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1  
1. Abikaasa  

2. Elukaaslane  

3. Laps  

4. Minia või väimees  

5. (Kasu-)isa või -ema  

6. Äi või ämm  

7. Õde või vend  

8. Lapselaps  

9. Muu sugulane, kes?  

10. Muu mittesugulane, kes?  

11. Endine abikaasa/endine elukaaslane  



2  
1. Ei oma üldse algharidust (kirjaoskamatu)  

2. Alghariduseta, kuid käinud koolis (lõpetamata)  

3. Algharidus üldhariduskoolist (eri aegadel 2, 3, 4, 6 kl)  

4. Põhiharidus üldhariduskoolist (sh lõpetamata keskkool) (aastail 1920-40 kutsekeskkool; 

1940.aastani tegutsenud reaalkool või progümnaasium; mittetäielik keskkool või 

 7 klassi aastani 1961; vähemalt 8 klassi üldhariduskoolis aastail 1962-1989; vähemalt 9 

klassi üldhariduskoolis alates aastast 1990)  

5. Põhiharidus kutsekoolist  

6. Keskharidus üldhariduskoolist (keskkool või gümnaasium) (kümne-, üheteistkümne või 

kaheteistkümneklassiline keskkool, gümnaasium, reaalkool, üldhariduslik kolledž)  

7. Keskharidus kutsekeskkoolist, tehnikumist, keskeriõppeasutusest  

97. Muu, milline (märkida ainult juhul, kui ei suuda määratleda etteantud 

vastuskategooriatesse)  



3  
1. Ei oma kutse-, ameti- ega erialaharidust  
2. Omandanud kutsehariduse, sisseastumisel ei olnud haridustaseme nõuet  
3. Omandanud kutsehariduse, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus  
4. Omandanud kutsekeskharidus, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus  
5. Omandanud keskerihariduse, sisseastumisel oli nõutav põhiharidus  
6. Omandanud kutsehariduse või kutsekeskhariduse, sisseastumisel oli nõutav 
keskharidus  
7. Omandanud keskerihariduse, sisseastumisel oli nõutav keskharidus  
8. Omandanud kutsekõrghariduse, rakenduskõrghariduse või läbinud diplomiõppe (kuni 2 
aastat õpinguid) (lõpetamine oli võimalik alates 1992)  
9. Omandanud kutsekõrghariduse, rakenduskõrghariduse või läbinud diplomiõppe (3-4 
aastat õpinguid ,lõpetamine oli võimalik alates 1992)  
10. Omandanud kõrghariduse enne 1992. aastat  
11. Omandanud bakalaureusekraadi (3-4 aastat õpinguid)  
12. Omandanud magistrikraadi rakenduskõrgkoolist, kutsekõrgkoolist; kutsemagister 
ülikoolist  
13. Magistrikraad (3+2, 4+2, 5+4 süsteemi järgi, sh integreeritud bakalaureuse- ja 
magistriõpe), arstikutse (internatuur enne 1992 aastat või üldarsti kutse)  
14. Doktorikraad (sh kandidaadikraad, ordinatuuri, residentuuri lõpetanud)  
95. Õpib praegu kutse-, ameti- või eriala omandamiseks õppeasutuses  
97. Muu, milline (märkida ainult juhul, kui ei suuda määratleda etteantud 
vastusekategooriates)  



