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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse.

Andmete esitamiseks on eSTAT https://estat.stat.ee/.
Jälgige, et sisestate andmeid õigesse lahtrisse. Kui sisestate numbrilisel väljal olles tähemärke, ilmub salvestamisel ekraanile vastav
veateade. Mõne välja puhul on rakendatud loogilisi (aritmeetilisi) kontrolle, et vältida võimalikke vigu andmete sisestusel. Kui Teie
sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub tabeli kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade ilmnemisel
vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke parandused.
Pärast andmete parandamist salvestage muudatused ja kontrollige küsimustikku uuesti. Kui vigu enam ei esine, saate andmed kinnitada
ja esitada, klõpsates küsimustiku viimasel lehel nupul „Kinnitan“. Teile kuvatakse teade andmete esitamise kohta.
Küsimuste korral palun pöörduge statistikaameti klienditoe poole telefonil 625 9300 (E–N 8.30–16.30, R 8.30–15.30) või e-postiga
klienditugi@stat.ee.
Ettevõtte üldandmete muutumisest palume kindlasti Statistikaametile teatada või parandage andmed eSTATis menüüpunktis „Töö
majandusüksusega“.
Teie andmete õigsus tagab statistilise info tõepärasuse.
KÜSIMUSTIKUGA KOGUTAVAD ANDMED
Tabel 1. ESMASELT REGISTREERITUD SÕIDUKID ARUANDEKUU JOOKSUL
Rea
kood/
veeru
kood

01 / 1

01 / 2

01 / 3

02 / 1

02 / 2

02 / 3

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi

Registreeritud
sõiduautode arv –
esmaselt
registreeritud
kokku perioodi
jooksul
Registreeritud
sõiduautode arv –
esmaselt
registreeritud uued
kokku perioodi
jooksul
Registreeritud
sõiduautode arv
eravalduses –
esmaselt
registreeritud uued
perioodi jooksul

ESMARE
G_SOID
UA_1

Esmaselt Eestis registreeritud sõiduautod kokku. Sõiduauto –
sõitjate vedamiseks ettenähtud auto, milles on lisaks
juhikohale kuni kaheksa istekohta.

Positiivne
täisarv

ESMARE
G_SOID
UA_2

Esmaselt Eestis registreeritud uued sõiduautod kokku.
Sõiduauto – sõitjate vedamiseks ettenähtud auto, milles on
lisaks juhikohale kuni kaheksa istekohta.

Positiivne
täisarv

REG_SA
UTO_ER
A_ESMA
UUS

Positiivne
täisarv

Registreeritud
veoautode arv –
esmaselt
registreeritud
kokku perioodi
jooksul
Registreeritud
veoautode arv –
esmaselt
registreeritud uued
kokku perioodi
jooksul
Registreeritud
veoautode arv
eravalduses –
esmaselt

ESMARE
G_VEOA
_1

Aasta jooksul esmaselt Eestis füüsilise isiku nimele
registreeritud uute sõiduautode arv kokku. Eravalduses
olevate sõiduautode esmane registreerimine. Uued – ei ole
pärast valmistamist olnud kasutuses ega kantud Eesti või
mõne teise riigi registrisse. Sõiduk loetakse uueks ka juhul,
kui see on registreeritud Euroopa Liidu liikmesriigis
transpordiks sõiduki valmistaja juurest ametliku maaletooja
juurde Eestis.
Esmaselt Eestis registreeritud veoautod kokku. Veoauto –
veose veoks ettenähtud auto.

ESMARE
G_VEOA
_2

Esmaselt Eestis registreeritud uued veoautod kokku.
Veoauto – veose veoks ettenähtud auto.

Positiivne
täisarv

ESMARE
G_VEOA
_3

Esmaselt Eestis registreeritud uued eraisikute nimele
registreeritud veoautod kokku. Veoauto – veose veoks
ettenähtud auto. Erasõiduk – Eestis füüsilise isiku nimele
registreeritud sõiduk.

Positiivne
täisarv

Positiivne
täisarv

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad
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03 / 1

03 / 2

03 / 3

04 / 1

registreeritud uued
perioodi jooksul
Registreeritud
busside arv –
esmaselt
registreeritud
kokku perioodi
jooksul
Registreeritud
busside arv –
esmaselt
registreeritud uued
kokku perioodi
jooksul
Registreeritud
busside arv
eravalduses –
esmaselt
registreeritud uued
perioodi jooksul

ESMARE
G_BUSS
_1

Esmaselt Eestis registreeritud bussid kokku. Buss – sõitjate
vedamiseks ettenähtud auto, milles on lisaks juhikohale
rohkem kui kaheksa istekohta.

