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Statistikaamet tagab esitatavate andmete täieliku kaitse

Hallil taustal väli on veebis automaatselt täidetud. Selle välja andmeid ei saa muuta, need on nähtavad pärast salvestamist.

Kui Teie sisestatud andmed on omavahel või eeltäidetud andmetega vastuolus, ilmub kontrollimisel selle kohta veateade. Vigade (hoiatuste) ilmnemisel vaadake andmed hoolikalt üle ja tehke
parandused.
Hoiatuste korral (kui olete veendunud, et Teie sisestatud andmed on korrektsed) vajutage nupule "Aktsepteerin hoiatused" ja kinnitage küsimustik.

Kohustuslikud väljad küsimustikus on tähistatud punase tärniga.

KONTROLLID

Kontrollid tabelis 1. ÕHUTRANSPORT

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
23628 ({TS1155_01_01}>0 JA {TS1155_02_01}>0) VÕI

({TS1155_01_01}=0 JA {TS1155_02_01}=0)
Täitmata lahter. Kui õhutranspordi sõitjate arv (veerg 1 rida 01) on märgitud, siis tuleb märkida ka
õhutranspordi sõitjakäive (veerg 1 rida 02)

Viga

23629 ({TS1155_01_02}>0 JA {TS1155_02_02}>0) VÕI
({TS1155_01_02}=0 JA {TS1155_02_02}=0)

Täitmata lahter. Kui õhutranspordi sõitjate arv rahvusvahelistel regulaarlendudel (veerg 2 rida 01) on
märgitud, siis tuleb märkida ka õhutranspordi sõitjakäive rahvusvahelistel regulaarlendudel (veerg 2 rida 02)

Viga

23630 ({TS1155_01_03}>0 JA {TS1155_02_03}>0) VÕI
({TS1155_01_03}=0 JA {TS1155_02_03}=0)

Täitmata lahter. Kui õhutranspordi sõitjate arv riigisisestel regulaarlendudel (veerg 3 rida 01) on märgitud,
siis tuleb märkida ka õhutranspordi sõitjakäive riigisisestel regulaarlendudel (veerg 3 rida 02)

Viga

23631 ({TS1155_01_04}>0 JA {TS1155_02_04}>0) VÕI
({TS1155_01_04}=0 JA {TS1155_02_04}=0)

Täitmata lahter. Kui õhutranspordi sõitjate arv rahvusvahelistel tellimuslendudel (veerg 4 rida 01) on
märgitud, siis tuleb märkida ka õhutranspordi sõitjakäive rahvusvahelistel tellimuslendudel (veerg 4 rida 02)

Viga

23632 ({TS1155_01_05}>0 JA {TS1155_02_05}>0) VÕI
({TS1155_01_05}=0 JA {TS1155_02_05}=0)

Täitmata lahter. Kui õhutranspordi sõitjate arv riigisisestel tellimuslendudel (veerg 5 rida 01) on märgitud, siis
tuleb märkida ka õhutranspordi sõitjakäive riigisisestel tellimuslendudel (veerg 5 rida 02)

Viga

23633 (({TS1155_03_01}>0 VÕI {TS1155_04_01}>0) JA
{TS1155_05_01}>0) VÕI ({TS1155_03_01}=0 JA
{TS1155_04_01}=0 JA {TS1155_05_01}=0)

Täitmata lahter. Kui õhutranspordiga veetud kaup kokku (veerg 1 rida 03) või õhutranspordiga veetud post
kokku (veerg 1 rida 04) on märgitud, siis tuleb märkida ka õhutranspordi veosekäive kokku (veerg 1 rida 05)

Viga

23634 (({TS1155_03_02}>0 VÕI {TS1155_04_02}>0) JA
{TS1155_05_02}>0) VÕI ({TS1155_03_02}=0 JA
{TS1155_04_02}=0 JA {TS1155_05_02}=0)

Täitmata lahter. Kui õhutranspordiga veetud kaup rahvusvahelistel regulaarlendudel (veerg 2 rida 03) või
õhutranspordiga veetud post rahvusvahelistel regulaarlendudel (veerg 2 rida 04) on märgitud, siis tuleb
märkida ka õhutranspordi veosekäive rahvusvahelistel regulaarlendudel (veerg 2 rida 05)

