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SISSEJUHATUS 

Turismindus on pidevalt arenev, populaarne ettevõtlusvaldkond, mille arengu 

tulemusena  on  mitmetes maapiirkondades elavdunud kultuuriareng ning  kohalikele 

inimestele tööpakkumine. Kuid sarnaselt teistele ettevõtlusvaldkondadele puudutavad 

ka turismindusvaldkonnas tegutsevaid ning alustavaid ettevõtteid mitmed riskid. 

Vastavalt pealkirjale uuribki töö autor turismindust ja turismindusvaldkonnas alustava 

füüsilise puudega inimesi teenindava ettevõtte riske ning nende hajutamise võimalusi. 

Euroopa Liidu Teatajas on avaldatud artikkel, kus kinnitatakse autori arvamust, et 

turismil ja turismivaldkonnal on oluline mõju nii Euroopa majandusele tervikuna kui ka 

erinevate liikmesriikide majandusarengule ja riikide sisemajanduse koguprodukti 

kasvule. Turismi arengul on mõjud haridusele ja tervishoiule, vaba aja veetmisele ja 

puhkusevõimalustele ning  tööhõivele, kuna mitmed töökohad sõltuvad 

turismivoogudest ning paljud inimesed töötavad turismiinfrastruktuurides või nendega 

seotud valdkondades. Turismi elavdamine loob võimaluse arenguks ja ettevõtluseks 

teatud piirkondades, kus ei ole teisi sissetuleku allikaid.  Seega loob turism niisugustes 

piirkondades töökohti. Turismiarendus on otseselt seotud selliste valdkondadega nagu 

keskkond ja kultuur. Äärmiselt oluline on edendada keskkonda kaitsvat, loodusvarasid 

ja looduskeskkonda säästvat ning erinevate riikide kultuuriloomet väärtustavat 

turismiarendust.   

Töö eesmärgiks on välja selgitada riskid, mis mõjutavad turismivaldkonnas alustavat 

füüsilise puudega inimesi teenindavat ettevõtet ning võimalused nende maandamiseks.  

Töö eesmärgi saavutamiseks peab töö autor vajalikuks järgmiste ülesannete täitmist: 

• turismi mõiste ja olemuse lahtiseletamine 
• ettevõtlusriskide, nende avaldumise ning vältimise võimaluste selgitamine; 
• uurida turisminduse arengusuundasid Eestis 
• määratleda turismiteenuste pakkumise eripärad füüsilise puudega inimestele 
• turisminduse valdkonnas alustava ettevõtte tegevust mõjutavate riskide 

määratlemine; 
• turisminduse valdkonnas alustava ettevõtja tegevust mõjutavate riskide 

maandamise võimaluste selgitamine. 
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Töö koosneb kahest peatükist. Esimeses osas antakse ülevaade turisminduse mõistest ja 

olemusest ning arengusuundumustest. Samuti tutvustatakse turismindusvaldkonnas 

alustava ettevõtte riske ning võimalusi, kuidas neid hajutada.  

Töö teises peatükis tutvustab autor füüsilise puude mõistet, loodavat turismiettevõtet 

ning asukohta. Samuti tuuakse välja statistilised andmed turisminduse kohta Eestis ning 

konkreetses piirkonnas, kuhu plaanitakse ettevõte luua. Riske ja nende maandamise 

võimalusi analüüsitakse autori poolt loodava ettevõtte baasil.  

Teoreetilise tausta avamiseks on kasutatud ettevõtlusriskide, nende avaldumise ning 

vältimise võimalusi tutvustavaid bibliograafilisi kirjandusallikaid (raamatuid, artikleid, 

internetiallikaid) ja statistilisi andmeid. Andmete analüüsil kasutatakse võrdlevat 

analüüsi meetodit. 

Töö tulemusena on välja selgitatud, missugused on füüsilise puudega inimeste 

teenindamiseks loodava turismiettevõtte riskid ja nende hajutamise võimalused. 
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1 TURISM JA ALUSTAVA ETTEVÕTTE RISKID 

1.1 Turism ja turismiteenuste pakkumine füüsilise puudega 
inimestele 

 

1.1.1 Turismi mõiste ja olemus 

Selles osas räägib autor turismi definitsioonidest ja olemusest. Eesmärgiks on lugejale 

arusaadavaks teha, mis on turism, kust see pärineb ning missugused on turismi 

arenguetapid. Samuti on eesmärgiks püstitatud teha arusaadavaks, kuidas on 

konkreetselt Eestis turismi areng toimunud. 

Turism on inimese rändamine väljaspoole oma tavalist keskkonda. Turism sai alguse 

Babülooniast ja Egiptusest, kus esimesed teenused mida pakuti, olid toitlustus, 

lõbustused, majutus ning mille hulka kuulus ka organiseeritud vaatamisväärsuste 

külastamine ja Egiptuse festivalid. Enamjaolt on turismi ajendavaks põhjuseks kas äri 

või meelelahutus. Turismiga kaasnevad ka erinevate teenuste tarbimine ning osutamine. 

Eelnevat kinnitab Kuressaare Ametikooli õppejõud Marve Koppel. 

Austria ökonomist Hermann V. Schullard defineeris 1910. aastal aga turismi kui kindlat 

kogust majandusliku taustaga ettevõtjaid, kes on kontsentreerunud välismaalastele, 

nende paigutamisele ning neile teenuste pakkumisele, kas riigis, linnas või regioonis. 

Samas on turismi defineeritud ka kui inimese viibimist tema paiksest kodukohast 

vähemalt 80 kilomeetri kaugusel ning inimene ei tohi veeta selles kohas üle aasta. 

(Anand 1997, lk 41) 

Tooks eraldi välja aga vähe kasutatava definitsiooni, kuid autori meelest ühe parima 

teiste seast, mille on sõnastanud Ivar Siimon ja millest töös peamiselt lähtutakse: 

turismi all mõistetakse reisi kui tervikut, mis hõlmab reisimise tehnilisi aspekte ja reisi 

ettevalmistamist, organiseerimist, sihtpunktis viibimist ning reisi sisustamist. Seega 

hõlmab turism kõiki nähtusi ja tegevusi, mis on seotud inimese lahkumisega 

tavaelukohast ja viibimisega teatud aja jooksul teises kohas.  
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Saksa teadlane Freyer on käsitlenud turismi arengut neljafaasilisena (Tabel 1). Need 

neli faasi oleksid eel-, alg-, arengu- ja kõrgfaas. Täpsemalt sellest peale tabeliga 

tutvumist.  

Tabel 1. Freyeri neljafaasiline turismi arengu faasid 

FAASID AASTAD 

Eelfaas Kuni 1850. a. 

Algfaas 1850. – 1914. a. 

Arengufaas 1914. – 1945. a. 

Kõrgfaas Alates 1945. a.  

Allikas: Siimon, 1996, lk 20. 

Eelfaas ning kogu turism sai alguse olümpiamängudest aastatel 8. sajand enne Kristust 

kuni 4. sajand peale Kristust, kus toimus massiline toitlustamine, majutamine ja 

meelelahutuse pakkumine. Olümpiamängudest said alguse ka massilised õppereisid, 

palverännakud, maadeavastused ja kaheksateistkümnenda sajandi tervisereisid. 

Kaasaegse turismindusalase ettevõtluse algatajaks loetakse Thomas Cooki, kes 

organiseeris 5. juuli 1841. a. Esimese grupireisi raudteel Londonist Leicesterisse ja 

tagasi. Äramärkimist tasub ka asjaolu, et eelfaasi iseloomustab mudaravilate ning 

ööbimisasutuste rajamine. Viimastest oli märkimisväärseim St. Petersburgi hotell. 

(Siimon, 1996, lk 20-24) 

Ivar Siimon kirjutab oma raamatus, et tekkisid esimesed reisikataloogid, täiustati 

transpordivahendeid, ehitati laialdaselt ööbimis- ning turismikohti, loodi esimesed 

ühingud ja seltsid turisminduse valdkonnas. Algfaasis oli turism kõige enam seotud 

päikese, rannamõnudega ning kauni looduse nautimisega.  

Arengufaasi mõjutas lennutranspordi areng. Lennutransport võimaldas reisida 

kaugematesse kuurortidesse ja inimesed hakkasid reisimist võtma kui elustiili osa. 

Samas aga just arengufaaasis arenes turism eelkõige sisemaaturismina ning sellele 

vastavalt arendati välja sisemaaturismi infrastruktuur – puhkepiirkonnad. See tekitas 

olukorra, kus arenenumates turismimaades olid turismireisid materiaalselt 
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kättesaadavad enamikele sotsiaalsetele kihtidele. Sellest ajast on suur mõjutus ka 

tänapäeva arusaamale, et puhkuse sisustamine tähendab reisimist. Turismi arengufaasi 

iseloomustab veel see, et alguse sai rahvuslik ning rahvusvaheline turismipoliitika ja  

Autoklubide Liidust kujunes aastal 1898 välja Rahvusvaheline Turismiliit. (Siimon, 

1996, lk 25) 

Kõrgfaasi alguseks loetakse 20. sajandit, kuhu jäi ka sõjajärgne turismi 

taastamisperiood. Kõrgfaasis sai alguse massiturism. Turism on muutunud kindlaks 

tegevusvaldkonnaks, mis mõjutas riigi arengut ning majandust. Hakati ehitama 

turistidele atraktiivseid hooneid ning toimub vaatamisväärsuste montaaž. 

Turismimajanduse kõrgfaas on eelkõige paljude poliitilis-majanduslike protsesside 

tagajärg. Suur samm tehti sellega, et sõlmiti riikidevahelisi kokkuleppeid seoses 

riigipiiride ületamisega, tollirežiimi liberaliseerimisega ning kasvas riikide- ja 

rahvastevaheline koostöö ning usaldus, mis on eriti oluilne välisreiside korral. (Ibid, lk 

25-27) 

1.1.2 Turisminduse arengujooned Eestis 

Turism on saanud oluliseks majandusharuks Eestis, mis hõlmab reisibüroode ja – 

korraldajate, reisiveondusfirmade, majutus- ja toitlustusettevõtete, 

valuutavahetuskontorite, suveniirikaupluste ning muude külastajaile teenuseid osutavate 

ettevõtete ja asutuste tegevust. Eestis suunavad turismi arengut Riigi Turismiamet ja 

Eesti Turismifirmade Liit. (Toots, 2009, lk 32) 

Eesti ajalugu on olnud kirev. Meie soodsat geograafilist asendit on soovinud enda 

valdustesse saada mitmed võõrriigid. Üheks suurimaks teguriks peale transporditeede ja 

laialdaste transpordivõimaluste on olnud oluline ka sobiv asukoht turismiteenuste 

arendamise poolest. Eesti asukoht on sobiv pikemateks reisideks hobuste ning 

laevadega, nagu see toimus 19. sajandini. Marve Koppeli sõnul on turismi arengut 

Eestis soosinud ka ravimuda kasutuselevõtt Haapsalu arst Hunniuse poolt. Ravimuda,  

kui looduslikku ravivõimaluse propageerimine, muutis Haapsalu üheks külastatumaks  

kuurortlinnaks  Eestis. Kuurortlinnade hulka Eestis kuulusid ja kuuluvad ka praegu 

Pärnu, Kuressaare, Narva-Jõesuu ning Sillamäe. Samuti leiab Koppel, et seoses raudtee 

ehitusega 1870. elavdus Eesti turism veelgi. Narva-Jõesuu ning Haapsalu said 
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sihtkohtadeks, kuhu tulid puhkama Vene tsaari õukond ning intelligents. Turistide 

sissevool andis võimaluse turismi arenguks ka väiksemates linnades ning külades, kus 

möödasõidul peatuti. Näiteks: Elva, Võsu, Lohusalu, Pirita, Nõmme jne.  

Noores Eesti Vabariigis hakkas turismindus arenema üllatava kiirusega. Aastal 1920 

loodi kodanikualgatuse korras Eesti Turistide Ühing, mille asutajaliikmeteks olid 

hariduse, maakonnavalitsuse, pankade, ärielu ja muude eluvaldkondade esindajad. 

(Siimon, 1996, lk 28) 

Uurides erinevaid turismindusvaldkonna ajalooraamatuid, leiab autor, et Eesti Turistide 

Ühingul oli täita väga oluline ülesanne. Nimelt üritas see ühing suurendada reisimise 

huvi kodu- ja välismaalaste seas Eestimaa pinnal. Samuti oli oluline säilitada ning 

suurendada veelgi Eesti kodaniku huvi Eesti rahva, looduse ning kultuuri tundma 

õppimiseks.  

Samuti oli Eesti Turismi Ühing turismialase töö sisuline arendaja ja läbiviija. Eestis, 

nagu kõikides teistes arenevates turismimaades, alustati siseturismiga, milleks rajati 

vajalikke infrastruktuure. Viimaste olemasolu on välisturistide vastuvõtu vajalik eeldus. 

Eriti olulised olid majutusasutused. Koos majutusasutustega arenes ka transport. Aastal 

1935 valmis Eesti esimene turismibuss, millel olid tellitavad seljatoed ja wc ning mis 

mahutas 45 kuni 50 inimest. Teiseks huvitavaks asjaoluks oli aastal 1936 sooritatud 

esimene õhusõit 8-kohalise lennukiga marsruudil Tallinn-Varssavi. (Siimon, 1996, lk 

31) 

Peale sõda, aastatel 1945 kuni 1950, olid majandus ja suuremad linnad oluliselt 

purustatud. Valitses esmatarbekaupade puudus, mis tähendas ka seda, et turismile 

pöörati minimaalselt tähelepanu. Oldi rohkem orienteeritud sõja ettevalmistamisele. 

Kuid 1950. aastate esimesel poolel paranes linnaelanikkonna materiaalne olukord ning 

toimusid esimesed 1-2 päevased ekskursioonid Eesti linnadesse ja looduskaunitesse 

paikadesse. Kaugemateks reisisihtideks sellel ajal kujunesid Läti ja Leningrad. (Siimon 

1996, lk 36) 

Hruštšovi sula aegadel, 1950. aastate keskpaigas, toimus üldine poliitilise pinge 

alanemine ning algas tagasihoidlik välissuhtlemine. See tähendas seda, et välismaalased 
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olid taaskord oodatud Eesti NSV’d külastama. Sel perioodil oli esimene teadaolev 

välismaalane pime kreeka orelimängija, kes andis suurte oreliviperustega 

külaliskontserti Tallinnas. Saabusid ka esimesed välisturistide grupid 

rahvademokraatlikest maadest ning üksikud vabariigi elanikud suunati välismaale 

lähetatavasse turismigruppidesse. Kuid siiski esines ka raskusi. NSV Liidus olid 

välisturistidele avatud vaid üksikud linnad ning välisturistide igat sammu üritati 

kontrollida. 1960. aastate algul elavnes NSV Liidus turistide vahetus eelkõige 

rahvademokraatiamaadega, aastakümnendi keskel ka Soomega. Kandidaadile koostati 

kolme allkirjaga iseloomustus. Välismaa turismireis fikseeriti reisi sooritanu isiklikus 

toimikus. Selle tõttu oli Nõukogude inimesele turismireis välismaale niivõrd haruldane, 

et kodumaale naasmisel peeti avalikke loenguid reisimuljetest ning turismigrupi liikmed 

pidasid veel mitmeid aastaid kokkutulekuid. Kuuekümnendatesse aastatesse jääb ka 

hotellide “Tallinn”, “Kungla” ka “Viru” rajamised. Ja just nimelt hotell “Tallinnas” oli 

välisturistide esialgne majutusbaas, kes tegelesid üleliidulise a/s “Inturist” Eesti 

osakonnaga. Aga nende liikumisvabadus piirdus sisuliselt vaid Tallinna linnaga. (Ibid, 

lk 37) 

Impulsi Eesti turismi infrastruktuuri arendamisele andis 1980. aastatel Moskva 

Olümpiamängud, mille purjeregatt toimus Tallinnas. Tänu sellele oli palju tööd Tallinna 

hotellidel. Neil aastatel avati ka arglikult uks turumajanduslikele majandussuhetele. 

