitkä tässä kortissa mainitut terveysongelmat aiheuttivat mahdollisesti tässä 

jaksossa/tässä ensimmäisessä jaksossa/näissä jaksoissa/tämän jakson/tässä toisessa jaksossa/tässä kolmannessa 

jaksossa/ huonon terveyden tai vamman aikuisiällä ?  



CodeAll Valitse seuraavassa kysymyksessä tarvittaessa "muu".  

  

1. Selkäkipu 

  

2. 

Niveltulehdus, 

mukaan lukien 

nivelrikko ja 

reuma 

  

3. Osteoporoosi 

  

4. Angina pectoris 

tai sydänkohtaus 

(mukaan lukien 

sydänveritulppa tai 

sepelvaltimotukos) 

  

5. Muu 

sydänsairaus 

  

6. Diabetes 

tai korkea 

verensokeri 

             

  

7. 

Aivohalvaus 

  

8. Astma 

  

9. Muita 

hengitysvaikeuksia kuin 

astma (kuten 

keuhkoputkentulehdus, 

krooninen obstruktiivinen 

keuhkosairaus) 

  

10. Tuberkuloosi 

  

11. Vaikeaa 

päänsärkyä 

tai 

migreenejä 
  

96. Ei 

mikään 

näistä 

 

 

 

HS056_illness2 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Tässä on toinen luettelo terveysongelmista. Mitkä tässä kortissa mainitut 

terveysongelmat aiheuttivat mahdollisesti tässä jaksossa/ensimmäisessä jaksossa/näissä jaksoissa/tässä toisessa 

jaksossa/tässä kolmannessa jaksossa/ huonon terveyden tai vamman (aikuisiällä)?  

CodeAll  

  

1. Leukemia tai 

imusolmukesyöpä 

  

2. Syöpä tai 

pahanlaatuinen 

kasvain (pois 

lukien 

hyvälaatuiset 

ihosyövät) 

  

3. 

Tunneperäisiä, 

hermostollisia 

tai psykiatrisia 

ongelmia 

  

4. Uupumus 

(esimerkiksi 

krooniseen 

väsymysoireyhtymään 

tai MS-tautiin liittyvä) 

  

5. 

Gynekologiset 

vaivat 

(naistentaudit) 
  

6. 

Näkövaikeudet 

             

  

7. Tartuntatauti 

(kuten vyöruusu, 

sikotauti, 

tuberkuloosi, 

HIV) 

  

8. Allergiat 

(muu kuin 

astma, 

esimerkiksi 

ruoka-

aineyliherkkyys, 

siitepölyallergia) 

  

96. Ei mikään 

näistä 

  

97. Muu 

    

 

 

 

HS060_illstop 

Milloin tämä huonon terveyden tai vammautumisen jakso mahdollisesti päättyi?  

Koodaa 9997, jos tämä kausi ei ole päättynyt.  
 

 

 

HS061_illhelp 

Auttoivatko perheenjäsenet tai ystävät teitä selviytymään tästä terveysongelmasta esimerkiksi antamalla rahaa tai 

hoitamalla teitä?  

  1. Ei lainkaan   2. Jonkin verran   3. Paljon 
 

 

 



HS062_illcqwrk 

Kerroitte, että työskentelitte vähintään osa-aikaisesti kyseisenä ajankohtana. Katsokaa korttia [SHOWCARD]. 

Jouduitteko kokemaan jotakin seuraavista tämän huonon terveysjakson vuoksi?  

CodeAll  

  

1. 

Yleneminen 

estettiin 
  

2. Annettiin 

vähemmän 

vastuuta sisältävä 

työtehtävä 

  

3. Annettiin 

työtehtäviä, joihin 

olitte ylipätevä 
  

4. Koitte painostusta 

tai ahdistelua 

esimiehen tai 

kollegojen puolelta 

  

5. 

Palkanalennuksia 
  

96. Ei 

mikään 

näistä 

 

 

 

  



BIllness 

HS059_illstart 

Milloin huonon terveyden tai vammautuneisuuden tämä jakso/ensimmäinen jakso/toinen jakso/kolmas jakso/ 

alkoi?  
 

 

 

HS055_illness1 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Mitkä tässä kortissa mainitut terveysongelmat aiheuttivat mahdollisesti tässä 

jaksossa/tässä ensimmäisessä jaksossa/näissä jaksoissa/tämän jakson/tässä toisessa jaksossa/tässä kolmannessa 

jaksossa/ huonon terveyden tai vamman aikuisiällä ?  

CodeAll Valitse seuraavassa kysymyksessä tarvittaessa "muu".  

  

1. Selkäkipu 

  

2. 

Niveltulehdus, 

mukaan lukien 

nivelrikko ja 

reuma 

  

3. Osteoporoosi 

  

4. Angina pectoris 

tai sydänkohtaus 

(mukaan lukien 

sydänveritulppa tai 

sepelvaltimotukos) 

  

5. Muu 

sydänsairaus 

  

6. Diabetes 

tai korkea 

verensokeri 

             

  

7. 

Aivohalvaus 

  

8. Astma 

  

9. Muita 

hengitysvaikeuksia kuin 

astma (kuten 

keuhkoputkentulehdus, 

krooninen obstruktiivinen 

keuhkosairaus) 

  

10. Tuberkuloosi 

  

11. Vaikeaa 

päänsärkyä 

tai 

migreenejä 
  

96. Ei 

mikään 

näistä 

 

 

 

HS056_illness2 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Tässä on toinen luettelo terveysongelmista. Mitkä tässä kortissa mainitut 

terveysongelmat aiheuttivat mahdollisesti tässä jaksossa/ensimmäisessä jaksossa/näissä jaksoissa/tässä toisessa 

jaksossa/tässä kolmannessa jaksossa/ huonon terveyden tai vamman (aikuisiällä)?  

CodeAll  

  

1. Leukemia tai 

imusolmukesyöpä 

  

2. Syöpä tai 

pahanlaatuinen 

kasvain (pois 

lukien 

hyvälaatuiset 

ihosyövät) 

  

3. 

Tunneperäisiä, 

hermostollisia 

tai psykiatrisia 

ongelmia 

  

4. Uupumus 

(esimerkiksi 

krooniseen 

väsymysoireyhtymään 

tai MS-tautiin liittyvä) 

  

5. 

Gynekologiset 

vaivat 

(naistentaudit) 
  

6. 

Näkövaikeudet 

             

  

7. Tartuntatauti 

(kuten vyöruusu, 

sikotauti, 

tuberkuloosi, 

HIV) 

  

8. Allergiat 

(muu kuin 

astma, 

esimerkiksi 

ruoka-

aineyliherkkyys, 

siitepölyallergia) 

  

96. Ei mikään 

näistä 

  

97. Muu 

    

 

 

 



HS060_illstop 

Milloin tämä huonon terveyden tai vammautumisen jakso mahdollisesti päättyi?  

Koodaa 9997, jos tämä kausi ei ole päättynyt.  
 

 

 

HS061_illhelp 

Auttoivatko perheenjäsenet tai ystävät teitä selviytymään tästä terveysongelmasta esimerkiksi antamalla rahaa tai 

hoitamalla teitä?  

  1. Ei lainkaan   2. Jonkin verran   3. Paljon 
 

 

 

HS062_illcqwrk 

Kerroitte, että työskentelitte vähintään osa-aikaisesti kyseisenä ajankohtana. Katsokaa korttia [SHOWCARD]. 

Jouduitteko kokemaan jotakin seuraavista tämän huonon terveysjakson vuoksi?  

CodeAll  

  

1. 

Yleneminen 

estettiin 
  

2. Annettiin 

vähemmän 

vastuuta sisältävä 

työtehtävä 

  

3. Annettiin 

työtehtäviä, joihin 

olitte ylipätevä 
  

4. Koitte painostusta 

tai ahdistelua 

esimiehen tai 

kollegojen puolelta 

  

5. 

Palkanalennuksia 
  

96. Ei 

mikään 

näistä 

 

 

 

  



BRH 

RH001_chhhc 

Seuraavaksi kysyn joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät terveydenhuoltoon elämänne aikana.  

Press  

  1. Jatka 
 

 

 

RH002_chhvacc 

Saitteko rokotuksia lapsena eli alle 16-vuotiaana?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RH003_chhnovacc 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Minkä vuoksi ette saanut rokotuksia (lapsena)?  

CodeAll  

  

1. Liian kallista 

  

2. 

Sairausvakuutus 

ei kattanut 
  

3. Ei ollut 

sairausvakuutusta 
  

4. Ei 

ollut 

aikaa 
  

5. Ei tarpeeksi 

tietoa 

tämäntyyppisestä 

hoidosta 

  

6. Tämäntyyppiseen 

hoitoon ei 

tavallisesti 

hakeuduttu 

             

  

7. Tämäntyyppistä 

hoitoa tarjoavaa 

paikkaa ei ollut 

lähellä kotia 

  

8. Ei pidetty 

tarpeellisena 
  

97. Muut syyt 

      

 

 

 

RH015_chhdent 

Oletteko koskaan elämänne aikana käynyt säännöllisesti hammaslääkärillä tarkastuksissa tai hoidettavana?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RH025_dentreg 

ReadOut  

Kun kävitte säännöllisesti hammaslääkärissä, kuinka usein keskimäärin kävitte siellä?  

  1. Vähintään kerran vuodessa   2. Ei vuosittain, mutta vähintään joka toinen vuoksi   3. Harvemmin 
 

 

 

RH016_chhdentchd 

Kävittekö säännöllisesti hammaslääkärissä alle 16-vuotiaana?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 



RH017_yrdent 

Minä vuonna aloitte käydä säännöllisesti (hammaslääkärillä tarkastuksissa tai hoidettavana)?  
 

 

 

RH018_contdent 

Oletteko sen jälkeen käynyt aina säännöllisesti (hammaslääkärillä tarkastuksissa tai hoidettavana)?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RH018a_whnnodental 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Pyytäisin erittelemään ne ajanjaksot, jolloin ette käynyt säännöllisesti 

hammaslääkärillä tarkastuksissa tai hoidettavana.  

CodeAll  

  
1. Kun olin 0-

15-vuotias. 
  
2. Kun olin 16-

25-vuotias. 
  
3. Kun olin 26-

40-vuotias. 
  
4. Kun olin 41-

55-vuotias. 
  
5. Kun olin 56-

65-vuotias. 
  
6. Kun olin 66-

75-vuotias. 

             

  
7. Kun olin yli 

75-vuotias. 
          

 

 

 

RH026_neverdnt 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Minkä vuoksi ette ole koskaan käynyt /lakkasitte käymästä säännöllisesti 

hammaslääkärillä tarkastuksissa tai hoidettavana?  

CodeAll  

  

1. Liian kallista 

  

2. 

Sairausvakuutus 

ei kattanut 
  

3. Ei ollut 

sairausvakuutusta 
  

4. Ei 

ollut 

aikaa 
  

5. Ei tarpeeksi 

tietoa 

tämäntyyppisestä 

hoidosta 

  

6. Tämäntyyppiseen 

hoitoon ei 

tavallisesti 

hakeuduttu 

             

  

7. Tämäntyyppistä 

hoitoa tarjoavaa 

paikkaa ei ollut 

lähellä kotia 

  

8. Ei pidetty 

tarpeellisena 
  

97. Muut syyt 

      

 

 

 

RH040_bldpreg 

Onko teiltä koskaan mitattu verenpainetta säännöllisesti usean vuoden ajan?  

mukaan lukien itse tehty verenpainemittaus  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RH049_bldpreg 

ReadOut  



(Kun mittautitte verenpaineenne säännöllisesti), kuinka usein keskimäärin mittaaminen tapahtui?  

  1. Vähintään kerran vuodessa   2. Ei vuosittain, mutta vähintään joka toinen vuoksi   3. Harvemmin 
 

 

 

RH041_yrbldp 

Minä vuonna aloitte mittauttamaan verenpaineenne säännöllisesti?  
 

 

 

RH042_contbldp 

Oletteko mittauttanut verenpaineenne sen jälkeen aina säännöllisesti?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RH042a_whnnobldp 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Pyytäisin erittelemään ne ajanjaksot, jolloin ette ole mittauttanut 

verenpainettanne säännöllisesti.  

CodeAll  

  
1. Kun olin 0-

15-vuotias. 
  
2. Kun olin 16-

25-vuotias. 
  
3. Kun olin 26-

40-vuotias. 
  
4. Kun olin 41-

55-vuotias. 
  
5. Kun olin 56-

65-vuotias. 
  
6. Kun olin 66-

75-vuotias. 

             

  
7. Kun olin yli 

75-vuotias. 
          

 

 

 

RH050_neverbldp 

Koodaa kaikki sopivat vaihtoehdot.  

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Minkä vuoksi ette ole koskaan käynyt /lakkasitte käymästä säännöllisesti 

mittauttamassa verenpainettanne?  

  

1. Liian kallista 

  

2. 

