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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. REGULAARREISID LIINIDE JÄRGI
"Sõitjate arv, tuhat sõitjat" ja "Sõitjakäive, tuhat sõitjamiili" mõõtühik on täpsusega 0.001. Meretranspordi reiside arv regulaarliinil – üheks
reisiks loetakse laeva edasi-tagasi liikumine liinil. Regulaarreis on merelaevade transporditeenus, mida osutatakse graafiku ja avaldatud
sõiduplaani kohaselt või nii sageli ja regulaarselt, et moodustub selgelt süstemaatiline sõitude jada.
Rea
kood/
veeru
kood

2/1

2/2

2/3

3/1

3/2

3/3

4/1

4/2

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Meretranspordi
reiside arv – liin
Tallinn-HelsingiTallinn
Meretranspordi
sõitjate arv – liin
Tallinn-HelsingiTallinn
Meretranspordi
sõitjakäive – liin
Tallinn-HelsingiTallinn
Meretranspordi
reiside arv – liin
Tallinn-StockholmTallinn
Meretranspordi
sõitjate arv – liin
Tallinn-StockholmTallinn
Meretranspordi
sõitjakäive – liin
Tallinn-StockholmTallinn
Meretranspordi
reiside arv – liin
PaldiskiKapellskärPaldiski
Meretranspordi

Muutuja
kood

TS1145_
021_06_
01

Selgitus

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi
Positiivne
täisarv

TS1145_
021_06_
02

Meretranspordi reiside arv liinil Tallinn-Helsingi-Tallinn –
üheks reisiks loetakse laeva edasi-tagasi liikumine liinil. Liin
on sõiduplaanis ettenähtud ajavahemikel ühissõiduki läbitav
liikumistee.
Laevadega veetud sõitjate arv liinil Tallinn-Helsingi-Tallinn.
Pardal olevate sõitjate arv. Mõõtühik on tuhat sõitjat kolme
komakoha täpsusega.

TS1145_
021_06_
03

Meretranspordi sõitjakäive – sõitjateveol tehtud töö maht.
Mõõtühik on tuhat sõitjamiili. Üks sõitjamiil on ühe sõitja
vedamine ühe miili kaugusele. 1 meremiil = 1,852 kilomeetrit.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
021_07_
01

Positiivne
täisarv

TS1145_
021_07_
02

Meretranspordi reiside arv liinil Tallinn-Stockholm-Tallinn –
üheks reisiks loetakse laeva edasi-tagasi liikumine liinil. Liin
on sõiduplaanis ettenähtud ajavahemikel ühissõiduki läbitav
liikumistee.
Laevadega veetud sõitjate arv liinil Tallinn-Stockholm-Tallinn.
Pardal olevate sõitjate arv. Mõõtühik on tuhat sõitjat kolme
komakoha täpsusega.

TS1145_
021_07_
03

Meretranspordi sõitjakäive – sõitjateveol tehtud töö maht.
Mõõtühik on tuhat sõitjamiili. Üks sõitjamiil on ühe sõitja
vedamine ühe miili kaugusele. 1 meremiil = 1,852 kilomeetrit.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
021_08_
01

Meretranspordi reiside arv liinil Paldiski-Kapellskär-Paldiski –
üheks reisiks loetakse laeva edasi-tagasi liikumine liinil. Liin
on sõiduplaanis ettenähtud ajavahemikel ühissõiduki läbitav
liikumistee.