Nimelt sel aastal läksid “Inturisti” Tallinna osakonna neli reisi esmakordselt 

vabamüügile. Esimene valuuta eest ostetud rühm kolmekümne inimesega sõitis Sri 

Lankale. Juba 1988. a. tekkisid esimesed iseseisvad turismifirmad. 1990. a. mais sai 

alguse Eesti Vabariigi Riiklik Turismiamet, mis algselt küll kuulus 

kultuuriministeeriumi valitsusalasse, kuid 1992. aastal viidi üle kaubandusministeeriumi 

valitsusalasse. Turismiameti põhiülesandeks oli riikliku turismipoliitika kujundamine. 

(Ibid, lk 38-40) 

Kokkuvõtvaks peatükile soovib autor veel lisada Godfrey ja Clarke raamatust lõigu.  

Turism on üks kõige kiiremini arenevam tegevusvaldkond. Isegi pidevalt tõusvad 

kütuse hinnad ning lennujaama maksud pole suutnud selle arengut pidurdada. 

Turismiga seotud puhkused, lühemad ringreisid või ärireisid võimaldavad töökohtasid 

miljonitele inimestele. Samas räägitakse turismist kui keskkonda rikkuvast ning 
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muutvast valdkonnast, tänu millele on kadumas konkreetsete maade, linnade ning 

külade kultuur, mis seguneb turistide omadega. Tegelikult on oluline, et omavalitsus või 

kohalik juhtkond suudaks koostöös kohalike turismiettevõtetega luua keskkonna, kus 

turist saaks tundma õppida kohalikku kultuuri ning mõistaks selle tähtsust kohalikele 

elanikele. (Godfrey K., Clarke J. 2000, p 4) 

1.1.3 Turismiteenuste pakkumise eripära füüsilise puudega isikutele 

Soovides pakkud turismiteenuseid füüsilise puudega inimestele peab arvestama 

iseärasustega, mis sellega kaasnevad. Oluline on täheldada, et füüsilise puudega 

inimesed peavad saama ning võivad kasutada samu turismiteenuseid ning –tooteid nagu 

iga füüsiliselt terve inimene. Selleks on autor järgnevas peatükis välja toonud nendest 

tähtsamad.  

Tähtsaim on luua füüsilise puudega inimesele sobivad võimalused ligipääsetavuseks. 

Selle all mõeldakse nii transporti, majutust kui ka atraktsioone. On uuritud 

kättesaadavuse suhtelist tähtsust puudega inimeste mobiilsuse aspektist 

turismiatraktsioonide põhjal ning võrreldud seda füüsiliselt tervete turistidega. Selgus, 

et seitsmest kergendusvahendist, mille all mõledakse lifte, treppe, parkimist, 

kõnnisteesid, kaldpindasid, radu ja tualette, on liftid kõige kriitlisemalt kättesaadavad. 

Kuid inimesed, kes omavad suuremat reisikogemust, arvavad, et eelpool nimetatud 

faktor ei ole enam niivõrd oluline ning suuremat tähelepanu pööratakse treppidele, 

parkimisele ja liikumisradadele. Peale selle, kui füüsiliselt terved inimesed saavad reisi 

ajal erinevaid paiku külastades teha kompromisse, siis puudega inimestel see võimalus 

puudub, eriti kui seal puudub toetav juurdepääs. (Buhalis, Darcy 2011, p 51) 

Hotellidel, kellel pakkumises teenused puuetega inimeste jaoks, on kohustuslike nõuete 

seas ette nähtud puuetega inimestele mõeldud tubade olemasolu. Peale üldruumide 

peavad olema ka invatoad koos vastava vannitoaga ning samuti peab olema ratastooliga 

liikumisvõimalus kogu hotelli ulatuses. Nõuete seas on kirjas, et iga 50 numbritoa kohta 

peab olema vähemalt üks puuetega inimestele mõeldud tuba. (Hotellide 

klassifitseerimisel... 1997) 
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Iga riik peab lähtuma Maailma Turismiorganisatsiooni poolt vastu võetud 

ülemaailmsest turismieetika koodeksist, mille kohaselt on turism kui individuaalse ja 

kollektiivse rahulolu allikas. Koodeksi teine punkt on välja toonud aspekti, mis 

kohustab kaitsma kõige kaitsetumate inimrühmade, kaasa arvatud puuetega inimeste, 

õigusi. Samuti toob välja seitsmes koodeksi punkt, et igal inimesel on õigus saada 

turismiteenuseid, mille peavad võimaldama ja millele peavad kaasa aitama kohalikud 

võimud. (Ülemaailmne turismieetika... 2013) 

Lähtuvalt Maailma Turismiorganisatsiooni koodeksile on Eesti eeskujulikult neid  

nõudeid järginud. Näiteks mõned Eesti suuremad ettevõtted ning asutused. Turismi 

soodustav üks olulisemaid asutusi on lennujaam. Näiteks Tallinna lennujaamas on 

füüsilise puudega inimestele ettenähtud abiteenus, kus vajadusel pakutakse abi pagasi 

vedamisel. Samuti on erladi teenus pakkuda elektriratastooliga sõitvatele inimestele, 

kellele pakutakse eraldi reisiteenindajat, kes abistavad puuetega inimesi. Samuti on 

olemas eraldi saabumis- ja väljumispunktid ning vajadusel on võimalik ka ratastooli 

kasutamise teenust tellida (Puudega ja liikumispuudega... 2013). Samuti on üks 

suurimaid kontsertisaale, Nokia Kontsertimaja, mõelnud füüsilise puudega inimeste 

peale. Nokia Kontsertimaja on paigaldanud spetsiaalsed ratastoolikohad, kuhu 

pääsetakse spetsiaalse liftiga. Parklas on olemas liikumispuudega inimestele 

invaparkimiskohad, kust leiab ka spetsiaalse lifti, mis viib kontsertimaja fuajeesse ning 

garderoobi (Liikumispuudega külastajale 2013). Samuti on informatsiooni autoril, kelle 

lähisugulased puutuvad tihedalt kokku raskendatud liikumisega, et vajadusel on 

võimalik tellida invatakso teenus. Vähemalt toimib vastav teenus Tartumaal ning paari 

päevase ettetellimise puhul saab tellida busse ka suuremale grupile. Sellega kaasnevad 

ka soodustused, kus invatakso arved tasutakse osaliselt Tartu linna poolt. See teenus 

hõlmab puudega isikute transporti kohandatud bussi või taksoga ning sellega kaasneb 

sõidukijuhi poolt kliendi abistamine sõidukisse sisenemisel ja väljumisel.  

Liikumispuudega inimeste heaolu nimel on loodud tänapäeval erinevaid koodekseid 

ning kohustusi ettevõtetele. Tänu sellele on nende inimeste elu muutunud 

täisväärtuslikumaks ning teenuste kättesaadavus on võrdväärne terve inimese 

võimalustega. Selle tõttu on oluline alati turismiettevõtete loomisel meeles pidada, et 

igal inimesel on olenemata tema tervislikust seisundist õigus turismiteenuseid valida ja 
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kasutada. Eriti oluline on see ettevõtetele, kes on konsentreerunud füüsilise puudega 

inimestele nagu seda saab olema autori poolt loodav turismiettevõte.  

1.2 Riskid füüsilise puudega inimestele loodavas 
turismiettevõttes 

 

1.2.1 Riski mõiste ja olemus 

Riskid, mis kaasnevad alustava ettevõtlusega, on ohud, mis võivad põhjustada ettevõtte 

väärtuse langust. Kõik ettevõtted on seotud riskidega, seega riske ei tohi karta, kuid neid 

peab teadma ning tundma, et neid oleks võimalik vältida või nende tagajärgi 

leevendada. Kitsamalt võetakse riski kui olukorda, kus tulemuse määramatus on 

kirjeldatav tõenöosusteooria vahenditega. Mõistega seostub ettekujutus, et on võimalik 

rääkida suuremast ja väiksemast riskist, ning et suurem risk on seotud kas halvema 

reaalselt võimalikuks peetava tulemusega või väiksema täpsusega tulemuse 

prognoosimisel. Ühest definitsiooni riskile polegi. Majanduses mõistetakse riski all 

tavaliselt ühe või mitme majandusteguri käitumise määramatusest tingitud majandusliku 

või ka muud laadi kahju võimalikkust, arvestades ka võimalikku saamata jäävat tulu. 

Riski suuruse määravad kahju võimalikkuse aste, kahju võimalik suurus ja suhtlemine 

sellise kahju võimalikkusega (Paas 2000, lk 17). Majandusriskid on täpsemalt lahti 

seletatud lisas 1.  

Paul Slovic on riski defineerinud järgmiselt: “Risk on välja kasvanud meie ühiskonna 

suurimast murest, ohtudest, ja nendega toimetulekust tänapäeva elus.” (Slovic 2000, lk 

5) 

Majandusotsuste langetamisel on enamasti tegemist olukordadega, kus võimalikke 

otsuste tagajärgi on võimatu täpselt ette näha. Selle põhjuseks on asjaolu, et otsuste 

tagajärjed sõltuvad peale vastuvõetava otsuse enda veel paljudest teistest teguritest ning 

nende kõigi mõju ei ole võimalik arvesse võtta. Prognoositav seega otsusega kaasnev 

tulemus ei ole. Võimalik ja soovitatav pole ka arvestada vaid halvima võimalusega või 

tagajärjega, sest siis tuleneb oht, et otsusega kaasnev tulemus võib osutuda halvemaks 

sellest, millega otsuse vastuvõtmisel arvestati või mida loodeti. Kui aga tulemus osutub 

paremaks, võib ka sellisel juhul saada kahju. Seda põhjusel, et eeliseid ei osata ära 
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kasutada. Seega toob igasugune määramatus endaga kaasa täiendava ebaefektiivsuse nii 

olemasolevate ressurside kui realiseeruvate võimaluste ärakasutamisel. (Ibid, lk 16) 

Riskiga on alati tegemist, kui täpset tulemust pole võimalik prognoosida. Iga 

majandusotsus iseloomustabki lisaks oodatavale tulemusele ka selle määramatusest 

tulenev risk. Kuid oluline on ka suhtumine sellesse riski. Nimelt suurema riskiga seotud 

otsuse vastuvõtmiseks peab tulemuse oodatav väärtus olema sedavõrd parem, et see 

otsustaja hinnangul hüvitaks riski suurenemise. (Ibid, lk 17) 

Ettevõtlusriskid jaotatakse [Ettevõtlusega kaasnevad riskid ...]: 

• ettevõtjast tulenevateks riskideks, mis tavaliselt ilmnevad seetõttu, et ettevõtjal 
puuduvad piisavad teadmised, oskused, kogemused või teeb ettevõtja 
valeotsuseid;  

• ettevõtjast sõltumatuteks riskideks, mis tulenevad riigi valitsemisest, 
seadusemuudatustest,  ettevõtluskeskkonnast, pankadest, ühiskonna 
arengutasemest, majanduse üldisest seisust  ja kohalike elanike hoiakutest.  

Seega ettevõtjast tulenevad riskid juhtuvad ettevõtja teadmiste ja oskuste nappusest ning 

ettevõtjast sõltumatud riskid on kas tingitud ühiskonnast või looduslikest teguritest.  

Riske on võimalik jaotada ettevõtte sisesteks ja välisteks. Riskide avaldumine on välja 

toodud tabelis 2.  

Tabel 2. Ettevõtlusriskid ja nende avaldumise võimalused 

ETTEVÕTLUSRISKID RISKIDE AVALDUMINE 
TURURISK JA 
HOOAJALISUS 

Turusituatsiooni järsud muutused, stabiilse sise- või välisturu 
puudumine või kadumine, tarbijaeelistuste muutumine või ostujõu 
langus, konkurendid ja teised samalaadsed tooted-teenused, 
konkurentide odavamad hinnad, uued mudelid ja tehnoloogiad. 

KREDIIDI- JA 
FINANTSRISK 

Laenutingimuste muutumine (nt euribor), raskused laenu põhiosa 
või intresside tagasimaksmisel, tagatisvara väärtuse järsk langus või 
hävimine. Kliendid ei tasu saadud kaupade eest õigel ajal. 

INFLATSIOONIRISK Raha oodatust kiirem väärtuse kadu, ennustatust kõrgem hinnatõus. 
KINNISVARARISK Hoonete ja rajatiste oodatust kiirem amortiseerumine, väärtuse 

langus turul, asukoha muutumine ebasoodsaks, rendilepingute 
lõpetamine.  

PERSONALIRISK Võtmeisikute lahkumine, oskustöötajate puudumine, konfliktid 
töösuhetes, töötajate ebakompetentsus, ebaausus, ebalojaalsus, 
laiskus, lohakus, distsipliiniprobleemid.  

KURITEGEVUS Vargused, huligaanidest kliendid, sulidest lepingupartnerid, 
sissemurdmised, väljapressimised, korruptsioon, vandalism jne.  
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POLIITLINE RISK Võimalikud muutused õigusaktides (eeskätt maksunduses), 
poliitiline ebastabiilsus riigis, streigid, kohalike omavalitsuste 
otsused, elanike hoiakud ja meelemuutused, suhted naaberriikidega. 

KESKKONNARISKID 
JA ERAKORDSED 
SÜNDMUSED 

Loodusõnnetused, tulekahjud, hoonete või tehnika hävimine. 
Ettevõtte tegevuse või tema toodete tõttu kannatavad keskkond või 
üksikinimesed.  

JUHTIMISRISK Ebaefektiivse juhtimise tagajärjel tulude vähenemine/kulude 
suurenemine. Juhi/omaniku ebakompetentsus, ebaausus, 
ebalojaalsus, laiskus, ebajärjekindlus, käegalöömine.  

TÖÖÕNNETUSED Katkised seadmed, lohakas suhtumine, kehavigastused ja 
kutsehaigused, nendest johtuvad nõuded ja kulud.  

Allikas: [Ettevõtlusega kaasnevad riskid ...] 

Ettevõttest lähtuvaid ettevõtlusega seotud riskid, näiteks juhtimis-, personali-, 

kvaliteedi-, kliendi- ja tööõnnetuste risk, on ettevõtte sisesteks riskideks. Ettevõtte 

välisriskid on seotud keskkonnaga, milles ettevõte tegutseb ning sisaldavad muutust 

konkurentsis, kaubandustingimusi ja maksustamist. Näiteks turu-, krediidi-ja finants-, 

inflatsiooni-, kinnisvara-, poliitiline- ja keskkonnarisk. Olulisem erinevus ettevõtte 

siseste ja välisriskide vahel on, et kui ettevõtte siseseid riske saab ettevõte kontrollida, 

siis väliste riskide üle ettevõttel otsest kontrolli ei ole. [Ettevõtlusega kaasnevad riskid 

...] 

Turisminduse suurimaks riskiks loetakse selle hooajalisust. Seda on defineeritud kui 

ajutine tasakaalutuse nähtus turismis, mis väljendub külastajate vähenemisega 

turismiettevõtetes, töötuses üldiselt ning vaatamisväärsuste külastamise alanemisega. 