Viga

23635 (({TS1155_03_03}>0 VÕI {TS1155_04_03}>0) JA
{TS1155_05_03}>0) VÕI ({TS1155_03_03}=0 JA
{TS1155_04_03}=0 JA {TS1155_05_03}=0)

Täitmata lahter. Kui õhutranspordiga veetud kaup riigisisestel regulaarlendudel (veerg 3 rida 03) või
õhutranspordiga veetud post riigisisestel regulaarlendudel (veerg 3 rida 04) on märgitud, siis tuleb märkida
ka õhutranspordi veosekäive riigisisestel regulaarlendudel (veerg 3 rida 05)

Viga

23636 (({TS1155_03_04}>0 VÕI {TS1155_04_04}>0) JA
{TS1155_05_04}>0) VÕI ({TS1155_03_04}=0 JA
{TS1155_04_04}=0 JA {TS1155_05_04}=0)

Täitmata lahter. Kui õhutranspordiga veetud kaup rahvusvahelistel tellimuslendudel (veerg 4 rida 03) või
õhutranspordiga veetud post rahvusvahelistel tellimuslendudel (veerg 4 rida 04) on märgitud, siis tuleb
märkida ka õhutranspordi veosekäive rahvusvahelistel tellimuslendudel (veerg 4 rida 05)

Viga

23637 (({TS1155_03_05}>0 VÕI {TS1155_04_05}>0) JA Täitmata lahter. Kui õhutranspordiga veetud kaup riigisisestel tellimuslendudel (veerg 5 rida 03) või Viga
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{TS1155_05_05}>0) VÕI ({TS1155_03_05}=0 JA
{TS1155_04_05}=0 JA {TS1155_05_05}=0)

õhutranspordiga veetud post riigisisestel tellimuslendudel (veerg 5 rida 04) on märgitud, siis tuleb märkida
ka õhutranspordi veosekäive riigisisestel tellimuslendudel (veerg 5 rida 05)

23638 KUI({TS1155_02_02}>0 JA {TS1155_01_02}>0),
SIIS(({TS1155_02_02}/{TS1155_01_02}>=100) JA
({TS1155_02_02}/{TS1155_01_02}<=10000))

Keskmine lennureisi pikkus km rahvusvahelistel regulaarlendudel ei saa olla väiksem kui 100 ega suurem
kui 10000

Hoiatus

23639 KUI({TS1155_02_04}>0 JA {TS1155_01_04}>0),
SIIS(({TS1155_02_04}/{TS1155_01_04}>=100) JA
({TS1155_02_04}/{TS1155_01_04}<=10000))

Keskmine lennureisi pikkus km rahvusvahelistel tellimuslendudel ei saa olla väiksem kui 100 ega suurem kui
10000

Hoiatus

23640 KUI({TS1155_05_02}>0 JA {TS1155_03_02}>0),
SIIS(({TS1155_05_02}/{TS1155_03_02}>=100) JA
({TS1155_05_02}/{TS1155_03_02}<=10000))

Keskmine lennureisi pikkus km rahvusvahelistel regulaarlendudel ei saa olla väiksem kui 100 ega suurem
kui 10000.

Hoiatus

23641 KUI({TS1155_05_04}>0 JA {TS1155_03_04}>0),
SIIS(({TS1155_05_04}/{TS1155_03_04}>=100) JA
({TS1155_05_04}/{TS1155_03_04}<=10000))

Keskmine lennureisi pikkus km rahvusvahelistel tellimuslendudel ei saa olla väiksem kui 100 ega suurem kui
10000.

Hoiatus

23642 KUI({TS1155_05_02}>0 JA {TS1155_04_02}>0),
SIIS(({TS1155_05_02}/{TS1155_04_02}>=100) JA
({TS1155_05_02}/{TS1155_04_02}<=10000))

Keskmine lennureisi pikkus km rahvusvahelistel regulaarlendudel ei saa olla väiksem kui 100 ega suurem
kui 10000.