Positiivne
täisarv

ESMARE
G_BUSS
_2

Esmaselt Eestis registreeritud uued bussid kokku. Buss –
sõitjate vedamiseks ettenähtud auto, milles on lisaks
juhikohale rohkem kui kaheksa istekohta.

Positiivne
täisarv

REG_BU
SS_ERA
_ESMAU
US

Kõikidest aasta jooksul esmaselt Eestis registreeritud
bussidest uute erabusside arv aasta lõpul kokku. Uued – ei
ole pärast valmistamist olnud kasutuses ega kantud Eesti või
mõne teise riigi registrisse. Sõiduk loetakse uueks ka juhul,
kui see on registreeritud Euroopa Liidu liikmesriigis
transpordiks sõiduki valmistaja juurest ametliku maaletooja
juurde Eestis.
Aasta jooksul esmaselt Eestis registreeritud mootorrataste
arv kokku.

Positiivne
täisarv

Esmaselt Eestis registreeritud uued mootorrattad kokku.
Mootorratas – külghaagisega või külghaagiseta kaherattaline
mootorsõiduk. Mootorrattaks loetakse ka sümmeetrilise
rataste asetusega kolmerattalist mootorsõidukit, mille
sisepõlemismootori töömaht on üle 50 kuupsentimeetri või
valmistajakiirus ületab 45 kilomeetrit tunnis, ning neljarattalist
mootorsõidukit, mille tühimass ei ületa 400 kilogrammi ja kuni
550 kilogrammi sõidukil, mis on ette nähtud kaubaveoks ning
mille suurim kasulik võimsus ei ületa 15 kilovatti.
Neljarattalise elektrisõiduki korral ei arvestata akude massi
tühimassi hulka.
Esmaselt Eestis registreeritud uued eraisikute nimele
registreeritud mootorrattad kokku. Mootorratas –
külghaagisega või külghaagiseta kaherattaline mootorsõiduk.
Mootorrattaks loetakse ka sümmeetrilise rataste asetusega
kolmerattalist mootorsõidukit, mille sisepõlemismootori
töömaht on üle 50 kuupsentimeetri või valmistajakiirus ületab
45 kilomeetrit tunnis, ning neljarattalist mootorsõidukit, mille
tühimass ei ületa 400 kilogrammi ja kuni 550 kilogrammi
sõidukil, mis on ette nähtud kaubaveoks ning mille suurim
kasulik võimsus ei ületa 15 kilovatti. Neljarattalise
elektrisõiduki korral ei arvestata akude massi tühimassi
hulka. Erasõiduk – Eestis füüsilise isiku nimele registreeritud
sõiduk.
Aasta jooksul esmaselt Eestis registreeritud mopeedide arv
kokku.

Positiivne
täisarv

Esmaselt Eestis registreeritud uued mopeedid kokku.
Mopeed – kahe- või kolmerattaline mootorsõiduk, mille
valmistajakiirus on üle 25, kuid mitte üle 45 kilomeetri tunnis
ja mille töömaht sädesüütega sisepõlemismootori korral ei
ületa 50 kuupsentimeetrit või muu sisepõlemismootori korral
suurim kasulik võimsus ei ületa nelja kilovatti või mille suurim
püsi-nimivõimsus elektrimootori korral on üle 0,25 kilovati,
kuid ei ületa nelja kilovatti. Mopeediks loetakse ka
eelnimetatud tingimustele vastavat kerget neljarattalist
mootorsõidukit, mille tühimass ei ületa 350 kilogrammi.
Neljarattalise kerge elektrisõiduki korral ei arvestata akude
massi tühimassi hulka.
Esmaselt Eestis registreeritud uued eraisikute nimele
registreeritud mopeedid kokku. Mopeed – kahe- või
kolmerattaline mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on üle 25,
kuid mitte üle 45 kilomeetri tunnis ja mille töömaht
sädesüütega sisepõlemismootori korral ei ületa 50
kuupsentimeetrit või muu sisepõlemismootori korral suurim
kasulik võimsus ei ületa nelja kilovatti või mille suurim püsinimivõimsus elektrimootori korral on üle 0,25 kilovati, kuid ei
ületa nelja kilovatti. Mopeediks loetakse ka eelnimetatud