(Baum, Lundtorp,  2001, lk 5) 

Kuna elu- ja ärikeskkond on pidevalt muutuv, põhjustab see uusi olukordi ning nendega 

kaasnevaid riske. Tänapäeva infomaailmas sagenevad intellektuaalse kapitaliga seotud 

riskid. Sellega seoses leiab Mart Mere, et riskide juhtimise tugevdamist suunavad 

mitmesugused finantskrahhid ning nendest tulenevad uued regulatsioonid, millega 

vastavusse viimine võtab ettevõtetelt palju ressurssi. Samuti tuleb enam tähelepanu 

põõrata ettevõtete brändi hoidmisele ja selle kahjustumise kindlustamisele. [Kuidas 

hinnata äririske?] 

Riski olemuse juures toob autor välja ka riskiallikad ja nende koosmõju, sest just 

nendest saavad riskid alguse (Lisa 1). Majandusotsuste korral on tulemuse määramatus 

ja risk alati tingitud mitmetest eri teguritest, mida võib nimetada riski allikaks. Ning ka 



 

 15 

konkreetse majandusteguri osas on sageli võimalik ja kasulik eristada täpsemalt selle 

teguri määramtatuse ja selle teguri poolt tingitud riski allikad. Näiteks finantsriski 

allikatena võib käsitleda intressi-, krediidi- ja hinnariski. Iga riskiallika poolt tingitud 

osa riskis võib nimetada osariskiks, kuna see osaleb tulemuse koguriski moodustumises. 

Seejuures võib iga riskiallikat analüüsida eraldi ja koguriski käsitleda kui nende 

koosmõju tulemust. See võimaldab täpsemalt välja kahju põhjused ja ka tingimused, 

mis teevad võimalikuks või suurendavad kahju võimalikkust. Selline analüüs võib olla 

kasulik nii koguriski olemuse paremaks mõistmiseks ja tema suuruse hindamiseks, kui 

ka riskiallikate suhtes mitmesuguste meetmete rakendamiseks. (Paas, 2000, lk 24) 

Kuna omavahelise seotuse ja nende koosmõju tulemuse analüüs on keerukam, 

kasutatakse koguriski suuruse hindamisel riski kui tervikut. Põhjuseks on see, et 

tulemust ja koguriski iseloomustavad näitajad võivad sõltuda üksikuid riskiallikaid 

eraldi iseloomustavatest näitajatest mittelineaarselt või üldse mitte olla ainult nende 

näitajate kaudu avaldatavad. Teiseks põhjuseks on sageli eristuvad riskiallikate mõju 

kogutulemustele ja kolmandaks, eri riskiallikad ei käitu üksteisest sõltumatult, sest kuna 

neid kõiki mõjutavad samad üldised protsessid ja arengusuunad. (Paas 200, lk 25) 

1.2.2 Turismindusvaldkonnas alustava ettevõtte riskid ja nende 
hajutamise võimalused 

Kõikidel ettevõtjatel on soovitav omada ettekujutust selle kohta, millised on 

ettevõtlusega seotud riskid ning kuidas neid maandada. Seetõttu tuleb ettevõtluse 

alustamisel määratleda võimalikud riskid ja koostada lahenduste ehk alternatiivsete 

tegevuste loetelu. Keskenduda soovitatakse olulisematele riskidele määratledes iga riski 

tähtsuse skaalal väheoluline-ülioluline ning tõenäosuse skaalal vähe tõenäoline-väga 

tõenäoline.  [Turundusplaani koostamise... lk 40] 

Üldistatult jagatakse riskide maandamise lahendused kolmeks:  

• riski vältimine/ennetamine;  
• riski ülekandmine; 
• riski teadvustamine 

[Turundusplaani koostamise... lk 39] 
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Riskide maandamise ja ennetamise parimaks võimaluseks  peetakse  tõhusat kontrolli 

läbi mille on võimalik vead varajaselt avastada ning välja selgitada vastutav isik. 

Seejärel peaks ettevõtte juhtkond selgitama  tehtud vead ning  missuguses töökorralduse 

etapis  vead tehti. Protsessi tulemusena on võimalik varasemalt tehtud vigasid vältida. 

[Kuidas ennetada vigu... lk 4] 

Hooajalisuse risk, kui suurim risk turisminduses, on kõrgeim põhjamaades. Nagu 

näiteks Islandil, Šotimaal, Norras ning samuti ka Eestis. Selle põhjusel on müügid 

peatatud mitmeteks kuudeks ning ettevõtte tegevus seega raskendatud. Hooajalisuse 

tüüpe on kaks: naturaalne ning institutsionaalne. Naturaalne hooajalisus on tingitud 

põhiliselt kliimast. Mõjutajateks on temperatuur, vihm, lumi ja päevavalgus. Naturaalne 

hooajalisuse varieeruvus sõltub ekvaatori ja polaarjoone kaugusest. Intitutsionaalne 

hooajalisus sõltub aga inimeste otsustest ja on palju rohkem levinud kui naturaalne. 

Intitutsionaalse hooajalisuse varieeruvus sõltub aga palju rohkematest teguritest. 

Tähtsamad neist on religioon, kultuur, eetika ja sotsiaalsed faktorid. (Baum, Lundtorp, 

lk 1) 

Tööõnnetused on ettevõtja jaoks üheks ebameeldivaimaks riskiks. Töötervishoiu ja 

tööohutuse seaduse alusel peavad tööandjad oma ettevõttes perioodiliselt läbi viima 

töökeskkonna riskianalüüsi. See tähendab, et välja selgitatakse töökeskkonna 

ohutegurid, mõõdetakse nende parameetrid ning selgitatakse töökeskkonna ohutegurite 

võimalikku mõju töötaja tervisele. Võttes arvesse ka töötaja ealisi ja soolisi iseärasusi. 

Seaduse jälgimine ning riskianalüüs aitavad ennetada võimalikke tööõnnetusi, mis 

halvimal juhul võivad lõppeda traagiliselt. (Liigand 2005, lk 95) 

Turism on kõrge konkurentsiga valdkond. Seda tingib järjest suurenev valikuvõimaluste 

suurenemine, kus juhtivaks sihtkohaks on siiski eksootilised piirkonnad. Standardid on 

kõrgemaks aetud, turistide ootused on suured ja traditsioonilistele puhkusesihtkohtadele 

ei saa enam tugineda. Et konkurentsiriski maandada, peaks põhieesmärgiks olema 

turismiteenuste ekspordi ning siseturismi arendamise tagamine ja selle alusel 

jätkusuutliku majanduskasvu tagamine. Seda nimetatakse turismipoliitikaks. 

Turismipoliitika ülesandeks on suurendada Eesti turismi rahvusvahelist 

konkurentsivõimet. Edukateks sihtkohtadeks kujunevad ettevõtted, kellel on selgelt 

välja toodud tema reaalsed plusspooled ning kindlaks tehtud tähelepanu vajavad 
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miinuspooled. Tähtis on pidev visioonide täitmine ning uute teke. Edukas on ka 

ettevõte, kes võrdleb end olemasolevate ettevõtetega, samas aga ei tohi teisi kopeerida. 

Leides  igast ettevõttest midagi head ning suunates need mõtted omaenda ettevõttesse, 

saab  luua  täiesti omamoodi karakteri ning tekitab huvi turistides. Samuti on oluline 

luua sihtgrupid, kellele ja miks just vastav turismiatraktsioon suunatud on. See tähendab 

kindlate sektorite tähelepanu ja poolehoidu, mis omakorda annab ettevõtjale 

kindlustunde ettevõtte tuleviku suhtes. (Godfrey K., Clarke J. 2000, pp 4-5) 

Rahvusvaelise konkurentsivõime suurendamiseks peaks turismiettevõte:  

• laiendama tootevalikut ja parandama turismitoodete kvaliteeti;  
• avardama turismi geograafilist ja hooajalist jaotumist Eestis; 
• parandama Eesti kohta käiva turismiinfo kättesaadavust; 
• täiustama Eesti turismilogistilist positsiooni ja juurdepääsuühendust;  
• suurendama investeeringuid Eesti tutvustamisse ja turismiinfosse;  
• soodustama investeeringuid turismiinfrastruktuuri;  
• tugevdama avaliku ja erasektori koostööd.  

[Rakendusuuringud... lk 6] 

Juhtimisriski maandamisel on oluline  juhtkonna valmidus tööd teha ning varasemad 

kogemused. Turismiettevõtte paremaks edukuseks on kasulikud ka järgmised 

omadused: kogemused ja teadmised piirkonnas, kus on plaan turismindusettevõttega 

algust teha; suureks kasuks tuleb varasem siduvus turismindusvaldkonnaga; oskus 

säilitada objektiivset ning laialdast vaadet töö osas; soovi kulutada aega ning energiat 

vajaminevate tööde tegemiseks ning oskust töötada teiste inimestega ühise eesmärgi 

nimel. Kui ettevõtte juhtkond ning personal soovib luua järjekindlat ning tulutoovat 

turismiettevõtet, peavad nad olema teadlikud ka selle mõjust kohalikele eraisikutele 

ning ettevõtetele. See annab suurema edu ettevõtjale, leidmaks võimalusi 

kompromisside näol teistega, et täita oma soovitud saavutused. (Godfrey K., Clarke J. 

2000, pp 15-16).  

Organisatsiooni jaoks on suurim vara inimesed, nende oskused ja teadmised. Riskid, 

mis on seotud personaliga, võivad avalduda mitut moodi. Pidev töö olemasoleva 

personaliga peaks aitama üle saada probleemidest, tuleb hoida konfidentsiaalsust ning 

hoiduda tööjõu voolavusest ning töötajate madalast motivatsioonist ja 

lohakusest/oskamatusest tulenevatest raskustest. Need mis alandavad töö kvaliteeti ja 

ettevõtte majandustulemusi. Lisaks konfidentsiaalsuse riskile on personaliga seotud ka 
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pettusteoht. Erinevatel põhjustel võib töötajast saada pettur, kes kõrvaldab salaja 

ettevõtte vara. Personaliriski maandamine algab põhjalikult läbi viidud värbamisega. 

Maandamiseks ning ennetamiseks tuleb teha pidevalt tööd  personaliga. Halvima 

näitena saab välja tuua juhuse, kus ühes Tallinna väikeses hästitoimivas toidupoes, 

Kadrioru serval, varastasid juhid omaniku tagant. Omanik oli sunnitud lõpuks kaupluse 

maha müüma. Oluline on, et juhil oleks pidev ülevaade töötajate tegevusest. Swedbanki 

personalidirektor Riina Varts on öelnud, et personaliriski maandada, tuleb analüüsida 

võtmeisiku riski ning püüda iga töö puhul jälgida asendatavust. Juhil peab olema pidev 

ülevaade sellest, mida töötaja teeb ning vajadusel valmis tööd ise üle võtma. Varts on ka 

öelnud, et ülioluline on ettevõtte mälu protsessid, et süsteemid ja tegevused oleks kõik 

kirja pandud ning et juhil oleks ülevaade oma inimeste tööde ja tegemiste hetkeseisu 

kohta. (Liigand, lk 76).  

Kui juhtkond ning omanikud näevad personaliriski maandamisel eeskätt probleemi 

personalis endas, siis Selveri teenindusdirektor Kadi Kütt on veendunud, et üks 

olulisemaid tegureid on juhtide eeskuju. Juht peab eranditeta kõikidest kordadest ja 

reeglitest kinni pidama. Samut lisab Kütt, et täpsed reeglid tasuvad ennast ära ning 

Selveri sisekontrollsüsteemi ülesanne on tagada, et täidetaks seadusi ja ettevõttes 

kehtestatud korda ning et aruandlus vastaks tegelikkusele.  

Nägemusi personaliriski maandamiseks on mitmeid. Ammende Villa Hotelli ja 

Restorani tegevdirektor Ene Tohv ütleb, et oluliseim on personali ja juhtkonnavaheline 

suhtlemine. Personaliriski hinnatakse kõrgelt tänu võimalikele vargustele, mida Tohvi 

arvates on kõige lihtsam ära hoida personali ja juhtkonna vahelise suhtlemisega. Tohv 

sõnab, et uustulnukat jälgivad reeglina vanemad kolleegid üsna teraselt, kuna turismi- ja 

majutusasutustes on materjaalne vastutus suur. Vajadusel õpetatakse või kutsutakse 

korrale, aga eks töötajad isa ka jälgivad üksteist. Tohv lisab, et suureks personaliriski 

allikaks on rahulolematud töötajad, kuid reeglid peavad olema selged ja ühesed.   

Järgnevaks turismindusvaldkonnas esinevaks riskiks on finantsrisk. Finantsriski on Jaan 

Masso defineerinud kui olukorda, kus tulemust saab mõõta rahas ning kus tagajärjele on 

võimalik anda väärtus, mittefinantsriski puhul pole see võimalik. Finantsriski 

maandamise jaoks on tänapäeval loodud mitmeid erinevaid asutusi ning 

organisatsioone, mille toel on võimalik tegutsema hakata. Näiteks pakub Ettevõtluse 
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Arendamise Sihtasutus riikliku starditoetust, jätkusuutliku ettevõtte käivitamiseks. Nagu 

iga toetuse taotlemisega, on ka sellel omad kriteeriumid. Starditoetust saavad taodelda 

ettevõtted, kes pole vanemad kui kaksteist kuud, kes loob vähemalt ühe aastaringse 

täistööajaga töökoha, kelle ärimudel on läbimõeldud ning tema äriplaan sisaldab lisaks 

äri kirjeldusele ka ettevõtte käivitamise kava ehk tegevusplaani ja kelle toode või teenus 

on äritegevuse alustamiseks valmis. Kui kõik eelnev sobib, on alustaval ettevõttel 

võimalik saada kuni 5000 euro suurune toetus, millest maksimaalselt rahastatakse 80 

protsenti. See tähendab, et kui projekt peaks rahastuse saama, siis minimaalselt 20 

protsenti maksumusest tuleb tasuda starditoetust taodelnud ettevõttel.  

Autor ise on perekonnakeskselt kokku puutunud Leader-programmiga ja leiab, et see on 

üks võimalustest maandada finantsriski. See tähendab, et alustaval turismiettevõttel on 

võimalik taotleda Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametilt Leader-meetme 

raames projektitoetust kuni aastani 2014.  Toetust on võimalik saada 4 kuni 60 protsenti 

abikõlbulike kulude maksumusest, maksimaalselt 200000 eurot ühe 

investeeringuprojekti kohta.  

Üheks riskiks ettevõttes on ka tööõnnetused, mis pole seotud ainult töötajatega. 

