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OSA L. TERVIS JA TÖÖVÕIME 
LX1 SUUNAKÜSIMUS: KAS UURINGUNÄDAL ON II VÕI IV KVARTALIS (vt kaanele)? 

1 JAH   
2 EI ���� LUGEGE LÕPULAUSE 

LX2 SUUNAKÜSIMUS: KAS KÜSITLETAV ON 15–64-AASTANE (vt YA2)? 
1 JAH   
2 EI ���� L19A 

Järgmiste küsimuste eesmärk on teada saada, kui palju on inimesi, kelle töötamine on piiratud ja mis on piirangute 
põhjuseks. Alustame küsimustega tervise kohta. 

L01 

☼ 

Kas Teil on mõni pikaajaline haigus või muu tervisehäire järgnevast loetelust, mis on kestnud või 
tõenäoliselt kestab 6 kuud või kauem? Kas Teil on... 
 Jah Ei 
01 probleemid kätega (liigesepõletik, reuma, vigastus jm)? 1 2 
02 probleemid jalgadega (liigesepõletik, reuma, vigastus jm)? 1 2 
03 probleemid selja või kaelaga (liigesepõletik, reuma, vigastus jm)? 1 2 
04 vähkkasvaja? 1 2 
05 nahahaigused, allergia, rasked nahamoonutused  

(armid, sünnimärgid jm, v.a tätoveeringud)? 1 2 
06 südame-, vererõhu- või vereringehäired? 1 2 
07 hingamisteede või kopsudega seotud vaevused (astma, bronhiit jm)? 1 2 
08 vaevused kõhupiirkonnas, maksa- või neeruhaigused, seedehäired? 1 2 
09 suhkurtõbi? 1 2 
10 langetõbi? 1 2 
11 tugevad peavalud, migreen? 1 2 
12 õpiraskused (lugemis-, õigekirja-, arvutamisraskused)? 1 2 
13 ärevus, ängistustunne? 1 2 
14 depressioon? 1 2 
15 muud vaimsed, närvidega seotud või emotsionaalsed probleemid? 1 2 
16 muud rasked haigused (sclerosis multiplex, aids, Alzheimeri haigus,  

parkinsonism jm)? 1 2 
17 muud pikaajalised tervisehäired? Täpsustage.................................... 1 2 

KÕIK ‘EI’ VÕI ÜKS ’JAH’ ���� L04 

L02 Milline nimetatud tervisehäiretest on Teie jaoks peamine (takistab igapäevaseid tegevusi kõige 
rohkem)? 
Variandi number |__|__| 

L01s KAKS ’JAH’i ���� L04 

L03 Milline nimetatud tervisehäiretest on Teie jaoks olulisuselt järgmine? 
Variandi number |__|__| 
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Lisaks haigustele võib inimestel olla raskusi igapäevaeluga toimetulekul ka mõne vaeguse, puude või muu 
tegevuspiirangu tõttu. Järgmised küsimused hõlmavad füüsilisi, meelelisi ja vaimseid tegevuspiiranguid. 

L04 

☼ 

Kas Teil on pikaajaline vaegus, puue või muu tegevuspiirang järgnevast loetelust, mis on kestnud või 
tõenäoliselt kestab 6 kuud või kauem? Kas Teil on... 
 Jah Ei 
01 raskused nägemisega (ka prille või kontaktläätsi kandes)? 1 2 
02 raskused kuulmisega (ka kuuldeaparaati kasutades) 1 2 
03 raskused kõndimisega, sammumisega? 1 2 
04 raskused istumisel või seismisel? 1 2 
05 mälu- ja keskendumisraskused? 1 2 
06 suhtlemisraskused (kommunikeerumisraskused), näiteks teistest 

arusaamisega või enda teistele arusaadavaks tegemisega? 1 2 
07 raskused enda sirutamisel ja venitamisel? 1 2 
08 raskused esemete tõstmisel ja kandmisel? 1 2 
09 raskused enda painutamisel? 1 2 
10 raskused esemete kinnihoidmisel, kätte haaramisel või pööramisel? 1 2 

KÕIK ‘EI’ VÕI ÜKS ’JAH’ ���� L07 

L05 Milline nimetatud tegevuspiirangutest on Teie jaoks peamine (takistab igapäevaseid tegevusi kõige 
rohkem)? 
Variandi number |__|__| 

L04s KAKS ’JAH’i ���� L07 

L06 Milline nimetatud tegevuspiirangutest on Teie jaoks olulisuselt järgmine? 
Variandi number |__|__| 

L07 SUUNAKÜSIMUS:  KAS KÜSITLETAVAL ON MÕNI PIKAAJALINE TERVISEHÄIRE VÕI 
TEGEVUSPIIRANG (vt L01, L04)?  
1 JAH  
2 EI ���� L17 

L08 Kas Teie tervisehäire või tegevuspiirangu (vaegus, puue vm) tõttu on/oleks piiratud tehtava töö hulk 
(töökoormus, töötundide arv nädalas)? 