Sairausvakuutus 

ei kattanut 
  

3. Ei ollut 

sairausvakuutusta 
  

4. Ei 

ollut 

aikaa 
  

5. Ei tarpeeksi 

tietoa 

tämäntyyppisestä 

hoidosta 

  

6. Tämäntyyppiseen 

hoitoon ei 

tavallisesti 

hakeuduttu 

             

  

7. Tämäntyyppistä 

hoitoa tarjoavaa 

paikkaa ei ollut 

lähellä kotia 

  

8. Ei pidetty 

tarpeellisena 
  

97. Muut syyt 

      

 

 

 

RH780_couldnotafforddoctor 

Kun vastaatte seuraaviin kysymyksiin, ottakaa huomioon aikuisikänne lisäksi myös lapsuutenne ja nuoruutenne. 

Jos ei oteta huomioon hammashoitoa, olisitteko joskus tarvinnut käydä lääkärissä, mutta teillä ei ollut siihen 

varaa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 



 

RH781_nrperiodscouldnotafforddoctor 

Yrittäkää muistella kaikkia niitä tilanteita, jolloin olisitte tarvinnut lääkärissäkäyntiä tai hoitoa, mutta teillä ei ollut 

siihen varaa. Kuinka monta kertaa olette jättänyt käymättä lääkärissä tai ette ole hakeutunut hoitoon siihen 

liittyvien kustannusten vuoksi?  
 

 

 

RH784_waitforappointment 

Olisitteko joskus tarvinnut käydä lääkärissä, mutta ette voinut, koska jouduitte odottamaan seuraavaa vapaata 

aikaa liian pitkään?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RH785_nrperiodswaitforappointment 

Kuinka monta kertaa olette jättänyt menemättä lääkäriin sen vuoksi, että jouduitte odottamaan vapaata 

lääkäriaikaa liian pitkään? (Yrittäkää muistaa kaikki lääkäri- tai hoitokäynnit, joita olisitte tarvinnut)  
 

 

 

RH788_postponedentist 

Oletteko koskaan joutunut siirtämään hammaslääkärissä käyntiä sen vuoksi, että olette yrittänyt säästää 

menoissanne? (Yrittäkää arvioida koko elinaikaanne, aikuisiän lisäksi myös lapsuutta ja nuoruutta).  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RH789_nrperiodspostponedentist 

Kuinka monta kertaa olette elinaikananne joutunut siirtämään hammaslääkärissä käyntiä sen vuoksi, että olette 

yrittänyt säästää menoissanne? (Yrittäkää muistaa kaikki ne kerrat, jolloin olette siirtänyt hammaslääkäriin tai -

hoitoon menemistä)  
 

 

 

RH792_forgonemedication 

Oletteko koskaan jättänyt ottamatta lääkkeitä sen vuoksi, että teillä ei ole ollut niihin varaa?  

Mukaan lukien sekä reseptilääkkeet että vapaasti ostettavat lääkkeet.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RH793_nrforgonemedication 

Kuinka monta kertaa olette elinaikananne jättänyt ottamatta lääkkeitä sen vuoksi, ettei teillä ollut varaa hankkia 

niitä?  
 

 

 

RH097_hcend 



Terveydenhuoltoa koskeva osio päätyy tähän. Press  

  1. Jatka 
 

 

 

RH098_proxycheck 

Tarkistus. Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vain vastaaja   2. Vastaaja ja sijaisvastaaja   3. Vain sijaisvastaaja 
 

 

 

RH782_yearsperiodscouldnotafforddoctor1to5 

Minä vuonna jätitte menemättä lääkäriin tai hoitoon sen kustannusten vuoksi? /Minä vuosina jätitte menemättä 

lääkäriin kustannusten vuoksi?  

Merkitse ensimmäinen vuosi, jolloin vastaaja jätti menemättä lääkäriin tai hoitoon sen kustannusten vuoksi 

/Merkitse seuraava (toinen) vuosi, jolloin vastaaja jätti menemättä lääkäriin tai hoitoon sen kustannusten vuoksi 

/Merkitse kolmas vuosi, jolloin vastaaja jätti menemättä lääkäriin tai hoitoon sen kustannusten vuoksi /Merkitse 

neljäs vuosi, jolloin vastaaja jätti menemättä lääkäriin tai hoitoon sen kustannusten vuoksi /Merkitse viides vuosi, 

jolloin vastaaja jätti menemättä lääkäriin tai hoitoon sen kustannusten vuoksi Jos lääkärissäkäynti jätettiin väliin 

useampaan kertaan saman kalenterivuoden aikana, tallenna sama vuosi yhtä monta kertaa.  
 

 

 

RH783_yearsperiodscouldnotafforddoctorover5 

Mainitkaa viisi tärkeintä ajankohtaa, jolloin jätitte lääkärikäynnin väliin kustannusten vuoksi FL_RH783_5 

Valitkaa siis viisi teille tärkeintä ajankohtaa niistä kerroista, jotka mainitsitte, ja kertokaa minulle nuo vuodet  

Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti ensimmäisen kerran lääkärikäynnin väliin sen kustannusten 

vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti toisen kerran lääkärikäynnin väliin sen kustannusten 

vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti kolmannen kerran lääkärikäynnin väliin sen kustannusten 

vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti neljännen kerran lääkärikäynnin väliin sen kustannusten 

vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti viidennen kerran lääkärikäynnin väliin sen kustannusten vuoksi Jos 

lääkärikäynti jätettiin väliin useampaan kertaan saman kalenterivuoden aikana, tallenna sama vuosi yhtä monta 

kertaa.  
 

 

 

RH786_yearsperiodswaitforappointment1to5 

Minä vuonna jätitte menemättä lääkäriin tai hoitoon sen vuoksi, että odotusaika oli liian pitkä/Minä vuosina jätitte 

menemättä lääkäriin tai hoitoon sen vuoksi, että odotusajat olivat liian pitkät  

Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti ensimmäisen kerran lääkärikäynnin tai hoidon väliin sen vuoksi, että 

odotusaika oli liian pitkä/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti toisen kerran lääkärikäynnin tai hoidon väliin sen 

vuoksi että odotusaika oli liian pitkä/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti kolmannen kerran lääkärikäynnin tai 

hoidon väliin sen vuoksi että odotusaika oli liian pitkä/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti neljännen kerran 

lääkärikäynnin tai hoidon väliin sen vuoksi että odotusaika oli liian pitkä/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti 

viidennen kerran lääkärikäynnin tai hoidon väliin sen vuoksi että odotusaika oli liian pitkä Jos lääkärikäynti 

jätettiin väliin useampaan kertaan saman kalenterivuoden aikana, tallenna sama vuosi useampaan kertaan.  
 

 

 

RH787_yearsperiodswaitforappointmentover5 



Kertokaa viisi tärkeintä ajankohtaa, jolloin teidän täytyi jättää lääkärikäynti tai hoito väliin sen vuoksi, että 

odotusaika oli liian pitkä FL_RH787_6 Valitkaa siis viisi teille tärkeintä ajankohtaa niistä '+totalTimes+' kerroista, 

jotka mainitsitte ja kertokaa minulle nuo vuodet FL_RH787_7  

Merkitse se vuosi, jolloin vastaajan täytyi ensimmäisen kerran jättää lääkärikäynti tai hoito väliin liian pitkän 

odotusajan vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin vastaajan täytyi toisen kerran jättää lääkärikäynti tai hoito väliin liian 

pitkän odotusajan vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin vastaajan täytyi kolmannen kerran jättää lääkärikäynti tai hoito 

väliin liian pitkän odotusajan vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin vastaajan täytyi neljännen kerran jättää 

lääkärikäynti tai hoito väliin liian pitkän odotusajan vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin vastaajan täytyi viidennen 

kerran jättää lääkärikäynti tai hoito väliin liian pitkän odotusajan vuoksi Jos lääkärikäynti jätettiin väliin 

useampaan kertaan saman kalenterivuoden aikana, tallenna sama vuosi useampaan kertaan.  
 

 

 

RH790_yearspostponedentist1to5 

Minä vuonna jouduitte siirtämään hammaslääkärissä käyntiä säästääksenne menoissanne?/Minä vuosina jouduitte 

siirtämään hammaslääkärissä käyntiä säästääksenne menoissanne?  

Koodaa se ensimmäinen vuosi, jolloin vastaaja siirsi hammaslääkärissä käyntiä säästääkseen menoissaan/Koodaa 

se toinen vuosi, jolloin vastaaja siirsi hammaslääkärissä käyntiä säästääkseen menoissaan/Koodaa se kolmas 

vuosi, jolloin vastaaja siirsi hammaslääkärissä käyntiä säästääkseen menoissaan/Koodaa se neljäs vuosi, jolloin 

vastaaja siirsi hammaslääkärissä käyntiä säästääkseen menoissaan/Koodaa se viidess vuosi, jolloin vastaaja siirsi 

hammaslääkärissä käyntiä säästääkseen menoissaan Jos hammaslääkärissä käynti jätettiin väliin useampaan 

kertaan saman kalenterivuoden aikana, tallenna sama vuosi useampaan kertaan.  
 

 

 

RH791_yearspostponedentistover5 

Kertokaa viisi tärkeintä ajankohtaa, jolloin jouduitte jättämään hammaslääkärissä käynnin väliin säästääksenne 

menoissa Valitkaa siis viisi teille tärkeintä ajankohtaa niistä kerrasta, jotka mainitsitte, ja kertokaa nuo vuodet  

Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja joutui ensimmäisen kerran jättämään hammaslääkärikäynnin väliin 

säästääkseen menoissaan /Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja joutui toisen kerran jättämään hammaslääkärikäynnin 

väliin säästääkseen menoissaan /Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja joutui kolmannen kerran jättämään 

hammaslääkärikäynnin väliin säästääkseen menoissaan /Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja joutui neljännen kerran 

jättämään hammaslääkärikäynnin väliin säästääkseen menoissaan /Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja joutui 

viidennen kerran jättämään hammaslääkärikäynnin väliin säästääkseen menoissaan Jos hammaslääkärikäynti 

jätettiin väliin useampaan kertaan saman kalenterivuoden aikana, tallenna sama vuosi useampaan kertaan  
 

 

 

RH794_yearsforgonemedication1to5 

Minä vuonna jätitte lääkeiden hankkimisen väliin niiden kustannusten vuoksi? /Minä vuosina jätitte lääkkeiden 

hankkimisen väliin niiden kustannusten vuoksi?  

Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti ensimmäisen kerran lääkkeitä hankkimatta niiden kustannusten vuoksi 

/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti toisen kerran lääkkeitä hankkimatta niiden kustannusten vuoksi /Merkitse 

se vuosi, jolloin vastaaja jätti kolmannen kerran lääkkeitä hankkimatta niiden kustannusten vuoksi /Merkitse se 

vuosi, jolloin vastaaja jätti neljännen kerran lääkkeitä hankkimatta niiden kustannusten vuoksi /Merkitse se vuosi, 

jolloin vastaaja jätti viidennen kerran lääkkeitä hankkimatta niiden kustannusten vuoksi Jos lääkkeiden hankinta 

jätettiin väliin useampaan kertaan saman kalenterivuoden aikana, tallenna sama vuosi useampaan kertaan.  
 

 

 



RH795_yearsforgonemedicationover5 

Kertokaa viisi tärkeintä ajankohtaa, jolloin jätitte hankkimatta lääkkeitä niiden kustannusten vuoksi Valitkaa siis 

viisi teille tärkeintä ajankohtaa niistä '+totalTimes+' kerroista, jotka mainitsitte, ja kertokaa minulle nuo vuodet  

Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja ensimmäisen kerran jätti hankkimatta lääkkeitä kustannusten vuoksi/Merkitse 

se vuosi, jolloin vastaaja toisen kerran jätti hankkimatta lääkkeitä kustannusten vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin 

vastaaja kolmannen kerran jätti hankkimatta lääkkeitä kustannusten vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja 

neljännen kerran jätti hankkimatta lääkkeitä kustannusten vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja viidennen 

kerran jätti hankkimatta lääkkeitä kustannusten vuoksi Jos lääkkeiden hankkiminen jätettiin väliin useampaan 

kertaan saman kalenterivuoden aikana, tallenna sama vuosi useampaan kertaan.  
 

 

 

  



BBehaviourCheck 



BGL 

GL001_IntroGL 

Press Aloittaa ilman sijaisvastaajaa-osion. Sijaisvastaajaa ei sallita. Mikäli vastaaja ei itse kykene vastaamaan 

seuraaviin kysymyksiin, paina CTRL-K jokaisen kysymyksen kohdalla.  

Seuraavaksi kysyn joitakin yleisiä kysymyksiä, jotka liittyvät elämänne eri vaiheisiin.  

  1. Jatka 
 

 

 

GL002_HappyPeriod 

Kun katsotte elämäänne taaksepäin, onko sen aikana ollut joku selkeä jakso, jolloin olitte onnellisempi kuin 

muulloin?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

GL003_StartHappy 

Milloin tämä onnellinen jakso alkoi?  
 

 

 

GL004_StopHappy 

Milloin tämä jakso päättyi?  

Koodaa 9997, jos tämä jakso jatkuu edelleen  
 

 

 

GL005_StressPeriod 

(Kun katsotte elämäänne taaksepäin,) onko sen aikana ollut joku selkeä jakso, jolloin olitte stressaantuneempi tai 

kuormittuneempi kuin muulloin?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

GL006_StartStress 

Milloin tämä stressaava jakso alkoi?  
 