Ettevõtte territooriumil võivad viga saada ka kliendid või isikud, kes pole otseselt 

seotud ettevõttega. Tõenäoliselt on firma territooriumil, mida kasutavad peale oma 

töötajate ka kliendid ja külalised, ohte vähem, kuid ka nendega tuleks arvestada ja 

ettevaatusabinõud kasutusele võtta. (Liigand, lk 95) 

Kõige vähem turismiettevõtte tegevust mõjutavaid riske  on olnud keskkonnarisk. Kuid 

seoses Euroopa Liiduga muutuvad keskkonnanõuded rangemaks. Ettevõtted peavad 

keskkonnaküsimustele oma tegevuses järjest rohkem tähelepanu pöörama ja 

keskkonnaalane juhtimine muutub järjest olulisemaks. Mõju hindamise ja auditeerimise 

seaduse järgi on keskkonnarisk kvantitatiivselt või kvalitatiivselt mõõdetav mõju, mis 

lähtub organisatsiooni või isiku omandist, asukohast ja tegevusest ning ohustab loodus-, 

elu- ja töökeskkonda. (Ibid, lk 172). Keskkonnariski maandamiseks rakendatakse 

keskkonnaauditit ja keskkonnamõju hindamist. Keskkonnaaudit on süstemaatiline, 

dokumenteeritud ja objektiivne tõendusmaterjali kogumine ja hindamine, mille käigus 

audiitor määrab auditi ainestiku vastavuse auditi kriteeriumidele ning edastab tulemused 

kliendile. Sellega saab selgitada ja hinnata tegevuse keskkonnamõju ning õigusaktidele 
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ja normatiividele vastavust. Eestis on näiteks levinumad keskkonnaauditi tüübid 

tegevuskoha-, vastavus- ja vastutusaudit. Keskkonnamõju hindamine on aga 

kavandatava tegevuse eeldatava mõju selgitamine, hindamine ja kirjeldamine, selle 

mõju vältimis- või leevendamisvõimaluste analüüsimine ning sobivaima 

lahendusvariandi valik. Keskkonnamõju hindamine on alates 2001. jaanuarist 

kohustuslik, kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning kavandatav tegevus 

toob eeldatatavalt kaasa olulise keskkonnamõju. Hindamise oluline osa on ka üldsuse 

kaasamine ja teavitamine selle eri etappides. (Peterson, lk 19) 

Riski hindamise metoodika peab olema kõigepealt ettevõtte juhtidele arusaadav. Samuti 

peab olema selge, miks riskianalüüsi tehakse. Erik-Niiles Krossi esimene soovitus on 

see, et riskianalüüsi teeb firma ise või vähemalt võtab firma juhtkond analüüsi 

tegemisest aktiivselt osa, mitte ei osta seda täielikult sisse. Sisseostmise korral 

hakkavad konsultandid firmat tüütama igasugu küsitluslehtede ja muude 

infopäringutega, korraldavad intervjuusid, mille eesmärki ei seletata ning lõpuks 

esitavad analüüsi, mida keegi ei loe. [Uus aeg, uued riskid...] 

Kross arvab veel, et firma jaoks on riskianalüüsil mõtet siis, kui tajutakse selle tegelikku 

vajadust ja eesmärki. Firma eesmärk on teenida kasumit. Riskianalüüsi eesmärk on 

aidata ära hoida mitte niivõrd riski realiseerumine, vaid selle realiseerumisel tekkiv 

kahju firmale. Teisisõnu, riskianalüüsi eesmärk on kaasa aidata kasumi kindlustamisele. 

Kui asjale nii vaadata, muutub riskianalüüs äritegevuse loomulikuks osaks. Võimaliku 

kahju olemust ja tähendust firmale oskab tõeliselt hinnata ainult firma ise. Ainult firma 

teab, millised väärtused on talle kõige olulisemad, milline turunišš kõige tähtsam, 

millist sektorit ta kavatseb hakata arendama jne. Just sellepärast peab firma ise osalema 

riskianalüüsi tegemisel. Ja veel - riskianalüüsi üheks põhiparameetriks peaks olema ei 

midagi muud kui võimaliku kahju väärtus rahas. 

Riskide pingeritta seadmiseks ning ohu suuruse arusaadavaks hindamiseks on välja 

töötatud nii nimetatud subjekti riski maatriks. Kui firma töötab välja ja täiendab 

regulaarselt oma vajadustele vastavat riskimaatriksit, peaks arusaamine firma riskidest, 

riskide maandamisega seotud rahakulutamise otsused – kogu riskijuhtimine – muutuma 

üldarusaadavaks ja suhteliselt lihtsaks. Riskimaatriks ei ole muud kui kokkuleppeline 

raamistik riskiallikate omavaheliseks võrdlemiseks. Riski vaadeldakse, võttes arvesse 
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ohu intensiivsust, realiseerumise tõenäosust ja negatiivse tagajärje tõsidust. Maatriksi 

koostamisel on oluline kindlaks teha võimalikult täielik riskiallikate kogum ning 

riskialused objektid, nähtused ja inimesed ettevõttes. Kui firmad riskianalüüsi juba ette 

võtavad, on tarvis tagada selle ala jätkusuutlikkus. Maailmas on leiutatud 

mitmesuguseid monitooringu süsteeme, mis peaksid tagama riskide põhikomponentide 

pideva jälgimise. Taolist jälgimist on muide märksa ohutum firmasse sisse osta kui 

riskianalüüsi ennast. Väikeses firmas võib riskimaatriksit pidada firmajuht ise. 

Suuremas ettevõttes võiks selleks olla eraldi inimene või inimesed. Kindlustusfirmades 

tegelevad nende spetsiifiliste riskide hindamisega terved osakonnad. [Uus aeg, uued 

riskid...] 
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2 EESTI TURISMINDUSVALDKOND, FÜÜSILINE PUUE 
JA SELLEGA KAASNEVAD RISKID 

 

2.1 Puude mõiste, puuetega inimeste koosseis ja seos 
turismindusega Eestis 

Autori soov kirjutada bakalauruse lõputöö teemal “Füüsilise puudega inimeste 

teenindamiseks loodava turismiettevõtte riskid ja nende vähendamise võimalused” tuli 

isiklikust soovist luua Lõuna-Eesti piirkonnas turismindusettevõte, mis on suunatud just 

füüsiliste puuetega inimestele. Autor omab 24-aastast kogemust füüsiliste puuetega 

inimestega olles ka viimased 8 aastat oma onu, kes sündis selgroo vigastusega, isiklik 

abistaja. Samuti on autoril juba varasemalt alustatud turismitalu ehitamisega ning 

vastavale projektile ka Eesti Töötukassale äriplaan (Lisa 2) esitatud toetuse saamise 

eesmärgil. Autorile pole veel otsus teatavaks tehtud. 

Ettevõtte ärivaldkonnaks oleks turismindus, majutamine, loodustegevused ning 

toitlustuse pakkumine. Kuna turismindusvaldkonna suurimaks riskiks on hooajalisus, 

siis on oluline leida erinevaid võimalusi, kuidas vaiksemal turismindushooajal hakkama 

saada. Vaiksemaks hooajaks on Eestis kalendrikuudest september kuni mai kuu. 

Oluliseim on pakkuda kõikidele atraktrsioonidele ligipääsu füüsilise puudega inimestel.  

Kuna turismitaluga on plaanis hakata tegelema Eestis, Põlvamaal, Valgjärve vallas, toob 

autor teises peatükis välja peale Eesti üldiste statistiliste andmete ka informatsiooni 

turisminduse kohta selles kindlas piirkonnas. Vajalike andmete leidmisel kasutati 

kirjandust Statistikaameti kodulehelt ning samuti saadi abi Valgjärve Vallavalitsuselt. 

Statistilised andmed on võetud aastate 2008 kuni 2012 kohta põhjusel, et 2013. aasta 

statistilised andmed on veel puudulikud ning osati kättesaamatud.  

Veel üks põhjus, miks autor soovib keskenduda füüsiliste puuetega inimestele, on 

järjepidev teema aktuaalsus viimasel ajal seoses töövõimetuse kaotamisega ning selle 

asendamisega töövõimekusega. Töö koostamisel oli autorile suureks abiks lähisugulane, 

kes on Eestimaa Puuetega Inimeste Koja asutaja ning ka praegune Tartumaa Puuetega 

Inimeste Koja juhatuse liige Aleksander Nukka.  
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Puue on inimese anatoomilise, füsioloogilise või psüühilise struktuuri või funktsiooni 

kaotus või kõrvalekalle, mis koostoimes erinevate suhtumuslike ja keskkondlike 

takistustega tõkestab ühiskonnaelus osalemist teistega võrdsetel alustel. Eelneva mõiste 

seletas lahti Tartumaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse liige Aleksander Nukka. Kuigi 

puuet on veel võimalik käsitleda mitmeti, vastavalt meditsiinilisest ja sotsiaalsest 

mudelist, siis puudega inimeste organisatsioonid eelistavad tavaliselt sotsiaalsel mudelil 

põhinevat mõistet, sest see väljendab kõige selgemalt ühiskonnast ja elukeskkonnast 

tingitud piiranguid, mis ei võimalda puudega inimestele teistega võrdselt ühiskonnaelu 

erinevates valdkondades täisväärtuslikult osaleda.  

Puuetel esineb veel kolm erinevat raskusastet, mille alusel määratakse inimestele 

rehabilitatsiooniteenuste maht. Kuna autori poolt loodavas turismiettevõttes on üheks 

teenuseks rehabilitatsiooniteenus, siis leiab ta, et on oluline olla teadlik nendest 

astmetest. Aleksander Nukka sõnul on sügav puue määratud inimesele, kelle igapäevane 

tegutsemine või ühiskonnas osalemine on täielikult raskendatud. Raske puue on 

inimesel, kellel igapäevane tegutsemine või ühiskonnaelus osalemine on piiratud. 

Keskmine puue on inimesel, kelle igapäevases tegutsemises või ühiskonnaelus 

osalemises esineb raskusi. Raskusaste määramisel võetakse arvesse tegevusvõimet, 

terviseseisundit, kõrvalabi ja juhenduse vajadust, elukeskkonda ja puudest tingitud 

lisakulutusi. Samuti lisab Aleksander Nukka, et koos puude määramisega koostatakse 

inimesele isiklik rehabilitatsiooniplaan, millega määratakse puudega inimesele 

vajalikud teenused, et suurendada võimalikult palju puudega inimese iseseisvust, 

sotsiaalset osalemist, kaasatust ja rahulolu. Nende teenuste pakkumisest ongi autor 

huvitatud tulevase turismitalu loomisel.  

Autori meelest on eriti oluline käituda vastavalt ÜRO õiguste konvensioonile, seega 

pakkuda teenuseid sellise kvaliteediga, et füüsilise puudega inimene ei peaks pöörama 

tähelepanu enda erinevusele ja saama kasutada teenuseid samaväärselt nagu seda teevad 

puudeta inimesed.  
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Aleksander Nukka väitel oli aastaks 2012 puuetega inimeste arv Eestis ületanud 134000 

inimese piiri, mis moodustab kogu Eesti rahvastikust üle 10%. Täpsemate andmete 

saamiseks võeti ühendust Puuetega Inimeste Koja juhtispetsalistiga, et saada ülevaadet 

muutuste osas aastatel 2008 kuni 2012 (Joonis 1).  

 

 
Allikas: Eesti Puuetega Inimeste Koda 

Joonis 1. Puuetega inimeste osatähtsus rahvastikus aastatel 2008 kuni 2012. 

Viimased kümme aastat on puuetega inimeste koosseis olnud pidevas tõusujoones. 

Joonisel 1 on välja toodud statistika, kust on võimalik välja lugeda muutused aastatel 

2008 kuni 2012. Aastatel 2008 kuni 2009 oli puuetega inimeste osakaal samal tasemel, 

kus see moodustas kogu rahvastikust 8,8%. 2010 aastal arv kasvas 0,2% ning ulatus 

seega 9%’ni. Eriti järsk tõus esines aastatel 2011 ja 2012. Täpsemalt oli 2011. aasta 

puuetega inimeste osakaal Eestis 9,6% ning aastaks 2012 oli see tõusnud lausa 

10,5%’ni. See tähendab, et olukord Eestis on halvenev ja seda tingivaks suureks 

faktoriks võib lugeda pidevalt vananev elanikkond. Seda enam on oluline ettevõtetel 

lähtuda asjaolust, et aina suurem osa elanikkonnast vajab ligipääsetavuseks 

ettevõtetesse ning meelelahutusasutustesse eritingimusi ja liikumist soodustavaid 

abivahendeid.  
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Valdavalt on tegemist eakate inimestega. 56% puuetega inimestest on 63-aastased või 

vanemad, 37% on tööealised ning 7% on vanuses kuni seitseteist eluaastat, mis 

tähendab, et teenuse arendamisel tuleb lähtuda sellest, et turismiettevõtte peamisteks 

külalisteks on vanemad ja vähemalt tööealised inimesed.  

Eesti Puuetega Inimeste Koja arengukava aastateks 2011 kuni 2016 peab oluliseks 

saavutada olukorda, kus puuetega inimestel oleks võimalik tegeleda sarnaste 

tegevustega nagu seda saavad teha terved inimesed, ütleb Aleksander Nukka. Ta väidab 

ka, et kuna liikumispuue on levinuim puue, pööratakse sellele erilist tähelepanu. See 

annab eelise ettevõtetele, kes pööravad tähelepanu ligipääsetavusele, sest Eesti Puuetega 

Inimeste Koda on valmis neid aitama ning võimalusel toetama.  

Tuginedes statistikale (Joonis 1) on ilmselge, et abivajajate ja mitte-aktiivsete elanike 

arv suureneb. Selle tõttu leiabki autor, et kuna Eesti riik on väike, on ka puudega 

inimene üks väga tähtis osa Eesti ühiskonnast. Kõigile peab andma võimaluse osaleda 

ja panustada ühiskonnaellu vastavalt tema võimetele. Tolerantsus ja austus erinevuste 

suhtes ja puuetega inimeste tunnustamine ühiskonna loomuliku osana on see, millest 

Eestis sageli puudu jääb. Orienteeritus paremale ning edukamale elule on tekitanud 

olukorra, kus väga paljud ühiskonnaliikmed, kaasa arvatud puuetega inimesed, 

tunnevad ennast kõrvalejäetuna.  

Mitte ükski seadus ega dokument ei muuda kellegi elu paremaks, aga kui toetada ning 

luua puuetega inimestele võimalusi võtta osa tegevustest, nagu näiteks seda on autori 

poolt loodav turismiettevõte, anname sellega mõista neile, et nad on vajalikud igaühele 

meist ning kogu Eesti ühiskonnale.  

Autor leiab, et kõikide abivajajate inimeste abistamine ja võrdsete võimaluste loomine 

peaks olema erinevate institutsioonide iseenesest mõistetav kohustus.  
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2.2 Turismindus Eestis, Lõuna-Eestis ning Põlvamaal aastatel 
2008-2012 

 
Eesti Statistikaameti andmetel peatus Eesti majutusettevõtetes 2008. aastal ligikaudu 

2,4 mln  turisti (Joonis 2). 2009. aastal majutatute arv vähenes 230 000 võrra. Alates 

2010. aastast on majutatute arv pidevalt suurenenud. 2010. aastal majutati üle 2,4 

miljoni turisti, 2011. aastal üle 2,7 niljoni  turisti ja 2012 aastal üle 2,8 miljoni turisti.  

 

Allikas: Eesti Statistikaamet  

Joonis 2. Majutatud turistid aastatel 2008-2012 

Siseturistid moodustasid kolmandiku majutusettevõtete klientidest. Majutusettevõtetes 

peatus 2012. aastal 966 tuhat siseturisti, mis on 5% rohkem kui 2011. 2012. aasta oli 

Eesti Statistikaameti andmetel siseturismi rekordaasta. (Statistikaamet 2013, lk 52) 

Aastatel 2008 kuni 2012 (Joonis 3)  on majutatute hulgas olnud kõige rohkem soomlasi. 

2008. aastal majutati 728 000,  2012. aastal oli 829 000 soomlast. Venemaalt saabunud 

majutatute arv on suurenenud  184000 ja Lätist saabunud majutatute arv 21 000 võrra. 

Rootsi turistide arv on jäänud samaks. Kaugematest välisriikidest saabunud majutatud 

turistide arv  on suurenenud 13 000 majutatu võrra. Kui erinevate riikide puhul saame 

täheldada kõikuvat külastatavust, siis Venemaa kodanike külastatavus Eestis on järjest 
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suurenev. Näiteks 2008 aastal peatus Eestis umbes 900 000 Venemaa kodanikku ning 

aastal 2012 oli selleks arvuks juba 2 800 000 Venemaa kodanikku. Autori arvates võib 

2012 aasta statistika erineda andmetega praeguses olukorras, aastal 2014. Sellise 

arvamuse põhjuseks on pidevalt suurenevad pinged Lääneriikide ja Venemaa vahel, mis 

said alguse Venemaa sissetungil Ukrainasse 2014. aasta alguses peale siseriiklike 

massirahutuste. Kahjuks pole aga Statistikaametist kättesaadavad täielikud andmed 

2013. ja 2014. aasta kohta. 