Hoiatus

23643 KUI({TS1155_05_04}>0 JA {TS1155_04_04}>0),
SIIS(({TS1155_05_04}/{TS1155_04_04}>=100) JA
({TS1155_05_04}/{TS1155_04_04}<=10000))

Keskmine lennureisi pikkus km rahvusvahelistel tellimuslendudel ei saa olla väiksem kui 100 ega suurem kui
10000.

Hoiatus

23644 KUI({TS1155_02_03}>0 JA {TS1155_01_03}>0),
SIIS(({TS1155_02_03}/{TS1155_01_03}>=100) JA
({TS1155_02_03}/{TS1155_01_03}<=500))

Keskmine lennureisi pikkus km riigisisestel regulaarlendudel ei saa olla väiksem kui 100 ega suurem kui
500.

Hoiatus

23645 KUI({TS1155_02_05}>0 JA {TS1155_01_05}>0),
SIIS(({TS1155_02_05}/{TS1155_01_05}>=100) JA
({TS1155_02_05}/{TS1155_01_05}<=500))

Keskmine lennureisi pikkus km riigisisestel tellimuslendudel ei saa olla väiksem kui 100 ega suurem kui 500. Hoiatus

23646 KUI({TS1155_05_03}>0 JA {TS1155_03_03}>0),
SIIS(({TS1155_05_03}/{TS1155_03_03}>=100) JA
({TS1155_05_03}/{TS1155_03_03}<=500))

Keskmine lennureisi pikkus km riigisisestel regulaarlendudel ei saa olla väiksem kui 100 ega suurem kui
500.

Hoiatus

23647 KUI({TS1155_05_05}>0 JA {TS1155_03_05}>0),
SIIS(({TS1155_05_05}/{TS1155_03_05}>=100) JA
({TS1155_05_05}/{TS1155_03_05}<=500))

Keskmine lennureisi pikkus km riigisisestel tellimuslendudel ei saa olla väiksem kui 100 ega suurem kui 500. Hoiatus

23648 KUI({TS1155_05_03}>0 JA {TS1155_04_03}>0),
SIIS(({TS1155_05_03}/{TS1155_04_03}>=100) JA
({TS1155_05_03}/{TS1155_04_03}<=500))

Keskmine lennureisi pikkus km riigisisestel regulaarlendudel ei saa olla väiksem kui 100 ega suurem kui
500.

Hoiatus

23649 KUI({TS1155_05_05}>0 JA {TS1155_04_05}>0),
SIIS(({TS1155_05_05}/{TS1155_04_05}>=100) JA
({TS1155_05_05}/{TS1155_04_05}<=500))

Keskmine lennureisi pikkus km riigisisestel tellimuslendudel ei saa olla väiksem kui 100 ega suurem kui 500. Hoiatus

28124 ({TS1155_01_02}+ {TS1155_01_03} + {TS1155_01_04} +
{TS1155_01_05} + {TS1155_03_02} + {TS1155_03_03} +
{TS1155_03_04} + {TS1155_03_05} + {TS1155_04_02} +
{TS1155_04_03} + {TS1155_04_04} + {TS1155_04_05})!=
0

Palun kontrollige andmeid. Veetud sõitjate arv ja/või veetud kauba kogus peab olema suurem kui 0. Palun
veenduge, kas sisestatud väärtused on õiged. Kui vedusid ei toimunud, siis lisage perioodi kommentaar.

Hoiatus

Kontrollid tabelis 2. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks)  KULUNUD AEG (täidetakse ainult III kvartali kohta)

Kontrolli ID Kontrolli valem Selgitus Vea liik
20601 {TAITMISEAEGMINUTIT}<=59 Suurim lubatud väärtus saab olla 59 minutit Kui minuteid on 60 või rohkem, siis arvestage aeg tundidesse ja

minutitesse
Viga

20602 {TAITMISEAEGTUNDI}+{TAITMISEAEGMINUTIT}>0 Palun märkige küsimustiku täitmiseks kulunud aeg. Tundide ja minutite summa peab olema suurem kui 0. Viga
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Kulutatud aja hulka arvestatakse kõikide töötajate juhendiga tutvumiseks, andmete kogumiseks ja
ettevalmistamiseks ning küsimustiku täitmiseks kulunud aeg.