Positiivne
täisarv

Registreeritud
mootorrataste arv
– esmaselt
registreeritud
kokku perioodi
jooksul
Registreeritud
mootorrataste arv
– esmaselt
registreeritud uued
kokku perioodi
jooksul

REG_M
OT_ESM
AREG

04 / 3

Registreeritud
mootorrataste arv
eravalduses –
esmaselt
registreeritud uued
perioodi jooksul

ESMARE
G_MOT_
3

041 / 1

Registreeritud
mopeedide arv –
esmaselt
registreeritud
kokku perioodi
jooksul
Registreeritud
mopeedide arv –
esmaselt
registreeritud uued
kokku perioodi
jooksul

REG_M
OP_ESM
AREG

Registreeritud
mopeedide arv
eravalduses –
esmaselt
registreeritud uued
perioodi jooksul

ESMARE
G_MOP_
3

04 / 2

041 / 2

041 / 3

ESMARE
G_MOT_
2

ESMARE
G_MOP_
2

Positiivne
täisarv

Positiivne
täisarv

Positiivne
täisarv

Positiivne
täisarv
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05 / 1

05 / 2

05 / 3

06 / 1

06 / 2

06 / 3

07 / 1

07 / 2

07 / 3

08 / 1

08 / 2

08 / 3

Registreeritud
haagiste arv –
esmaselt
registreeritud
kokku perioodi
jooksul
Registreeritud
haagiste arv –
esmaselt
registreeritud uued
kokku perioodi
jooksul
Registreeritud
haagiste arv
eravalduses –
esmaselt
registreeritud uued
perioodi jooksul
Registreeritud
maastikusõidukite
arv – esmaselt
registreeritud
kokku perioodi
jooksul
Registreeritud
maastikusõidukite
arv – esmaselt
registreeritud uued
kokku perioodi
jooksul
Registreeritud
maastikusõidukite
arv eravalduses –
esmaselt
registreeritud uued
perioodi jooksul
Registreeritud
traktorite arv –
esmaselt
registreeritud
kokku perioodi
jooksul
Registreeritud
traktorite arv –
esmaselt
registreeritud uued
kokku perioodi
jooksul
Registreeritud
traktorite arv
eravalduses –
esmaselt
registreeritud uued
perioodi jooksul

ESMARE
G_HAAG
_1

Registreeritud
liikurmasinate arv
– esmaselt
registreeritud
kokku perioodi
jooksul
Registreeritud
liikurmasinate arv
– esmaselt
registreeritud uued
kokku perioodi
jooksul
Registreeritud
liikurmasinate arv
eravalduses–
esmaselt

ESMARE
G_LIIKU
R_1

ületa nelja kilovatti. Mopeediks loetakse ka eelnimetatud
tingimustele vastavat kerget neljarattalist mootorsõidukit,
mille tühimass ei ületa 350 kilogrammi. Neljarattalise kerge
elektrisõiduki korral ei arvestata akude massi tühimassi
hulka. Erasõiduk – Eestis füüsilise isiku nimele registreeritud
sõiduk.
Esmaselt Eestis registreeritud haagised kokku. Haagis –
mootorsõidukiga haakes liikumiseks valmistatud või selleks
kohandatud sõiduk. Haagiseks ei loeta pukseeritavat seadet
ega vahetatavat pukseeritavat seadeldist.

Positiivne
täisarv

ESMARE
G_HAAG
_2

Esmaselt Eestis registreeritud uued haagised kokku. Haagis
– mootorsõidukiga haakes liikumiseks valmistatud või selleks
kohandatud sõiduk. Haagiseks ei loeta pukseeritavat seadet
ega vahetatavat pukseeritavat seadeldist.

Positiivne
täisarv

ESMARE
G_HAAG
_3

Esmaselt Eestis registreeritud uued eraisikute nimele
registreeritud haagised kokku. Haagis – mootorsõidukiga
haakes liikumiseks valmistatud või selleks kohandatud
sõiduk. Haagiseks ei loeta pukseeritavat seadet ega
vahetatavat pukseeritavat seadeldist. Erasõiduk – Eestis
füüsilise isiku nimele registreeritud sõiduk.
Esmaselt Eestis registreeritud maastikusõidukid kokku.
Maastikusõiduk – mootori jõul maastikul liikumiseks ette
nähtud liiklusvahend, mis ei ole liiklusseaduse tähenduses
mootorsõiduk.