 

 
Allikas: Eesti Statistikaamet 

Joonis 3. Majutatud välisturistid 2008-2012 

Eesti Statistikaameti andmeil peatus 2012. aastal Eestis 2,8 mln välisturisti, ehk 0,5 mln  

rohkem kui aastal 2008. Samas külastas 2012. aastal Eestit Suurbritanniast 22%, 

Rootsist ja Itaaliast kummastki 9% ning Norrast ja Poolast kummastki 6% vähem turiste 

kui 2011. aastal (Statistikaamet 2013, lk 52).  

Kui aga vaadelda füüsiliste puuetega inimeste turisminduse osatähtsust ja 

majutusvajadust, siis see number on küll väike, kuid oluline on ka see, et turismiasutusi, 

kes pakuvad teenust sellisele rahvastiku osale, on samuti minimaalne. Näiteks Põlva 

maakonnas on 2014 aasta seisuga vaid neli turismiasutust, kuhu on ligipääs võimaldatud 
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ka füüsiliste puuetega inimestele. Aleksander Nukka sõnul toimub Puuetega Inimeste 

Kojal keskmiselt 96 väljasõitu aastas. Keskmine inimeste hulk ühe reisi kohta on 50 

inimest. Seda pole sugugi palju, sest kokku kuulub Eesti Puuetega Inimeste Koja 

organisatsiooni 2400 inimest. Samuti lisab ta, et kohad on hoolikalt valitud 

ligipääsetavuse järgi majutusasutustesse ning et külastatavad kohad võimaldaksid 

ligipääsu ka füüsiliste puuetega inimestele. Praegusel hetkel toimub enamus turismireise 

Lõuna - Eestis. Põhjuseks on kvaliteedi, odavuse ning tulemuste poolest kiidetud 

Värska Sanatoorium. Samuti rõhutatakse loodusrikkust ning linnast eemaloleku 

võimalust.  

Kuna ettevõtlusvaldkonna kasum on üheks näitajaks ettevõtete vajalikkusest turul ja mis 

näitab ka pidevat arengut, siis toob autor välja turismindusvaldkonna kasumid aastatel 

2008-2012. Kui aastatel 2008 kuni 2010 olid näitajad negatiivsed, siis aastatel 2011 ja 

2012 on ärikasumiks kuni 37000 eurot. (Joonis 4) 

 
Allikas: Eesti Statistikaamet 

Joonis 4. Majutus- ja turismiettevõtete ärikasum aastatel 2008 kuni 2012 

Kui aastal 2008 oli Eesti Statistikaameti andmetel turismiettevõtete ärikahjumiks 21448 

tuhat eurot ja aastal 2009 kasvas kahjum 4530,2 tuhat eurot, ehk 25 978,2 tuhande 

euroni, siis aastaks 2010 oli ärikahjum vaid 4062 tuhat eurot. Tõus oli märkimisväärselt 
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suur, lausa 21 916,2 tuhat eurot. Kuid kui vaadata järgnevate aastate tõuse, on need 

veelgi muljetavaldavamad. Nimelt aastaks 2011 tõusis kasum 31 016,5 tuhat eurot, ehk 

siis 2011. aastaks oli ärikasumiks 26 954,5 tuhat eurot. Mitte küll nii suure tõusu kui 

aasta 2011, tegi tõusu ka aasta 2012. Täpsemalt tõusis majutus- ja turismiettevõtete 

ärikasum 10037,3 tuhat eurot, mis teeb kokku 36 991,8 tuhat eurot. Seega andmeid 

analüüsides on võimalik mõista, et turismindusvaldkond on aina kasvav ning 

potensiaalne ettevõtlusvaldkond, sest viie aastaga on ärikasum kasvanud 58 436,8 tuhat 

eurot.  

Turisminduse pideva arengu tõttu Eestis on vastavat teenust pakkuvate ettevõtete kasv 

olnud pidevas tõusus. Kui eelmises lõigus oli näha, et majutatute arv on pidevas kasvus, 

siis on mõistetav, et majutuskohtade arv on samuti tõusuteel. (Joonis 5) 

 Allikas: Eesti Statistikaamet 

Joonis 5. Majutuskohtade mahutavus voodikohtade arvestuses Lõuna-Eesti piirkonna 

järgi. 

Eesti Statistikaameti andmetel oli aastal 2008 Lõuna-Eestis majutuskohtade mahutavus 

9438 inimest. Aastal 2009 kasvas majutuskohtade arv 449 voodikoha võrra, mida on 

vähe, kuid kui vaadelda aastat 2010, siis võrreldes aastaga 2009 kasvas kohtade arv vaid 

356 koha võrra, mis on kokkuvõttes terve Lõuna-Eesti kohta 10 243 voodikohta. 
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Aastatel 2011 oli kasv samuti väike võrreldes aastaga 2012, kui aastal 2011 kasvas 

majutuskohtade voodikohtade arv 10 529’ni. Kuid aastal 2012 kasvas arv jõudsalt, 938 

ühiku võrra, mis tähendab, et aastaks 2012 oli majutuskohtade voodikohtade arv 11 467 

ühikut. Kui vaadelda kogu Eestit, siis on majutusasutuste voodikohtade arv Lõuna-

Eestis suur, sest kogu Eesti peale kokku oli olemas 2012. aastal 52 979 voodikohta, mis 

osutub loodava ettevõtte jaoks suureks riskiks, et ennast turul kehtestada.  

Autor peab oluliseks riskiks hooajalisust. Eesti kliima on keeruline ning kõikuv, mille 

tõttu on eriti just turismiettevõtetel raske prognoosida eelolevaid aastaid ning 

külastatavuse arvu. Kuna turismitalude põhikäive tuleb majutamiste eest, siis peab autor 

oluliseks tuua välja andmeid Eesti Statistikaametist majutatute ööbimised kuude järgi 

Põlvamaal (Joonis 6), kuhu plaanitav ettevõtte luua kavatsetakse.  

 
Allikas: Eesti Statistikaamet 

Joonis 6. Turistide ööbimised Põlva maakonnas aastatel 2008-2012. 

Jooniselt 4 on märgata suurt kõikumist turistide liikumises turismindusvaldkonnas. 

Nimelt september kuni mai lõpp on vaiksemad, sest ilmastikuolud on kehvad ning 

puuduvad piisavad mõjutavad aspektid panna turisti tulema Põlvamaa piirkonda. Samuti 

on suureks miinuseks puuduvad atraktsioonid Põlvamaal talviste tegevuste osas. Suvel 

aga on külastatute arv suurem. Juuni kuu lõpust kuni augusti kuu lõpuni on tihedam 
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turistide läbikäidavus. Põhjuseks on suviste vaatamisväärsuste suur hulk ning 

sportimisvõimalused. Täpsemalt on aastatel 2008-2012 septembrist kuni mai kuuni 

majutatute arv keskmiselt 4500-6500 turisti. Juuni kuust kuni septembrini on aga 

majutatute arv alates 9200 inimesest kuni 16 100 inimeseni, mis tähendab, et kõikumine 

ületab kahekordselt madalama hooaja majutamise. Kui aga vaadelda aastate lõikes 

ööbinute arvu, siis aastal 2012 on kõrghooajal ööbijaid rohkem kui eelnevatel aastatel. 

Põhjuseid võib olla mitmeid, sest aastal 2012 oli Põlvamaal rekordarv majutuskohtade 

mahutavuse koha pealt ning samuti ka välisturistide külastatavuse poolest. Kuid igal 

juhul on tegemist areneva ning jätkusuutliku piirkonna ning ärivaldkonnaga.  

2.3 Autori poolt loodava turismiettevõtte riskid ja nende 
maandamise võimalused 

Kuna üheks töö eesmärgiks on leida võimalikud riskid, mis mõjutavad autori poolt 

loodava ettevõtte jätkusuutlikust ning arengut, siis selles alapeatükis toob autor välja 

seda ettevõtet mõjutavad riskid ning nende maandamise võimalused.  

Ettevõtte loomisel on oluline arvestada kohe alguses tuleneva finantsriskiga. Kui on 

olemas mitmeid erinevaid ettevõtlusvorme, kus kogu stardifinantseering tuleb leida 

isiklikest vahenditest, siis turismindus ning eriti puuetega inimestele mõeldud ettevõtete 

toetusprogramm on hästi läbi mõeldud. Autori meelest on mõistlik kasutada toetusi, 

mida pakub Eesti riik ja Euroopa Liit. Kindlasti on plaanis kasutada Eesti Töötukassa 

poolt pakutavat ettevõtluse alustamise toetust, sest autor on hetkel Töötukassas arvel 

ning loodabki leida väljendust oma oskustele ning kogemustele läbi turismiasutuse. 

Töötukassa poolt pakutava toetuse rahaline väärtus on 4474 €. Autoril on vastav 

äriplaan toetuse saamiseks juba esitatud ning ootab tagasisidet (Lisa 2). Kahjuks aga on 

Eesti Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS) ette näinud, et taodelda toetust Eesti 

Töötukassast, ei paku EAS lisaks starditoetust jätkusuutliku ettevõtte alustamiseks. 

Põhjuseks on tõsiasi, et mõlema toetuse rahastajaks on EAS.  

Selle asemel on autoril kavas taotleda stardiabi Euroopa Liidust Euroopa Sotsiaalfondi 

vahenditest, kust pakutakse rahalisi toetusi hooldusteenuste osutamise ja teenuste 

arendusprojektidele. Üks olulistest teenustest, millele Euroopa Sotsiaalfondist rahalisi 

vahendeid palutakse,  saab olema füüsiliste puuetega inimeste transport loodavasse 
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turismiettevõttesse neile isikutele, kellel see võimalus puudub. Samuti loodetakse leida 

võimalusi  rehabilitatsiooniteenuste pakkumiseks, mille osas pakub 

Sotsiaalkindlustusamet täielikku kompesiatsiooni teenust kasutavale füüsilise puudega 

inimesele. Samuti on plaanis pakkuda teenusena rehabilitatsiooniplaanide koostamist. 

Kolmandaks ja viimaseks oluliseks toetusallikaks võiks olla autori arvates Leader-

meetme kaudu saadav rahaline toetus, mille alusel makstakse kuni 60% investeeringu 

maksumusest. Selle toetuse kriteeriumiks on maa-piirkonnas ettevõtluse arendamine 

ning koostöö teiste maapiirkonnas tegutsevate ettevõtetega, mis ka loodava ettevõtte 

äriplaanis on välja toodud. Täpsemad andmed koostööettevõtetest ning parteritest leiab 

lisast 2.  Seega, finantsriski maandamiseks loodab loodava ettevõtte asutaja leida 

võimalikult palju vahendeid pakutavatest toetustest ning pakkuda teenuseid inimestele, 

kes seda kõige enam vajavad ja kellele selle teenuse kompenseerib 

Sotsiaalkindlustusamet. See madaldab riski, sest riigi kogus on olla eeskujulik maksja 

ettenähtud maksetähtaja jooksul. 

Oluliseks riskiks just Lõuna-Eestis on konkurentsirisk. Loodava ettevõtte erilisuse 

määravad liikumispuudega inimesed. Selle tõttu on majutust ja turismiteenuseid 

pakkuvaid ettevõtteid Põlvamaal vaid kolm, kus vaid üks pakub vaatamisväärsustele 

lisaks ka majutust. Suurimaks konkurendiks osutub Karaski Keskus, kus sarnaselt autori 

poolt loodavale ettevõttele pakub majutamist, toitlustamist, rehabilitatsiooni, 

matkaradade külastamise võimalust ja seminaride läbiviimiseks vajalikke ruume. 

Kaheks teiseks Põlvamaal liikumist võimaldavad turismiasutusteks on Eesti 

Maanteemuuseum ja Piusa Koobaste Külastuskeskus. Karaski keskuse eeliseks on 

toimimine aastast 1997, mis on kindlasti tekitanud mitmeid lojaalseid ja rahulolevaid 

kliente. Kuigi teenused on Karaski Keskusega sarnased, leiab autor, et pikaajalised 

kogemused liikumispuuetega inimestega ning lähisugulaste paiknemine Tartumaa 

Puuetega Inimeste Koja ning Noorteklubi Händikäpp juhatuse liikmetena madaldab 

konkurendiriski oluliselt. Kuid tähtis on samuti turundus. Enamjaolt otsitakse infot 

sihtgruppide kohta internetist või ajalehtedest, kuid lisaabi loodetakse saada 

reklaamkleebistest, lisades neid infotahvlitele ning rohkem läbikäidavamatesse 

kohtadesse. Tänapäeva turunduses mängib suurt rolli ka sotsiaalmeedia. Sellega seoses 

on plaanis luua koduleht ning reklaamida kogu tegevust ning teenuste pakette praeguses 

kõige populaarsemas sotsiaalvõrgustikus maailmas, Facebookis. Samuti plaanitakse 
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kasutada turunduse eesmärgil kõikvõimalikke internetivõimalusi, nagu näiteks 

arikataloog.ee, inforegister.ee, parim.ee, 1182.ee, kontakt.ee jne.  

Personaliriski suurendab see, et ettevõtte on plaanis luua maakohta. Nimelt 

maapiirkonnas on puudus haritud ning kompetentsest tööjõust. Kuid see pole suurim 

probleem. Suuremaks probleemiks kujuneb personali leidmine üldiselt, sest Valgjärve 

vallas on rahvastiku tihedus märkimisväärselt madal. Statistikaameti andmetel on 

keskmiselt ainult 10 kuni 24 inimest ühe ruutkilomeetri peal ning Valgjärve vallas elas 

aastal 2013 vaid 1374 inimest. See arv on pidevalt vähenemas. Pindala on Valgjärve 

vallas 143,1 ruutkilomeetrit. Täpsemaks probleemi mõistmiseks kasutatakse Eestis 

demograafilist tööturusurveindeksit. Demograafiline tööturusurveindeks on näitaja, mis 

võimaldab prognoosida piirkonna tööealise rahvastiku arvu lähitulevikus. Kui indeks on 

täpselt 1, siis siseneb järgmisel kümnendil tööturule eeldatavalt sama palju inimesi, kui 

sealt vanuse tõttu välja langeb. Kui indeks on ühest suurem, siis siseneb järgmisel 

kümnendil tööturule eeldatavalt sama palju inimesi, kui sealt vanuse tõttu välja langeb; 

alla ühe jääv näit peegeldab aga vastupidist olukorda [Läänemaal jääb...]. Näiteks 

Valgjärve valla indeksiks oli aastal 2012 0.66, mis on oluliselt madalam kui eelmistel 

aastatel. Veel aastal 2008 oli indeksiks 0.85. See on muret tekitav ning olulist 

tähelepanu vajav asjaolu, sest ettevõtted ei saa maapiirkonnas toimida kui puudub 

vajaminev tööjõud. Loodav ettevõte loodab seda situatsiooni parandada ning leida 

lahendusi ka tulevikus, et Valgjärve vallal oleks jätkusuutlikkust. Vastava riski 

maandamiseks on autoril plaanis leida vajaminev personal erinevate tänapäevaste 

kanalite kaudu. Üheks kõige olulisemaks peab autor veebiaadressi www.cv.ee , kuhu on 

võimalik lisada töökuulutused ning samuti leida tööotsijate seast sobiv kandidaat. 

Hiljem, kui vajaminevad inimesed on olemas, tuleb rõhutada, et  personal on ettevõtte 

alustala, mille tõttu on väga oluline pidev koostöö. Selle tulemusena oleks võimalik 

saada üle erinevatest riskidest ning ettejuhtuvatest probleemidest. Tähtis on meeles 

pidada, et lohakus, oskamatus ning madal motivatsioon alandavad töö kvaliteeti ning 

äriühingu majandustulemusi.  