1 Jah, oluliselt  
2 Jah, veidi   
3 Ei ���� L10 

L09 [KÜSIDA KUI ON NII TERVISEHÄIRED(D) KUI KA TEGEVUSPIIRANG(UD)] 
Kas tehtava töö hulk on/oleks piiratud Teie ... 

1 tervisehäire(te) tõttu (vt L01) 
2 tegevuspiirangu(te) tõttu (vt L04) 
3 nii tervisehäire(te) kui tegevuspiirangu(te) tõttu (vt L01, L04)? 

L10 Kas Teie tervisehäire või tegevuspiirangu (vaegus, puue vm) tõttu on/oleks piiratud tehtava töö liik 
(näiteks ainult istudes tehtav töö)? 

1 Jah, oluliselt  
2 Jah, veidi   
3 Ei���� L12 

L11 [KÜSIDA KUI ON NII TERVISEHÄIRED(D) KUI KA TEGEVUSPIIRANG(UD)] 
Kas tehtava töö liik on/oleks piiratud Teie ... 

1 tervisehäire(te) tõttu (vt L01) 
2 tegevuspiirangu(te) tõttu (vt L04) 
3 nii tervisehäire(te) kui tegevuspiirangu(te) tõttu (vt L01, L04)? 

L12 Kas Teie tervisehäire või tegevuspiirangu (vaegus, puue vm) tõttu on/oleks raskendatud Teie liikumine 
kodust tööle ja töölt koju? 

1 Jah, oluliselt  
2 Jah, veidi   
3 Ei���� L14 

L13 [KÜSIDA KUI ON NII TERVISEHÄIRED(D) KUI KA TEGEVUSPIIRANG(UD)] 
Kas liikumine kodust tööle ja töölt koju on/oleks piiratud Teie ... 

1 tervisehäire(te) tõttu (vt L01) 
2 tegevuspiirangu(te) tõttu (vt L04) 
3 nii tervisehäire(te) kui tegevuspiirangu(te) tõttu (vt L01, L04)? 
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L14 Kas oma tervisehäire või tegevuspiirangu tõttu kasutate/vajaksite kõrvalist abi, et tööl käia/töötada? 
1 Jah  
2 Ei   
3 EI OLE VÕIMELINE TÖÖTAMA ���� L19A   

L15 Kas oma tervisehäire või tegevuspiirangu tõttu töötate töökohal/vajaksite töötamiseks töökohta, mis on 
kohandatud osaliselt töövõime kaotanud inimese jaoks? 

1 Jah 2 Ei 
L16 Kas Te kasutate/vajaksite oma tervisehäire või tegevuspiirangu tõttu spetsiaalset töökorraldust (istuv 

tööviis, kaugtöö, paindlik tööaeg, vähem pingutust nõudev töö jms)? 
1 Jah 2 Ei 

Inimeste töötamist ei pruugi piirata mitte ainult tervislikud põhjused, vaid ka mitmed muud välistegurid. Järgmised 
küsimused on tervisliku seisundiga mitteseotud põhjuste kohta, mis võivad töötamist piirata või tööle asumist 
takistada. 

L17 

☼ 

Kas on mõni tervisliku seisundiga mitteseotud põhjus  järgnevast loetelust, mille tõttu Teie töötamine 
on/oleks piiratud (töötundide, töö liigi või kodust tööle ja töölt koju liikumise osas)?  
Kas Teie töötamine on/oleks piiratud ... 
 Jah Ei 

1 kvalifikatsiooni/kogemuste puudumise tõttu? 1 2 
2 sobiva töökoha puudumise tõttu? 1 2 
3 kodust tööle ja töölt koju sõitmiseks transpordivõimaluste  

puudumise tõttu? 1 2 
4 paindliku töökorralduse puudumise tõttu? 1 2 
5 mõju tõttu hüvitiste või toetuste saamisele (ei saaks või saaks vähem)? 1 2 
6 pere eest hoolitsemise/hooldamiskohustuste tõttu? 1 2 
7 isiklikel põhjustel? 1 2 
8 muudel põhjustel? Täpsustage .............................................................. 1 2 

KÕIK ‘EI’ VÕI ÜKS ’JAH’ ���� L19A 

L18 Milline nimetatud põhjustest on Teie jaoks peamine (piirab/piiraks töötamist kõige rohkem)? 
Variandi number |__| 

L19A SUUNAKÜSIMUS: KAS KÜSITLETAV ON TÖÖTAV (OSA D TÄIDETUD)? 
1 JAH���� L20  
2 EI  

L19B SUUNAKÜSIMUS: KAS KÜSITLETAV ON KUNAGI VAREM TÖÖTANUD (G01=1)? 
1 JAH  
2 EI � L28 

L19C SUUNAKÜSIMUS: KAS ON TÖÖTANUD 12 VIIMASE KUU JOOKSUL (G02A=2011 või (G02A=2010 ja 
G02B>=uuringunädala lõpukuu))? 

