
EELNÕU 

23.10.2019 

Turismiseaduse ja teiste seaduste muutmise seadus 
 

§ 1. Turismiseaduse muutmine 

 

Turismiseaduses tehakse järgmised muudatused:  

 

1) paragrahvi 152 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud tegevusalal tegutsev reisiettevõtja esitab Tarbijakaitse ja 

Tehnilise Järelevalve Ametile tarbijakaitseseaduse §-s 22 nimetatud järelevalve infosüsteemi 

kaudu:“; 

 

2) paragrahvi 17 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(2) Majutusteenus on kuni kolm kuud järjest kestev majutamine.“; 

 

3) paragrahvid 18 ja 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„§ 18. Majutusettevõtete liigid 

 

(1) Majutusettevõtte liik iseloomustab majutusettevõtet ja selle kaudu pakutavat 

majutusteenust. Majutusettevõtete põhilised liigid on hotell, motell, külalistemaja, hostel, 

puhkeküla ja -laager, puhkemaja, külaliskorter ja kodumajutus.  

 

(2) Hotell on majutusteenuse kasutaja ainukasutuses olevaid majutusruume pakkuv vähemalt 

viie majutusruumiga majutusettevõte. 

 

(3) Motell on sõidukiga lihtsalt ligipääsetavas kohas asuv käesoleva paragrahvi lõikes 2 

sätestatud nõuetele vastav majutusettevõte.  

 

(4) Külalistemaja on majutusteenuse kasutaja ainukasutuses olevaid majutusruume pakkuv 

majutusettevõte. 

 

(5) Hostel on majutusteenuse kasutaja ainu- või ühiskasutuses olevaid majutusruume pakkuv 

majutusettevõte. 

 

(6) Puhkeküla ja -laager on majutusettevõte, kus on telkimisvõimalus või haagissuvilate 

vastuvõtmise võimalus ja kus võivad olla majutushooned. 

 

(7) Puhkemaja on majutusettevõte, kus majutushoone antakse tervikuna majutusteenuse 

kasutaja kasutusse.  

 

(8) Külaliskorter on majutusettevõte, kus majutusteenuse kasutaja kasutusse antakse korter 

tervikuna. 



 

(9) Kodumajutus on majutusettevõte, kus majutusteenuse kasutaja kasutusse antakse tuba või 

muu osa majutusteenuse osutaja elukohaks olevast talust, majast või korterist.  

 

(10) Käesoleva paragrahvi lõigetes 2–9 nimetatud määratlusi võib majutusettevõtte puhul 

kasutada vaid juhul, kui majutusettevõte vastab selle liigi kirjeldusele. 

 

(11) Kui majutusettevõte ei vasta ühegi käesoleva paragrahvi lõigetes 2–9 nimetatud liigi 

kirjeldusele, võib ettevõtja kasutada muud sobivat määratlust. 

 

§ 19. Majutusteenuse osutamine 

 

Majutusteenuse osutajal peavad olema teenuse osutamiseks sobivad, ohutud ja turvalised 

hooned, ruumid, sisustus ja maa-ala. Täpsemad majutusteenuse osutamise nõuded 

majutusteenuse kasutaja mugavuse ja ohutuse tagamiseks kehtestab valdkonna eest vastutav 

minister.“; 

 

4) paragrahvid 21 ja 23 tunnistatakse kehtetuks; 

 

5) paragrahvi 24 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„(1) Majutusteenuse osutaja  tagab  majutusteenuse kasutaja registreerimise reisidokumendi või 

isikutunnistuse alusel enne majutusteenuse osutamise algust. Erandina võib majutusteenuse 

osutaja registreerida majutusteenuse kasutaja muu dokumendi või majutusteenuse kasutaja 

ütluste alusel. 

 

(2) Majutusteenuse  kasutaja kohta registreeritakse järgmised andmed (edaspidi majutusteenuse 

kasutaja andmed): 

1) ees- ja perekonnanimi või -nimed; 

2) sünniaeg;  

3) kodakondsus;  

4) elukohariik; 

5) majutusteenuse osutamise aeg;  

6) reisi eesmärk;  

7) temaga koos majutuvate tema alaealiste laste arv;  

8) reisidokumendi liik, number ja selle välja andnud riigi nimetus, välja arvatud juhul, kui 

majutusteenuse kasutaja on  Eesti, Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi või Šveitsi 

kodanik või Eesti elamisluba või elamisõigust omav isik, kes esitab registreerimisel Eesti 

elamisloakaardi; 

9) märge selle kohta, kui majutusteenuse kasutaja on registreeritud reisigrupi või käesoleva 

paragrahvi lõikes 4 nimetatud grupi liikmena; 

10) märge selle kohta, kui majutusteenuse kasutaja registreeriti muu dokumendi või ütluste 

alusel.  

 

(3) Kui majutusteenuse kasutajaga koos majutub tema alaealine laps, ei pea lapse kohta 

registreerima käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud andmeid.  

 

(4) Kui majutusteenuse kasutajaks on vähemalt 15 liikmest koosnev grupp Eesti kodanikest või 

Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elavatest välismaalastest, võib grupi liikmete osas 



registreerida vaid nende arvu ja käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 4 ja 7 sätestatud 

andmed.  

 

(5) Majutusteenuse osutaja tagab, et majutusteenuse kasutaja andmed vastavad majutusteenuse 

kasutaja reisidokumendil või isikutunnistusel olevatele andmetele, välja arvatud käesoleva 

paragrahvi lõike 1 lauses 2 ja lõigetes 4 ning 6 sätestatud juhul.  

 

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed majutusteenuse kasutaja kohta võib 

majutusteenuse osutajale esitada reisiettevõtja, kui majutusteenust osutatakse reisigrupi 

liikmetele. Reisiettevõtja tagab, et reisigrupi liikme kohta esitatud majutusteenuse kasutaja 

andmed vastavad majutusteenuse kasutaja reisidokumendil või isikutunnistusel olevatele 

andmetele. 

 

(7) Majutusteenuse osutaja või reisiettevõtja võib majutusteenuse kasutajalt nõuda kehtiva 

reisidokumendi või isikutunnistuse esitamist andmete ja isikusamasuse kontrollimiseks. 

 

(8) Majutusteenuse osutaja edastab käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 4 nimetatud andmed koos 

majutusteenuse osutaja nime ja teenuse osutamise asukoha andmetega elektroonselt kohe pärast 

majutusteenuse kasutaja registreerimist politsei ja piirivalve seaduse § 257 sätestatud 

majutusteenuse kasutajate andmekogusse. 

 

(9) Kui majutusteenuse kasutaja andmete edastamine ei ole võimalik olulise takistava asjaolu 

tõttu, edastab majutusteenuse osutaja need andmed viivitamata pärast olulise takistava asjaolu 

äralangemist. Majutusteenuse osutaja peab majutusteenuse kasutaja andmeid säilitama kuni 

andmete edastamiseni lõikes 8 sätestatud andmekogusse.  

 

(10) Käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud andmete edastamiseks arendab käesoleva seaduse 

§ 26 lõikes 2 nimetatud isik turvalise elektroonse kanali, andmete hõivamiseks mõeldud 

rakenduse ning liidestusvõimalused andmevahetuseks majutusteenuse osutajate 

infosüsteemidega ja vastutab nende tehnilise haldamise eest.“;  

 

6) paragrahvi 30 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja § 21 lõikes 3 nimetatud järgu andja 

ülesannete“; 

 

7) paragrahvi 30 lõike 2 punktides 1, 2 ja 4 asendatakse sõna „majutusettevõttele“ sõnaga 

„majutusteenuse osutamisele“; 

 

8) paragrahvi 30 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks; 

 

9) paragrahvi 302 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: 

 

„Korrakaitseorgan võib korrakaitseseaduse §-s 50 sätestatud tingimustel siseneda üksnes 

majutusteenuse osutaja, reisiettevõtja ja turismiinfokeskuse majandus- või kutsetegevuse 

raames kasutatavale territooriumile ja ehitisse.“; 

 

10) paragrahvi 36 täiendatakse lõikega 18 järgmises sõnastuses: 

„(18) Majutusteenuse osutaja on kohustatud enne 2022. aasta 1. jaanuari täidetud 

külastajakaarte säilitama kaks aastat nende täitmise päevast arvates.“. 