Ettevõtluses turisminduses on aga suurim risk hooajalisus. Kui vaadelda kogu Eestit 

üldiselt, on olukord halvenemas ning rannajoon ja selle piirkond, mida Eestis on 3794 

kilomeetrit. Turimindusega tegelevad ettevõtted saartel, Võrtsjärve ning Peipsi järve 
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ääres pakuvad enamjaolt oma teenuseid vaid hooajal, kui ilmastikutingimused on 

soodsad ja turisti jaoks ahvatlevad. Sealsed talvised olud on aga turistide jaoks liialt 

külmad ning selletõttu ka mitteatraktiivsed. Kui aga uurida olukorda Lõuna-Eestis 

Valgjärve lähistel, kuhu autori plaanitav turimiettevõte rajataks, siis olukord on parem. 

Selles piirkonnas maandab hooajalisuse riski erinevad asutused, mis pakuvad turistidele 

meelelahutust kindlal perioodil. Näiteks võime välja tuua Valgjärvelt 10 kilomeetri 

kaugusel asuvad Otepää Spordikeskus, Suusakeskus, Seikluspark jne. Samuti on suvel 

võimalik füüsilise puudega inimesel kasutada Pühajärve paadisadama teenuseid,  

matkaradu, mis kulgevad ümber Pühajärve ning on osaliselt kaetud laudteega. Samuti 

on ettevõttel plaanis luua linnuvaatlustornid, mis on varustatud ratastooli kandmiseks 

spetsiaalselt kohandatud liftidega. Samuti on plaanis teha laudtee ka turismiettevõtte 

ümberkaudsetesse metsadesse ning soodesse.   
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KOKKUVÕTE	  

Turismindus on ettevõtlusvaldkond, mis on peale teist maailmasõda olnud pidevalt 

tõusuteel. Seda kinnitavad erinevad teadusartiklid ning statistilised andmed, nagu 

näiteks Eesti Statistikaamet. Eesti on olnud alati ka atraktiivne piirkond teistele 

riikidele, sest peale heade transporditeede ning erinevate  transpordivõimaluste on 

asukoht soodne ka turismiteenuste arendamise poole pealt. Kuid olenemata paljudest 

soodsatest teguritest peavad ka eestlased arvestama võimalike riskidega, mis hõlmavad 

ettevõtlusvaldkonda ning turismindust Eestis.  

Kuna kõik ettevõtted on majandustegevuses seotud riskidega, siis oluline on riske teada 

ning tunda, et neid oleks võimalik õigeaegselt maandada või leevendada. Selle tõttu 

ongi ettevõttele kõige keerulisem majandusotsuste langetamine, sest tagajärgi on 

tavaliselt võimatu ette näha ja kui tagajärjed on prognoosimatud, on alati tegemist 

riskiga. Seega iseloomustabki iga majandusotsus lisaks oodatavale tulemusele ka selle 

määramatusest tulenev risk. 

Riskid on võimalik jaotada kaheks. Ühed neist on ettevõtjast tulenevad riskid, mis on 

otseselt seotud ettevõtte juhtkonnaga. Põhjusteks on enamjaolt puuduvad piisavad 

kogemused, teadmised või oskused. Teiseks on riskid, mis pole ettevõtjast tulenevad. 

Nendeks võib lugeda riske, mida tekitab seadusandlus ja kord, pankade orienteeritus, 

inimeste hoiakud ja majanduse üldine olek. Omakorda on võimalik neid kahte riske 

veelgi laiemalt vaadelda. Täpsemalt on see välja toodud autoril töö lisas 1.  

Lähtudes bakalaurusetöös uuritud teatmeteostest on Eesti turisminduse üheks suurimaks 

riskiks turisminduse hooajalisus. Kuna Eestit ümbritseb 3794 kilomeetri pikkune 

rannajoon, siis just peamiselt selle tõttu turistid siia puhkama tulevad. Kuid Eesti kliima 

ei soosi alati seda ning seetõttu on turismindusega mõistlikum tegeleda rannikul ja 

Lõuna-Eestis, kus on laialdasemalt vaatamisväärsusi, meelelahutus- ja 

sportimisvõimalusi pakkuvaid asutusi. Samuti leiab autor, et hooajalisuse riski 

vähendab suunitlus füüsilise puudega inimeste sihtgrupile.  

Teine tähtis risk on finantsrisk. Töö käigus leidis autor, et jällegi on suureks abiks 

ettevõtte loomisel ja finantsriski maandamisel suunitlus puuetega inimestele. Vastavale 
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sihtgrupile teenuste loomisel on sotsiaalameti ning Euroopa Liidu poolt soodustusi ning 

toetusi, mis aitavad ettevõttel tegutsema hakata. Seda riski maandab ka asjaolu, et 

puuetega inimeste osatähtsus Eestis on tõusnud üle 10 protsendi ja teema on praegusel 

hetkel vägagi aktuaalne. Aktuaalsus aga omakorda tagab uued soodustused ning 

väljavaated ettevõtetele, kes mõtlevad ka inimestele, kelle liikumis- või mõni muu 

füüsiline puue ei ole varem võimaldanud mingisuguseid spetsiifilisi teeuseid kasutada.  

Samuti peetakse oluliseks riskiks konkurentsiriski. Töö autor isiklikult leiab töö käigus, 

et parim võimalus riski maandamiseks on koostöö tegemine ümbritsevate ettevõtetega 

ning turule tulemine millegi erakordsega. Nagu näiteks on selleks füüsilise puudega 

inimestele konsentreerumine. Eriti oluline on asjaolu, et selliseid ettevõtteid, nagu seda 

on plaanis luua töö autoril, ei ole Eesti palju. Teine sarnane ettevõte on vaid Karaski 

Keskus, kes on juba aastaid loonud võimalusi füüsilise puudega inimestele. Selles autor 

konkurentsi ei näinud, pigem loodetakse leida koostöö võimalusi, et puuetega 

inimestele pakutav teenus oleks veelgi täiuslikum. Samuti maandab konkurentsiriski 

autori lähisugulase Puuetega Inimeste Koja juhatuse liikme staatus ning isiklik kogemus 

füüsilise puudega inimese vajaduste kohta viimastel kahekümnel aastal. 

Viimane, kuid mitte vähem olulisem risk on personalirisk. See on ainuke risk, mille 

maandamisel tuleb kahjulikuks asjaolu, et tegemist on maapiirkonda loodava 

ettevõttega. Selle ebasoodsa põhjuse loob kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavus. Samuti 

on kahjulikuks asjaoluks vananev elanikkond ning Valgjärve vallast välja suunduvad 

noored, kes asuvad elama linnadesse.  

Lähtudes bakalaurusetöö raames uuritud riske, mis mõjutavad füüsilise puudega 

inimestele loodavaid turismiettevõtteid selgus, et parim võimalus riske vähendada on 

teha pidevat koostööd ametkonnad, kes tegelevad füüsiliste puudega inimestega ning 

nende eest seisavad. Töös on välja toodud ning leitud, et autori poolt loodava ettevõtte 

parimaks võimaluseks turul hakkama saada on konsentreeruda tutvustele Puuetega 

Inimeste Kojas ning MTÜ Händikäpas. Nende kahe asutuse kaasabil on võimalik 

taotleda riske maandavaid toetusi ning leida parimad lahendused füüsilise puudega 

inimeste teenindamiseks ning konkurentsiriski maandamiseks. Samuti on oluline 

varasem kokkupuude ning kogemus füüsilise puudega inimestega, et mõista nende 

vajadusi ning võimeid erinevate atraktsoonidega hakkama saada.  
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LISAD	  
Lisa	  1	  Majandusotsustega	  kaasnevate	  riskide	  liigitamine	  

LIIGITAMISE ALUS RISK RISKI VORM JA SISU 
RISKI HINDAMISE VIIS Objektiivne risk Sisaldab, kirjeldab tagajärge, tulemuse 

objektiivselt eksisteerivat määramatust 
 Subjektiivne risk Tagajärje, tulemuse määramatust 

sisaldav, kirjeldav subjektiivne, 
tunnetuslik hinnang 

RISKIALLIKATE 
OMAVAHELINE 
KOOSTOIMIMINE 

Süstemaatiline risk Riski osa, mis on määratud ühiste 
riskiallikate poolt  

 Spetsiifiline risk Riski osa, mis on põhjendatud 
sõltumatult käituvatest riskiallikatest, 
mitte ühistest riskiallikatest 

RISKI MÕJU 
TAGAJÄRJELE, 
VÄLJUNDILE 

Otsene risk Riski mõju avaldub konkreetse 
tagajärje parameetritele otseselt 

 Kaudne risk Riski mõju avaldub kaudselt, ei ole 
otsest kvantitatiivselt seost tagajärjega 

 Viit-ajaga risk Riski mõju tagajärjele, väljundile 
avaldub teatud aja möödudes 

RISKIALLKIKAD JA 
TEGEVUSKEKSKKOND 

Füüsiline risk Iseloomustab füüsilist 
tegevuskeskkonda 

 Sotsiaalne risk Iseloomustab sotsiaalset 
tegevuskeskkonda  

 Poliitiline risk Iseloomustab riigikorra ning sise- ja 
välispoliitika stabiilsust  

 Õiguslik risk Iseloomustab seadusandluse kvaliteeti, 
seaduskuulekust, seaduste tagatust 

 Kognitiivne risk Iseloomustab riskide tunnetamist ning 
sellest tulenevalt subjektiivsest 
suhtumist riskidesse 

 Majanduslik risk Iseloomustab majanduskeskkonda 
riigis ja selle organisatsioonides 

RISKIDE MÕJUULATUS Mikrorisk Seotud subjektide käitumisega  
 Makrorisk Riigisisene risk, mis on seotud üldise 

keskkonnaga (poliitilise, 
makromajandusliku, sotsiaalse, 
looduskeskkonnaga) 

 Harutasandi risk Seotud konkreetse majandusharuga  
 Riigi risk Seotud riigi kui tervikuga 

rahvusvahelises kontekstis  
Allikas: (Paas 2000, lk 44) 
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2. Ettevõtte üldandmed 
Ettevõtte nimi (loomisel) 

 
Ettevõtte juriidiline vorm OÜ 

 
Aadress Põlvamaa Valgjärve vald Kooli küla 

Kurgimäe talu 63407 
 

Telefonid 59013386 
Faks - 

 
E-mail karlnukka@gmail.com;  

 
Juhatuse liikmed Karl Nukka 

 
Omakapital 2500 € 

 
Omanikud, nende osa kapitalist Karl Nukka – 100% 

 
Kontaktisik, tema telefon Karl Nukka, 59013386 

 
Ettevõtte tegevusala Turismindus (EMTAK 55205), 

toitlustamine (EMTAK 56291) 
 

Ettevõtte tegevuspiirkond Põlvamaa Valgjärve vald Kooli küla 
Kurgimäe talu 63407 
 

1. Äriplaani kokkuvõte 
Ettevõtlusega alustamise nimel on varasemalt olemasolevale autori omandis olevale 
krundile rajatud veekogu ning maastiku kujundamisega tegeletud. Samuti on otsitud 
soodsamaid, samas tõhusaid võimalusi, kuidas üles ehitada hoone, kus oleks võimalik 
loodetavasti tulevikus teenuseid pakkuda. Need teenused võiksid olla järgmised: 
majutus, loodusradadel looduse tutvustus, sauna kasutusvõimalus, toitlustus ning 
veespordi võimalused.  
Sihtgrupiks oleme võtnud puuetega inimesed ning turistid, kes soovivad aega veeta 
Talvepealinna, Otepää läheduses. Ning miks just see loodav ettevõte võiks olla 
eelistatuim, on see, et seoses pikaajalise kogemusega kahekümne aasta jooksul, kus 
ettevõtte looja on olnud pidevas kontaktis puuetega inimestega ning ka ise olnud ühele 
neist isiklik abistaja, on teada, missugused vajadused neil on ning millest nad võivad 
unistada seoses väljasõitudega. Autor teeb kõik selle nimel. 
Kuna turism on pidevalt arenev valdkond ning turismiteenust kasutatakse aasta-aastalt 
järjest rohkem, näeb ettevõtte looja ehk autor võimalikku väljendust varasemalt 
ülikoolis õpitule ning loodab luua võimalusi ning töökohti maapiirkonnas elavatele 
töötutele inimestele. Selle jaoks vajab aga ettevõtte looja finantsilisi vahendeid ettevõtte 
alustamiseks, mida loodetakse saada Eesti Töötukassalt ning pangast. 
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3. Äriidee kirjeldus 
Ettevõtte ärivaldkonnaks oleks turismindus, majutamine ning toitlustuse pakkumine. 
Kuna turismindusvaldkond on hooajaline, siis ongi oluline leida erinevaid võimalusi, 
kuidas vaiksemal turismindushooajal hakkama saada. Turisminduse all mõtleme 
kokkuvõtvalt majutuse, erinevate loodusatraktsioonide teenuseid, nagu näiteks 
loodusrajad, veespordivõmalused juba praegu valmis oleval järve, hiljem ka ATV’d ja 
ATV rajad. Kuid samuti pakume ka võimalusi ning ligipääsu puuetega inimestele ja 
noorteklubidele, et tulla maale ning pidada siin laagreid, teha koosolekuid ning veeta 
mugavalt aega ilma ligipääsubarrikaadideta. Toitlustusteenust ostaksime naabertalu 
ettevõttelt FIE Tiina Nukka’lt, kes tegeleb mahepõllumajandusega ning kes omab 
pikaajalist kogemust kokanduse erialal. FIE Tiina Nukka on eel-lepinguga tõendanud, et 
soovib ettevõttele osutada toitlustusteenust ning koostööna pakkuda ka catering teenust 
lõuna-eesti piirkonnas. 
 
Sihtgrupiks on ettevõttel puuetega inimesed ning puhkajad, kes ootavad turismitalus 
olemisest saada vaid ööbiskohta ning sauna. Samuti need puhkajad, kes eeldavad 
lähedal asuvaid spordivõimalusi Otepääl. Täpsemalt on kavas pakkuda turismitalul 
teenuseid Põlvamaal ning Tartumaal elavatele puuetega inimestele. Selle nimel loome 
lihtsustatud ligipääsu atraktsioonidele ning hoonele. Samuti inimestele, kes soovivad 
mugavalt puhkust veeta kaunis Lõuna-Eesti piirkonnas. Puhkajate all mõtleme 
täpsemalt turiste, kes soovivad puhata looduslähedases kohas ning oskavad hinnata 
võimalusi, mida pakuvad ümbruses asuvad spordiasutused, spordirajad ja 
kõikvõimalikud muud asutused, mida võime Otepää valikust leida. Ühe sõnaga oleks 
ettevõtte plaan leida võimalusi pakkuda Tartumaa ning Põlvamaa puuetega inimestele 
ning turistidele, kes soovivad kodulähedast majutust metsikus looduses asuvast 
turismitalust.  
 
Sihtgrupi valiku tegemisel oli ajendiks asutaja tihe kokkupuude puuetega inimestega. 
Asutaja onu on sündinud sügava puudega ning terve elu veetnud ratastoolis. Asutaja 
ülesandeks on olnud olla onule hooldaja ning puutunud kokku kõiksuguste asutustega 
ning soovidega, mida vajavad ratastooliinimesed. See annab tugeva eelis teiste asutuste 
seas, kus enamasti nähakse selliste ettevõtete loomisel sooviks teenida vaid raha. 
Muidugi on oluline ka majanduslikult toime tulla, kuid meie eesmärgiks on luua 
ettevõte, mis vastaks puuetega inimeste ootustele.  
Samuti on asutaja vanaisaks Aleksander Nukka, kes on Puuetega Inimeste Koja üheks 
asutajaks ning juhatuse liikmeks. Ka selle liini kaudu on võimalik luua ettevõte, mis 
oleks puuetega inimeste lootustele vastav. 
 