Positiivne
täisarv

ESMARE
G_MAAS
T_2

Esmaselt Eestis registreeritud uued maastikusõidukid kokku.
Maastikusõiduk – mootori jõul maastikul liikumiseks ette
nähtud liiklusvahend, mis ei ole liiklusseaduse tähenduses
mootorsõiduk.

Positiivne
täisarv

ESMARE
G_MAAS
T_3

Esmaselt Eestis registreeritud uued eraisikute nimele
registreeritud maastikusõidukid kokku. Maastikusõiduk –
mootori jõul maastikul liikumiseks ette nähtud liiklusvahend,
mis ei ole liiklusseaduse tähenduses mootorsõiduk.
Erasõiduk – Eestis füüsilise isiku nimele registreeritud sõiduk.

Positiivne
täisarv

ESMARE
G_TRAK
_1

Esmaselt Eestis registreeritud traktorid kokku. Traktor –
rataste või roomikutega põllu- või metsatööks ettenähtud
mootorsõiduk, millel on vähemalt kaks telge ja mille
valmistajakiirus on vähemalt kuus kilomeetrit tunnis.
Traktoriks ei loeta auto alusel valmistatud eritöömasinat.

Positiivne
täisarv

ESMARE
G_TRAK
_2

Esmaselt Eestis registreeritud uued traktorid kokku. Traktor –
rataste või roomikutega põllu- või metsatööks ettenähtud
mootorsõiduk, millel on vähemalt kaks telge ja mille
valmistajakiirus on vähemalt kuus kilomeetrit tunnis.
Traktoriks ei loeta auto alusel valmistatud eritöömasinat.

Positiivne
täisarv

ESMARE
G_TRAK
_3

Esmaselt Eestis registreeritud uued eraisikute nimele
registreeritud traktorid kokku. Traktor – rataste või
roomikutega põllu- või metsatööks ettenähtud mootorsõiduk,
millel on vähemalt kaks telge ja mille valmistajakiirus on
vähemalt kuus kilomeetrit tunnis. Traktoriks ei loeta auto
alusel valmistatud eritöömasinat. Erasõiduk – Eestis füüsilise
isiku nimele registreeritud sõiduk.
Esmaselt Eestis registreeritud liikurmasinad kokku.
Liikurmasin – ratastel või roomikutel liikuv, teatud kindla töö
tegemiseks ettenähtud mootorsõiduk, mille valmistajakiirus
on suurem kui 6, kuid väiksem kui 40 kilomeetrit tunnis.
Liikurmasinaks ei loeta auto alusel valmistatud eritöömasinat.

Positiivne
täisarv

ESMARE
G_LIIKU
R_2

Esmaselt Eestis registreeritud uued liikurmasinad kokku.
Liikurmasin – ratastel või roomikutel liikuv, teatud kindla töö
tegemiseks ettenähtud mootorsõiduk, mille valmistajakiirus
on suurem kui 6, kuid väiksem kui 40 kilomeetrit tunnis.
Liikurmasinaks ei loeta auto alusel valmistatud eritöömasinat.

Positiivne
täisarv

ESMARE
G_LIIKU
R_3

Esmaselt Eestis registreeritud uued eraisikute nimele
registreeritud liikurmasinad kokku. Liikurmasin – ratastel või
roomikutel liikuv, teatud kindla töö tegemiseks ettenähtud
mootorsõiduk, mille valmistajakiirus on suurem kui 6, kuid

Positiivne
täisarv

ESMARE
G_MAAS
T_1

Positiivne
täisarv

Positiivne
täisarv
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lk 4/6
registreeritud uued
perioodi jooksul
09 / 1

Registreeritud
traktorihaagiste
arv – esmaselt
registreeritud
kokku perioodi
jooksul
Registreeritud
traktorihaagiste
arv – esmaselt
registreeritud uued
kokku perioodi
jooksul

REG_TR
HAAG_E
SMARE
G

Registreeritud
traktorihaagiste
arv eravalduses –
esmaselt
registreeritud uued
perioodi jooksul
Registreeritud
väikelaevade arv –
esmaselt
registreeritud
kokku perioodi
jooksul
Registreeritud
väikelaevade arv –
esmaselt
registreeritud uued
kokku perioodi
jooksul

REG_TR
HAAG_E
RA_ESM
AUUS

10 / 3

Registreeritud
väikelaevade arv
eravalduses –
esmaselt
registreeritud uued
perioodi jooksul