4  
1. Abielus, elab koos abikaasaga  

2. Kooselu notariaalselt sõlmitud varalepinguga  

3. Abielus, elab abikaasast lahus  

4. Vallaline, ei ole kunagi abielus olnud  

5. Lahutatud  

6. Lesk  



5  
1. Samas leibkonnas  

2. Samas majas  

3. Alla 1 km kaugusel  

4. 1-4 km kaugusel  

5. 5-24km kaugusel  

6. 25-99 km kaugusel  

7. 100-499 km kaugusel  

8. 500 km kaugusel või kaugemal  



6  
1. Täistööajaga  

2. Osalise tööajaga  

3. Füüsilisest isikust ettevõtja, iseendale tööandja või töötab pereettevõttes  

4. Töötu  

5. Kõrgkoolis, kutseõppes, ümberõppes, õppimas  

6. Lapsehoolduspuhkusel  

7. Pensionil või ennetähtaegsel pensionil  

8. Töötamise täielikult lõpetanud püsiva haiguse, puude või töövõimetuse tõttu  

9. Hoolitseb kodu või perekonna eest (kodune)  

97. Muu  



7  
1. Südameinfarkt või pärgarteri tromboos või muu südamehaigus (kaasa arvatud 
südamepuudulikkus)  
2. Kõrge vererõhk või hüpertooniatõbi  
3. Kõrge kolesteroolitase  
4. Ajurabandus (insult või ajuinfarkt) või ajuvereringe haigus  
5. Diabeet või kõrge veresuhkru tase  
6. Krooniline kopsuhaigus, näiteks krooniline bronhiit või emfüseem  
10. Vähk või halvaloomuline kasvaja, k.a. leukeemia või lümfoom, kuid v.a pindmised 
nahavähid  
11. Maohaavandid või kaksteistsõrmiksoole haavandid, muud peptilised haavandid  
12. Parkinsoni tõbi  
13. Katarakt ehk kae  
14. Reieluu kaela murd või reieluukaelamurd  
15. Muud luumurrud  
16. Alzheimeri haigus, dementsus, orgaaniline ajukahjustus või muu oluline mäluhäire  
18. Meeleoluhäired, kaasa arvatud ärevus, neuroloogilised ja psühhiaatrilised probleemid  
19. Reumatiodartriit  
20. Artriidid, k.a. osteoartriit (osteoartroos)  
96. Mitte ühtegi  
97. Muud nimetamata terviseprobleemid  



8  
1. Kõrge kolesteroolitase  

2. Kõrge vererõhk  

3. Südame isheemiatõve või ajuveresoonkonna haigus  

4. Muud südamehaigused  

6. Diabeet  

7. Liigesevalu või liigesepõletik  

8. Muud valud (nt peavalu, seljavalu jne)  

9. Unehäired  

10. Depressioon või ärevushäired  

11. Osteoporoos (hormoonravimid)  

13. Kõrvetised  

14. Krooniline bronhiit  

15. Põletikega seonduvalt (ainult glükokortisoidid või steroidid)  

96. Ei tarvita praegu ravimeid  

97. Tarvitan ravimeid muu terviseprobleemi tõttu  



9  
1. Seljas  

2. Puusas  

3. Põlvedes  

4. Muudes liigestes  

5. Suus/hammastes  

6. Muudes kehaosades  

7. Üle keha  



10  
1. Kukkumine  

2. Hirm kukkumise ees  

3. Peapööritus, minestamine või teadvusekaotused  

4. Kurnatus, väsimus  

96. Ei ükski neist  



12  
1. 100 m kõndimine  

2. Istumine umbes 2 tundi  

3. Toolilt tõusmine peale pikka istumist  

4. Mitmest trepikäigust puhkamata üles astumine  

5. Ühest korrusest puhkamata üles astumine  

6. Kummardumine, põlvitamine või kükitamine  

7. Käte tõstmine õlast kõrgemale  

8. Suuremate esemete, nagu tugitool, tõmbamine või lükkamine  

9. Üle 5 kg kaaluvate esemete, nagu raske toidukott, tõstmine või kandmine  

10. Väikese mündi noppimine laualt  

96. Ei ole raskusi ühegagi neist  



13  
1. Riietumine, ka kingade ja sokkide jalgapanemine  

2. Üle toa kõndimine  

3. Vannis või duši all käimine  

4. Söömine, ka toidu lõikamine  

5. Voodisse heitmine või voodist tõusmine  

6. Tualeti kasutamine, potile istumine ja ülestõusmine  

7. Kaardi kasutamine võõras kohas orienteerumiseks  

8. Sooja toidu valmistamine  

9. Toidukaupade ostmine  

10. Telefonikõnede tegemine  

11. Ravimite võtmine  

12. Tubaste või aiatööde tegemine  

13. Rahaasjade ajamine, arvete maksmine ja kulutuste jälgimine  

96. Ei ole raskusi ühegagi neist  



14  
1. Peaaegu iga päev  

2. Viis või kuus päeva nädalas  

3. Kolm või neli päeva nädalas  

4. Kord või kaks nädalas  

5. Kord või kaks kuus  

6. Vähem kui kord kuus  

7. Viimase 3 kuu jooksul mitte kordagi  



15  
1. Iga päev  

2. 3-6 korda nädalas  

3. Kaks korda nädalas  

4. Üks kord nädalas  

5. Vähem kui kord nädalas  



16  
1. Seadusandja, kõrgem ametnik, juht (nt direktor, juhataja, väikeettevõtte juht jne)  