Teise osa sihtgrupist moodustavad puhkajad. Loodava ettevõtte suureks eeliseks on ühe 
olemasoleva ettevõtte, Rockrange OÜ, pakkumine. Nimelt pakuti võimalust, kus 
tipphooaegadel Otepääl, on kõik asutused välja müüdud. Teeksime Rockrange OÜ’ga 
koostööd, kus majutuskohtade puudumisel, pakuksime soovijatele võimalust 
majutuseks üksteise turismitalusid. Sest on teada, et Otepää ümbruses on kindlad 
perioodid, kunas rohkem müüki aset leiab ning neil aegadel oleks meil võimalik 
teineteist abistada, samas säilitades klientuuri kindlates meile kasutoovates ettevõtetes. 
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Näiteks on nõudlus suur järgmistel üritustel: Maailmakarika Etapp, Rattamaraton, 
Jooksumaraton, Suusamaraton jne.   
 
Idee erilisuseks on kõrge tähelepanu pööramine liikumispuuetega inimestele, kes 
vajavad eemalesaamist kodusest keskkonnast ning kellele saaksime pakkuda võimalusi 
elust rõõmu tunda, ilma, et liikumispuudega inimene peaks mõtlema takistustele, mida 
tekitab raskendatud liikumisvõimalus. Äriplaani autor, kelle enda onu on raske puudega 
ratastoolis, leiab, et kõik ja just erilisemad inimesed vajavad võimalusi ja tunnet, et 
nende peale on mõeldud ning nendega on arvestatud.  
Idee muudab eriliseks ka toitlustus, kus peamisteks roogade tooraineteks on kohalikus 
talus kasvatatud maheviljad, kohalike talude mahedatel põldudel kasvatatud lammaste, 
lehmade ning sigade liha ning nendest valmistatud toidud.  
 
Ettevõtte tähtsamaks omaduseks oleks erilisus ning konsentreerumine kindlatele 
klientidele, kes on huvi üles näidanud teenuse osas. Soovijate huvi on suur ning kuna 
isiklikult on kogu selle valdkonnaga pidevalt kokku puudutud, on teada, et vastavate 
väljasõitude ning koosolekute tegemiseks on suured toetused nii linnavalitsuse poolt, 
Eesti Vabariigi poolt kui ka Euroopa Liidu poolt. See annab võimaluse Puuetega 
Inimestel, kellel piisavad vahendid puuduvad, kaasa lüüa väljasõitudest ning erinevatest 
koolitusest ja ka koosolekutest. Tänu äriplaani autori isiklikule 23-aastasele kogemusele 
invaliidist onu abistamisel on kindel visioon, missugused peaksid olema ligipääasud 
ning kuidas selliste inimeste ellu on võimalik tuua kasvõi korraks “elusäde” tagasi. 
Isiklikud kogemused, oskused , kindel soov puuetega inimesi aidata ning 
olemasolevad eel-lepingud annavad sellele ettevõttele kindla koha turul ning 
kindluse jätkusuutlikule arengule. 
 
Ettevõtte asutamisel lähtume tugevasti naturaalse keskkonna säilitamisest. Meie jaoks 
on oluline, et klient, kes meie turismitalu külastab, saab elamuse maakohast, kus 
üritatakse säilitada kõik naturaalne ning looduslik. Ning erinevalt teistest ettevõtetest on 
just sellele turismitalule oluline ligipääsetus kõikidele inimestele. Selliseid puuetega 
inimestele suunatud asutusi on Eestis väga vähe. Isiklike andmete põhjal kuni kümme 
ning enamjaolt asuvad need kas Põhja-Eestis ning üks Saaremaal. Lõuna-Eestis vaid 
üks, Karaski Keskus. 
 
Tegevuse alustamine saab olema raske, kuid eesmärgi saavutamiseks loodame abi saada 
töötukassa toetuse ja meiega eel-lepingu vormistanud MTÜ’de, ettevõtete ning Seltside 
käest. Samuti investeeringu suuruse tõttu peame abi leidma pankade poolt pakutavate 
laenude näol. 
 
 
 
4. Visioon, missioon ja eesmärgid 
Turismiettevõte on valmis alustama tegevusega 2014. aastast, kui saadakse selleks 
vajalik Töötukassa toetus. Soovitakse alustada maastiku ning olemasoleva õunaaia 
korrastamisega, millele järgneks hoone planeerimine ning ehitus. 2014. aasta jooksul 
üritatakse teha kõik võimalik, et sama aasta jooksul oleks juba võimalik klientidel 
külastada meie erilist turismiasutust. Samuti tegeletaks aktiivselt parima personali 
leidmise ning koostööd teha soovivate ettevõtete ning kohalike seltside otsimisega. 
Samuti tehakse reklaami sotsiaalmeedias ning antakse teada vastava ettevõtte loomisest 
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ning visioonidest.  
Aastaks 2016 võiks Kurgimägu OÜ teenuste valikus olla juba ka metsarajad ning 
loodust eksponeerivad teenused, milledele oleks ligipääs ka puuetega inimestel. See 
annaks võimaluse inimestel, kellel on siiani olnud ettekujutus loodusest vaid 
telekaekraanilt saadud informatsiooni, nüüd ka isiklikult seda oma silma, nina ja suuga 
tundma saada.  
Aastal 2017 loodame valmis saada ehitised, mis võimaldaks pidada suuremaid ja 
väiksemaid laagreid, konverentse ning koosolekuid meie koostööpartneritel kui ka uutel 
soovijatel. Nendele ruumidele teeksime ligipääsu ka ratastoolis inimestele 
(magamistoad, konverentsiruum, koosolekuruum), sest suurimat huvi teenuse vastu on 
juba praeguseks üles näidanud Tartu Puuetega Inimeste Koda ning Noorteklubi 
Händikäpp.  
Järgnevatel aastatel loodame võimaluste tekkimisel suurendada teenustevalikut, mida 
saaks kasutada nii ekstreemsust otsivad inimesed kui ka puuetega inimesed. Kindlasti ei 
unusta me ka toitlustust ja selle kvaliteeditingimuste pidevat parendamist.  
Lühiajaliseks eesmärgiks on tuua meie turismiettevõte Eesti kaartile, kui üks 
kliendisõbralikumaid ettevõtteid. Seda just tänu soovile teha kõik pakutavad teenused 
kättesaadavaks puuetega inimestele, kellel on ligipääsu piirangute tõttu paljudesse 
turismitaludesse pääsemine raskendatud.  
Pikajaliseks  eesmärgiks on kuuluda aastaks 2018 Eesti kõige tuntumate 
turismiettevõtete hulka, kes pakuvad ka teenuseid konsentreerudes puuetega inimestele. 
 
Sellest tuleneb ka missioon. Missiooniks on pakkuda kõikidele inimestele, puuetega 
inimestele, tervetele inimestele, ühesuguseid võimalusi ja piiranguteta atraktsioone ning 
elamusi.  
 
Ettevõtte eesmärgiks on abirahade ning pangast taodeldavate vahendite toel saavutada 
midagi ammu soovitut, kuid mis on jäänud realiseerimata rahaliste vahendite 
puudumise tõttu. Eesmärk on luua nii tavainimestele kui ka puuetega inimestele 
võimalused saada kõik erilised kogemused maal olemisest, ning seda kõike ühest 
ettevõttest! Selle eesmärgi saavutamiseks loodab ettevõte rahaliste vahendite tekkimisel 
pidevalt finantseerida teenuste valiku suurendamisse ja teenuste kvaliteedi 
parandamisse. Kui algselt on tegemist nö ühepereelamuga, mis mahutab 5-10 inimest, 
siis aastaks 2018 on soov pakkuda majutust rühmale kuni 35 inimest. Samuti loodame 
selleks ajaks ehitada vajalikud konverentsiruumid koosolekute ning koolituste 
läbiviimiseks. Turismiettevõtte keskmise pikkusega eesmärk on luua ühe aastaga 
turismiasutus, mida oleks võimalik juba kasutada majutuse, toitlustuse ja lihtsamate 
loodusatraktsioonide teenuste pakkumiseks. Ettevõtte pikaajaline eesmärk on kasvada 
üheks kiiremini arenevaks turismiettevõtteks Eestis.  
 
 
 
5. Ärikeskkonna analüüs 
Makrokeskkonna ja mikrokeskkonna üldanalüüs. Täpsusta millised tegurid, faktorid, 
majandussubjektid mõjutavad ettevõtte planeeritavat äritegevust (ja kuidas). 
Ettevõtte	  loomise	  mõte	  on	  asutajal	  olnud	  juba	  viimased	  7	  aastat.	  Selle	  viie	  aasta	  jooksul	  oleme	  
suutnud	   koos	   perekonna	   abiga	   soetada	   20	   hektarilise	   maakoha,	   kus	   on	   varasemalt	   elu	  
toimunud.	   Aastal	   2013	   sai	   lammutatud	   laudahoone	   ning	   2014	   aasta	   kevadel	   läheb	  
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lammutamisele	  majakoht,	  kuhu	  on	  plaan	  alustada	  2014	  ehitamist	  turismitalu	  tarvis.	  2013	  aasta	  
suvel	  sai	  tehtud	  maastikukorrastus	  ehitatavas	  piirkonnas	  ning	  kaevatud	  järv.	  
	  

Miks	  Valgjärve	  vald,	  Kooli	  küla?	  Toon	  välja	  tähtsamad	  põhjused:	  
	  

• Rahvastiku	   tihedus	   on	   suurem	   kui	   enamikus	   teistes	   Valgjärve	   valla	   külades	   ning	  
asulates,	   mis	   suurendab	   töökohtade	   vajadust	   ning	   võimalusi	   potensiaalseid	   töölisi	  
leida.	  (Lisa	  1)	  
http://www.stat.ee/ppe-52901   

• Statistikaameti	   andmetel	   on	   suurem	   osa	   Valgjärve	   valla	   elanikest	   20-‐29	   aastased	  
noored.	   See	   tähendab,	   et	   need	   on	   noored	   sellises	   vanuses,	   kus	   otsitakse	   rakendust.	  
Turismiettevõte	   pakub	   noorele	   tööjõule	   rakendust	   ning	   võimalusi	   ennast	   teostada.	  
(Lisa	  2)	  
http://www.stat.ee/ppe-‐53960	  

• Lähedal	  asuv	  Otepää	  (10km)	  annab	  võimalused	  sportimisvõimalusteks.	  	  
	  

Peamisteks eduteguriteks sellel tegevusalal on võimaluste suur valik ning 
eesmärgipiiride puudumine. Turism on alates aastast 1950, mil lõppesid suured sõjad, 
pidevalt arenenud. Turismindus on pidevalt arenev populaarne ettevõtlusvaldkond, 
mille arengu tulemusena  on  mitmetes maapiirkondades elavdunud kohalikku kultuuri 
areng ning  kohalikele inimestele tööpakkumine. 
Turismindus on soodne tegevusvaldkond ka selle tõttu, et seda soodustavad mitmed 
ühingud ning samuti ka Eesti riik. Turisminduse arengu soodustamiseks 1990-ndatel 
aastatel loodi mitmeid erinevaid ühendusi. Üks esimestest oli Eesti Turismi Ühing, 
mille tegevuse eesmärgiks oli kodu- ja välismaalaste huvi suurendamine rändamiseks 
Eestis, kodumaa suvituskohtades ning terviseparanduskeskustes. Veel oli Eesti Turismi 
Ühingu tegevuse eesmärgiks suurema huvi äratamine Eesti rahva, kultuuri  ning looduse 
tundmaõppimiseks. 1930. aastal loodi sihtasutus Turismi Keskkorraldus Eestis, mille 
algatusel ehitati ning korraldati turistide kodusid ehk puhkekodusid.  
	  
Tänapäeval	  mängib	   suurt	   rolli	   konkurents	   tegutsemispiirkonnas.	   Põlvamaal,	   Valgjärve	   vallas,	  
kus	   äritegevusega	   algust	   tehtaks,	   on	   õnneks	   suuremad	   konkurendid	   kaugemad	   ning	   ei	   paku	  
suuremat	  ohtu.	   Lähim	  konkurent	   ja	   ilmselt	   ka	   ainuke,	   10	   kilomeetri	   raadiuses	   on	  Cantervilla	  
Loss	   ja	   tema	   allüksused.	   Kuid	   meie	   eelis	   jääb,	   sest	   Cantervilla	   Lossil	   puuduvad	   ligipääsud	  
puuetega	   ning	   eriti	   liikumispuuetega	   inimestel	   ning	   atraktsioonid,	   mis	   võiksid	   huvi	   pakkuda	  
just	   	   loodava	   ettevõtte	   sihtgrupile.	   Samuti,	   mis	   kõige	   olulisem,	   on	   Cantervilla	   Lossi	   ümbrus	  
muudetud	  täielikult.	  Kõik	  on	  tehislik	  ning	  puuduvad	  maapiirkonnale	  iseloomulikud	  omadused	  –	  
puud	   on	   maha	   raiutud,	   mille	   asemele	   on	   tehtud	   parklad;	   looduslike	   tiikide	   asemel	   on	  
purskkaevud	   ja	  tehislikud	  veesilmad;	   järve	  äärde	  ehitatud	  suuremat	  sorti	  veeatraktsioon,	  mis	  
riivab	  kaugelt	  silma	  jne.	  
	  