ESMARE
G_VLAE
V_3

11 / 1

Registreeritud
jetide arv –
esmaselt
registreeritud
kokku perioodi
jooksul
Registreeritud
jetide arv –
esmaselt
registreeritud uued
kokku perioodi
jooksul
Registreeritud
jetide arv
eravalduses –
esmaselt
registreeritud uued
perioodi jooksul

REG_JE
TT_ESM
AREG

09 / 2

09 / 3

10 / 1

10 / 2

11 / 2

11 / 3

ESMARE
G_TRHA
AG_2

väiksem kui 40 kilomeetrit tunnis. Liikurmasinaks ei loeta
auto alusel valmistatud eritöömasinat. Erasõiduk – Eestis
füüsilise isiku nimele registreeritud sõiduk.
Aasta jooksul esmaselt Eestis registreeritud traktorihaagiste
arv kokku. Esmaselt registreeritud aasta jooksul kokku –
sõidukite esmane registreerimine Eestis.

Positiivne
täisarv

Esmaselt Eestis registreeritud uued traktorihaagised kokku.
Traktorihaagis – igasugune põllu- või metsatöödel kasutatav
pukseeritav haagis, mille peamine eesmärk on pukseerida
koormat ja mida pukseeritakse tavaliselt traktori järel põlluvõi metsatööde tegemiseks. Sellesse kategooriasse kuuluvad
haagised, mille puhul kannab osa koormat veduk. Igasugune
traktoriga ühendatud sõiduk, millesse on sisse ehitatud mõni
tööriist, loetakse põllu- või metsamajanduses kasutatava
haagise osaks juhul, kui sõiduki tehniliselt lubatud brutomassi
ja tühimassi suhe on 3,0 või üle selle ja kui sõiduk ei ole
kavandatud materjalide töötlemiseks.
Aasta jooksul esmaselt Eestis registreeritud uute
traktorihaagiste arv eravalduses kokku. Uued – ei ole pärast
valmistamist olnud kasutuses ega kantud Eesti või mõne
teise riigi registrisse. Sõiduk loetakse uueks ka juhul, kui see
on registreeritud Euroopa Liidu liikmesriigis transpordiks
sõiduki valmistaja juurest ametliku maaletooja juurde Eestis.
Aasta jooksul esmaselt registreeritud väikelaevade arv
kokku. Väikelaevad ja alla 12-meetrise kogupikkusega
laevad. Väikelaev –2,5- kuni 24-meetrise kogupikkusega
veesõiduk (näiteks paat, purjejaht, kaater jms), mida
kasutatakse vaba aja veetmiseks, sõltumata
registrikuuluvusest.
Esmaselt Eestis registreeritud uued väikelaevad kokku.
Väikelaev – 2,5- kuni 24-meetrise kogupikkusega veesõiduk
(näiteks paat, purjejaht, kaater jms), mida kasutatakse vaba
aja veetmiseks, sõltumata registrikuuluvusest. Väikelaevana
ei käsitata võistlusspordiks ja treeninguteks kasutatavat,
spordialaliidu vastavalt märgistatud veesõidukit (näiteks jett,
purjelaud, purjejaht, võistluspurjekas jms) ning primitiivse
konstruktsiooniga veesõidukit (näiteks ruhi, ruup, lodi, süst,
kanuu, vesijalgratas jms) ja erikonstruktsiooniga veesõidukit.
Esmaselt Eestis registreeritud uued eraisikute nimele
registreeritud väikelaevad kokku. Väikelaev – 2,5- kuni 24meetrise kogupikkusega veesõiduk (näiteks paat, purjejaht,
kaater jms), mida kasutatakse vaba aja veetmiseks,
sõltumata registrikuuluvusest. Väikelaevana ei käsitata
võistlusspordiks ja treeninguteks kasutatavat, spordialaliidu
vastavalt märgistatud veesõidukit (näiteks jett, purjelaud,
purjejaht, võistluspurjekas jms) ning primitiivse
konstruktsiooniga veesõidukit (näiteks ruhi, ruup, lodi, süst,
kanuu, vesijalgratas jms) ja erikonstruktsiooniga veesõidukit.
Erasõiduk – Eestis füüsilise isiku nimele registreeritud sõiduk.
Aasta jooksul esmaselt registreeritud jetide arv kokku. Jetid –
kuni 4-meetrise kogupikkusega, kokpitita,
statsionaarmootoriga vesiturbiinsõidukid, mida juhitakse
istudes, põlvili või seistes.