2. Tippspetsialist (nt insener, arst, õpetaja, jurist, psühholoog jne)  

3. Tehnik või keskastme spetsialist (nt maakler, tehnik, raamatupidaja, politseiinspektor, 

sotsiaaltöötaja jne)  

4. Ametnik (nt sekretär, kontoriametnik, andmesisestaja, kassapidaja, registraator jne)  

5. Teenindus- või müügitöötaja (nt giid, kokk, lapsehoidja, juuksur, tuletõrjuja, müüja)  

6. Põllumajanduse või kalanduse oskustööline (nt talunik, kalur, loomakasvataja, mesinik, 

jahimees)  

7. Oskus- või käsitööline (nt kaevur, ehitaja, mehaanik, rätsep, käsitööline, elektrik, trükkal, 

tisler, õmbleja jne )  

8. Seadme- või masinaoperaator (nt vedurijuht, autojuht, bussijuht, masinaoperaator jne)  

9. Lihttööline (nt koristaja, aknapesija, kojamees, uksehoidja, ehituslihttööline jne)  

10. Sõjaväelane  



17  
1. Põllumajandus, jahindus, metsamajandus ja kalapüük  

2. Mäetööstus  

3. Töötlev tööstus  

4. Elektrienergia, gaasi- ja veevarustus  

5. Ehitus  

6. Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont  

7. Hotellid ja restoranid  

8. Veondus, laondus ja side  

9. Finantsvahendus  

10. Kinnisvara, üüri- ja äritegevus (sh teadustegevus)  

11. Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus  

12. Haridus  

13. Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne  

14. Muud kogukondlike, sotsiaalsete ja isikuteenustega seotud tegevused  



18  
1. Tekkis õigus riiklikule pensionile (sh rahvapension, vanaduspension, aga ka 

soodustingimustel ja väljateenitud aastate pension, ennetähtaegne vanaduspension, 

töövõimetuspension, toitjakaotuspension, riiklik eripension)  

2. Tekkis õigus tööandja pensionile (sh firmapension või tööandja poolt makstav kahju 

hüvis tööõnnetuse või kutsehaiguse tõttu)  

3. Tekkis õigus erapensionile (sh III samba vabatahtlik kogumispension)  

4. Pakuti võimalust jääda eelpensionile (nt ettevõtte poolt pakutav firmapension enne üldist 

pensioniiga, mis oli alternatiividest rahaliselt soodsam)  

5. Mind koondati  

6. Enda halb tervis  

7. Sugulase või sõbra halb tervis  

8. Soovisin jääda töölt pensionile samal ajal abikaasa või elukaaslasega  

9. Soovisin veeta rohkem aega perekonnaga  

10. Soovisin nautida elu  



19  
1. Pensionil ja töötamise lõpetanud (sh tähtaegselt kui ennetähtaegselt pensionile jäämise 

tõttu)  

2. Töötav või iseendale tööandja (näiteks FIE, töötaja perefirmas või talus)  

3. Töötu ja tööd otsiv  

4. Töötamise täielikult lõpetanud püsiva haiguse, puude või töövõimetuse tõttu  

5. Kodune  

97. Muu (rantjee, elatun kinnisvarast, õppija, vabatahtliku töö tegija)  



20  
1. Muutus tööhõive liik (näiteks palgatöö asemel füüsilisest isikust ettevõtjaks)  

2. Muutus tööandja  

3. Mind edutati uuele ametikohale  

4. Muutus töökoha asukoht  

5. Muutus lepingu pikkus (alalisest ajutiseks või vastupidi)  

96. Midagi ei muutunud  



21  
1. Vanaduspension (s.h. rahvapension, väljateenitud aastate pension, soodustingimustel 

vanaduspension vanaduspensionieas)  

2. Pension enne pensioniiga (s.h. ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate pension, 

soodustingimustel vanaduspension)  