Positiivne
täisarv

TS1145_

Laevadega veetud sõitjate arv liinil Paldiski-Kapellskär-

Positiivne

Positiivne
reaalarv
(0,3)

Positiivne
reaalarv
(0,3)

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad
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4/3

5/1

5/2

5/3

6/1

6/2

6/3

7/1

7/2

7/3

8/1

8/2
8/3
9/1

9/2

9/3

10 / 1

10 / 2

sõitjate arv – liin
PaldiskiKapellskärPaldiski
Meretranspordi
sõitjakäive – liin
PaldiskiKapellskärPaldiski
Meretranspordi
reiside arv – liin
Virtsu-KuivastuVirtsu
Meretranspordi
sõitjate arv – liin
Virtsu-KuivastuVirtsu
Meretranspordi
sõitjakäive – liin
Virtsu-KuivastuVirtsu
Meretranspordi
reiside arv – liin
Rohuküla-SvibyRohuküla
Meretranspordi
sõitjate arv – liin
Rohuküla-SvibyRohuküla
Meretranspordi
sõitjakäive – liin
Rohuküla-SvibyRohuküla
Meretranspordi
reiside arv – liin
RohukülaHeltermaaRohuküla
Meretranspordi
sõitjate arv – liin
RohukülaHeltermaaRohuküla
Meretranspordi
sõitjakäive – liin
RohukülaHeltermaaRohuküla
Meretranspordi
reiside arv – liin
Triigi-Sõru-Triigi

021_08_
02

Paldiski. Pardal olevate sõitjate arv. Mõõtühik on tuhat sõitjat
kolme komakoha täpsusega.

reaalarv
(0,3)

TS1145_
021_08_
03

Meretranspordi sõitjakäive – sõitjateveol tehtud töö maht.
Mõõtühik on tuhat sõitjamiili. Üks sõitjamiil on ühe sõitja
vedamine ühe miili kaugusele. 1 meremiil = 1,852 kilomeetrit.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
021_09_
01

Positiivne
täisarv

TS1145_
021_09_
02

Meretranspordi reiside arv liinil Virtsu-Kuivastu-Virtsu – üheks
reisiks loetakse laeva edasi-tagasi liikumine liinil. Liin on
sõiduplaanis ettenähtud ajavahemikel ühissõiduki läbitav
liikumistee.
Laevadega veetud sõitjate arv liinil Virtsu-Kuivastu-Virtsu.
Pardal olevate sõitjate arv. Mõõtühik on tuhat sõitjat kolme
komakoha täpsusega.

TS1145_
021_09_
03

Meretranspordi sõitjakäive – sõitjateveol tehtud töö maht.
Mõõtühik on tuhat sõitjamiili. Üks sõitjamiil on ühe sõitja
vedamine ühe miili kaugusele. 1 meremiil = 1,852 kilomeetrit.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
021_10_
01

Positiivne
täisarv

TS1145_
021_10_
02

Meretranspordi reiside arv liinil Rohuküla-Sviby-Rohuküla –
üheks reisiks loetakse laeva edasi-tagasi liikumine liinil. Liin
on sõiduplaanis ettenähtud ajavahemikel ühissõiduki läbitav
liikumistee.
Laevadega veetud sõitjate arv liinil Rohuküla-SvibyRohuküla. Pardal olevate sõitjate arv. Mõõtühik on tuhat
sõitjat kolme komakoha täpsusega.

TS1145_
021_10_
03

Meretranspordi sõitjakäive – sõitjateveol tehtud töö maht.
Mõõtühik on tuhat sõitjamiili. Üks sõitjamiil on ühe sõitja
vedamine ühe miili kaugusele. 1 meremiil = 1,852 kilomeetrit.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
021_11_
01

Meretranspordi reiside arv liinil Rohuküla-HeltermaaRohuküla – üheks reisiks loetakse laeva edasi-tagasi
liikumine liinil. Liin on sõiduplaanis ettenähtud ajavahemikel
ühissõiduki läbitav liikumistee.

