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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. TÖÖHÕIVE (Tabel on eeltäidetud eelmise perioodi andmetega)

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

01 / 1 Tööga hõivatud
isikute
aastakeskmine arv
majutusettevõttes

ACC_01
0_1

Aastakeskmine tööga hõivatud isikute arv majutusettevõttes
– aastakeskmine majutusettevõttes töötavate isikute arv. Siin
näidatakse peale töötajate arvu omanike ja nende
perekonnaliikmete arv, kui nad töötavad selles
majutusettevõttes. Aastakeskmine tööga hõivatud isikute arv
= aastakeskmine töötajate arv + aastakeskmine palgata
töötavate isikute arv. Tööga hõivatud isikute arvu ei lülitata
pikka aega töölt puuduvaid isikuid (lapsehoolduspuhkusel ja
ajateenistuses viibijad jt).

Positiivne
täisarv

Tabel 2. MAJUTUSRUUMID JA VOODIKOHAD (Tabel on eeltäidetud eelmise perioodi andmetega)

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

01 / 1 Majutusruumide
arv: aastaringsed
– 1-kohalised toad

ACC_4_
01_1

Ühekohaliste tubadega aastaringsete majutusruumide arv –
majutusruumidena arvestatakse turistide majutamiseks
kasutatavaid tube ja väikemajasid, k.a. ajutiselt (personali
puhkuse, majutatute vähesuse tõttu vms põhjusel) suletud
toad. Mitmetoaline number, kus on üks või mitu magamistuba
ja elutuba, arvestatakse ühe majutusruumina.

Positiivne
täisarv

01 / 3 Majutusruumide
arv: hooajalised –
1-kohalised toad

ACC_4_
01_3

Ühekohaliste tubadega hooajaliste majutusruumide arv –
majutusruumidena arvestatakse turistide majutamiseks
kasutatavaid tube ja väikemajasid, k.a. ajutiselt (personali
puhkuse, majutatute vähesuse tõttu vms põhjusel) suletud
toad. Mitmetoaline number, kus on üks või mitu magamistuba
ja elutuba, arvestatakse ühe majutusruumina. Hooajalised
majutusruumid on külastajate käsutuses vähem kui 6 kuud
aastas.

Positiivne
täisarv

02 / 1 Majutusruumide ACC_4_ Kahekohaliste tubadega aastaringsete majutusruumide arv – Positiivne
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arv: aastaringsed
– 2-kohalised toad

02_1 majutusruumidena arvestatakse turistide majutamiseks
kasutatavaid tube ja väikemajasid, k.a. ajutiselt (personali
puhkuse, majutatute vähesuse tõttu vms põhjusel) suletud
toad. Mitmetoaline number, kus on üks või mitu magamistuba
ja elutuba, arvestatakse ühe majutusruumina.

täisarv

02 / 3 Majutusruumide
arv: hooajalised –
2-kohalised toad

ACC_4_
02_3

Kahekohaliste tubadega hooajaliste majutusruumide arv –
majutusruumidena arvestatakse turistide majutamiseks
kasutatavaid tube ja väikemajasid, k.a. ajutiselt (personali
puhkuse, majutatute vähesuse tõttu vms põhjusel) suletud
toad. Mitmetoaline number, kus on üks või mitu magamistuba
ja elutuba, arvestatakse ühe majutusruumina. Hooajalised
majutusruumid on külastajate käsutuses vähem kui 6 kuud
aastas.

Positiivne
täisarv

03 / 1 Majutusruumide
arv: aastaringsed
– vähemalt 3-
kohalised toad

ACC_4_
03_1

Vähemalt kolmekohaliste tubadega aastaringsete
majutusruumide arv – majutusruumidena arvestatakse
turistide majutamiseks kasutatavaid tube ja väikemajasid,
k.a. ajutiselt (personali puhkuse, majutatute vähesuse tõttu
vms põhjusel) suletud toad. Mitmetoaline number, kus on üks
või mitu magamistuba ja elutuba, arvestatakse ühe
majutusruumina.

Positiivne
täisarv

03 / 2 Voodikohtade arv:
aastaringsed –
vähemalt 3-
kohalised toad

ACC_4_
03_2

Aastaringsete voodikohtade arv vähemalt kolmekohalistes
tubades – majutusruumide voodikohtade arv, v.a lisavoodid.

Positiivne
täisarv

03 / 3 Majutusruumide
arv: hooajalised –
vähemalt 3-
kohalised toad

ACC_4_
03_3

Vähemalt kolmekohaliste tubadega hooajaliste
majutusruumide arv – majutusruumidena arvestatakse
turistide majutamiseks kasutatavaid tube ja väikemajasid,
k.a. ajutiselt (personali puhkuse, majutatute vähesuse tõttu
vms põhjusel) suletud toad. Mitmetoaline number, kus on üks
või mitu magamistuba ja elutuba, arvestatakse ühe
majutusruumina. Hooajalised majutusruumid on külastajate
käsutuses vähem kui 6 kuud aastas.

Positiivne
täisarv

03 / 4 Voodikohtade arv:
hooajalised –
vähemalt 3-
kohalised toad

ACC_4_
03_4

Hooajaliste voodikohtade arv vähemalt kolmekohalistes
tubades – majutusruumide voodikohtade arv, v.a lisavoodid.
Hooajalised majutusruumide voodikohad on külastajate
käsutuses vähem kui 6 kuud aastas.