3. Töötuskindlustushüvitis, töötutoetus  

4. Haigushüvitis  

5. Töövõimetuspension, puudega inimese sotsiaaltoetus  

6. Toimetulekutoetus  

7. Riiklik hoolduskindlustus (Eestis puudub)  

96. Mitte ühtegi nendest  



22  
1. Täiesti nõus  

2. Pigem nõus  

3. Pigem ei ole nõus  

4. Ei ole üldse nõus  



23  
1. Riiklik vanaduspension (s.h rahvapension, väljateenitud aastate pension, 

soodustingimustel vanaduspension, eripension) vanaduspensionieas  

2. Kohustusliku kogumispensioni (2. samba) väljamaksed vanaduspensionieas  

3. Pension enne pensioniiga (s.h ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate pension, 

soodustingimustel vanaduspension, eripension) enne pensioniiga  

4. Töövõimetuspension, puudega inimese sotsiaaltoetus  

6. Riiklik töötuskindlustushüvitis või töötutoetus  

7. Toitjakaotuspension (sh toitja rahvapension toitja kaotuse korral, Vabadussõja lese 

pension)  

8. Päritud (abikaasalt, elukaaslaselt) 2. samba kogumispensioni osakud  

9. Represseeritud isikute pension, muud sõjas osalemisega seotud hüvitised  

10. Riiklik hoolduskindlustuse osak (Eestis puudub)  

96. Mitte ühtegi  



24  
1. Tööandja pension vanaduspensionieas  

4. Tööandja pension enne vanaduspensioniiga  

5. Tööandja poolt töövõimetuse tekitamise eest makstav pension (hüvis)  

96. Ei ühtegi neist  



25  
1. Regulaarsed elukindlustuse väljamaksed  

2. Regulaarsed era-annuiteedi või vabatahtliku täiendava kogumispensioni (3. sammas) 

väljamaksed  

3. Elatisraha  

4. Regulaarsed väljamaksed heategevusorganisatsioonidelt  

5. Hoolduskindlustuse väljamaksed erakindlustusfirmalt  

96. Ei saanud ühtegi nendest  



26  
1. Vanaduspension (k.a. rahvapension, ennetähtaegne pension, väljateenitud aastate 

pension, soodustingimustel vanaduspension, eripension pensionieas)  

2. Riiklik ennetähtaegne vanaduspension (sh väljateenitud aastate pension, 

soodustingimustel vanaduspension, eripension enne pensioniiga)  

3. Puudega inimeste toetus, töövõimetuspension (sh rahvapension töövõimetuse korral)  

4. Tööandja pensioni, kogumispensioni 3. samba või tööandja pensioni töövõimetuse 

tekitamise eest väljamaksed vanaduspensionieas  

5. Tööandja pensioni, kogumispensioni 3. samba või tööandja pensioni töövõimetuse 

tekitamise eest väljamaksed enne vanaduspensioniiga  



27  
1. Söömisel, riietumisel, vannis või duši all käimisel, tualeti kasutamisel, voodist tõusmisel 

või voodisse heitmisel  

2. Näiteks remondi, kodu- või aiatööde tegemisel, transpordi, sisseostude või 

asjaajamisega, näiteks dokumentide täitmise, rahaliste või juriidiliste probleemide 

lahendamisega  



28  
1. Omanikuna  

2. Elamuühistu liikmena  

3. Üürnikuna  

4. Allüürnikuna  

5. Üürimaksest vabastatud üürnikuna  



29  
1. Mulle ei meeldi pankadega tegemist teha  

2. Pankade teenustasud on liiga suured  

3. Ühegi panga tööaeg ei sobi mulle  

4. Ma ei vaja/soovi pangakontot  

5. Mul ei ole raha  

6. Säästudega tegelevad lapsed või muud sugulased (leibkonnas või väljaspool seda)  

95. Tegelikult mul/meil on konto  

97. Muu põhjus  



30  
1. Autode ja muude sõidukite (veoautod/mootorrattad/paadid jne) laenud või liisingud  