 

 

GL007_StopStress 

Milloin tämä jakso päättyi?  

Koodaa 9997, jos tämä jakso jatkuu edelleen  
 

 

 

GL011_MoneyPeriod 

Kun katsotte elämäänne taaksepäin, onko sen aikana ollut joku selkeä jakso, jolloin teillä oli taloudellisesti 

vaikeaa?  



  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

GL012_StartMoney 

Milloin tämä taloudellisesti vaikea jakso alkoi?  
 

 

 

GL013_StopMoney 

Milloin tämä jakso päättyi?  

Koodaa 9997, jos tämä jakso jatkuu edelleen  
 

 

 

GL014_HungerPeriod 

Kun katsotte elämäänne taaksepäin, onko sen aikana ollut jakso, jolloin olette nähnyt nälkää?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

GL015_StartHunger 

Milloin tämä jakso, jonka aikana näitte nälkää, alkoi?  
 

 

 

GL016_StopHunger 

Milloin tämä jakso päättyi?  

Koodaa 9997, jos tämä jakso jatkuu edelleen  
 

 

 

GL736_Outro 

TARKISTUS: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vastaaja   2. Osioon ei vastattu (sijaisvastaajan haastattelu) 
 

 

 

GL022_EverVictPers 

On olemassa aikoja, jolloin ihmisiä vainotaan tai syrjitään esimerkiksi heidän poliittisten mielipiteidensä, 

uskontonsa, kansallisuutensa, etnisen alkuperänsä, seksuaalisen suuntautumisensa tai taustansa vuoksi. Ihmisiä 

voidaan myös vainota tai syrjiä heidän lähisukulaistensa poliittisten mielipiteiden tai uskonnon vuoksi. Oletteko 

koskaan joutunut tällaisen vainon tai syrjinnän uhriksi?  

Taustalla tarkoitetaan esimerkiksi luokkataustaa, perheen alkuperää tai muuta sellaista.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

GL023_ReasPersec 

Minä syyn takia teitä pääasiallisesti vainottiin tai syrjittiin?  



ReadOut . Koodaa vain yksi.  

  

1. Poliittiset 

mielipiteenne   

2. 

Uskontonne   

3. Etninen 

alkuperänne tai 

kansallisuutenne 

  

4. Seksuaalinen 

suuntautumisenne   

5. 

Taustanne   

6. Lähisukulaistenne 

poliittiset mielipiteet 

tai uskonto 

             

  

97. Vain 

SPONTAANI 

vastaus: Muut 

syyt 

          

 

 

 

GL023a_OthReasPersec 

Minkä muiden syiden vuoksi teitä vainottiin tai syrjittiin?  

___________ 
 

 

GL024_PersecStopWork 

Jouduitteko koskaan lopettamaan työnteon, koska teitä vainottiin tai syrjittiin poliittisten mielipiteidenne 

/uskontonne /etnisen alkuperänne /seksuaalisen suuntautumisenne /taustanne /lähisukulaistenne poliittisten 

mielipiteiden tai uskonnon /piGL023a_OthReasPersec vuoksi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

GL025_StopJobsPersec 

Missä työpaikoissa tämä tapahtui?  
 

 

 

GL026_ConsPersec 

Koitteko työelämässä koskaan jotakin seuraavista, koska teitä vainottiin tai syrjittiin poliittisten mielipiteidenne 

/uskontonne /etnisen alkuperänne /seksuaalisen suuntautumisenne /taustanne /lähisukulaistenne poliittisten 

mielipiteiden tai uskonnon /{Text from previous answer} vuoksi?  

ReadOut CodeAll  

  

1. Yleneminen 

estettiin   

2. Annettiin 

vähemmän vastuita 

sisältävä työtehtävä 

  

3. Annettiin 

työtehtäviä, joihin 

olitte ylipätevä 

  

4. Esimies tai 

kollegat 

ahdistelivat teitä 

  

5. 

Palkanalennuksia   

96. Ei 

mikään 

näistä 
 

 

 

GL027_ConsPersec 

Missä työpaikoissa tämä tapahtui?  
 

 

 

GL028_DiffFindJob 



Onko teillä ollut koskaan vaikeuksia löytää pätevyyttänne vastaavaa työtä poliittisten mielipiteidenne /uskontonne 

/etnisen alkuperänne /seksuaalisen suuntautumisenne /taustanne /lähisukulaistenne poliittisten mielipiteiden tai 

uskonnon vuoksi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

GL029_FirstDiffFindJob 

Minä vuonna kohtasitte ensimmäisen kerran näitä vaikeuksia?  
 

 

 

GL031_PropDissp 

Joskus ihmisiltä ja heidän perheiltään takavarikoidaan omaisuutta sodan tai vainon seurauksena. Onko teiltä tai 

perheeltänne koskaan takavarikoitu omaisuutta sodan tai vainon seurauksena?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

GL036_proxycheck 

Tarkista. Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vain vastaaja   2. Vastaaja ja sijaisvastaaja   3. Vain sijaisvastaaja 
 

 

 

GL030_CampPersec 

Kerroitte aikaisemmin, että asuitte vankilassa /asuitte sotavankileirillä /asuitte työleirillä /asuitte keskitysleirillä 

/teidän täytyi tehdä pakkotyötä tai olitte vankilassa /olitte maanpaossa tai karkotettuna . Tapahtuiko tämä 

poliittisten mielipiteidenne /uskontonne /etnisen alkuperänne /seksuaalisen suuntautumisenne /taustanne 

/lähisukulaistenne poliittisten mielipiteiden tai uskonnon /{Text from previous answer} vuoksi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

GL033_WhenPropAway 

Milloin teidän tai perheenne omaisuutta otettiin pois sodan tai vainon seurauksena ensimmäisen kerran /seuraavan 

kerran ?  
 

 

 

GL032_TypePropDissp 

Minkä tyyppisestä omaisuudesta oli kyse?  

ReadOut CodeAll  

  
1. 

Yritykset 
  
2. Talot tai 

rakennukset 
  

3. Viljelysmaa tai muu 

maaomaisuus 
  
4. Huoneistot tai 

asunnot 
  
5. Rahaa tai 

varallisuutta 
 

 

 

GL034_TypePropDissp 

Saitteko te tai saiko perheenne koskaan korvauksia tästä takavarikoinnista?  



ReadOut  

  1. Kyllä, kokonaan   3. Kyllä, osittain   5. Ei 
 

 

 

GL035_CampPersec 

Onko teiltä tai perheeltänne takavarikoitu joskus muulloin omaisuutta sodan tai vainon seurauksena?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

  



BCampReason 

GL030_CampPersec 

Kerroitte aikaisemmin, että asuitte vankilassa /asuitte sotavankileirillä /asuitte työleirillä /asuitte keskitysleirillä 

/teidän täytyi tehdä pakkotyötä tai olitte vankilassa /olitte maanpaossa tai karkotettuna . Tapahtuiko tämä 

poliittisten mielipiteidenne /uskontonne /etnisen alkuperänne /seksuaalisen suuntautumisenne /taustanne 

/lähisukulaistenne poliittisten mielipiteiden tai uskonnon /{Text from previous answer} vuoksi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

  



BDispossessed 

GL033_WhenPropAway 

Milloin teidän tai perheenne omaisuutta otettiin pois sodan tai vainon seurauksena ensimmäisen kerran /seuraavan 

kerran ?  
 

 

 

GL032_TypePropDissp 

Minkä tyyppisestä omaisuudesta oli kyse?  

ReadOut CodeAll  

  
1. 

Yritykset 
  
2. Talot tai 

rakennukset 
  

3. Viljelysmaa tai muu 

maaomaisuus 
  
4. Huoneistot tai 

asunnot 
  
5. Rahaa tai 

varallisuutta 
 

 

 

GL034_TypePropDissp 

Saitteko te tai saiko perheenne koskaan korvauksia tästä takavarikoinnista?  

ReadOut  

  1. Kyllä, kokonaan   3. Kyllä, osittain   5. Ei 
 

 

 

GL035_CampPersec 

Onko teiltä tai perheeltänne takavarikoitu joskus muulloin omaisuutta sodan tai vainon seurauksena?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

  



BFQ 



BLS 



Section_XT 

XT104_SexDec 

Pane vastaajan sukupuoli merkille (kysy, jos olet epävarma)  

  1. Mies   2. Nainen 
 

 

 

XT001_Intro 

{Edesmenneen nimi} osallistui SHARE-tutkimukseen ennen FL_XT001_2 kuolemaansa. Hänen/Hänen 

panoksensa oli erittäin arvokas. Olisi erittäin hyödyllistä saada joitakin tietoja henkilön {Edesmenneen nimi} 

viimeisestä vuodesta. Kaikki kerätyt tiedot ovat täysin luottamuksellisia ja niitä säilytetään anonyymisti.  

  1. Jatka 
 

 

 

XT006_ProxSex 

Koodaa sijaisvastaajan sukupuoli.  

  1. Mies   2. Nainen 
 

 

 

XT002_Relation 

Jos asia on epäselvä, täsmennä: "Olitte siis hänen/hänen  

Ennen kuin alamme kysellä kysymyksiä henkilön {Edesmenneen nimi} viimeisestä vuodesta, kertoisitteko, mikä 

oli teidän suhteenne edesmenneeseen?  

  

1. miehensä, 

vaimonsa tai 

kumppaninsa 

  

2. poikansa tai 

tyttärensä   

3. vävynsä 

tai miniänsä   

4. miehensä, vaimonsa 

tai kumppaninsa poika 

tai tytär 

  

5. 

lapsenlapsensa   

6. 

sisaruksensa 

             

  

7. muu sukulainen 

(täsmennä)   

8. muu ei-

sukulainen 

(täsmennä) 

        

 

 

 

XT003_OthRel 

Täsmennä muu sukulainen  

___________ 
 

 

XT004_OthNonRel 

Täsmennä muu ei-sukulainen  

___________ 
 

 

XT005_HowOftCont 



Kuinka usein olitte yhteydessä hänen/hänen kanssaan joko henkilökohtaisesti taikka puhelimen, postin, 

sähköpostin tai jonkin muun sähköisen välineen kautta FL_XT005_2 viimeisenä elinvuotenaan?  

  
1. 

Päivittäin 
  
2. Monta 

kertaa viikossa 
  
3. Noin kerran 

viikossa 
  
4. Noin kahden 

viikon välein 
  
5. Noin kerran 

kuukaudessa 
  
6. Harvemmin kuin 

kerran kuukaudessa 

             

  
7. Ei 

koskaan 
          

 

 

 

XT007_YearBirth 

Voitteko kertoa syntymävuotenne?  
 

 

 

XT101_ConfDecYrBirth 

Jutellaanpa hieman edesmenneestä. Haluaisin varmistaa, että henkilöä {Edesmenneen nimi} koskevat tietomme 

ovat oikeita. Varmistaisin siis vielä, että onhan hän/hän syntynyt {edesmenneen syntymäkuukausi ja vuosi} ?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT102_DecMonthBirth 

Missä kuussa ja minä vuonna {Edesmenneen nimi} syntyi? KUUKAUSI: VUOSI:  

Kuukausi  

  1. tammikuu   2. helmikuu   3. maaliskuu   4. huhtikuu   5. toukokuu   6. kesäkuu 

             

  7. heinäkuu   8. elokuu   9. syyskuu   10. lokakuu   11. marraskuu   12. joulukuu 
 

 

 

XT103_DecYearBirth 

Missä kuussa ja minä vuonna hän/hän syntyi? KUUKAUSI: XT102_DecMonthBirth VUOSI:  

Vuosi  
 

 

 

XT008_MonthDied 

Kuukausi  

Haluaisimme saada lisätietoja henkilön {Edesmenneen nimi}/ kuolemaan liittyvistä olosuhteista. Missä kuussa ja 

minä vuonna hän/ kuoli? KUUKAUSI: VUOSI:  

  1. tammikuu   2. helmikuu   3. maaliskuu   4. huhtikuu   5. toukokuu   6. kesäkuu 

             

  7. heinäkuu   8. elokuu   9. syyskuu   10. lokakuu   11. marraskuu   12. joulukuu 
 

 

 

XT009_YearDied 

Vuosi  



Missä kuussa ja minä VUONNA hän/ kuoli? KUUKAUSI: XT008_MonthDied VUOSI:  

  1. 2006   2. 2007   3. 2008   4. 2009   5. 2010   6. 2011 

             

  7. 2012   8. 2013   9. 2014   10. 2015   11. 2016   12. 2017 
 

 

 

XT010_AgeDied 

Kuinka vanha {Edesmenneen nimi} oli, kun hän/hän kuoli?  

Ikä vuosina  
 

 

 

XT109_DecMarried 

Oliko {Edesmenneen nimi} naimisissa FL_XT109_2 kuollessaan?  

Edesmennyt oli naimisissa kuollessaan  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT039_NumChild 

Kuinka monta elossa olevaa lasta henkilöllä {Edesmenneen nimi} oli FL_XT039_2 kuollessaan? Laskekaa 

mukaan kaikki avioliiton ulkopuoliset lapset, sijaislapset, adoptoidut lapset ja lapsipuolet  
 

 

 

XT011_CauseDeath 

Mikä oli hänen/hänen pääasiallinen kuolinsyynsä?  