Positiivne
täisarv

04 / 1 Majutusruumide
arv: aastaringsed
– väikemajad

ACC_4_
04_1

Aastaringsete majutusruumide arv väikemajades –
majutusruumidena arvestatakse turistide majutamiseks
kasutatavaid tube ja väikemajasid, k.a. ajutiselt (personali
puhkuse, majutatute vähesuse tõttu vms põhjusel) suletud
toad. Mitmetoaline number, kus on üks või mitu magamistuba
ja elutuba, arvestatakse ühe majutusruumina.

Positiivne
täisarv

04 / 2 Voodikohtade arv:
aastaringsed –
väikemajad

ACC_4_
04_2

Aastaringsete voodikohtade arv väikemajades –
majutusruumide voodikohtade arv, v.a lisavoodid.

Positiivne
täisarv

04 / 3 Majutusruumide
arv: hooajalised –
väikemajad

ACC_4_
04_3

Hooajaliste majutusruumide arv väikemajades –
majutusruumidena arvestatakse turistide majutamiseks
kasutatavaid tube ja väikemajasid, k.a. ajutiselt (personali
puhkuse, majutatute vähesuse tõttu vms põhjusel) suletud
toad. Mitmetoaline number, kus on üks või mitu magamistuba
ja elutuba, arvestatakse ühe majutusruumina. Hooajalised
majutusruumid on külastajate käsutuses vähem kui 6 kuud
aastas.

Positiivne
täisarv

04 / 4 Voodikohtade arv:
hooajalised –
väikemajad

ACC_4_
04_4

Hooajaliste voodikohtade arv väikemajades –
majutusruumide voodikohtade arv, v.a lisavoodid.
Hooajalised majutusruumide voodikohad on külastajate
käsutuses vähem kui 6 kuud aastas.

Positiivne
täisarv

05 / 1 Majutusruumide
arv: aastaringsed
– muud

ACC_4_
05_1

Muude aastaringsete majutusruumide arv –
majutusruumidena arvestatakse turistide majutamiseks
kasutatavaid tube ja väikemajasid, k.a. ajutiselt (personali
puhkuse, majutatute vähesuse tõttu vms põhjusel) suletud
toad. Mitmetoaline number, kus on üks või mitu magamistuba
ja elutuba, arvestatakse ühe majutusruumina.

Positiivne
täisarv

05 / 2 Voodikohtade arv:
aastaringsed –
muud

ACC_4_
05_2

Voodikohtade arv muudes aastaringselt avatud
majutusruumides – majutusruumide voodikohtade arv, v.a
lisavoodid.

Positiivne
täisarv

05 / 3 Majutusruumide
arv: hooajalised –
muud

ACC_4_
05_3

Muude hooajaliste majutusruumide arv – majutusruumidena
arvestatakse turistide majutamiseks kasutatavaid tube ja
väikemajasid, k.a. ajutiselt (personali puhkuse, majutatute
vähesuse tõttu vms põhjusel) suletud toad. Mitmetoaline
number, kus on üks või mitu magamistuba ja elutuba,
arvestatakse ühe majutusruumina. Hooajalised
majutusruumid on külastajate käsutuses vähem kui 6 kuud
aastas.

Positiivne
täisarv

05 / 4 Voodikohtade arv:
hooajalised –
muud

ACC_4_
05_4

Voodikohtade arv muudes, hooajaliselt avatud
majutusruumides – majutusruumide voodikohtade arv, v.a
lisavoodid. Hooajaliselt avatud majutusruumide voodikohad

Positiivne
täisarv
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on külastajate käsutuses vähem kui 6 kuud aastas.
07 / 1 Osutatavad

teenused – toad
piiratud
liikumisvõimega
isikutele

ACC_32
_30_1

Piiratud liikumisvõimega isikute tubade olemasolu
majutusettevõttes, k.a ratastooli kasutajate toad.

Märkeruut

Tabel 3. LAAGRI- JA HAAGISSUVILAPLATSID

Veebis täitmisel on tabelisse kuvatud väärtused eelmisest perioodist. Juhul, kui väärtused on muutunud, siis palun parandage.

Rea
kood/
veeru
kood

Muutuja nimetus
* - kohustuslik

Muutuja
kood

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

Väärtust ei
pea
esitama:
perioodid,
tegevus-
alad

01 / 1 Laagriplatsi
telgikohtade arv

ACC_5_
07_2

Laagriplatsi telgikohtade arv – telgikohtade arv laagriplatsidel
kokku. Laagriplats peab olema tähistatud ja soovitatava
pindalaga vähemalt 40 ruutmeetrit.

Positiivne
täisarv

02 / 1 Haagissuvilaplatsi
kohtade arv

ACC_5_
08_2

Haagissuvilaplatsi kohtade arv – haagissuvilakohtade arv
platsidel kokku. Haagissuvilaplats peab olema tähistatud ja
varustatud elektri-, vee- ning kanalisatsiooniühendusi
võimaldavate seadmetega.

Positiivne
täisarv

Tabel 4. KÜSIMUSTIKU TÄITMISEKS (k.a andmete ettevalmistamiseks) KULUNUD AEG

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

 / 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