2. Krediitkaardilt kasutatud summa  

3. Laenud pangalt või muult finantsasutuselt  

4. Laenud sugulastelt või sõpradelt  

5. Õppelaenud  

6. Maksmata arved (telefon, elekter, küte, üür)  

96. Mitte ükski neist  

97. Muud kohustused  



31  
1. Sageli  

2. Mõnikord  

3. Harva  

4. Mitte kunagi  



32  
1. Tegutsenud vabatahtlikuna või tegelenud heategevusega  

4. Osalenud õppe- või koolituskursusel  

5. Osalenud spordi- või muus klubis, seltsis või huvialaringis  

6. Osalenud usuorganisatsiooni (kiriku, sünagoogi, mošee jne.) tegevuses  

7. Osalenud poliitilise või kohaliku kogukonna organisatsiooni tegevuses  

8. Lugenud raamatuid, ajakirju või ajalehti  

9. Lahendanud ristsõnu, sõna- või numbrimänge nagu Sudoku  

10. Mänginud kaarte, malet või sarnaseid mänge  

96. Ei ühtegi neist  



33  
1. Värviteleviisor  

2. Isiklik auto  

3. Telefon (laua- või mobiiltelefon)  

4. Nõudepesumasin  

5. Pesumasin  

6. Koduarvuti  



34  
1. Olen valmis võtma olulisi rahalisi riske, lootes teenida olulist kasumit  

2. Olen valmis võtma keskmisest kõrgemaid rahalisi riske, lootes teenida keskmisest 

kõrgemat kasumit  

3. Olen valmis võtma keskmist rahalist riski, lootes teenida keskmist kasumit  

4. Ei ole valmis võtma rahalisi riske  



35  
1. Väga lihtne  

2. Pigem lihtne  

3. Pigem ei ole lihtne  

4. Ei ole üldse lihtne  



36  
1. Pandimajapidajalt  

2. Rahalaenajalt  

3. Sõbralt (sõpradelt)  

4. Pereliikmetelt  

5. Mitte üheltki neist  



37  
1. Täiesti võimatu  

2. Täiesti kindel  



38  
1. Pensionil ja töötamise lõpetanud (sh tähtaegselt kui ennetähtaegselt pensionile jäämise 

tõttu)  

2. Töötav või iseendale tööandja (näiteks FIE, töötaja perefirmas või talus)  

3. Töötu või tööd otsiv  

4. Töötamise täielikult lõpetanud püsiva haiguse, puude või töövõimetuse tõttu  

5. Kodune  

97. Muu (rantjee, elatun kinnisvarast, õppija, vabatahtliku töö tegija)  



39  
1. Depressioon  

2. Alzheimeri tõbi, dementsus või muu oluline mäluhäire  

3. Muud meeleoluhäired, kaasa arvatud ärevus, neuroloogilised ja psühhiaatrilised 

probleemid  



40  
1. Abi isikuhooldusel (nt voodisse heitmine või voodist tõusmine, riietumine, pesemine)  

2. Abi kodutööde tegemisel (nt koristamine, triikimine, toiduvalmistamine)  

3. Toidu kojutoomine (st valmistoidud, mida korraldab kohalik omavalitsus või eraettevõte)  

4. Abi muude tegevuste sooritamisel  

96. Ei ühtki neist  



41  
1. Mitte ühtegi või väga vähe (0-10 raamatut)  

2. Ühe raamaturiiuli jagu (11-25 raamatut)  

3. Ühe suure raamaturiiuli jagu (26-100 raamatut)  

4. Kahe suure raamaturiiuli jagu (101-200 raamatut)  

5. Rohkem kui kahe suure raamaturiiuli jagu (Üle 200 raamatu)  



42  
1. Nakkushaigus (nt leetrid, punetised, tuulerõuged, mumps, difteeria, sarlakid)  

2. Lastehalvatus  

3. Astma  

4. Muu hingamisteede haigus peale astma  

5. Allergiad (peale astma)  

6. Tugev kõhulahtisus  

7. Meningiit/entsefaliit  

8. Krooniline kõrvahaigus  

9. Kõnehäire  

10. Nägemisraskused, ka prillidega  

11. Tuberkuloos  



43  
1. Tugevad peavalud või migreen  

2. Epilepsia või krambid  

3. Emotsionaalsed, neuroloogilised või psühhiaatrilised probleemid  

4. Luumurrud või mõrad  

5. Pimesoolepõletik  

6. Esimest tüüpi diabeet või kõrge veresuhkru tase  

7. Südameprobleem  

8. Leukeemia või lümfoom  

9. Vähk või halvaloomuline kasvaja, v.a. pindmised nahavähid  

96. Ei ühtki neist  



44  
1. Parim võimalik terviseseisund  

2. Halvim võimalik terviseseisund  

 


