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Sotsiaalvõrgustiku (SN) moodul
• Emotsionaalne tugi on oluline heaolu ja tervise tegur

• Nn. nimegeneraatori meetodil (Burt 1986)
• Isiklikud küsimused, eelistatult vaid respondendi vastused

• Definitsioon: 
Nüüd esitan ma teile mõned küsimused teie suhete kohta teiste 
inimestega. Inimesed räägivad enamasti omavahel nii headest kui 
halbadest asjadest, muredest ja rõõmudest oma elus. Mõelge, 
kellega te VIIMASE 12 KUU jooksul olete kõige sagedamini arutanud 
olulisi asju? Arutada võib näiteks pereliikmete, sõprade, naabrite või 
teiste inimestega. Öelge nende inimeste eesnimed.

• Vastaja nimetab inimes(t)e nime(d) ükshaaval, kellega on kõige 
sagedamini olulisi asju arutanud (kokku kuni 7 inimest).



Sotsiaalvõrgustiku (SN) moodul (2)

• Võrgustikuliikme kohta märgitakse (kui pole veel infot):
– Sugu (küsige üle kui nimest ei ole aru saada)
– Sünniaeg, peamine tegevusala, kooseluseis
– Suhe küsitletavaga (abikaasa, hooldaja, erinevad 

sugulussuhted, preester jt)
– Kui kaugel elab — samas leibkonnas - kaugemal kui 500 km
– Kui tihti suhtlevad — iga päev - vähem kui kord kuus, mitte 

kordagi
– Kui lähedasena tunneb selle isikuga (neljane skaala)
– Üldine rahulolu kõigi nende suhetega (ka siis kui pole ühtegi 

lähedast), skaala 0-10



Juhised
• Soovitav on moodul täita ainult vastajaga (mainida mooduli alguses), kuid kui 

teised inimesed on ka juures, märkida nad kõik üles (lõpus)
– Kui vastaja ei ole võimeline vastama  CTRL + K igas küsimuses

• Fiktiivsed liikmed, nt. loomad ja (ammu) surnud inimesed ei lähe arvesse
• Iga isik tuleb eraldi märkida, mitte inimeste rühmad (nt mitte „kõik mu lapsed“ 
 vaid iga laps eraldi)

• Kõigepealt märkida alati inimese nimi (võib olla hüüdnimi)  jälgige selle nime 
kaudu kulgemist/ täitmist
– Kui ei ole kindel õigekirjas, paluge tähthaaval välja öelda
– Nimede järel sulgudes olev info suhte kohta („laps“) on intervjueerijale

• Erinevad võrgustikuliikmed võivad olla sama nimega – proovige neid erinevalt 
identifitseerida

• Partner võib olla võrgustiku liige juhul kui vastaja teda nimetab sellisena



Juhised
• Proovige saada kätte võimalikult konkreetne/ 

täpne info liikmete kohta
– Sünniaasta vanuse asemel (ta sai sel aastal 90-a) 

konverteerimistabel
– Seos (kas laps on bioloogiline või lapsendatud laps?)
– Elukoht (km)
– Läheduse aste („me oleme alati lähedased sugulased 

olnud“)  lugege ette
– Suhtlemistihedus („üle nädala“, „ta käib siit läbi 

peaaegu iga päev“)  lugege ette
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Eellaadimine

Theo Klose: muudatused lainete vahel
Võrgustikuliikmed 

varasematest lainetest:

GRACE (abikaasa)
MICHELINA (abikaasa)

VITO (sõber)
THERESA (laps)
MICHELE (laps) 

DONATO (sõber)
ROCCO (sõber)

ALFREDO (sõber)

CAPI 9.laine

Edastatakse CAPIsse

Võrgustikuliikmed 
9.laines:

GRACE (abikaasa)
THERESA (laps)

VITO (sõber)



Muudatused lainete vahel
• Selgitage võrgustiku info võrdlemist eelmiste lainetega

– CAPI süsteem võrdleb võrgustikuliikmete infot eelnevas laines 
märgituga

– Kui mõne inimese seos on valesti märgitud, minge nooltega tagasi 
vastava inimese juurde ja parandage suhte info

• Võrgustikuliikmete lainetevahelist võrdlust tehakse KOOS 
vastajaga – kontrollküsimus SN840 – kas on sama inimene?
– Nime kirjutusviis võib erineda
– Kaks erinevat inimest võrgustikus, aga sama nimega
– Suhted muutuvad: naaber eelmises laines võib olla sõber/ partner/ 

töökaaslane käesolevas laines
– Kodeerimisviga eelnevas laines – minge tagasi ja parandage

• Eelmises laines mainitud inimese puudumise põhjus käesoleva 
laine nimistikus
– Oota spontaanset vastust

• Küsimuste suunamine erineb inimeseti
– Kõik vastavad SN moodulile



Näidisleibkond

TT-000911-
• 3 liiget: Harrison, Sienna, Max 

(kolis ära 06.2020)
• Intervjuu Harrisoniga, kellega 

viimane intervjuu oli 2015
• Nõusolek eelnevaid andmeid 

kasutada, 
andmekaitseteatisele

• Perekonnaseis (abielus) ei ole 
vahepeal muutunud – küll aga 
on uus abikaasa tekkinud 
(eelmisest aastast)

Lähedaste võrgustik:
• Kõige sagedamini arutab olulisi 

teemasid: Sienna (abikaasa)
• Max (laps), 28-aastane

– Elab Helsinkis, suhtlevad regulaarselt 
Skype ja Whatsappi teel

• Sylvie (end. abikaasa)
– Suri 2016 58-aastaselt

• Jacques (isa), 88-aastane
– Unustas, oleks pidanud mainima
– Elab lähedal ühes külas, suhtlevad 

nädalavahetuseti (käivad külas)
• 3 last kokku: Jennyfer + Jeoffrey + 

Max



Lapsed
• Kõik lapsed on Harrisoni bioloogilised lapsed Sylviega

(endise abikaasaga)
• Jennyfer töötab õigusnõustajana ühes MTÜ-s, Jeoffrey on 

matemaatikaõpetaja gümnaasiumis, Max leidis just tööd 
ühes start-up firmas

• Max lahkus vanematekodust sel aastal, et kolida kokku 
elukaaslase Liisiga (Helsinkis), neil pole lapsi
– Max lõpetas TalTech tarkvaraarenduse erialal (mag.kraad) 

2020.a
• Jennyfer elab abikaasa Tomiga Mustamäel, neil on 2 last: 

tütar Eliise (s. 2017), poeg Hugo (s. 2019)
• Jeoffrey elab elukaaslase Liinaga Viimsis, neil on 1 poeg Ats

(s.2020)



TÄNAN!