Positiivne
täisarv

TS1145_
021_11_
02

Laevadega veetud sõitjate arv liinil Rohuküla-HeltermaaRohuküla. Pardal olevate sõitjate arv. Mõõtühik on tuhat
sõitjat kolme komakoha täpsusega.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
021_11_
03

Meretranspordi sõitjakäive – sõitjateveol tehtud töö maht.
Mõõtühik on tuhat sõitjamiili. Üks sõitjamiil on ühe sõitja
vedamine ühe miili kaugusele. 1 meremiil = 1,852 kilomeetrit.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
021_12_
01

Positiivne
täisarv

Meretranspordi
sõitjate arv – liin
Triigi-Sõru-Triigi
Meretranspordi
sõitjakäive – liin
Triigi-Sõru-Triigi
Meretranspordi
reiside arv – liin
Munalaid-KihnuMunalaid
Meretranspordi
sõitjate arv – liin
Munalaid-KihnuMunalaid
Meretranspordi
sõitjakäive – liin
Munalaid-KihnuMunalaid
Meretranspordi
reiside arv – liin
Pärnu-KihnuPärnu
Meretranspordi

TS1145_
021_12_
02
TS1145_
021_12_
03
TS1145_
021_13_
01
TS1145_
021_13_
02

Meretranspordi reiside arv liinil Triigi-Sõru-Triigi – üheks
reisiks loetakse laeva edasi-tagasi liikumine liinil. Liin on
sõiduplaanis ettenähtud ajavahemikel ühissõiduki läbitav
liikumistee.
Laevadega veetud sõitjate arv liinil Triigi-Sõru-Triigi. Pardal
olevate sõitjate arv. Mõõtühik on tuhat sõitjat kolme
komakoha täpsusega.
Meretranspordi sõitjakäive – sõitjateveol tehtud töö maht.
Mõõtühik on tuhat sõitjamiili. Üks sõitjamiil on ühe sõitja
vedamine ühe miili kaugusele. 1 meremiil = 1,852 kilomeetrit.
Meretranspordi reiside arv liinil Munalaid-Kihnu-Munalaid –
üheks reisiks loetakse laeva edasi-tagasi liikumine liinil. Liin
on sõiduplaanis ettenähtud ajavahemikel ühissõiduki läbitav
liikumistee.
Laevadega veetud sõitjate arv liinil Munalaid-Kihnu-Munalaid.
Pardal olevate sõitjate arv. Mõõtühik on tuhat sõitjat kolme
komakoha täpsusega.

TS1145_
021_13_
03

Meretranspordi sõitjakäive – sõitjateveol tehtud töö maht.
Mõõtühik on tuhat sõitjamiili. Üks sõitjamiil on ühe sõitja
vedamine ühe miili kaugusele. 1 meremiil = 1,852 kilomeetrit.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
021_14_
01

Meretranspordi reiside arv liinil Pärnu-Kihnu-Pärnu – üheks
reisiks loetakse laeva edasi-tagasi liikumine liinil. Liin on
sõiduplaanis ettenähtud ajavahemikel ühissõiduki läbitav
liikumistee.
Laevadega veetud sõitjate arv liinil Pärnu-Kihnu-Pärnu.

Positiivne
täisarv

TS1145_

Positiivne
reaalarv
(0,3)

Positiivne
reaalarv
(0,3)

Positiivne
reaalarv
(0,3)
Positiivne
reaalarv
(0,3)
Positiivne
täisarv
Positiivne
reaalarv
(0,3)

Positiivne
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10 / 3

11 / 1

11 / 2

11 / 3

12 / 1

12 / 2

12 / 3

sõitjate arv – liin
Pärnu-KihnuPärnu
Meretranspordi
sõitjakäive – liin
Pärnu-KihnuPärnu
Meretranspordi
reiside arv – liin
PapissaareVilsandiPapissaare
Meretranspordi
sõitjate arv – liin
PapissaareVilsandiPapissaare
Meretranspordi
sõitjakäive – liin
PapissaareVilsandiPapissaare
Meretranspordi
reiside arv – liin
Riia-StockholmRiia
Meretranspordi
sõitjate arv – liin
Riia-StockholmRiia
Meretranspordi
sõitjakäive – liin
Riia-StockholmRiia

021_14_
02

Pardal olevate sõitjate arv. Mõõtühik on tuhat sõitjat kolme
komakoha täpsusega.

reaalarv
(0,3)

TS1145_
021_14_
03

Meretranspordi sõitjakäive – sõitjateveol tehtud töö maht.
Mõõtühik on tuhat sõitjamiili. Üks sõitjamiil on ühe sõitja
vedamine ühe miili kaugusele. 1 meremiil = 1,852 kilomeetrit.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
021_15_
01

Meretranspordi reiside arv liinil Papissaare-VilsandiPapissaare – üheks reisiks loetakse laeva edasi-tagasi
liikumine liinil. Liin on sõiduplaanis ettenähtud ajavahemikel
ühissõiduki läbitav liikumistee.

Positiivne
täisarv

TS1145_
021_15_
02

Laevadega veetud sõitjate arv liinil Papissaare-VilsandiPapissaare. Pardal olevate sõitjate arv. Mõõtühik on tuhat
sõitjat kolme komakoha täpsusega.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
021_15_
03

Meretranspordi sõitjakäive – sõitjateveol tehtud töö maht.
Mõõtühik on tuhat sõitjamiili. Üks sõitjamiil on ühe sõitja
vedamine ühe miili kaugusele. 1 meremiil = 1,852 kilomeetrit.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
021_16_
01

Positiivne
täisarv

TS1145_
021_16_
02

Meretranspordi reiside arv liinil Riia-Stockholm-Riia – üheks
reisiks loetakse laeva edasi-tagasi liikumine liinil. Liin on
sõiduplaanis ettenähtud ajavahemikel ühissõiduki läbitav
liikumistee.
Laevadega veetud sõitjate arv liinil Riia-Stockholm-Riia.
Pardal olevate sõitjate arv. Mõõtühik on tuhat sõitjat kolme
komakoha täpsusega.

TS1145_
021_16_
03

Meretranspordi sõitjakäive – sõitjateveol tehtud töö maht.
Mõõtühik on tuhat sõitjamiili. Üks sõitjamiil on ühe sõitja
vedamine ühe miili kaugusele. 1 meremiil = 1,852 kilomeetrit.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

Positiivne
reaalarv
(0,3)

Tabel 2. REGULAARREISID LIINIDE JÄRGI (MUUD)
Muutujate "Sõitjate arv, tuhat sõitjat" ja "Sõitjakäive, tuhat sõitjamiili" mõõtühik on täpsusega 0.001.Meretranspordi reiside arv regulaarliinil
– üheks reisiks loetakse laeva edasi-tagasi liikumine liinil. Regulaarreis on merelaevade transporditeenus, mida osutatakse graafiku ja
avaldatud sõiduplaani kohaselt või nii sageli ja regulaarselt, et moodustub selgelt süstemaatiline sõitude jada.
Rea
kood/
veeru
kood

13 / 0
13 / 1
13 / 2
13 / 3
14 / 0
14 / 1
14 / 2
14 / 3

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Meretranspordi
liini nimetus – muu
liin 1
Meretranspordi
reiside arv – muu
liin 1
Meretranspordi
sõitjate arv – muu
liin 1
Meretranspordi
sõitjakäive – muu
liin 1
Meretranspordi
liini nimetus – muu
liin 2
Meretranspordi
reiside arv – muu
liin 2
Meretranspordi
sõitjate arv – muu
liin 2
Meretranspordi
sõitjakäive – muu
liin 2

Muutuja
kood

TS1145_
022_17_
00
TS1145_
022_17_
01
TS1145_
022_17_
02
TS1145_
022_17_
03
TS1145_
022_18_
00
TS1145_
022_18_
01
TS1145_
022_18_
02
TS1145_
022_18_
03

Selgitus

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi
Tekst

Meretranspordi reiside arv liiniveol – üheks reisiks loetakse
laeva edasi-tagasi liikumine liinil. Liin on sõiduplaanis
ettenähtud ajavahemikel ühissõiduki läbitav liikumistee.
Laevadega veetud sõitjate arv liiniveol. Pardal olevate
sõitjate arv. Mõõtühik on tuhat sõitjat kolme komakoha
täpsusega.
Meretranspordi sõitjakäive – sõitjateveol tehtud töö maht.
Mõõtühik on tuhat sõitjamiili. Üks sõitjamiil on ühe sõitja
vedamine ühe miili kaugusele. 1 meremiil = 1,852 kilomeetrit.

Positiivne
täisarv

Meretranspordi reiside arv liiniveol – üheks reisiks loetakse
laeva edasi-tagasi liikumine liinil. Liin on sõiduplaanis
ettenähtud ajavahemikel ühissõiduki läbitav liikumistee.
Laevadega veetud sõitjate arv liiniveol. Pardal olevate
sõitjate arv. Mõõtühik on tuhat sõitjat kolme komakoha
täpsusega.
Meretranspordi sõitjakäive – sõitjateveol tehtud töö maht.
Mõõtühik on tuhat sõitjamiili. Üks sõitjamiil on ühe sõitja
vedamine ühe miili kaugusele. 1 meremiil = 1,852 kilomeetrit.

Positiivne
täisarv

Positiivne
reaalarv
(0,3)
Positiivne
reaalarv
(0,3)
Tekst

Positiivne
reaalarv
(0,3)
Positiivne
reaalarv
(0,3)

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad
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15 / 0
15 / 1
15 / 2
15 / 3

Meretranspordi
liini nimetus – muu
liin 3
Meretranspordi
reiside arv – muu
liin 3
Meretranspordi
sõitjate arv – muu
liin 3
Meretranspordi
sõitjakäive – muu
liin 3

TS1145_
022_19_
00
TS1145_
022_19_
01
TS1145_
022_19_
02
TS1145_
022_19_
03

Tekst
Meretranspordi reiside arv liiniveol – üheks reisiks loetakse
laeva edasi-tagasi liikumine liinil. Liin on sõiduplaanis
ettenähtud ajavahemikel ühissõiduki läbitav liikumistee.
Laevadega veetud sõitjate arv liiniveol. Pardal olevate
sõitjate arv. Mõõtühik on tuhat sõitjat kolme komakoha
täpsusega.
Meretranspordi sõitjakäive – sõitjateveol tehtud töö maht.
Mõõtühik on tuhat sõitjamiili. Üks sõitjamiil on ühe sõitja
vedamine ühe miili kaugusele. 1 meremiil = 1,852 kilomeetrit.

Positiivne
täisarv
Positiivne
reaalarv
(0,3)
Positiivne
reaalarv
(0,3)

Tabel 3. KAUBAVEDU
Muutujate "Veetud kaubad, tuhat tonni" ja " Veosekäive, tuhat tonnmiili" mõõtühik on täpsusega 0.001.
Rea
kood/
veeru
kood

16 / 2

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi

Meretranspordiga
veetud kauba
kogus – riigisisene
vedu
Meretranspordiga
veetud kauba
kogus –
välismaale
Meretranspordiga
veetud kauba
kogus – välismaalt
Meretranspordiga
veetud kauba
kogus –
välissadamate
vahel
Meretranspordi
veosekäive –
riigisisene vedu

TS1145_
03_20_0
2

Riigisisesel merekaubaveol veetud kauba kogus – laevadega
veetud kaubad, tuhandetes tonnides. Kaubavedu laevadega
riigisisestel vedudel.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
03_20_0
3

Merekaubaveol välismaale veetud kauba kogus – laevadega
veetud kaubad, tuhandetes tonnides. Kaubavedu laevadega
välismaale.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
03_20_0
4
TS1145_
03_20_0
5

Merekaubaveol välismaalt veetud kauba kogus – laevadega
veetud kaubad, tuhandetes tonnides. Kaubavedu laevadega
välismaalt.
Merekaubaveol välissadamate vahel veetud kauba kogus –
laevadega veetud kaubad, tuhandetes tonnides. Kaubavedu
laevadega välissadamate vahel.

