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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. RAHVUSVAHELINE REISILIIKLUS SADAMATE KAUDU

Lipuriik on riik või territoorium, kus laev on registreeritud. Laevaliigid on vedellastilaevad, puistlastilaevad, konteinerilaevad, erilaevad,
segalastilaevad, kuivlastipraamid, reisilaevad, ristluslaevad, kalalaevad, avamereteenuseid osutavad laevad, puksiirlaevad, muud laevad,
määratlemata laevad.
Ristluslaev on reisilaev (matkelaev), mis on mõeldud mitmekülgseks huvireisiks. Kõikidel reisijatel on kajutid ja pardal
meelelahutusvõimalused. Siia ei kuulu tavalisi parvlaevateenuseid osutavad laevad (ka siis mitte, kui mõned reisijad peavad sellist teenust
ristluseks) ega kaubalaevad, mis saavad vedada väga piiratud arvul reisijaid, kellel on oma kajut. Peale selle ei kuulu siia laevad, mis on
mõeldud ainult ühepäevasteks ekskursioonideks.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

2 / 02 Välismaalt
saabunud sõitjate
arv – Rootsist
Eesti laevadega

TS1288_
02_02

Eesti laevadega Rootsist saabunud sõitjate arv. Laeva
kuuluvus määratakse laeva lipuriigi järgi.

Positiivne
täisarv

2 / 03 Välismaalt
saabunud sõitjate
arv – Rootsist
välisriikide
laevadega

TS1288_
02_03

Välisriikide laevadega Rootsist saabunud sõitjate arv. Laeva
kuuluvus määratakse laeva lipuriigi järgi.

Positiivne
täisarv

3 / 02 Välismaalt
saabunud sõitjate
arv – Soomest
Eesti laevadega

TS1288_
03_02

Eesti laevadega Soomest saabunud sõitjate arv. Laeva
kuuluvus määratakse laeva lipuriigi järgi.

Positiivne
täisarv

3 / 03 Välismaalt
saabunud sõitjate
arv – Soomest
välisriikide
laevadega

TS1288_
03_03

Välisriikide laevadega Soomest saabunud sõitjate arv. Laeva
kuuluvus määratakse laeva lipuriigi järgi.

Positiivne
täisarv

4 / 02 Välismaalt
saabunud sõitjate
arv – Saksamaalt
Eesti laevadega

TS1288_
04_02

Eesti laevadega Saksamaalt saabunud sõitjate arv. Laeva
kuuluvus määratakse laeva lipuriigi järgi.

Positiivne
täisarv

4 / 03 Välismaalt
saabunud sõitjate
arv – Saksamaalt

TS1288_
04_03

Välisriikide laevadega Saksamaalt saabunud sõitjate arv.
Laeva kuuluvus määratakse laeva lipuriigi järgi.

Positiivne
täisarv
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välisriikide
laevadega

5 / 02 Välismaalt
saabunud sõitjate
arv – mujalt Eesti
laevadega

TS1288_
05_02

Eesti laevadega muudest riikidest saabunud sõitjate arv.
Laeva kuuluvus määratakse laeva lipuriigi järgi.

Positiivne
täisarv

5 / 03 Välismaalt
saabunud sõitjate
arv – mujalt
välisriikide
laevadega

TS1288_
05_03

Välisriikide laevadega muudest riikidest saabunud sõitjate
arv. Laeva kuuluvus määratakse laeva lipuriigi järgi.