20603 {TAITMISEAEGTUNDI}<=999 Suurim lubatud väärtus saab olla 999 tundi Viga

AUTOSUMMAD

Autosummad tabelis 1. ÕHUTRANSPORT

Rea nimi Veeru nimi Valem Selgitus
Õhutranspordi sõitjate arv
kokku, tuhat sõitjat

Kokku {TS1155_01_02}+{TS1155_01_03}+{TS1155_01_04}+{TS1155_01_05}

Õhutranspordi sõitjakäive
kokku, tuhat sõitja-km

Kokku {TS1155_02_02}+{TS1155_02_03}+{TS1155_02_04}+{TS1155_02_05} TS1155_02_01 (Õhutranspordi
sõitjakäive – kokku) peab olema
summa TS1155_02_02 +
TS1155_02_03 + TS1155_02_04
+ TS1155_02_05. Veebis täitmisel
summeeritakse automaatselt

Kokku ({TS1155_02_02}+{TS1155_02_03}+{TS1155_02_04}+{TS1155_02_05})/({TS1155_01_02}+{TS1155_01_03
}+{TS1155_01_04}+{TS1155_01_05})

sh
rahvusvahelise
d
regulaarlennud

{TS1155_02_02}/{TS1155_01_02}

sh riigisisesed
regulaarlennud

{TS1155_02_03}/{TS1155_01_03}

sh
rahvusvahelise
d
tellimuslennud

{TS1155_02_04}/{TS1155_01_04}

sh riigisisesed
tellimuslennud

{TS1155_02_05}/{TS1155_01_05}

Õhutranspordiga veetud
kaup kokku, tonni

Kokku {TS1155_03_02}+{TS1155_03_03}+{TS1155_03_04}+{TS1155_03_05} TS1155_03_01 (Õhutranspordiga
veetud kaup – kokku) peab olema
summa TS1155_03_02 +
TS1155_03_03 + TS1155_03_04
+ TS1155_03_05. Veebis täitmisel
summeeritakse automaatselt

Õhutranspordiga veetud post
kokku, tonni

Kokku {TS1155_04_02}+{TS1155_04_03}+{TS1155_04_04}+{TS1155_04_05} TS1155_04_01 (Õhutranspordiga
veetud post – kokku) peab olema
summa TS1155_04_02 +
TS1155_04_03 + TS1155_04_04
+ TS1155_04_05. Veebis täitmisel
summeeritakse automaatselt

Kokku {TS1155_03_02}+{TS1155_03_03}+{TS1155_03_04}+{TS1155_03_05}+{TS1155_04_02}+{TS1155_04_03}
+{TS1155_04_04}+{TS1155_04_05}

sh
rahvusvahelise
d
regulaarlennud

{TS1155_03_02}+{TS1155_04_02}
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sh riigisisesed
regulaarlennud

{TS1155_03_03}+{TS1155_04_03}

sh
rahvusvahelise
d
tellimuslennud

{TS1155_03_04}+{TS1155_04_04}

sh riigisisesed
tellimuslennud

{TS1155_03_05}+{TS1155_04_05}

Õhutranspordi veosekäive
kokku, tonn-km

Kokku {TS1155_05_02}+{TS1155_05_03}+{TS1155_05_04}+{TS1155_05_05} TS1155_05_01 (Õhutranspordi
veosekäive – kokku) peab olema
summa TS1155_05_02 +
TS1155_05_03  + TS1155_05_04
+ TS1155_05_05. Veebis täitmisel
summeeritakse automaatselt

Kokku {TS1155_05_01}/({TS1155_03_02}+{TS1155_03_03}+{TS1155_03_04}+{TS1155_03_05}+{TS1155_04_02}
+{TS1155_04_03}+{TS1155_04_04}+{TS1155_04_05})

sh
rahvusvahelise
d
regulaarlennud

{TS1155_05_02}/({TS1155_03_02}+{TS1155_04_02})

sh riigisisesed
regulaarlennud

{TS1155_05_03}/({TS1155_03_03}+{TS1155_04_03})

sh
rahvusvahelise
d
tellimuslennud

{TS1155_05_04}/({TS1155_03_04}+{TS1155_04_04})

sh riigisisesed
tellimuslennud

{TS1155_05_05}/({TS1155_03_05}+{TS1155_04_05})