Positiivne
täisarv

ESMARE
G_JETT
_2

Esmaselt Eestis registreeritud uued jetid kokku. Jett – kuni 4meetrise kogupikkusega, kokpitita, statsionaarmootoriga
vesiturbiinsõiduk, mida juhitakse istudes, põlvili või seistes.

Positiivne
täisarv

ESMARE
G_JETT
_3

Esmaselt Eestis registreeritud uued eraisikute nimele
registreeritud jetid kokku. Jett – kuni 4-meetrise
kogupikkusega, kokpitita, statsionaarmootoriga
vesiturbiinsõiduk, mida juhitakse istudes, põlvili või seistes.
Erasõiduk – Eestis füüsilise isiku nimele registreeritud sõiduk.

Positiivne
täisarv

REG_VL
AEV_ES
MAREG

ESMARE
G_VLAE
V_2

Positiivne
täisarv

Positiivne
täisarv

Positiivne
täisarv

Positiivne
täisarv

Positiivne
täisarv

Tabel 2. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG (täidetakse ainult aprillikuu kohta)
Perioodi(de)l 2022-01, 2022-02, 2022-03, 2022-05, 2022-06, 2022-07, 2022-08, 2022-09, 2022-10, 2022-11, 2022-12 ei pea tabelit täitma.

Kontaktisik: Klienditugi, Telefon: 6259 300, E-post: klienditugi@stat.ee, Postiaadress: Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

Küsimustiku juhend: Sõidukite arvelevõtmine
Esitatakse: 8. kuupäevaks pärast aruandekuu lõppu

Küsimustiku kood: 11432022

lk 5/6
Hinnake palun, kui palju aega küsimustiku täitmiseks kulus, kaasa arvatud juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Märkige kõigi töötajate kulutatud aeg kokku.
Rea
kood/
veeru
kood

1/1

2/1

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud tundide
arv
Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud minutite
arv

Muutuja
kood

Selgitus

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi

TAITMIS
EAEGTU
NDI

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud tundide
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, küsimustiku jaoks vajalike andmete
kogumise ja ettevalmistamise aeg.

Positiivne
täisarv

TAITMIS
EAEGMI
NUTIT

Kõigi töötajate poolt küsimustiku täitmisele kulutatud minutite
arv. Küsimustiku täitmisele kulunud aja sisse arvestatakse ka
juhendiga tutvumise, andmete kogumise ja ettevalmistamise
aeg. Lubatud väärtuste vahemik 0–59.

Positiivne
täisarv

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad

Tabel Y1. Hinnang 5 palli skaalal
Perioodi(de)l 2022-01, 2022-02, 2022-03, 2022-04, 2022-06, 2022-07, 2022-08, 2022-09, 2022-10, 2022-11, 2022-12 ei pea tabelit täitma.
Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

/

Küsimuste
sõnastused

TAGASI
S_2

/

Küsimuste
veateadete ehk
kontrollide
sõnastused
Küsimustiku
selgitavad (hiirega
peale liikudes
avanevad) tekstid
eStati
kasutusmugavus

TAGASI
S_3

/

/

Selgitus

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad

rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L
rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L

TAGASI
S_7

rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L

TAGASI
S_9

rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L

Tabel Y2. Üldhinnang küsimustikule
Perioodi(de)l 2022-01, 2022-02, 2022-03, 2022-04, 2022-06, 2022-07, 2022-08, 2022-09, 2022-10, 2022-11, 2022-12 ei pea tabelit täitma.
Rea
kood/
veeru
kood

/

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Üldhinnang
küsimustiku
täitmise lihtsusele

Muutuja
kood

TAGASI
SY_1

Selgitus

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi
rahulolu_va
ga_lihtne_v
aga_keeruli
ne_5L

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad

Kontaktisik: Klienditugi, Telefon: 6259 300, E-post: klienditugi@stat.ee, Postiaadress: Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi

Küsimustiku juhend: Sõidukite arvelevõtmine
Esitatakse: 8. kuupäevaks pärast aruandekuu lõppu

Küsimustiku kood: 11432022

lk 6/6
Tabel Y3. Ettepanekud ja kommentaarid (max 200 tähemärki)
Perioodi(de)l 2022-01, 2022-02, 2022-03, 2022-04, 2022-06, 2022-07, 2022-08, 2022-09, 2022-10, 2022-11, 2022-12 ei pea tabelit täitma.
Rea
kood/
veeru
kood

/

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Ettepanekud ja
kommentaarid

Muutuja
kood

TAGASI
S_TESS
T

Selgitus

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi
Tekst

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad

