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Ettepanek turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse  
muutmise seaduse 234 SE täiendamiseks 
 
Lugupeetud Sven Sester! 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) pöördub Riigikogu 
majanduskomisjoni poole seoses turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise 
seaduse eelnõuga 234 SE.  

Toetame igati eelnõu peamist eesmärki kaasajastada majutusteenuse osutamise 
nõudeid, sealhulgas muuta nõudeid ettevõtjate jaoks arusaadavamaks ja lihtsamaks 
ning vähendada ebamõistlikke nõudeid ja bürokraatiat. Eelnõu eesmärgist lähtuvalt 
teeme ettepaneku lisada eelnõusse punkt turismiseaduse § 24 muutmiseks selliselt, et 
majutusettevõttel oleks lubatud registreerida ja säilitada majutusteenuse kasutaja 
andmeid lisaks paberile ka elektrooniliselt. 

Järgnevalt selgitame lähemalt oma ettepanekut ning esitame konkreetse turismiseaduse 
muudatusettepaneku. 

Tänane olukord 
Turismiseaduse § 24 lõike 1 kohaselt peab majutusettevõte registreerima 
majutusteenuse kasutaja külastajakaardi alusel. Sama lõige näeb ette, et 
majutusteenuse kasutaja peab kinnitama esitatud andmete õigsust oma allkirjaga. 
Lisaks tuleneb turismiseaduse § 24 lõikest 6 nõue, et majutusettevõte peab 
külastajakaarte säilitama kaks aastat nende täitmise päevast arvates. 

Praktikas täidavad majutusettevõtted turismiseaduse §-st 24 tulenevaid nõudeid 
selliselt, et majutusteenuse kasutajaid registreeritakse paberil oleval külastajakaardil 
ning külastajakaarte säilitatakse kaks aastat paberkandjal. Selline lahendus on paljude 
majutusettevõtete jaoks ebamõistlikult koormav, sest külastajakaardi paberil täitmine ja 
selle säilitamine ning hiljem hävitamine toob majutusettevõttele kaasa nii aja-, raha- kui 
ka tööjõukulu.  
 
Kaubanduskoja muudatusettepanek 
Teeme ettepaneku muuta turismiseaduse § 24 sõnastust selliselt, et majutusettevõttel 
oleks võimalik valida, kas registreerida ja säilitada majutusteenuse kasutaja andmeid 
elektrooniliselt või paberkandjal. Mitmed väiksemad majutusettevõtted võivad endiselt 
soovida külastajate registreerimist paberkandjal, kuid mitmed suuremad 
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majutusettevõtted, kes kasutavad ka erinevaid elektroonilisi infosüsteeme, eelistaksid 
elektroonilist lahendust. Arvestades Eesti riigi suurt e-edulugu on igati mõistlik lubada 
majutusettevõtetel kasutada elektroonilist lahendust külastajate andmete 
registreerimiseks ja säilitamiseks.  

Meie poolt välja pakutud lahendusel on positiivne mõju erinevatele sihtgruppidele:  

1) Majutusettevõtted 
Majutusteenuse kasutaja registreerimiseks kulub majutusettevõtte töötajal vähem 
aega, kui enam ei ole vaja täita paberil külastajakaarti. Praegu on levinud näiteks 
lahendus, kus külastajakaart täidetakse esmalt paberkandjal ning seejärel 
sisestab majutusettevõtte töötaja sama info ka majutusettevõtte infosüsteemi. 
Muudatusettepaneku jõustumisel puudub vajadus andmete topelt sisestamiseks. 

Kui majutusettevõte võib säilitada majutusteenuse külastaja andmeid 
elektrooniliselt, siis sellega kaovad ära paberkandjal olevate külastajakaartide 
säilitamise ja hiljem hävitamisega seotud kulud.  

Suure tõenäosusega on elektroonilise lahenduse puhul lihtsam tagada ka 
majutusettevõtte külastaja andmete kaitset.   

2) Majutusteenuse kasutajad 
Majutusteenuse kasutaja jaoks muutub majutusettevõttesse sisse registreerimine 
mugavamaks ja kiiremaks, kui ta ei pea enam käsitsi paberile kirjutama erinevaid 
andmeid enda kohta, näiteks oma dokumendi numbrit. Lisaks paraneb 
eelduslikult tema andmete kaitse.  

3) Õiguskaitseasutused 
Kui õiguskaitseasutused soovivad saada infot majutusettevõttes peatumise 
kohta, siis peavad nad külastama vastavat majutusettevõtet ning küsima 
paberkandjal külastajakaarte. Kui majutusettevõte registreerib ja säilitab külastaja 
andmeid elektrooniliselt, siis on ka õiguskaitseasutusel lihtsam vajalikke 
majutusteenuse kasutaja andmeid üles leida. 

 
Eelnevast tulenevalt teeme ettepaneku lisada eelnõusse turismiseaduse § 24 
muutmine ning sõnastada viidatud säte järgmiselt:  

„§ 24. Majutusteenuse kasutaja registreerimine 

(1) Majutusettevõttes tuleb tagada majutusteenuse kasutajate registreerimine. 

(2) Kui majutusteenuse kasutaja on Eesti, Euroopa Majanduspiirkonna teise lepinguriigi 
või Šveitsi kodanik või Eestis elamisloa või elamisõiguse alusel elav välismaalane, esitab 
ta enda kohta vähemalt järgmised andmed: 

1) nimi, sünniaeg, kodakondsus ja aadress; 

2) temaga koos majutatava abikaasa ja alaealise nimi, sünniaeg ja kodakondsus; 

3) majutusteenuse osutamise aeg. 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetamata isik esitab lisaks eespool nimetatud 
andmetele järgmised andmed: reisidokumendi liik, number ja selle välja andnud riik. 
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(4) Reisigrupi registreerimiseks võib reisiettevõtja volitatud isik esitada reisigrupi liikmete 
kohta vastavalt kas käesoleva paragrahvi lõikes 2 või lõigetes 2 ja 3 nimetatud andmed. 
Reisiettevõtja vastutab reisigrupi liikmete kohta esitatud andmete vastavuse eest temale 
esitatud dokumentidele. 

(5) Majutusteenuse kasutaja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. Majutusettevõtte 
töötaja võib nõuda majutusteenuse kasutajalt kehtiva isikut tõendava dokumendi 
esitamist tema isikusamasuse tuvastamiseks. 

(6) Majutusteenuse kasutajate andmeid säilitatakse majutusettevõttes kaks aastat 
registreerimise päevast arvates.“ 

Võrreldes kehtiva turismiseaduse sõnastusega oleme muudatusettepanekus loobunud 
külastajakaarti mõiste kasutamisest ning asendanud selle majutusteenuse kasutaja 
andmete registreerimisega. See tähendab, et muudatuse tulemusena saab 
majutusettevõte ise otsustada, kas registreerida ja säilitada majutusettevõtte külastaja 
andmed elektrooniliselt või paberkandjal. 

Lisaks ei sisaldu muudatusettepanekus enam nõuet, et majutusteenuse kasutaja 
kinnitab esitatud andmete õigsust oma allkirjaga. Selle asemel on lisandunud nõue, et
majutusteenuse kasutaja vastutab esitatud andmete õigsuse eest. 

Muid sisulisi muudatusi ei ole me turismiseaduse § 24 sõnastuses teinud.  

Loodame, et peate võimalikuks lihtsustada ja vähendada majutusettevõtete bürokraatiat 
ning võtate arvesse Kaubanduskoja muudatusettepanekut. Oleme valmis 
majanduskomisjoniga kohtuma ning lähemalt selgitama oma ettepanekut. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Mait Palts 
Peadirektor 
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