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Eesti turism 2016 

Eesmärk 

Käesoleva uuringu eesmärgiks on selgitada välja Eesti välisturismi põhinäitajad 

aastal 2016. Uuringu eesmärgi täitmiseks kasutatakse passiivse 

mobiilpositsioneerimise andmestikku. Täpsemalt hinnatakse väliskülastuste arvu 

lähteriigi alusel (külastaja päritolumaa) ning Eestis viibitud päevade hulka, 

sealjuures eristatakse mitmepäevakülastuste statistika. Andmed esitatakse 2016. 

aasta kohta kuude kaupa. 

Uuringu piirkond ja metodoloogia 

Uuringualana käsitletakse kogu Eesti territooriumi. Turismistatistika näitajate 

tuvastamiseks kasutatakse passiivse mobiilpositsioneerimise teel kogutud 

andmestikku, mis sisaldab mobiilivõrgus olevate mobiiltelefonide asukohta ja 

viimasega seotud ajalist dimensiooni kõnetoimingutena (call detail records – CDR). 

Kõnetoimingute hulka loetakse näiteks väljaminevad kõned, hääl- ja tekstisõnumid, 

internet jne. Mobiiltelefonidele on genereeritud juhuslik ID, mida ei ole võimalik 

seostada konkreetse mobiiltelefoni kasutaja isikuga, kuid samale mobiiltelefoni 

numbrile antakse operaatori poolt alati sama ID. 

Käesolevas uuringus tagatakse mobiiliomanike privaatsus, lähtudes  Euroopa 

Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete 

töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset side sektoris. Direktiivis nimetatud 

nõudmised viidi ellu Eesti Andmekaitse Inspektsiooni poolt. Positiumi poolt 

esitatavates andmetabelites kujutatakse statistikute väärtused, mis jäävad alla 

kolmekümne tähisega “<30” 

Passiivse mobiilpositsioneerimise teel kogutud andmete kasutamine põhineb 

Euroopa Liidu raportil, kus on sõnastatud Eesti igapäevaseks mobiilikasutajate 

hulgaks 95% kogurahvastikust. 
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Antud töös käsitletakse välisturistidena kõiki isikuid, kes on kasutanud Eestis 

viibides rändlusteenust (roaming). Eelnevast tulenevalt on kõik nende isikute poolt 

sooritatud reisid Eestisse väliskülastuste kategooriasse kuuluvad. Positiumi poolt 

esitatavad andmed sisaldavad külastuste arvu, mitte külastajate arvu – see 

tähendab, et kui üks inimene on külastanud Eestit kümne erineva reisi jooksul, siis 

statistikas kajastuvad just need kümme reisi, mitte üks inimene, kes reise sooritas. 

Andmed esitatakse kuude kaupa. Seetõttu võib eelmisel kuul alanud külastuse 

päevade arv kajastuda ka järgneva kuu statistikas. 

Külastajate hulgast on välja arvatud transiitreisijad (kui inimene on viibinud Eestis 

vähem kui 3h, loetakse ta trasiitreisijaks) ning püsielanikud. Püsielanikuks loetakse 

mobiilikasutajat, kes viibib vähemalt 183-l päeval samas kohas kodus (ööbib).  