Lue tarvittaessa ääneen  

  

1. Syöpä 

  

2. 

Sydänkohtaus 

  

3. 

Aivohalvaus 

  

4. Muu sydän- 

ja 

verisuonitauti, 

kuten 

sydäninfarkti, 

rytmihäiriö 

  

5. 

Hengityselinsairaus 

  

6. 

Ruuansulatusjärjestelmän 

sairaus, kuten mahahaava 

tai suolistotulehdus 

             

  

7. Vakava 

tartuntatauti, 

kuten 

keuhkokuume, 

verenmyrkytys 

tai influenssa 

  

8. 

Onnettomuus 

  

97. Muu 

(täsmennä) 

      

 

 

 

XT012_OthCauseDeath 

Täsmennä muu kuolinsyy  

___________ 
 

 



XT013_HowLongIll 

Kuinka pitkään {Edesmenneen nimi} oli ollut sairaana, ennen kuin hän/hän kuoli?  

ReadOut  

  
1. Alle 

kuukauden 
  
2. Vähintään kuukauden, mutta alle 

puoli vuotta 
  
3. Vähintään puoli vuotta, mutta 

alle vuoden 
  
4. Vähintään 

vuoden 
 

 

 

XT014_WhereDied 

Kuoliko hän/hän ...  

ReadOut  

  

1. omassa^FL_XT014_2 

kodissaan   

2. toisen 

henkilön 

kodissa 

  

3. 

sairaalassa   

4. 

hoitokodissa   

5. vanhustentalossa, 

palvelutalossa tai 

vanhainkodissa  

  

6. 

saattokodissa 

             

  

7. matkalla 

terveydenhoitolaitokseen   

97. jossain 

muussa 

paikassa 

        

 

 

 

XT750_ICU 

Tapahtuiko tämä teho-osastolla?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT751_palcareinpoatienthospice 

Tapahtuiko tämä palliatiivisen hoidon yksikössä tai sairaalan saattohoitoyksikössä?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT752_inpatienthospice 

Oliko kyseessä sairaalan saattohoitoyksikkö?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT767_Certifiednurse 

Kuuluiko avustavaan tai valvovaan henkilökuntaan vähintään yksi sairaanhoitaja?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT753_hospiceresidential 

Oliko kyseessä saattokodissa sijaitseva asunto?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 



 

XT615_TimesInHosp 

Kuinka monta kertaa {Edesmenneen nimi} oli sairaalassa, saattokodissa tai hoitokodissa viimeisenä 

elinvuotenaan, ennen kuin hän/hän kuoli?  
 

 

 

XT016_TotalTimeHosp 

Kuinka pitkän ajan {Edesmenneen nimi} vietti yhteensä sairaaloissa, saattokodeissa tai hoitokodeissa 

FL_XT016_1 viimeisen elinvuotensa aikana?  

Älä lue ääneen  

  

1. Alle 

viikon   

2. Vähintään 

viikon, mutta alle 

kuukauden 

  

3. Vähintään 

kuukauden, mutta 

alle 3 kuukautta 

  

4. Vähintään 3 

kuukautta, mutta 

alle puoli vuotta 

  

5. Vähintään puoli 

vuotta, mutta alle 

vuoden 

  

6. Kokonaisen 

vuoden 

 

 

 

XT756_IntroCare 

Seuraavat kysymykset liittyvät siihen hoitoon, jota {Edesmenneen nimi}/ sai elämänsä viimeisen kuukauden 

aikana. Vastatkaa näihin kysymyksiin niiden kokemusten perusteella, joita te ja edesmennyt saitte, kun hän/ sai 

hoitoa. Osa kysymyksistä liittyy henkilökuntaan. Henkilökunnalla tarkoitamme lääkäreitä, sairaanhoitajia, 

sairaalapappeja, lähihoitajia ja muuta henkilökuntaa.  

  1. Jatka 
 

 

 

XT757_hospiceorpalliativecare 

Saiko {Edesmenneen nimi} saattohoitoa tai palliatiivista hoitoa FL_XT757_1 elämänsä neljän viimeisen viikon 

aikana?  

Saattohoidolla tarkoitetaan parantumattomasti tai vakavasti sairaille tarjottavaa palliatiivista hoitoa. Hoitoa 

voidaan antaa kotona tai laitoksessa. WHO:n määritelmän mukaan palliatiivisen hoidon pyrkimyksenä on parantaa 

vakavasti sairaiden potilaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ennalta ehkäisemällä ja lievittämällä kärsimystä. 

Tämä tapahtuu tunnistamalla ja arvioimalla kipu ja muut fyysiset, psykososiaaliset ja henkiset ongelmat sekä 

antamalla niihin parasta mahdollista hoitoa.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT754_reasonnocare 

Miksi hän /hän ei saanut saattohoitoa tai palliatiivista hoitoa?  

ReadOut  

  1. Sitä ei tarvittu   2. Sitä ei ollut saatavilla   3. Se oli liian kallista 
 

 

 

XT758_medicinepain 

Oliko henkilöllä {Edesmenneen nimi} kipuja FL_XT758_1 viimeisenä elinkuukautenaan tai ottiko hän 

kipulääkettä?  



  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT759_medicineamount 

Saiko edesmennyt liian paljon, liian vähän vai juuri sopivasti lääkitystä FL_XT759_1 kipuihinsa?  

  1. Liian paljon   2. Liian vähän   3. Sopivan määrän 
 

 

 

XT760_troublebreathing 

Oliko henkilöllä FL_XT760_2 hengitysvaikeuksia {Edesmenneen nimi} viimeisen elinkuukautensa aikana?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT761_helpbreathing 

Kuinka paljon edesmennyt sai apua hengitysvaikeuksiinsa – liian vähän vai juuri sopivan määrän?  

  1. Liian vähän    2. Sopivan määrän 
 

 

 

XT762_anxietysadness 

Oliko {Edesmenneen nimi} huolestunut tai surullinen FL_XT762_2 viimeisen elinkuukautensa aikana?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT763_helpanxietysadness 

Kuinka paljon edesmennyt sai apua näiden tunteiden käsittelemiseen – liian vähän vai juuri sopivan määrän?  

  1. Liian vähän    2. Sopivan määrän 
 

 

 

XT764_personalcare 

Kuinka usein edesmenneen henkilökohtaisiin toimiin liittyvät asiat (kuten peseytyminen, pukeminen ja 

vuodevaatteiden vaihtaminen) hoidettiin asianmukaisesti?  

ReadOut .  

  
1. 

Aina 
  
2. 

Yleensä 
  

3. 

Joskus 
  
4. Ei 

koskaan 
  
5. Hän ei tarvinnut tai halunnut henkilökohtaisiin toimiin 

liittyvää apua 
 

 

 

XT765_staff 

ReadOut .  

Kuinka usein häntä/häntä hoitanut henkilökunta suhtautui häneen ystävällisesti, lämpimästi ja kunnioittavasti 

hänen/hänen viimeisen elinkuukautensa aikana?  

  1. Aina   2. Yleensä   3. Joskus   4. Ei koskaan 
 

 

 



XT766_ratecare 

Kuinka arvioisitte kaiken kaikkiaan sitä hoitoa, jotka edesmennyt sai FL_XT766_1 viimeisenä elinkuukautenaan?  

ReadOut .  

  1. Erinomainen   2. Erittäin hyvä   3. Hyvä   4. Tyydyttävä   5. Huono 
 

 

 

XT017_IntroMedCare 

Seuraavaksi haluaisimme kysyä joitakin kysymyksiä, jotka liittyvät kuluihin, joita henkilölle {Edesmenneen nimi} 

aiheutui sen sairaanhoidon vuoksi, jota hän/hän sai viimeisen vuoden aikana, ennen kuin hän/hän kuoli. Luettelen 

nyt joitakin hoitomuotoja. Pyydän teitä kertomaan jokaisen niistä kohdalla, saiko {Edesmenneen nimi} kyseistä 

hoitoa, sekä arvioimaan niin hyvin kuin pystytte, kuinka paljon kustannuksia kyseisestä hoitomuodosta kertyi. 

Älkää laskeko mukaan sairausvakuutuksen tai työnantajan maksamia tai korvaamia kuluja.  

  1. Jatka 
 

 

 

XT105_DiffWhere 

Haluaisimme tietää enemmän siitä, minkälaisia vaikeuksia ihmisillä on viimeisenä elinvuotenaan fyysisten, 

henkisten, tunneperäisten tai muistiongelmien vuoksi. Oliko henkilöllä {Edesmenneen nimi} FL_XT105_1 

viimeisenä elinvuotenaan vaikeuksia muistaa, missä hän/hän oli Mainitkaa vain vaikeudet, jotka kestivät 

vähintään kolme kuukautta.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT106_DiffYear 

Oliko henkilöllä {Edesmenneen nimi} FL_XT106_1 viimeisenä elinvuotenaan vaikeuksia muistaa, mikä vuosi 

oli? Mainitkaa vain vaikeudet, jotka kestivät vähintään kolme kuukautta.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT107_DiffRecogn 

Oliko henkilöllä {Edesmenneen nimi} FL_XT107_1 viimeisenä elinvuotenaan vaikeuksia tunnistaa 

perheenjäseniä tai hyviä ystäviä? Mainitkaa vain vaikeudet, jotka kestivät vähintään kolme kuukautta.  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT020_IntroDiffADL 

Oliko henkilöllä {Edesmenneen nimi} FL_XT020_2 viimeisenä elinvuotenaan vaikeuksia suoriutua seuraavista 

toiminnoista fyysisten, henkisten, tunneperäisten tai muistiongelmien vuoksi? Mainitkaa vain vaikeudet, jotka 

kestivät vähintään kolme kuukautta.  

ReadOut . CodeAll  

  

1. Pukeutuminen, 

myös kenkien ja   

2. Huoneen 

poikki 

käveleminen 

  

3. Kylvyssä 

tai   

4. Ruokailu, kuten 

ruuan 

paloitteleminen 

  

5. Sängystä 

ylös 

nouseminen 

  

6. WC:ssä käynti, 

myös ylös 



sukkien jalkaan 

laittaminen 

suihkussa 

käynti 

nouseminen tai alas 

laskeutuminen 

             

  96. Ei mikään näistä           
 

 

 

XT022_HelpADL 

Kun ajatellaan niitä toimintoja, joissa henkilöllä {Edesmenneen nimi} oli ongelmia FL_XT022_1 viimeisenä 

elinvuotenaan, auttoiko kukaan häntä säännöllisesti kyseisissä toiminnoissa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT023_WhoHelpedADL 

Ketkä, teidät itsenne mukaan lukien, auttoivat eniten häntä näissä toiminnoissa? Nimetkää enintään kolme 

henkilöä.  

Älä lue ääneen. Enintään kolme vastausta! Koodaa suhde edesmenneeseen.  

  

1. Te itse 

(sijaisvastaaja)   

2. Edesmenneen 

mies, vaimo tai 

kumppani 

  

3. Edesmenneen 

äiti tai isä   

4. 

Edesmenneen 

poika 

  

5. 

Edesmenneen 

vävy 

  

6. 

Edesmenneen 

tytär 

             

  

7. Edesmenneen 

miniä   

8. Edesmenneen 

pojan- tai 

tyttärenpoika 

  

9. Edesmenneen 

pojan- tai 

tyttärentytär 

  

10. 

Edesmenneen 

sisar 

  

11. 

Edesmenneen 

veli 

  

12. Muu 

sukulainen 

             

  

13. Palkaton 

vapaaehtoinen   

14. Ammattiauttaja 

(esimerkiksi 

sairaanhoitaja) 

  

15. Edesmenneen 

ystävä tai naapuri   

16. Muu 

henkilö     

 

 

 

XT024_TimeRecHelp 

Kuinka pitkään {Edesmenneen nimi} sai kaiken kaikkiaan apua FL_XT024_1 viimeisenä elinvuotenaan?  

ReadOut  

  

1. Alle 

kuukauden   

2. Vähintään kuukauden, 

mutta alle 3 kuukautta   

3. Vähintään 3 

kuukautta, mutta alle 

puoli vuotta 

  

4. Vähintään puoli 

vuotta, mutta alle 

vuoden 

  

5. Kokonaisen 

vuoden 

 

 

 

XT025_HrsNecDay 

Entä kuinka monta tuntia apua {Edesmenneen nimi} sai tavallisesti päivässä?  
 

 

 

XT620_IntroDiffADLII 



Oliko henkilöllä FL_XT620_1 hänen /hänen viimeisenä elinvuotenaan vaikeuksia suoriutua joistakin seuraavaksi 

lueteltavista toiminnoista fyysisten, henkisten, tunneperäisten tai muistiongelmien vuoksi? Mainitkaa vain ne 

vaikeudet, jotka kestivät vähintään kolme kuukautta.  