Positiivne
täisarv

6 / 02 Välismaalt
ristluslaevaga
saabunud sõitjate
arv – Eesti
laevadega

TS1288_
06_02

Eesti ristluslaevadega välismaalt saabunud sõitjate arv – kõik
ristluslaevaga merereisi tegevad sõitjad. Arvestust peetakse
vaid sadamasse saabumisel. Eesti ja välisriikide laevadega
sõitjad kokku. Ristluslaev – reisilaev (matkelaev)

Positiivne
täisarv

6 / 03 Välismaalt
ristluslaevaga
saabunud sõitjate
arv – välisriikide
laevadega

TS1288_
06_03

Välisriikide ristluslaevadega välismaalt saabunud sõitjate arv
– kõik ristluslaevaga merereisi tegevad sõitjad. Arvestust
peetakse vaid sadamasse saabumisel. Eesti ja välisriikide
laevadega sõitjad kokku. Ristluslaev – reisilaev (matkelaev)

Positiivne
täisarv

8 / 02 Välismaale
lähetatud sõitjate
arv – Rootsi Eesti
laevadega

TS1288_
08_02

Eesti laevadega Rootsi lähetatud sõitjate arv. Laeva kuuluvus
määratakse laeva lipuriigi järgi.

Positiivne
täisarv

8 / 03 Välismaale
lähetatud sõitjate
arv – Rootsi
välisriikide
laevadega

TS1288_
08_03

Välisriigi laevadega Rootsi lähetatud sõitjate arv. Laeva
kuuluvus määratakse laeva lipuriigi järgi.

Positiivne
täisarv

9 / 02 Välismaale
lähetatud sõitjate
arv – Soome Eesti
laevadega

TS1288_
09_02

Eesti laevadega Soome lähetatud sõitjate arv. Laeva
kuuluvus määratakse laeva lipuriigi järgi.

Positiivne
täisarv

9 / 03 Välismaale
lähetatud sõitjate
arv – Soome
välisriikide
laevadega

TS1288_
09_03

Välisriikide laevadega Soome lähetatud sõitjate arv. Laeva
kuuluvus määratakse laeva lipuriigi järgi.

Positiivne
täisarv

10 / 02 Välismaale
lähetatud sõitjate
arv – Saksamaale
Eesti laevadega

TS1288_
10_02

Eesti laevadega Saksamaale lähetatud sõitjate arv. Laeva
kuuluvus määratakse laeva lipuriigi järgi.

Positiivne
täisarv

10 / 03 Välismaale
lähetatud sõitjate
arv – Saksamaale
välisriikide
laevadega

TS1288_
10_03

Välisriikide laevadega Saksamaale lähetatud sõitjate arv.
Laeva kuuluvus määratakse laeva lipuriigi järgi.

Positiivne
täisarv

11 / 02 Välismaale
lähetatud sõitjate
arv – mujale Eesti
laevadega

TS1288_
11_02

Eesti laevadega muudesse riikidesse lähetatud sõitjate arv.
Laeva kuuluvus määratakse laeva lipuriigi järgi.

Positiivne
täisarv

11 / 03 Välismaale
lähetatud sõitjate
arv – mujale
välisriikide
laevadega

TS1288_
11_03

Välisriikide laevadega muudesse riikidesse lähetatud sõitjate
arv. Laeva kuuluvus määratakse laeva lipuriigi järgi.

Positiivne
täisarv

Tabel 2. 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

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad
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 / Küsimustiku
täitmiseks ning
selleks vajalike
andmete
kogumiseks ja
ettevalmistamisek
s kulunud tundide
arv

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

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

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

Tabel Y1. Hinnang 5 palli skaalal

Perioodi(de)l 2022-I, 2022-III, 2022-IV ei pea tabelit täitma.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

 / Küsimuste
sõnastused

TAGASI
S_2

rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L

 / Küsimuste
veateadete ehk
kontrollide
sõnastused

TAGASI
S_3

rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L

 / Küsimustiku
selgitavad (hiirega
peale liikudes
avanevad) tekstid

TAGASI
S_7

rahulolu_nu
mbriline_5_k
uni_1_9L

 / eStati
kasutusmugavus

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.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-
tori nimi

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

 / Üldhinnang
küsimustiku
täitmise lihtsusele

TAGASI
SY_1

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

Muutuja
kood

Selgitus Andmetüüp
(komakohti)
või loendi/
klassifikaa-

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
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tori nimi tegevus-
alad

 / Ettepanekud ja
kommentaarid

TAGASI
S_TESS
T

Tekst