 

§ 2. Politsei ja piirivalve seaduse muutmine  

 

Politsei ja piirivalve seaduses tehakse järgmised muudatused: 

 

1) seaduse 3. peatükki täiendatakse 6. jaoga järgmises sõnastuses: 

 

„6. jagu 

Majutusteenuse kasutajate andmekogu 
 

§ 257. Majutusteenuse kasutajate andmekogu  
 

(1) Majutusteenuse kasutajate andmekogu on käesoleva seaduse § 252 lõike 1 alusel asutatud 

broneeringuinfo andmekogu alamandmekogu, kuhu kantakse turismiseaduse § 24 lõikes 8  

sätestatud majutusteenuse kasutaja andmed.  

 

(2) Majutusteenuse kasutajate andmekogu eesmärk on majutusteenuse kasutaja andmete 

töötlemise kaudu: 

1) ennetada, tõkestada, avastada ja menetleda kriminaalmenetluse seadustiku § 4896 lõike 1 

punktides 1–16, 18–20, 22, 23, 25–28 ja 30–32 loetletud kuritegusid, välja selgitada ja tõrjuda 

sellise kuriteoga seotud kõrgendatud ohtu ning kõrvaldada sellise kuriteoga seotud 

korrarikkumisi; 

2) avastada tagaotsitavaid või kadunud isikuid ja viia nende suhtes läbi menetlusi; 

3) avastada ja menetleda välismaalase viibimist Eestis seadusliku aluseta; 

4) tõkestada kuritegusid julgeolekuasutuste seaduse tähenduses; 

5) koguda turismistatistikat turismiarenduse ja turundustegevuste analüüsimiseks ja 

planeerimiseks.  

 

(3) Majutusteenuse kasutajate andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet.  

Andmekogu volitatud töötlejad määratakse broneeringuinfo andmekogu põhimääruses.  

 

(4) Majutusteenuse kasutaja andmeid võib võrrelda andmetega asjakohastes andmekogudes. 

Andmete automaatsel töötlemisel saadud tabamuse korral kontrollib andmete õigsust asutus, 

kelle pädevuses on käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–4 nimetatud menetluste 

läbiviimine.  

 

(5) Majutusteenuse kasutaja andmed pseudonüümitakse pärast kuue kuu möödumist 

andmekogusse kandmisest arvates. Majutusteenuse kasutaja andmeid säilitatakse 

majutusteenuse kasutajate andmekogus viis aastat andmete andmekogusse kandmisest arvates, 

pärast seda kustutatakse andmed automaatselt.  

 

(6) Majutusteenuse kasutajate pseudonüümitud andmed võib taasisikustada üksnes käesoleva 

paragrahvi lõike 2 punktides 1 ja 4 sätestatud eesmärkide täitmiseks.  

 

(7) Andmekogu andmed ei ole avalikud. Andmekogu isikustatud ja pseudonüümitud andmetele 

on juurdepääs Politsei- ja Piirivalveametil ja riigi julgeolekuasutustel.  

 

(8) Turismiseaduse § 24 lõigetes 2 ja 4 sätestatud andmeid, välja arvatud turismiseaduse § 24 

lõike 2 punktis 8 sätestatud andmeid, on isikustamata kujul õigus saada Statistikaametil riikliku 



statistika tegemiseks ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel turismiarenduse ja 

turundustegevuse analüüsimiseks ja planeerimiseks. 

 

§ 258. Logimine 

 

(1) Isikuandmete töötlemise toimingud logitakse isikuandmete kaitse seaduse § 36 kohaselt. 

(2) Isikuandmete töötlemise logiandmed säilitatakse kuni viis aastat päringu või kande 

tegemisest arvates, aga mitte kauem kui nende aluseks olevaid majutusteenuse kasutaja 

andmeid.“. 

 

§ 3. Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmine 

 

Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 54 lõike 4 teine lause tunnistatakse kehtetuks.  

 

§ 4. Välismaalaste seaduse muutmine 

 

Välismaalaste seaduse § 288 teine lause tunnistatakse kehtetuks.  

 

§ 5. Seaduse jõustumine 

 

(1) Käesoleva seaduse § 1 punkt 1 jõustub 2020. aasta 1. oktoobril. 

 

(2)  Käesoleva seaduse § 1 punktid 2–4 ja 6–9 jõustuvad 2021. aasta 1. mail.  

(3) Käesoleva seaduse § 1 punktid 5 ja 10 ning §-d 2–4 jõustuvad 2022. aasta 1. jaanuaril. 

 

Henn Põlluaas  

Riigikogu esimees  

 

Tallinn, „........“...........................“ 2019. a  

 

Algatab Vabariigi Valitsus  

„........“...........................“ 2019. a 

 