ReadOut . CodeAll  

  

1. Lämpimän aterian 

valmistaminen 
  

2. Ruokaostosten 

tekeminen 
  

3. Puhelujen 

soittaminen 
  

4. Lääkkeiden 

ottaminen 
  

5. Vieraassa 

paikassa 

liikkuminen 

kartan avulla 

  

6. Koti- tai 

puutarhatöiden 

tekeminen 

             

  

7. Raha-asioiden 

hoitaminen, kuten 

laskujen 

maksaminen ja 

kulujen seuraaminen 

  

8. Kodista omin 

avuin poistuminen 

ja julkisen 

liikenteen 

käyttäminen 

  

9. Omien 

pyykkien 

peseminen   

10. Virtsan tai 

ulosteen 

pidätyskyky   

96. Ei mitään 

näistä 
  

 

 

 

XT622_HelpADLII 

Kun ajatellaan niitä toimintoja, joissa henkilöllä {Edesmenneen nimi} oli ongelmia FL_XT622_1 viimeisenä 

elinvuotenaan, auttoiko kukaan häntä säännöllisesti kyseisissä toiminnoissa?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT623_WhoHelpedADLII 

Ketkä, teidät itsenne mukaan lukien, auttoivat eniten häntä näissä toiminnoissa? Nimetkää enintään kolme 

henkilöä.  

Älä lue ääneen. Enintään kolme vastausta! Koodaa suhde edesmenneeseen.  

  

1. Te itse 

(sijaisvastaaja)   

2. Edesmenneen 

mies, vaimo tai 

kumppani 

  

3. Edesmenneen 

äiti tai isä   

4. 

Edesmenneen 

poika 

  

5. 

Edesmenneen 

vävy 

  

6. 

Edesmenneen 

tytär 

             

  

7. Edesmenneen 

miniä   

8. Edesmenneen 

pojan- tai 

tyttärenpoika 

  

9. Edesmenneen 

pojan- tai 

tyttärentytär 

  

10. 

Edesmenneen 

sisar 

  

11. 

Edesmenneen 

veli 

  

12. Muu 

sukulainen 

             

  

13. Palkaton 

vapaaehtoinen   

14. Ammattiauttaja 

(esimerkiksi 

sairaanhoitaja) 

  

15. Edesmenneen 

ystävä tai naapuri   

16. Muu 

henkilö     

 

 

 

XT624_TimeRecHelp 

Kuinka pitkään {Edesmenneen nimi} sai kaiken kaikkiaan kyseistä apua FL_XT624_1 viimeisenä elinvuotenaan?  

ReadOut  

  

1. Alle 

kuukauden   

2. Vähintään kuukauden, 

mutta alle 3 kuukautta   

3. Vähintään 3 

kuukautta, mutta alle 

puoli vuotta 

  

4. Vähintään puoli 

vuotta, mutta alle 

vuoden 

  

5. Kokonaisen 

vuoden 

 

 



 

XT625_HrsNecDay 

Entä kuinka monta tuntia apua {Edesmenneen nimi} sai tavallisesti päivässä?  
 

 

 

XT026a_Intro 

Seuraavat kysymykset liittyvät varoihin ja henkivakuutuksiin, joita henkilöllä {Edesmenneen nimi} on saattanut 

olla ja siihen, mitä kyseisille varoille tapahtui, kun hän/hän kuoli. Olisi erittäin hyödyllistä saada tietoa niistä 

taloudellisista seikoista, jotka liittyvät ihmisten kuolinajankohtaan. Ennen kuin jatkamme, haluaisin kuitenkin 

vielä muistuttaa, että kaikki tähän mennessä kertomanne ja kaikki mitä tulette vielä kertomaan on täysin 

luottamuksellista.  

  1. Jatka 
 

 

 

XT026b_HadWill 

Jotkut tekevät testamentin ja määrittävät siten, kuka perii mitäkin. Oliko henkilöllä {Edesmenneen nimi} 

testamentti?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT027_Benefic 

Ketkä olivat perillisiä, teidät itsenne mukaan lukien?  

ReadOut CodeAll  

  

1. Te itse 

(sijaisvastaaja) 
  

2. Edesmenneen mies, 

vaimo tai kumppani 
  

3. Edesmenneen 

lapset 
  

4. 

Edesmenneen 

lapsenlapset 
  

5. 

Edesmenneen 

sisarukset 
  

6. 

Edesmenneen 

muut 

sukulaiset 

             

  

7. Muut ei-

sukulaiset 

  

8. Kirkko, säätiö tai 

hyväntekeväisyysjärjestö 

  

9. 

Edesmenneeltä 

ei jäänyt 

perintöä (VAIN 

SPONTAANI 

VASTAUS) 

  

10. Ei (vielä) 

tiedossa 

(VAIN 

SPONTAANI 

VASTAUS) 

    

 

 

 

XT030_OwnHome 

Omistiko {Edesmenneen nimi} FL_XT030_1 kotinsa tai asuntonsa, joko kokonaan tai osittain?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT031_ValHome 

Syötä summa valuutassa FLCurr Jos edesmenneeltä jäi velkoja, koodaa negatiivinen summa  



Mikä oli henkilön {Edesmenneen nimi} omistaman kodin tai asunnon tai sen osuuden arvo mahdollisten 

kiinnitysten jälkeen?  
 

 

 

XT931_ValHome 

 

 

 

XT032_InhHome 

Kuka peri henkilön {Edesmenneen nimi} kodin tai asunnon, teidät itsenne mukaan lukien?  

Koodaa suhde edesmenneeseen. CodeAll Jos koti tai asunto on jo myyty, koodaa kaikki henkilöt, jotka saivat 

osuuden myyntituloista.  

  
1. Te itse 

(sijaisvastaaja) 
  

2. Mies, vaimo tai 

kumppani 
  
3. Pojat tai tyttäret 

(KYSY ETUNIMET) 
  
4. 

Lapsenlapset 
  
5. 

Sisarukset 
  
6. Muut 

sukulaiset 

             

  
7. Muut ei-

sukulaiset 
          

 

 

 

XT053_FrstNme 

Kodin perineiden lasten etunimet  

___________ 
 

 

XT033_OwnLifeInsPol 

Oliko henkilöllä {Edesmenneen nimi} henkivakuutuksia?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT034_ValLifeInsPol 

Kuinka paljon suunnilleen oli henkilön {Edesmenneen nimi} omistamien kaikkien henkivakuutusten 

kokonaisarvo?  

Syötä summa valuutassa FLCurr  
 

 

 

XT035_BenLifeInsPol 

Ketkä olivat henkivakuutusten edunsaajia, teidät itsenne mukaan lukien?  

Koodaa suhde edesmenneeseen CodeAll  

  

1. Te itse 

(sijaisvastaaja)   

2. Mies, vaimo 

tai kumppani   

3. Pojat tai tyttäret 

(KYSY ETUNIMET)   

4. 

Lapsenlapset   

5. 

Sisarukset   

6. Muut 

sukulaiset 

(täsmennä) 

             



  

7. Muut ei-

sukulaiset 

(täsmennä) 

          

 

 

 

XT054_OthRel 

Täsmennä muu sukulainen  

___________ 
 

 

XT055_OthNonRel 

Täsmennä muu ei-sukulainen  

___________ 
 

 

XT056_FrstNme 

Edunsaajina olevien lasten etunimet  

___________ 
 

 

XT036_IntroAssets 

Seuraavaksi luen ääneen, joitakin varallisuustyyppejä, joita ihmisillä saattaa olla. Pyytäisin teitä kertomaan kunkin 

varallisuustyypin osalta, oliko henkilöllä {Edesmenneen nimi} kyseistä varallisuutta FL_XT036_1 

kuolinhetkellään sekä arvioimaan niin hyvin kuin pystytte kyseisen varallisuuden arvon mahdollisten velkojen 

jälkeen.  

  1. Jatka 
 

 

 

XT040a_EstateDiv 

Kuinka koko kuolinpesä jaettiin mielestänne henkilön {Edesmenneen nimi} lasten kesken?  

ReadOut  

  

1. Jotkut lapsista 

saivat enemmän 

kuin muut 
  

2. Kuolinpesä jaettiin 

suunnilleen tasan 

kaikkien lasten kesken 
  

3. Kuolinpesä jaettiin 

tarkalleen tasan 

kaikkien lasten kesken 
  

4. Lapset 

eivät 

saaneet 

mitään 

  

5. Kuolinpesää @bei@b 

ole vielä jaettu VAIN 

SPONTAANI VASTAUS) 

 

 

 

XT040b_MoreForCare 

Saivatko jotkin lapset mielestänne enemmän kuin muut aiemmin annettujen lahjojen vastapainoksi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT040c_MoreFinSupp 

Saivatko jotkin lapset mielestänne enemmän kuin muut, koska heitä haluttiin tukea taloudellisesti?  



  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT040d_MoreForCare 

Saivatko jotkin lapset mielestänne enemmän kuin muut, koska he auttoivat tai hoitivat henkilöä {Edesmenneen 

nimi} hänen/hänen elämänsä loppuaikoina?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT040e_MoreOthReas 

Saivatko jotkin lapset mielestänne enemmän kuin muut muiden syiden vuoksi?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT041_Funeral 

Lopuksi haluaisimme saada tietoja henkilön {Edesmenneen nimi} hautajaisista. Liittyikö hautajaisiin 

uskonnollinen seremonia?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT108_AnyElse 

Olemme kysyneet teiltä monia kysymyksiä, jotka liittyvät henkilön {Edesmenneen nimi}/ terveyden ja raha-

asioiden eri puoliin. Haluamme kiittää teitä lämpimästi arvokkaasta avustanne. Haluaisitteko kertoa vielä jotakin 

lisää henkilön {Edesmenneen nimi}/ elinolosuhteista hänen/ viimeisenä elinvuotenaan?  

Jos vastaajalla ei ole mitään lisättävää, kirjoita "Ei mitään" ja paina Enteriä.  

___________ 
 

 

XT042_Outro 

Haastattelu päättyy tähän. Kiitos vielä kerran kaikista antamistanne tiedoista. Niistä on erittäin paljon apua, sillä 

ne auttavat meitä ymmärtämään, kuinka ihmiset pärjäävät elämän loppuvaiheessa.  

  1. Jatka 
 

 

 

XT043_IntMode 

Ilmoita haastattelutapa  

  1. Henkilökohtainen haastattelu   2. Puhelinhaastattelu 
 

 

 

XT044_IntID 

Haastattelijatunnuksesi.  

___________ 
 

 



XT018_TypeMedCare 

Saiko {Edesmenneen nimi} yleislääkärin antamaa hoitoa/erikoislääkärien antamaa 

hoitoa/sairaalahoitoa/hoitokodissa annettua hoitoa/saattokodissa annettua hoitoa/lääkitystä/apuvälineitä/apua 

henkilökohtaisissa toimissa vamman vuoksi/apua kotitöissä vamman vuoksi ( FL_XT018_2 viimeisenä 

elinvuotenaan)?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT119_CostsMedCare 

Anna arvo "0", jos kaikki kulut katettiin tai korvattiin. Muussa tapauksessa syötä summa käyttämällä valuuttaa 

FLCurr  

Suunnilleen kuinka paljon hän/ maksoi itse yleislääkärin antamasta hoidosta/erikoislääkärien antamasta 

hoidosta/sairaalahoidosta/hoitokodissa annetusta hoidosta/saattokodissa annetusta 

hoidosta/lääkityksestä/apuvälineistä/avusta, jota hän sai henkilökohtaisten tarpeiden hoitamisessa vammansa 

vuoksi/avusta, jota hän sai kotitöissä vammansa vuoksi/ ( hänen/ viimeisenä elinvuotenaan) Itse maksamisella 

tarkoitetaan sitä, että sairausvakuutus, kansallinen terveysjärjestelmä tai kolmas osapuoli ei kattanut tai korvannut 

kustannuksia. FL_XT119_5  
 

 

 

XT919_CostsMedCare 

 

 

 

XT637_OwnAss 

Omistiko hän/hän yrityksiä (tontit ja tilat mukaan lukien)/muita kiinteistöjä/autoja (leasingautot pois 

lukien)/rahoitusomaisuutta, kuten käteisvaroja, obligaatioita tai osakkeita/koruja tai antiikkiesineitä  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT638_ValAss 

Kuinka suuri henkilön {Edesmenneen nimi} omistamien yritysten (tontit ja tilat mukaan lukien)/muiden 

kiinteistöjen/autojen (leasingautot pois lukien)/rahoitusomaisuuden, kuten käteisvarojen, obligaatioiden tai 

osakkeiden/korujen tai antiikkiesineiden arvo oli suunnilleen FL_XT638_1 kuolinhetkellään?  