Positiivne
reaalarv
(0,3)
Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
03_21_0
2

Positiivne
reaalarv
(0,3)

17 / 3

Meretranspordi
veosekäive –
välismaale

TS1145_
03_21_0
3

17 / 4

Meretranspordi
veosekäive –
välismaalt

TS1145_
03_21_0
4

17 / 5

Meretranspordi
veosekäive –
välissadamate
vahel

TS1145_
03_21_0
5

Riigisisese merekaubaveo veosekäive – kaubaveol tehtud
töö maht. Mõõtühik on tuhat tonnmiili. Üks tonnmiil on ühe
tonni kauba vedamine ühe miili kaugusele. 1 meremiil =
1,852 kilomeetrit. Kaubavedu laevadega riigisisestel vedudel.
Merekaubaveo veosekäive välismaale veol – kaubaveol
tehtud töö maht. Mõõtühik on tuhat tonnmiili. Üks tonnmiil on
ühe tonni kauba vedamine ühe miili kaugusele. 1 meremiil =
1,852 kilomeetrit. Kaubavedu laevadega välismaale.
Merekaubaveo veosekäive välismaalt veol – kaubaveol
tehtud töö maht. Mõõtühik on tuhat tonnmiili. Üks tonnmiil on
ühe tonni kauba vedamine ühe miili kaugusele. 1 meremiil =
1,852 kilomeetrit. Kaubavedu laevadega välismaalt.
Välissadamate vahelise merekaubaveo veosekäive –
kaubaveol tehtud töö maht. Mõõtühik on tuhat tonnmiili. Üks
tonnmiil on ühe tonni kauba vedamine ühe miili kaugusele. 1
meremiil = 1,852 kilomeetrit. Kaubavedu laevadega
välissadamate vahel.

16 / 3

16 / 4
16 / 5

17 / 2

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad

Positiivne
reaalarv
(0,3)
Positiivne
reaalarv
(0,3)
Positiivne
reaalarv
(0,3)

Tabel 4. LAEVADEGA VEETUD SÕIDUKID JA KONTEINERID
Rea
kood/
veeru
kood

19 / 2

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Meretranspordiga
veetud
sõiduautode arv –

Muutuja
kood

TS1145_
04_22_1
2

Selgitus

Meretranspordiga veetud sõiduautode arv riigisisestel
vedudel.

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi
Positiivne
reaalarv
(0,3)

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad

Kontaktisik: Klienditugi, Telefon: 6259 300, E-post: klienditugi@stat.ee, Postiaadress: Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi
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19 / 3

19 / 4

19 / 5

20 / 2
20 / 3
20 / 4
20 / 5

21 / 2

21 / 3

21 / 4

21 / 5

22 / 2

22 / 3

22 / 4

22 / 5

23 / 2

23 / 3

23 / 4

riigisisene vedu
Meretranspordiga
veetud
sõiduautode arv –
välismaale
Meretranspordiga
veetud
sõiduautode arv –
välismaalt
Meretranspordiga
veetud
sõiduautode arv –
välissadamate
vahel
Meretranspordiga
veetud busside arv
– riigisisene vedu
Meretranspordiga
veetud busside arv
– välismaale
Meretranspordiga
veetud busside arv
– välismaalt
Meretranspordiga
veetud busside arv
– välissadamate
vahel
Meretranspordiga
veetud veoautode
ja haagiste arv –
riigisisene vedu
Meretranspordiga
veetud veoautode
ja haagiste arv –
välismaale
Meretranspordiga
veetud veoautode
ja haagiste arv –
välismaalt
Meretranspordiga
veetud veoautode
ja haagiste arv –
välissadamate
vahel
Meretranspordiga
veetud muude
sõidukite arv –
riigisisene vedu
Meretranspordiga
veetud muude
sõidukite arv –
välismaale
Meretranspordiga
veetud muude
sõidukite arv –
välismaalt
Meretranspordiga
veetud muude
sõidukite arv –
välissadamate
vahel
Meretranspordiga
veetud
konteinerite arv,
20-jala arvestuses
– riigisisene vedu
Meretranspordiga
veetud
konteinerite arv,
20-jala arvestuses
– välismaale
Meretranspordiga
veetud
konteinerite arv,
20-jala arvestuses