1 JAH  
2 EI � L24 

L20 Kas olete 12 viimase kuu jooksul saanud tööõnnetuse tõttu vigastada? 

NB! Tööõnnetus  on äkktervisekahjustus, mis leiab aset tööülesannet täites, tööandja loal tehtaval tööl, 
tööajal (sh tööaja hulka arvataval töövaheajal) või muul tööandja huvides tegutsemisel. Tööõnnetuseks 
ei loeta õnnetust, mis juhtus teel kodust tööle või töölt koju. 

1  Jah  
2  Ei ���� L24 

L21 Mitu tööõnnetust juhtus Teiega 12 viimase kuu jooksul? 

|__| tööõnnetust 
 

[KUI ROHKEM KUI 1 TÖÖÕNNETUS] Öelge palun iga tööõnnetuse kohta, missugusel töökohal see juhtus ja mitu 
päeva Te selle tööõnnetuse tõttu töölt puudusite. 
 

LX Tööõnnetused  1 2 3 

L22 

☼ 

Kas töökoht, kus õnnetus juhtus oli... 

1 praegune põhitöö [vt OSA D] 
2 praegune (kõige olulisem) kõrvaltöö [vt OSA E] 
3 viimane töökoht (praegu ei tööta) [vt OSA G] 
4 töökoht, kus töötasite aasta tagasi [vt OSA I] 
5 muu töökoht? 

 
|__| 

 
|__| 

 
|__| 



 5 

L23 
 

A 
B 
C 

Mitu päeva, nädalat või kuud Te selle tööõnnetuse 
tõttu töölt puudusite? 

Päeva 
Nädalat 

Kuud 
NB! Kui ei puudunud üldse või vähem kui 1 päev, märkida 0 
päeva. Kui ei oska öelda täpset päevade arvu, märkida 
nädalate või kuude arv. 

 
 

|__|__|__| 
|__|__| 
|__|__| 

 
 

|__|__|__| 
|__|__| 
|__|__| 

 
 

|__|__|__| 
|__|__| 
|__|__| 

L24 SUUNAKÜSIMUS: KAS KÜSITLETAV ON 15–64-AASTANE (vt YA2)? 
1  JAH   
2  EI � L28 

 

Järgmised küsimused on 12 viimase kuu jooksul esinenud tööga seotud tervisehäirete (v.a tööõnnetused) kohta. 
 

L25 Kas 12 viimase kuu jooksul oli Teil mõni haigus, tegevuspiirang (vaegus, puue) või muu tervisehäire, 
mille tekkimise või süvenemise põhjused olid tööga seotud? 
NB! Tööga seotud tervisehäire  on kutsehaigus või muu tervisehäire, mille tekkimise põhjuseks on Teie enda 
arvates töökoht või mis töö tõttu on süvenenud. Silmas tuleb pidada kõiki töökohti, mis Teil on praegu või on olnud 
kunagi varem. Näiteks tervisehäire, mis vaevas Teid 12 viimasel kuul, võis põhjustada töö, mida tegite aastaid 
tagasi. Tööga seotud tervisehäire on ka gripp, kui olete veendunud, et nakatusite töö juures. Samuti lähevad 
arvesse kõik väiksemad tervisehäired, mis Teie igapäevategevust ei piiranud, kuid tekitasid vaevusi. 

1 Jah  
2 Ei � L28 

L26 SUUNAKÜSIMUS: KAS KÜSITLETAV ON TÖÖTAV VÕI ON TÖÖTANUD 12 VIIMASE KUU 
JOOKSUL (L19A=1 või L19C=1)?  
1 JAH  
2 EI ���� L28 

L27 
A 
B 
C 

Mitu päeva, nädalat või kuud Te 12 viimase kuu jooksul tööga seotud tervis ehäirete tõttu  töölt 
puudusite? 

|__|__|__| päeva 
|__|__| nädalat 
|__|__| kuud 

NB! Kui ei puudunud üldse või vähem kui 1 päev, märkida 0 päeva. Kui ei oska öelda täpset päevade 
arvu, märkida nädalate või kuude arv. 

L28 

☼ 

Milliseks hindate oma tervist üldiselt? Kas see on… 
1 väga hea  
2 hea  
3 ei hea ega halb 
4 halb 
5 väga halb? 

 

LÕPULAUSE: Olemegi jõudnud küsitluse lõppu. Suur tä nu Teile koostöö eest ! 
  