Syötä summa valuutassa FLCurr Jos edesmenneeltä jäi velkoja, koodaa negatiivinen summa  
 

 

 

XT938_ValAss 

 

 

 

  



B_XTCare 

XT018_TypeMedCare 

Saiko {Edesmenneen nimi} yleislääkärin antamaa hoitoa/erikoislääkärien antamaa 

hoitoa/sairaalahoitoa/hoitokodissa annettua hoitoa/saattokodissa annettua hoitoa/lääkitystä/apuvälineitä/apua 

henkilökohtaisissa toimissa vamman vuoksi/apua kotitöissä vamman vuoksi ( FL_XT018_2 viimeisenä 

elinvuotenaan)?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT119_CostsMedCare 

Anna arvo "0", jos kaikki kulut katettiin tai korvattiin. Muussa tapauksessa syötä summa käyttämällä valuuttaa 

FLCurr  

Suunnilleen kuinka paljon hän/ maksoi itse yleislääkärin antamasta hoidosta/erikoislääkärien antamasta 

hoidosta/sairaalahoidosta/hoitokodissa annetusta hoidosta/saattokodissa annetusta 

hoidosta/lääkityksestä/apuvälineistä/avusta, jota hän sai henkilökohtaisten tarpeiden hoitamisessa vammansa 

vuoksi/avusta, jota hän sai kotitöissä vammansa vuoksi/ ( hänen/ viimeisenä elinvuotenaan) Itse maksamisella 

tarkoitetaan sitä, että sairausvakuutus, kansallinen terveysjärjestelmä tai kolmas osapuoli ei kattanut tai korvannut 

kustannuksia. FL_XT119_5  
 

 

 

XT919_CostsMedCare 

 

 

 

  



B_XTAssets 

XT637_OwnAss 

Omistiko hän/hän yrityksiä (tontit ja tilat mukaan lukien)/muita kiinteistöjä/autoja (leasingautot pois 

lukien)/rahoitusomaisuutta, kuten käteisvaroja, obligaatioita tai osakkeita/koruja tai antiikkiesineitä  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

XT638_ValAss 

Kuinka suuri henkilön {Edesmenneen nimi} omistamien yritysten (tontit ja tilat mukaan lukien)/muiden 

kiinteistöjen/autojen (leasingautot pois lukien)/rahoitusomaisuuden, kuten käteisvarojen, obligaatioiden tai 

osakkeiden/korujen tai antiikkiesineiden arvo oli suunnilleen FL_XT638_1 kuolinhetkellään?  

Syötä summa valuutassa FLCurr Jos edesmenneeltä jäi velkoja, koodaa negatiivinen summa  
 

 

 

XT938_ValAss 

 

 

 

  



BHHmembers 



BLaterHHmembers 



BHHMembersLeft 



BParentRelationShip 

CC721_understand 

Kuinka hyvin äitinne/isänne/ (tai nainen/mies/ , joka kasvatti teidät) ymmärsi ongelmianne ja huolianne?  

ReadOut  

  1. Paljon   2. Jonkin verran   3. Vähän   4. Ei lainkaan 
 

 

 

CC722_relationship 

Kuinka arvioisitte suhteenne äitinne/isänne/ kanssa (tai sen nainen/mies/ kanssa, joka kasvatti teidät)?  

ReadOut  

  1. Erinomainen   2. Erittäin hyvä   3. Hyvä   4. Tyydyttävä   5. Huono 
 

 

 

  



BPhysAb 

CC725_Harm 

äitinne/isänne/ tai nainen/mies/ joka osallistui vastaajan kasvatukseen.  

Kuinka usein äitinne/isänne/ töni, kouraisi, tyrkki, läimäytti tai löi teitä tai heitti jotain teitä kohti?  

  1. Usein   2. Joskus   3. Harvoin   4. Ei koskaan 
 

 

 

  



Section_CS 



BBig5 



Section_TU 



Section_SC 

SC001_intro 

Ohjattu CoverScreen-toiminto neuvoo sinulle vaiheet, joiden avulla päivitetään kotitaloutta koskevat 

tiedot.[br][br]Lue kysymysteksti ääneen vastaajalle.[br][br]Teksti, jonka alussa lukee lihavoidulla "IWER", 

sisältää kysymystä selventäviä lisätietoja ja ohjeita haastattelijalle. Siinä voi olla myös vihjeitä, joista saattaa olla 

hyötyä, jos et ymmärrä kysymystä.[br][br]Käynnistä ohjattu toiminto painamalla Seuraava-painiketta.  
 

 

SC002_prvtnrs 

IWER: Asuuko kohderyhmään kuuluva vastaaja yksityisessä kotitaloudessa vai hoitokodissa?[br]Hoitokoti tarjoaa 

asukkailleen kaikki seuraavat palvelut: lääkkeiden annostelu, ympärivuorokautinen henkilökohtainen avustaminen 

ja valvonta (ei välttämättä sairaanhoitajan suorittama) sekä huone ja ateriat.  
 

 

SC003_intro 

FL_MONTH FL_YEAR kotitaloutenne osallistui 50+ in Europe -nimiseen kyselyyn. Kuten tiedätte, tässä 

tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita selvittämään erilaisia ihmisten elämässä tärkeitä asioita, kuten terveyteen, 

taloudelliseen tilanteeseen ja perhe-elämään liittyviä kysymyksiä. Tämän vuoksi haastattelemme uudelleen niitä 

henkilöitä, jotka ovat osallistuneet tutkimukseen edellisellä kerralla.  
 

 

SC004_intro 

Tämä haastattelu on vapaaehtoinen ja luottamuksellinen. Jos ette halua vastata johonkin kysymykseen, kertokaa 

siitä minulle, ja siirryn seuraavaan kysymykseen. Antamianne vastauksia säilytetään luottamuksellisesti ja niitä 

käytetään vain tutkimustarkoituksiin.  
 

 

SC005_intro 

Ennen varsinaisen haastattelun alkua kysyn jokaisesta kotitaloutenne jäsenestä muutaman kysymyksen, kuten 

nimen, sukupuolen ja syntymäajan. Aloitetaan teistä.  
 

 

SC006_name 

Mikä on nimenne?  
 

 

SC007_name 

IWER: Valitse henkilö, joka tarkistaa CoverScreen-tiedot. Jos kyseistä henkilöä ei ole järjestelmässä, kirjoita 

hänen nimensä. Sukunimi on valinnainen. Huom! SUOMI: sukunimi tallennetaan  
 

 

SC008_note 



Ennen kuin jatkat, varmista vastaajalta, että muut kotitalouden jäsenet ( FL_MEMBERS ) asuvat tai ovat joskus 

asuneet tässä kotitaloudessa. [br][br]Jos kukaan kyseisistä henkilöistä ei ole asunut täällä, olet todennäköisesti 

valinnut väärän kotitalouden. Siinä tapauksessa sinun ei tulisi jatkaa.  
 

 

SC009_liveinHH 

Asutteko tässä kotitaloudessa?  

IWER: Kotitalous koostuu kaikista niistä henkilöistä, [br] - jotka asuvat samassa asunnossa (ja käyttävät samaa 

ulko-ovea) ja[br] - joilla on yhteiset talousrahat tai jotka yleensä syövät ateriat yhdessä. [br][br]Poikkeukset: 

[br]vuokralaisia (alivuokralla olevia) ei pidetä kotitalouden jäseninä, vaikka he saattavat silloin tällöin ruokailla 

isäntäväen kanssa. Lapsia, jotka asuvat yhdessä vanhempiensa kanssa vanhempiensa osoitteessa, tai vanhempia, 

jotka asuvat yhdessä lastensa kanssa lastensa osoitteessa, pidetään saman kotitalouden jäseninä riippumatta siitä, 

onko heillä yhteiset talousrahat tai syövätkö he ateriat yhdessä. [br]Tilapäisesti poissa olevia kotitalouden jäseniä 

tulisi pitää kotitalouden jäseninä, jos heillä ei ole muuta pääasiallista asuntoa, jos heillä on edelleen taloudellisia 

siteitä kotitalouteen ja jos heidän poissaolonsa kestää enintään vuoden.  
 

 

SC010_abt_to_intrv 

Aiot haastatella henkilöä FL_NAME  
 

 

SC011_noproxyfornursinghome 

Siirry takaisin edelliseen kysymykseen ja valitse henkilö, joka asuu tässä kotitaloudessa. Sijaisvastaajan tulisi 

vastata CoverScreen-kysymyksiin ikään kuin hän olisi valittu henkilö.  
 

 

SC012_pers_det 

Voisitteko antaa minulle henkilötietonne?  
 

 

SC013_details 

IWER: Kysy nimeä, syntymäkuukautta ja -vuotta sekä sukupuolta  
 

 

SC014_whenmoveIN 

Missä kuussa ja minä vuonna muutitte tähän kotitalouteen?  

IWER: jos syntymäkuukausi ja/tai -vuosi ovat virheellisiä, voit täyttää oikean syntymäkuukauden ja -vuoden.  
 

 

SC015_still_in_nursing 

Asuuko FL_NAME (edelleen) tässä hoitokodissa?  
 

 

SC016_deceased 



Olen pahoillani, että FL_NAME on nukkunut pois. [br][br]Minun on tehtävä muutama kysymys henkilöstä 

FL_NAME , jotta voin varmistaa, että meillä on oikeat tiedot hänestä.  
 

 

SC017_namecorrect 

Onko nimi FL_NAME / FL_LASTNAME kirjoitettu oikein?  

  1. Kyllä, nimi on kirjoitettu oikein   5. Ei, nimi kirjoitetaan toisella tapaa 
 

 

 

SC018_gender 

Onko FL_NAME FL_GENDER ?  

IWER: pane vastaajan sukupuoli merkille havainnon perusteella (kysy, jos olet epävarma)  
 

 

SC019_what_relation 

Katsokaa korttia [1]. Mikä on FL_HIS_HER suhde teihin?  

"Appivanhemmalla" tarkoitamme nykyisen elämänkumppanin vanhempaa. Muut vanhemmat (kuten edellisten 

kumppanien vanhemmat) tulee koodata "muiksi sukulaisiksi".  

  
1. 

Puoliso 
  
2. Kumppani 

  
3. Lapsi 

  
4. Lapsen 

avo/aviopuoliso 
  
5. Oma vanhempi 

(isä/äiti) 
  
6. 

Appivanhempi 

             

  
7. 

Sisarus 
  
8. 

Lapsenlapsi 
  
9. Muu sukulainen 

(täsmennä) 
  
10. Muu ei-sukulainen 

(täsmennä) 
  
11. Ex-puoliso/ex-

kumppani 
  

 

 

 

SC020_birthdate_correct 

FL_NAME FL_VERB FL_MONTH FL_YEAR . Onko tämä oikein?  

IWER: Jos syntymäkuukausi ja/tai -vuosi ovat virheellisiä, voit täyttää korjatun syntymäkuukauden ja -vuoden. 

Jos vastaaja kieltäytyy antamasta syntymäaikaa, anna oma arviosi. Jos et osaa arvioida ikää, valitse "En tiedä / 

Kieltäytyi kertomasta"  

  
1. Kyllä, syntymäkuukausi ja -vuosi 

ovat oikein 
  
5. Ei, syntymäkuukausi ja/tai -vuosi 

ovat väärin 
  
9. En tiedä / Kieltäytyi 

kertomasta 
 

 

 

SC021_when_deceased 

Milloin FL_NAME kuoli? Voitteko kertoa kuukauden ja vuoden?  
 

 

SC022_whenmovedin 

Missä kuussa ja minä vuonna FL_NAME muutti asumaan tähän kotitalouteen?  
 

 

SC023_whenmovedout 

Missä kuussa ja minä vuonna FL_NAME muutti pois?  
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SC024_why_left 

Saanko kysyä, miksi FL_NAME lähti pois kotitaloudesta?  

Lue ääneen alla olevat vaihtoehdot (hoitokoti tarjoaa asukkailleen kaikki seuraavat palvelut: lääkkeiden annostelu, 

ympärivuorokautinen henkilökohtainen avustaminen ja valvonta (ei välttämättä sairaanhoitajan suorittama) sekä 

huone ja ateriat.)  

  Parisuhde kotitalouden jäsenen kanssa päättyi   ^FL_NAME muutti hoitokotiin/palvelutaloon   Muusta syystä 
 

 

 

SC025_anyone_else 

Asuuko kotitaloudessa muita henkilöitä?  

  1. Kyllä, taloudessa on muita (uusia) jäseniä   5. Ei, taloudessa ei ole muita (uusia) jäseniä 
 

 

 

SC026_newHHmember 

Voitteko antaa tämän henkilön nimen, syntymäkuukauden ja -vuoden sekä sukupuolen?  
 

 

SC027_new_adrs 

FL_NAME on muuttanut pois edellisen käyntimme jälkeen. Tiedättekö FL_HIS_HER osoitteensa?  
 

 

SC028_moved_in 

FL_MOVED_IN_M FL_MOVED_IN_Y FL_NAME FL_LASTNAME muutti kotitalouteen.[br]  
 

 

SC029_info 

FL_NAME FL_VERB FL_MONTH FL_YEAR .  
 

 

SC030_neverinHH 

FL_NAME ei ole koskaan asunut tässä kotitaloudessa.  
 

 

SC031_has_moved 

Onko teillä kumppania, joka asuu tässä kotitaloudessa?  

IWER: Jos puoliso/kumppani asuu kotitalouden ulkopuolella (esimerkiksi hoitokodissa), koodaa 5. (ei)  

  

Puoliso on muuttanut 

talouteen edellisen 

käyntikerran jälkeen 

  

Puoliso on yksi 

seuraavista talouden 

jäsenistä: 

  

^FL_PARTNER on 

talouden uuden jäsenen 

puoliso 

  

Voitteko antaa hänen 

henkilötietonsa? 

 

 

 

SC032_no_adress 



Osoitetietoja ei ole annettu.  
 

 

SC033_partner 

Onko henkilöllä FL_MEMBER puoliso tai kumppani, joka asuu tässä kotitaloudessa?  

  
Kyllä, henkilöllä ^FL_MEMBER on 

puoliso/kumppani, joka asuu tässä taloudessa 
  
Ei, henkilöllä ^FL_MEMBER ei ole tässä taloudessa 

asuvaa puolisoa/kumppania  
 

 

 

SC034_birthnotknown 

Syntymäaika ei ole tiedossa.  
 

 

SC035_any_died 

Tiedän, että tästä aiheesta saattaa olla vaikeaa puhua. Onko kukaan niistä henkilöistä, jotka olivat kotitaloutenne 

jäseniä FL_MONTH FL_YEAR , kuollut?  
 

 

SC036_address 

FL_HISHER uusi osoitteensa on FL_ADDRESS .  
 

 

SC037_adress_tel 

[br] FL_HISHER osoitteensa on FL_ADDRESS .[br]Puhelinnumero(t): FL_TEL  
 

 

SC038_rel 

Katsokaa korttia [1]. Mikä oli FL_HIS_HER suhteensa teihin?  
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BLiving 

RA733_STARTYEARLIVING 

Minä vuonna aloitte asua äitinne /isänne /anoppinne /appenne kanssa ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun olitte 

perustanut oman kotitalouden tai muuttanut pois lapsuuskodistanne RA003_acyrest ?  
 

 

 

RA734_STOPYEARLIVING 

Jos vastaaja asuu edelleen tämän sukulaisen kanssa, koodaa 9997.  

Minä vuonna lopetitte asumisen äitinne/isänne/anoppinne/appenne/ kanssa ensimmäisen kerran sen jälkeen, kun 

olitte perustanut oman kotitalouden tai muuttanut pois lapsuuskodistanne RA003_acyrest ?  
 

 

 

RA738_helpcoresidentFirst 

Asuitteko äitinne/isänne/anoppinne/appenne/ kanssa mielestänne pääasiassa siksi, jotta voisitte helpottaa 

äitinne/isänne/anoppinne/appenne/ asumista, jotta hän pystyi auttamaan teitä vai koska se hyödytti teitä 

molempia?  

  
1. Helpotti ^RespRelation 

asumista 
  
2. Helpotti vastaajan 

asumista 
  
3. Helpotti molempien 

asumista 
  
4. Ei helpottanut kummankaan 

asumista 
 

 

 

RA735_OTHERPERIOD 

Asuiko äitinne/isänne/anoppinne/appenne/ kanssanne myöhemmin vähintään vuoden ajan?  

  1. Kyllä   5. Ei 
 

 

 

RA736_STARTYEARLIVINGLASTTIME 

Minä vuonna aloitte asua yhdessä äitinne/isänne/anoppinne/appenne/ kanssa viimeisen kerran?  

Jos vastaaja asui tämän sukulaisen kanssa useammin kuin kaksi kertaa, kirjaa viimeisin ajanjakso  
 

 

 

RA737_STOPYEARLIVINGLASTTIME 

Jos vastaaja asuu edelleen tämän sukulaisen kanssa, koodaa 9997.  

Minä vuonna lopetitte yhdessä asumisen äitinne/isänne/anoppinne/appenne/ kanssa viimeisen kerran?  
 

 

 

RA740_helpcoresidentCurrent 

Asutteko yhdessä äitinne/isänne/anoppinne/appenne/ kanssa mielestänne pääasiassa siksi, jotta voisitte helpottaa 

äitinne/isänne/anoppinne/appenne/ asumista, jotta hän pystyisi auttamaan teitä vai koska se hyödyttää teitä 

molempia?  

  
1. Helpottaa ^RespRelation 

asumista 
  
2. Helpottaa vastaajan 

asumista 
  
3. Helpottaa molempien 

asumista 
  
4. Ei helpota kummankaan 

asumista 
 

 



 

RA739_helpcoresidentLast 

Asuitteko äitinne/isänne/anoppinne/appenne/ kanssa mielestänne pääasiassa siksi, jotta voisitte helpottaa 

äitinne/isänne/anoppinne/appenne/ asumista, jotta hän pystyi auttamaan teitä vai koska se hyödytti teitä 

molempia?  

  
1. Helpotti ^RespRelation 

asumista 
  
2. Helpotti vastaajan 

asumista 
  
3. Helpotti molempien 

asumista 
  
4. Ei helpottanut kummankaan 

asumista 
 

 

 

  



BChildLiving 

RA741_STARTYEARLIVING 

Kerroitte aiemmin, että CHILDNAME asuu kanssanne samassa taloudessa. Mistä lähtien olette asunut 

CHILDNAME kanssa?  

Mikäli vastaaja on asunut kyseisen lapsensa kanssa useampaan kertaan, tallenna se vuosi, jolloin nykyinen 

yhdessäasuminen alkoi. Jos vuosi on sama kuin lapsen syntymävuosi tai adoptiovuosi, tallenna 9997  
 

 

 

RA742_HELPCORESIDENTCHILD 

Sanoisitteko, että asutte yhdessä henkilön CHILDNAME kanssa lähinnä auttaaksenne häntä, vai auttaako hän 

enemmäkin teitä, vai onko yhdessäasumisesta apua kummallekin?  

  Auttaa henkilöä ^CHILDNAME   Auttaa vastaajaa   Kummallekin apua   Ei auta kumpaakaan 
 

 

 

RA743_YEARLEFT 

Mikäli CHILDNAME ei ole muuttanut pois vanhempien luota tai perustanut omaa talouttaan, koodaa 9997. Jos 

lapsi muutti pois vanhempien luota tai perusti oman talouden useampaan kertaan, tallenna se vuosi, jolloin tämä 

tapahtui ensimmäisen kerran.  

Milloin CHILDNAME muutti omaan talouteensa tai pois vanhempien luota (vähintään vuodeksi)?  
 

 

 

  



BCurrencyCoderRouter 



BCountryCoderRouter 

CountryCode 

FLDefault[96[ FLDefaultExtended[96[ FLDefault[74[ : FLDefault[95[ FLDefaultExtended[95[  
 

 

 

CountryCodeId 

 

 

 

CountryCodeNummer 

 

 

 

  



B_Persecution 

GL737_intro_discrM 

Toisinaan ihmiset voivat joutua syrjinnän tai vainon kohteeksi esimerkiksi poliittisten näkemystensä, uskonnon, 

kansalaisuutensa, etnisen taustansa, seksuaalisen suuntautumisensa tai muun taustansa vuoksi. Seuraavaksi 

haluaisimme kysyä, ovatko vanhempanne kärsineet sodan, vainon tai syrjinnän vuoksi. Ajatelkaapa nyt äitiänne.  

Kysymys koskee vastaajan biologista äitiä.  

  1. Jatka 
 

 

 

GL738_discrmother 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Onko äitinne kokenut jotain siinä luetteluista seurauksista sodan, vainon tai 

syrjinnän vuoksi?  

CodeAll Sodalla tarkoitetaan myös toisen maailmansodan aikaista miehitystä. Terveyshaitta viittaa sekä vakavaan 

fyysiseen tai mielenterveydelliseen haittaan. Kuolema viittaa vain vastaajan äidin kuolemaan sodan, vainon tai 

syrjinnän välittömänä seurauksena. Esimerkiksi, jos äiti kuoli työleirillä, merkitse sekä "työleiri" että "kuolema".  
 

 

 

GL739_intro_discrF 

Ajatelkaapa sitten isäänne.  

Kysymys viittaa vastaajan biologiseen isään.  

  1. Jatka 
 

 

 

GL740_discrfather 

Katsokaa korttia [SHOWCARD]. Onko isänne kokenut jotain siinä luetelluista seurauksista sodan, vainon tai 

syrjinnän vuoksi?  

CodeAll Sodalla tarkoitetaan myös toisen maailmansodan aikaista miehitystä. Terveyshaitta viittaa sekä vakavaan 

fyysiseen tai mielenterveydelliseen haittaan. Kuolema viittaa vain vastaajan isän kuolemaan sodan, vainon tai 

syrjinnän välittömänä seurauksena. Esimerkiksi, jos isä kuoli työleirillä, merkitse sekä "työleiri" että "kuolema".  
 

 

 

  



BPeriodscouldnotafforddoctor_A 

RH782_yearsperiodscouldnotafforddoctor1to5 

Minä vuonna jätitte menemättä lääkäriin tai hoitoon sen kustannusten vuoksi? /Minä vuosina jätitte menemättä 

lääkäriin kustannusten vuoksi?  

Merkitse ensimmäinen vuosi, jolloin vastaaja jätti menemättä lääkäriin tai hoitoon sen kustannusten vuoksi 

/Merkitse seuraava (toinen) vuosi, jolloin vastaaja jätti menemättä lääkäriin tai hoitoon sen kustannusten vuoksi 

/Merkitse kolmas vuosi, jolloin vastaaja jätti menemättä lääkäriin tai hoitoon sen kustannusten vuoksi /Merkitse 

neljäs vuosi, jolloin vastaaja jätti menemättä lääkäriin tai hoitoon sen kustannusten vuoksi /Merkitse viides vuosi, 

jolloin vastaaja jätti menemättä lääkäriin tai hoitoon sen kustannusten vuoksi Jos lääkärissäkäynti jätettiin väliin 

useampaan kertaan saman kalenterivuoden aikana, tallenna sama vuosi yhtä monta kertaa.  
 

 

 

  



BPeriodscouldnotafforddoctor_B 

RH783_yearsperiodscouldnotafforddoctorover5 

Mainitkaa viisi tärkeintä ajankohtaa, jolloin jätitte lääkärikäynnin väliin kustannusten vuoksi FL_RH783_5 

Valitkaa siis viisi teille tärkeintä ajankohtaa niistä kerroista, jotka mainitsitte, ja kertokaa minulle nuo vuodet  

Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti ensimmäisen kerran lääkärikäynnin väliin sen kustannusten 

vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti toisen kerran lääkärikäynnin väliin sen kustannusten 

vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti kolmannen kerran lääkärikäynnin väliin sen kustannusten 

vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti neljännen kerran lääkärikäynnin väliin sen kustannusten 

vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti viidennen kerran lääkärikäynnin väliin sen kustannusten vuoksi Jos 

lääkärikäynti jätettiin väliin useampaan kertaan saman kalenterivuoden aikana, tallenna sama vuosi yhtä monta 

kertaa.  
 

 

 

  



BPeriodsWaitForAppointment_A 

RH786_yearsperiodswaitforappointment1to5 

Minä vuonna jätitte menemättä lääkäriin tai hoitoon sen vuoksi, että odotusaika oli liian pitkä/Minä vuosina jätitte 

menemättä lääkäriin tai hoitoon sen vuoksi, että odotusajat olivat liian pitkät  

Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti ensimmäisen kerran lääkärikäynnin tai hoidon väliin sen vuoksi, että 

odotusaika oli liian pitkä/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti toisen kerran lääkärikäynnin tai hoidon väliin sen 

vuoksi että odotusaika oli liian pitkä/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti kolmannen kerran lääkärikäynnin tai 

hoidon väliin sen vuoksi että odotusaika oli liian pitkä/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti neljännen kerran 

lääkärikäynnin tai hoidon väliin sen vuoksi että odotusaika oli liian pitkä/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti 

viidennen kerran lääkärikäynnin tai hoidon väliin sen vuoksi että odotusaika oli liian pitkä Jos lääkärikäynti 

jätettiin väliin useampaan kertaan saman kalenterivuoden aikana, tallenna sama vuosi useampaan kertaan.  
 

 

 

  



BPeriodsWaitForAppointment_B 

RH787_yearsperiodswaitforappointmentover5 

Kertokaa viisi tärkeintä ajankohtaa, jolloin teidän täytyi jättää lääkärikäynti tai hoito väliin sen vuoksi, että 

odotusaika oli liian pitkä FL_RH787_6 Valitkaa siis viisi teille tärkeintä ajankohtaa niistä '+totalTimes+' kerroista, 

jotka mainitsitte ja kertokaa minulle nuo vuodet FL_RH787_7  

Merkitse se vuosi, jolloin vastaajan täytyi ensimmäisen kerran jättää lääkärikäynti tai hoito väliin liian pitkän 

odotusajan vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin vastaajan täytyi toisen kerran jättää lääkärikäynti tai hoito väliin liian 

pitkän odotusajan vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin vastaajan täytyi kolmannen kerran jättää lääkärikäynti tai hoito 

väliin liian pitkän odotusajan vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin vastaajan täytyi neljännen kerran jättää 

lääkärikäynti tai hoito väliin liian pitkän odotusajan vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin vastaajan täytyi viidennen 

kerran jättää lääkärikäynti tai hoito väliin liian pitkän odotusajan vuoksi Jos lääkärikäynti jätettiin väliin 

useampaan kertaan saman kalenterivuoden aikana, tallenna sama vuosi useampaan kertaan.  
 

 

 

  



BPeriodsPostPoneDentist_A 

RH790_yearspostponedentist1to5 

Minä vuonna jouduitte siirtämään hammaslääkärissä käyntiä säästääksenne menoissanne?/Minä vuosina jouduitte 

siirtämään hammaslääkärissä käyntiä säästääksenne menoissanne?  

Koodaa se ensimmäinen vuosi, jolloin vastaaja siirsi hammaslääkärissä käyntiä säästääkseen menoissaan/Koodaa 

se toinen vuosi, jolloin vastaaja siirsi hammaslääkärissä käyntiä säästääkseen menoissaan/Koodaa se kolmas 

vuosi, jolloin vastaaja siirsi hammaslääkärissä käyntiä säästääkseen menoissaan/Koodaa se neljäs vuosi, jolloin 

vastaaja siirsi hammaslääkärissä käyntiä säästääkseen menoissaan/Koodaa se viidess vuosi, jolloin vastaaja siirsi 

hammaslääkärissä käyntiä säästääkseen menoissaan Jos hammaslääkärissä käynti jätettiin väliin useampaan 

kertaan saman kalenterivuoden aikana, tallenna sama vuosi useampaan kertaan.  
 

 

 

  



BPeriodsPostPoneDentist_B 

RH791_yearspostponedentistover5 

Kertokaa viisi tärkeintä ajankohtaa, jolloin jouduitte jättämään hammaslääkärissä käynnin väliin säästääksenne 

menoissa Valitkaa siis viisi teille tärkeintä ajankohtaa niistä kerrasta, jotka mainitsitte, ja kertokaa nuo vuodet  

Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja joutui ensimmäisen kerran jättämään hammaslääkärikäynnin väliin 

säästääkseen menoissaan /Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja joutui toisen kerran jättämään hammaslääkärikäynnin 

väliin säästääkseen menoissaan /Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja joutui kolmannen kerran jättämään 

hammaslääkärikäynnin väliin säästääkseen menoissaan /Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja joutui neljännen kerran 

jättämään hammaslääkärikäynnin väliin säästääkseen menoissaan /Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja joutui 

viidennen kerran jättämään hammaslääkärikäynnin väliin säästääkseen menoissaan Jos hammaslääkärikäynti 

jätettiin väliin useampaan kertaan saman kalenterivuoden aikana, tallenna sama vuosi useampaan kertaan  
 

 

 

  



BPeriodsForgoneMeds_A 

RH794_yearsforgonemedication1to5 

Minä vuonna jätitte lääkeiden hankkimisen väliin niiden kustannusten vuoksi? /Minä vuosina jätitte lääkkeiden 

hankkimisen väliin niiden kustannusten vuoksi?  

Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti ensimmäisen kerran lääkkeitä hankkimatta niiden kustannusten vuoksi 

/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja jätti toisen kerran lääkkeitä hankkimatta niiden kustannusten vuoksi /Merkitse 

se vuosi, jolloin vastaaja jätti kolmannen kerran lääkkeitä hankkimatta niiden kustannusten vuoksi /Merkitse se 

vuosi, jolloin vastaaja jätti neljännen kerran lääkkeitä hankkimatta niiden kustannusten vuoksi /Merkitse se vuosi, 

jolloin vastaaja jätti viidennen kerran lääkkeitä hankkimatta niiden kustannusten vuoksi Jos lääkkeiden hankinta 

jätettiin väliin useampaan kertaan saman kalenterivuoden aikana, tallenna sama vuosi useampaan kertaan.  
 

 

 

  



BPeriodsForgoneMeds_B 

RH795_yearsforgonemedicationover5 

Kertokaa viisi tärkeintä ajankohtaa, jolloin jätitte hankkimatta lääkkeitä niiden kustannusten vuoksi Valitkaa siis 

viisi teille tärkeintä ajankohtaa niistä '+totalTimes+' kerroista, jotka mainitsitte, ja kertokaa minulle nuo vuodet  

Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja ensimmäisen kerran jätti hankkimatta lääkkeitä kustannusten vuoksi/Merkitse 

se vuosi, jolloin vastaaja toisen kerran jätti hankkimatta lääkkeitä kustannusten vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin 

vastaaja kolmannen kerran jätti hankkimatta lääkkeitä kustannusten vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja 

neljännen kerran jätti hankkimatta lääkkeitä kustannusten vuoksi/Merkitse se vuosi, jolloin vastaaja viidennen 

kerran jätti hankkimatta lääkkeitä kustannusten vuoksi Jos lääkkeiden hankkiminen jätettiin väliin useampaan 

kertaan saman kalenterivuoden aikana, tallenna sama vuosi useampaan kertaan.  
 

 

 

  



Section_CF1 

CF019_CFInstruct 

Tämä on kognitiivinen testiosio: kun tämä osio käydään läpi, sivullisia ei saa olla läsnä. Ilman sijaisvastaajaa 

tehtävän osion alku. Sijaisvastaajaa ei sallita. Jos vastaaja ei pysty vastaamaan mihinkään kysymykseen yksin, 

paina CTRL-K jokaisen kysymyksen jälkeen.  

  1. Jatka 
 

 

 

CF007_Learn1Intro 

Luettelen seuraavaksi joukon sanoja, jotka näkyvät tietokoneeni näytöllä. Listasta on tehty tarkoituksella pitkä, 

jottei kukaan pystyisi muistamaan kaikkia sanoja. Useimmat ihmiset muistavat vain muutaman sanan. Kuunnelkaa 

tarkkaavaisesti, sillä sanalistaa ei toisteta. Kun olen luetellut kaikki sanat, pyydän teitä toistamaan ääneen kaikki 

ne sanat, jotka muistatte. Sanojen järjestyksellä ei ole väliä. Onko tämä teille selvää?  

Ota vihko valmiiksi esille  

  1. Jatka 
 

 

 

CF101_Learn1 

Oletteko valmis?  

Odota, kunnes sanat näkyvät näytöllä. Kirjoita sanat tätä varten varatulle lomakkeelle. Varaa enintään 1 minuutti 

muistamiseen. Täydennä ne sanat, jotka vastaaja muistaa oikein.  

  1. Aloita testi 
 

 

 

CF102_Learn1 

  1. Jatka 
 

 

 

CF104_Learn1 

Kertoisitteko kaikki muistamanne sanat.  

Kirjoita kaikki sanat erilliselle lomakkeelle. Tallenna ne sanat, jotka vastaaja muistaa oikein.  

  
1. 

^FLMovies[17] 
  
2. 

^FLMovies[18] 
  
3. 

^FLMovies[19] 
  
4. 

^FLMovies[20] 
  
5. 

^FLMovies[21] 
  
6. 

^FLMovies[22] 

             

  
7. 

^FLMovies[23] 
  
8. 

^FLMovies[24] 
  
9. 

^FLMovies[25] 
  
10. 

^FLMovies[26] 
  
96. 

^FLDefault[67] 
  

 

 

 

CF105_Learn1 

Kertoisitteko kaikki muistamanne sanat.  

Kirjoita kaikki sanat erilliselle lomakkeelle. Tallenna ne sanat, jotka vastaaja muistaa oikein  



  
1. 

^FLMovies[27] 
  
2. 

^FLMovies[28] 
  
3. 

^FLMovies[29] 
  
4. 

^FLMovies[30] 
  
5. 

^FLMovies[31] 
  
6. 

^FLMovies[32] 

             

  
7. 

^FLMovies[33] 
  
8. 

^FLMovies[34] 
  
9. 

^FLMovies[35] 
  
10. 

^FLMovies[36] 
  
96. 

^FLDefault[67] 
  

 

 

 

CF106_Learn1 

Kertoisitteko kaikki muistamanne sanat.  

Kirjoita kaikki sanat erilliselle lomakkeelle. Tallenna ne sanat, jotka vastaaja muistaa oikein  

  
1. 

^FLMovies[37] 
  
2. 

^FLMovies[38] 
  
3. 

^FLMovies[39] 
  
4. 

^FLMovies[40] 
  
5. 

^FLMovies[41] 
  
6. 

^FLMovies[42] 

             

  
7. 

^FLMovies[43] 
  
8. 

^FLMovies[44] 
  
9. 

^FLMovies[45] 
  
10. 

^FLMovies[46] 
  
96. 

^FLDefault[67] 
  

 

 

 

CF107_Learn1 

Kertoisitteko kaikki muistamanne sanat.  

Kirjoita kaikki sanat erilliselle lomakkeelle. Tallenna ne sanat, jotka vastaaja muistaa oikein  

  
1. 

^FLMovies[47] 
  
2. 

^FLMovies[48] 
  
3. 

^FLMovies[49] 
  
4. 

^FLMovies[50] 
  
5. 

^FLMovies[51] 
  
6. 

^FLMovies[52] 

             

  
7. 

^FLMovies[53] 
  
8. 

^FLMovies[54] 
  
9. 

^FLMovies[55] 
  
10. 

^FLMovies[56] 
  
96. 

^FLDefault[67] 
  

 

 

 

CF719_EndNonProxy 

TARKISTUS: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vastaaja   2. Osioon ei vastattu (sijaisvastaajan haastattelu) 
 

 

 

  



Section_CF2 

CF019_CFInstruct 

Tämä on toinen osa kognitiivista kykyä mittaavasta testiosiosta: kun teet tämän osion vastaajan kanssa, varmista, 

ettei paikalla ole muita henkilöitä. Aloittaa Ilman sijaisvastaajaa osan. Sijaisvastaajaa ei sallita. Jos vastaaja ei 

kykene itse vastaamaan yhteenkään kysymykseen, paina CTRL-K jokaisessa kohdassa.  

  1. Jatka 
 

 

 

CF113_Learn4 

Vähän aikaa sitten luin teille listan sanoja, ja te toistitte muistamanne sanat. Kertoisitteko kaikki sanat, jotka voitte 

muistaa nyt?  

Kirjoita sanat annettuun paperiin. Anna enintään minuutti aikaa muistaa. Kirjoita sanat, jotka vastaaja muistaa 

oikein.  

  
1. 

^FLMovies[17] 
  
2. 

^FLMovies[18] 
  
3. 

^FLMovies[19] 
  
4. 

^FLMovies[20] 
  
5. 

^FLMovies[21] 
  
6. 

^FLMovies[22] 

             

  
7. 

^FLMovies[23] 
  
8. 

^FLMovies[24] 
  
9. 

^FLMovies[25] 
  
10. 

^FLMovies[26] 
  
96. 

^FLDefault[67] 
  

 

 

 

CF114_Learn4 

Vähän aikaa sitten luin teille listan sanoja, ja te toistitte muistamanne sanat. Kertoisitteko kaikki sanat, jotka voitte 

muistaa nyt?  

Kirjoita sanat annettuun paperiin. Anna enintään minuutti aikaa muistaa. Kirjoita sanat, jotka vastaaja muistaa 

oikein.  

  
1. 

^FLMovies[27] 
  
2. 

^FLMovies[28] 
  
3. 

^FLMovies[29] 
  
4. 

^FLMovies[30] 
  
5. 

^FLMovies[31] 
  
6. 

^FLMovies[32] 

             

  
7. 

^FLMovies[33] 
  
8. 

^FLMovies[34] 
  
9. 

^FLMovies[35] 
  
10. 

^FLMovies[36] 
  
96. 

^FLDefault[67] 
  

 

 

 

CF115_Learn4 

Vähän aikaa sitten luin teille listan sanoja, ja te toistitte muistamanne sanat. Kertoisitteko kaikki sanat, jotka voitte 

muistaa nyt?  

Kirjoita sanat annettuun paperiin. Anna enintään minuutti aikaa muistaa. Kirjoita sanat, jotka vastaaja muistaa 

oikein.  

  
1. 

^FLMovies[37] 
  
2. 

^FLMovies[38] 
  
3. 

^FLMovies[39] 
  
4. 

^FLMovies[40] 
  
5. 

^FLMovies[41] 
  
6. 

^FLMovies[42] 

             

  
7. 

^FLMovies[43] 
  
8. 

^FLMovies[44] 
  
9. 

^FLMovies[45] 
  
10. 

^FLMovies[46] 
  
96. 

^FLDefault[67] 
  

 

 

 



CF116_Learn4 

Vähän aikaa sitten luin teille listan sanoja, ja te toistitte muistamanne sanat. Kertoisitteko kaikki sanat, jotka voitte 

muistaa nyt?  

Kirjoita sanat annettuun paperiin. Anna enintään minuutti aikaa muistaa. Kirjoita sanat, jotka vastaaja muistaa 

oikein.  

  
1. 

^FLMovies[47] 
  
2. 

^FLMovies[48] 
  
3. 

^FLMovies[49] 
  
4. 

^FLMovies[50] 
  
5. 

^FLMovies[51] 
  
6. 

^FLMovies[52] 

             

  
7. 

^FLMovies[53] 
  
8. 

^FLMovies[54] 
  
9. 

^FLMovies[55] 
  
10. 

^FLMovies[56] 
  
96. 

^FLDefault[67] 
  

 

 

 

CF719_EndNonProxy 

TARKISTUS: Kuka vastasi tämän osion kysymyksiin?  

  1. Vastaaja   2. Osioon ei vastattu (sijaisvastaajan haastattelu) 
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