TS1145_
04_22_1
3

Meretranspordiga välismaale veetud sõiduautode arv.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
04_22_1
4

Meretranspordiga välismaalt veetud sõiduautode arv.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
04_22_1
5

Meretranspordiga välissadamate vahel veetud sõiduautode
arv.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
04_22_2
2
TS1145_
04_22_2
3
TS1145_
04_22_2
4
TS1145_
04_22_2
5

Meretranspordiga veetud busside arv riigisisestel vedudel.

Positiivne
reaalarv
(0,3)
Positiivne
reaalarv
(0,3)
Positiivne
reaalarv
(0,3)
Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
04_22_3
2

Meretranspordiga veetud veoautode ja haagiste arv
riigisisestel vedudel.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
04_22_3
3

Meretranspordiga välismaale veetud veoautode ja haagiste
arv.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
04_22_3
4

Meretranspordiga välismaalt veetud veoautode ja haagiste
arv.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
04_22_3
5

Meretranspordiga välissadamate vahel veetud veoautode ja
haagiste arv.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
04_22_4
2

Meretranspordiga veetud muude sõidukite arv riigisisestel
vedudel.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
04_22_4
3

Meretranspordiga välismaale veetud muude sõidukite arv.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
04_22_4
4

Meretranspordiga välismaalt veetud muude sõidukite arv.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
04_22_4
5

Meretranspordiga välissadamate vahel veetud muude
sõidukite arv.

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
04_23_0
2

Meretranspordiga veetud konteinerite arv riigisisestel
vedudel, 20 jala arvestuses – 20-jalane konteiner – TEU
(twenty foot equivalent unit).

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
04_23_0
3

Meretranspordiga välismaale veetud konteinerite arv, 20 jala
arvestuses – 20-jalane konteiner – TEU (twenty foot
equivalent unit).

Positiivne
reaalarv
(0,3)

TS1145_
04_23_0
4

Meretranspordiga välismaalt veetud konteinerite arv, 20 jala
arvestuses – 20-jalane konteiner – TEU (twenty foot
equivalent unit).

Positiivne
reaalarv
(0,3)

Meretranspordiga välismaale veetud busside arv.
Meretranspordiga välismaalt veetud busside arv.
Meretranspordiga välissadamate vahel veetud busside arv.
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23 / 5

– välismaalt
Meretranspordiga
veetud
konteinerite arv,
20-jala arvestuses
– välissadamate
vahel

TS1145_
04_23_0
5

Meretranspordiga välissadamate vahel veetud konteinerite
arv, 20 jala arvestuses – 20-jalane konteiner – TEU (twenty
foot equivalent unit).

Positiivne
reaalarv
(0,3)

Tabel 5. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG (täidetakse ainult III kvartali kohta)
Perioodi(de)l 2022-I, 2022-II, 2022-IV ei pea tabelit täitma.
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

/

/

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-I, 2022-IV 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
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-I, 2022-III, 2022-IV ei pea tabelit täitma.

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad
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Rea
kood/
veeru
kood

/

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Üldhinnang
küsimustiku
täitmise lihtsusele

Muutuja
kood

Selgitus

TAGASI
SY_1

Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaatori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevusalad

rahulolu_va
ga_lihtne_v
aga_keeruli
ne_5L

Tabel Y3. Ettepanekud ja kommentaarid (max 200 tähemärki)
Perioodi(de)l 2022-I, 2022-III, 2022-IV 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