Kuna	   konkurents	   on	   vähene,	   sooviks	   turismiettevõte	   rakendada	   hindasid,	   mis	   oleks	   täiesti	  
personaalsed	   ning	   puuduks	   üldistatus.	   Kindlasti	   soodustaksime	   liikumispuudega	   inimeste	  
tulekut	  meie	  ettevõttesse	  tulema	  puhkama	  ja	  loodust	  nautima	  ja	  määraksime	  õiglased	  hinnad	  
inimestele,	   kes	   sooviks	   peale	   spordivõimaluste	   nautimist	   veeta	   puhkus	   rahulikus	   ning	  
eraldiseisvas	  piirkonnas.	  
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Täpsusta, kes on sinu ettevõtte hankijad ehk tarnijad.  
Järgmised ettevõtted on valitud lähtuvalt kogemustest ning tutvusringkonnast. Olen 
täpselt teadlik, missuguseid sööke suudab FIE Tiina Nukka valmistada ning valmis 
usaldama seda ettevõtet toitude valmistamisel. Kui peaks olema tarvis lisaabi või 
mingeid konkreetseid toite suuremas koguses, on ettevõte valmis kasutama Astri AS’i.  
Astri juhtkond on “sõprade ringis” ning tänu sellele on võimalus saada soodsamat hinda 
kui mõnest teisest ettevõttest.  
Hedera OÜ üks alla 51% osalusest kuulub äriplaani koostajale ning turismitalu loojale. 
Hedera OÜ’d on võimalik kasutada parimate hindade saamiseks haljastuse ning 
sisedekoratsioonide tegemisel. 
UniLaw Õigusbüroo omanik on loodava ettevõtte omaniku vend. Saaksime soodsamate 
hindadega kasutada kvaliteetset ning hinnatud juriidilisi teenuseid. 
Ettevõte 
tarnija 

Tooraine/materjal/ 
teenus 

Aadress Telefon Meiliaadress 

FIE Tiina 
Nukka 
 

Tooraine söögi 
valmistamiseks ja 
toitlustus 

Põlvamaa, 
Valgjärve 
vald, Kooli 
küla 

5206233 tiinanukka@gmail.com 

Astri AS 
 

Valmistoidud ja –
joogid (vajadusel) 

Tartumaa, 
Tartu, 
Viljandi 
mnt 13, 
50412 

5143777 hannes@astri.ee 

Hedera OÜ 
 

Hoonete 
sisedekoratsioon 
ja välishaljastus 

Põlvamaa, 
Valgjärve 
vald, Kooli 
küla  

5048386 info@hedera.ee 

UniLaw 
Õigusbüroo 

Lepingute ja 
tehingute 
järelvaatamine 
ning 
seaduspärasuse 
kontroll 

Tööstuse 
tee 5, 
Tõrvandi 
alevik, 
Ülenurme 
vald, 
Tartumaa, 
61715 

5056901 info@seadus.ee 

 
 
 
 
 
 
 
6. SWOT analüüs. Kirjelda oma ettevõtte tugevusi, nõrkuseid, samuti väliskeskkonnast 
tulenevaid võimalusi ja ohtusid. 
Meie tulevase ettevõtte suureks tugevuseks on pikaajaline kokkupuude ning kogemus 
puuetega inimestega. See võimaldab meil pakkuda neile teenuseid täpselt sellises 
kontekstis kui nad seda eeldavad ning soovivad. Samuti varasem kokkupuude mitmete 
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puuetega inimestele tehtud üritustega ning samuti nende organiseerimisega.  
Nõrkusteks on madal krediidivõime, mille maandamiseks vajame pangalt 
käibevahendeid. Neid soovime taotlema hakata peale vastava äriplaani edukat 
lõppemist. 
Rääkides võimalustest on piirkond väga soodne turisminduse arendamiseks. Lähedal 
asuvad spordivõimalused Otepääl ning Cantervilla Mängumaa tekitab võimaluse 
erinevate soovidega peredel ning inimestel leida tegevust valdkondadest, mis just neile 
huvi pakuvad. Samuti tooksime võimalustena välja suure tõõtuse Valgjärve vallas, mida 
saaks meie ettevõtte kaasabil parendada. 
Suurimaks ohuks on leida klassifitseeritud tööjõudu. Selle ohu maandamiseks aga 
leiame lahenduse. Kui algselt on võimalik kasutada tööjõudu, kes ei vaja palju 
kogemusi ega oskusi, siis peale ehituse lõppu planeerime kaasata töösse ühe inimese 
hooajaks, kes tõstab töö kvaliteeti ning koolitab töö käigus olemasolevat ning 
aastaringselt töötavaid inimesi.  
Tugevused 
- Vähepakutud teenus ja toode 
- Lähedus toorainele ja seetõttu madalad 
varustamiskulud 
- Pidevalt arenev piirkond 
- Tugi ja toetus perekonna poolt 
- Kogenud ja kompetentne juhtkond 
- Madalad püsikulud 

Nõrkused 
- Puuduvad rahalised vahendid 
- Madala kvalifikatsiooniga tööjõud 
- Madal krediidivõime 
- Kõrged reklaamikulud ettevõtte 
algustamisel 
 

Võimalused 
- Pidevalt arenev piirkond 
- Suur maa-ala annab võimaluse 
erinevateks atraktsioonide loomiseks 
- Võimalus pakkuda kohalikele töötutele 
tööd 
- Riigi ja erinevate asutustepoole tugi 
tegevusalale 
- Konkurentide tagasitõmbumine turult 

Ohud 
- Klassifitseeritud tööjõu leidmine 
- Turu kasvu peatumine 
- Rahvastiku vähenemine piirkonnas ja 
seeläbi klientide või tööjõu puudus 
- Kulude kasv seoses muutusega 
seadusandluses 

 
 
 
7. Toode/teenus.  Kirjelda ettevõtte poolt pakutavaid tooteid ja teenuseid. 
Konkreetselt on teenuseks maja või kompleksi (maja ning saun) rentimine või ööbimise 
pakkumine. Samuti pakume toitlustust läbi FIE Tiina Nukka. FIE Tiina Nukka omab 
juba 15 aastast kogemust mahetoodete tootmisel, maheloomade kasvatamisel ning 
toitude valmistamisel. See annab võimaluse pakkuda kvaliteetset ning praegu hinnatud 
toitlustusvaldkonnas – mahe toitlustuses. 
 
Loodava ettevõtte teenuse eesmärgiks on pakkuda puuetega inimestele ja tavainimestele 
võimalust nautida naturaalset ning puutumata loodust ning samas saada maitseelamust 
mahedast kohalikust söögist. Samuti pakutakse esialgselt ainult Lõuna-Eestis catering 
teenust koostööna FIE Tiina Nukka’ga, vältimaks töökohtade ning tööaja hooajalisust. 
Oluliseks peame ligipääsu hoonete ja atraktsioonidele ka puuetega inimestel. 
 
Ettevõtte eripära seisneb tooraine/materjali saamisest kohalikelt ettevõtetelt. Selles on 
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mahetooted ning materjalid, millega sisustatakse hoone. Tänu erilistele toodetele ning 
olemasolevatele eel-lepingutele koos kõrge huviga koostööd teha, on konkurentsirisk 
madaldatud. Eel-lepingus on sätestatud kindlad teenused ning tooted, mille vajadusel 
pakutakse välja just vastavat turismitalu. Klient omandab ettevõtet külastades 
emotsionaalse rahuldatuse. 
 
Teenuse muudab eriliseks varasem kogemus puuetega inimeste näol, mis suurendab 
eelist luua turismiasutus, mis mõtleb kas just kõikidele, kuid kindlasti enamustele 
omadustele, mida vajavad puuetega inimesed.  
 
Õhtusteks meelelahutusteks on saun ning filmide vaatamine konverentsisaalis, vastavalt 
soovidele. Filmide vaatamine on tasuta ning kõigile huvipakkuv, saun tasuline ning 
võimalik kasutada neil, kes sellest huvitatud on. 
  
Teenuse ning toote suureks plussiks on ka hind, mis on tänu lähedal asuvatele 
toorainetele ning madalate transpordikulutuste tõttu võimalik madalana hoida. 
 
 
 
8. Tootmine/teenindamine. Kirjelda oma ettevõtluse põhitegevusprotsessi – tootmise 
ja/või teenindusega seonduvat. 
Turuprotsess oleks tulevase ettevõtte nägemusena järgnev. Algselt on kõige 
tõenäolisem, et klient leiab ettevõtte kohta infot suhtlusvõrgustikust “Facebook” või 
laiali jagatavate flaierite pealt. Sealt leitakse number või e-posti aadress, kuhu oma 
küsimus püstitatakse ning sobivaid lahendusi ootama jäädakse. Siis kui meiepoolselt on 
kirjale vastatud ning meie pakutavad teenused on sobivad, broneeritakse aeg ning 
soovime ka omapoolselt 10%’st ettemaksu teenuse eest. Seda selleks, et kui jäetakse 
tulemata, poleks rahaline häving nõnda suur. Enne kliendi saabumist käiakse üle käiku 
minevad eluruumid ning kui tellimuses oli ka saun, siis ka see. Kliendi soovil pannakse 
saun ka kütte. Võimalus on kliendil seda ka ise teha. Kui klient saabub, on personalist 
vähemalt üks inimene vastas, kes annab üle juhised ning turismihoone võtmed. Peale 
seda osutatakse abi vaid kliendi soovil. Oleneb ka majutuse liigist – kui võetakse 
toitlustusega majutus, on võimalik õhtuks, hommikukus ning lõunaks toit tellida. Selle 
toob kohale turismitalu personal ning teeb ka söömiseks vajaminevad ettevalmistused. 
Kui teenus on lõpukorral, palutakse kliendil tasuda arve ning kui on tegemist 
ettevõttega, on võimalik teha ka ülekande arve. Arve läheb raamatupidamisse, kust see 
läbi kantakse 
 
Võrreldes teiste sarnaste ettevõtetega on loodav ettevõte valinud tee, kus lähtutakse 
vajadusest edenedada kohalikku arengut. Tänu sellele on võimalik hoida samuti ka 
kulutused madalana ning konkreetsete tarnijatega lepingute sõlmimisel teha kaugele 
tulevikku ulatuv hinnamajandus, mis võimaldab ettevõttel rahaline pool kontrolli all 
hoida.  Seda on võimalik rakendada tänu tarnijatele, kellega on varasemalt juba tihedam 
läbisaamine. 
 
Majutus ning toitlustamine hakkaks toimuma maa-pärases hoones, millel on maarahvale 
isepärane sise- ja väliskujundus. Esimesel korrusel asuksid suurem ruum ning 
kööginurk. Samuti tualett ja panikaik. Teisele korrusele viib lift, kus esialgu asuks kaks 
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magamistuba, millest üks mahutab kokku kolm inimest. Võimalik lisada ka 
lisavoodikoht. Seega esialgu majutab maja kuni 12 inimest. Maakoht on juba soetatud 
ning eeltööd tehtud. On olemas majakoht, millele toetuse saamisel oleks plaan ehitama 
hakata 2014 aasta jookusul. Kaevatud on juba järv ning tehtud vajalikke maastikutöid. 
  
Kogu turismitalu eest on vastutavaks isikuks juhatuse liige, ehk antud juhul äriplaani 
autor. Abistavaks personaliks on plaanis palgata inimene, kes tegeleb toitlustamise, 
koristamise ning hooldustöödega. See inimene pakub vaid toitu, valmistajaks on FIE 
Tiina Nukka. Pikemas perspektiivis on plaanis palgata eraldi inimene 
loodusatraktsioonide korrashoidmise ning tegevuste juhendamise tarvis.  
  
Ettevõtte väga suureks plussiks on juba tekkinud huvi asutuste ja seltside nöol, kes 
samuti tegutsevad selles suunas, et puuetega inimestel oleks nagu tavainimestel, elamist 
väärt elu, ilma takistusteta. Samuti on valmis FIE Tiina Nukka tegema koostööd 
catering pakkumisel. Eelkokkulepped on välja toodud äriplaani lõpus ning märgivad 
konkreetset soovi loodava ettevõttega koostööd teha. 
 
 
 
 
9. Turu analüüs 
9.1 Turupotensiaali hinnang  
Äriplaani koostaja lähtub vastavas osas  Eesti Statistikaameti andmetest.  
 
Eesti Statistikaameti andmeil peatus Eesti majutusettevõtetes 2008. aastal ligikaudu 2,4 
mln  turisti . 2009. aastal majutatute arv vähenes 230 tuhande võrra. Alates 2010. aastast 
on majutatute arv pidevalt suurenenud. 2010. aastal majutati üle 2,4mln turisti, 2011. 
aastal üle 2,7 mln  turisti ja 2012 aastal üle 2,8 mln turisti.  
 
Siseturistid moodustasid kolmandiku majutusettevõtete klientidest. Majutusettevõtetes 
peatus 2012. aastal 966 tuhat siseturisti, mis on 5% rohkem kui 2011. 2012. aasta oli 
Eesti Statistikaameti andmetel siseturismi rekordaasta.  
 
Aastatel 2008 kuni 2012,  on majutatute hulgas olnud kõige rohkem soomlasi. 2008. 
aastal majutati 728 tuhat,  2012. aastal oli 829 tuhat soomlast. Venemaalt saabunud 
majutatute arv on suurenenud  184 tuhande  ja Lätist saabunud majutatute arv 21 
tuhande  võrra. Rootsi turistide arv on jäänud samaks. Kaugematest välisriikidest 
saabunud majutatud turistide arv  on suurenenud 13  tuhande võrra. 
 
 
 
9.2 Turu analüüs (ülevaade tegevusharust, sihtturg ja sihtgrupi kirjeldamine). 
Turismindust Eestis on soosinud riigi geograafiline asend. Eesti asukoht on sobiv 
pikemateks reisideks, hobuste ning laevadega, nagu see toimus 19. sajandini. Turismi 
arengut Eestis on soosinud ka ravimuda kasutuselevõtt Haapsalu arst Hunniuse poolt. 
Ravimuda,  kui looduslikku ravivõimaluse propageerimine, muutis Haapsalus üheks 
külastatumaks  kuurortlinnaks  Eestis. Kuurortlinnade hulka Eestis kuulusid ka Pärnu, 
Kuressaare, Narva-Jõesuu ning Sillamäe.  
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Seoses raudtee ehitusega 1870-ndatel elavdus Eesti turism. Narva-Jõesuu ning Haapsalu 
said sihtkohtadeks kuhu tulid puhkama Vene tsaari õukond ning intelligents. Turistide 
sissevool andis võimaluse ka turismi arenguks ka väiksemates linnades ning külades, 
kus möödasõidul peatuti. Näiteks: Elva, Võsu, Lohusalu, Pirita, Nõmme jne).  
Turisminduse arengu soodustamiseks 1990-ndatel aastatel loodi mitmeid erinevaid 
ühendusi. Üks esimestest oli Eesti Turismi Ühing, mille tegevuse eesmärgiks oli kodu- 
ja välismaalaste huvi suurendamine rändamiseks Eestis, kodumaa suvituskohtades ning 
terviseparanduskeskustes. Veel oli Eesti Turismi Ühingu tegevuse eesmärgiks suurema 
huvi äratamine Eesti rahva, kultuuri  ning looduse tundmaõppimiseks. 1930. aastal loodi 
sihtasutus Turismi Keskkorraldus Eestis, mille algatusel ehitati ning korraldati turistide 
kodusid ehk puhkekodusid. Sõjajärgne turismi taastamisperiood mõjutas 
transpordivahendite ja majutuse arengut. 
 
Turism on maailma üks kõige kiiremini arenevam tegevusvaldkond. Isegi pidevalt 
tõusvad kütuse hinnad ning lennujaama maksud pole suutnud selle arengut pidurdada. 
Turismiga seotud puhkused, lühemad ringreisid või ärireisid võimaldavad töökohtasid 
miljonitele inimestele. Samas räägitakse turismist kui keskkonda rikkuvaks ning 
muutvast valdkonnast, tänu millele on kadumas konkreetsete maade, linnade ning 
külade kultuur, mis seguneb turistide omadega. Tegelikult on oluline, et omavalitsus või 
kohalik juhtkond suudaks koostöös kohalike turismiettevõtetega luua keskkonna, kus 
turist saaks tundma õppida kohalikku kultuuri ning mõistaks selle tähtsust kohalikele 
elanikele. 
 
Turisminduse puhul on tegemist valdkonnaga, mis on juba kõrgfaasis. Saksa teadlane 
Freyer on käsitlenud turismi arengut neljafaasilisena: 

-‐ Eelfaas ning kogu turism sai alguse olümpiamängudest, kus toimus massiline 
toitlustamine, majutamine ja meelelahutuse pakkumine. Olümpiamängudest said 
alguse ka massilised õppereisid, palverännakud, maadeavastused ja 
kaheksateistkümnenda sajandi tervisereisid.  

-‐ Algfaasis tekkisid esimesed reisikataloogid, täiustati transpordivahendeid, ehitati 
laialdaselt ööbimis- ning turismikohti, loodi esimesed ühingud ja seltsid 
turisminduse valdkonnas. Algfaasis oli turism kõige enam seotud päikese, 
rannamõnudega ning kauni looduse nautimisega.  

-‐ Arengufaasi mõjutas lennutranspordi areng. Lennutranport võimaldas reisida 
kaugematesse kuurortidesse ja inimesed hakkasid reisimist võtma kui elustiili 
osa. Autoklubide Liidust kujunes aastal 1898 kujunes välja Rahvusvaheline 
Turismiliit.  

-‐ Kõrgfaasi alguseks loetakse 20. sajandit, kuhu jäi ka sõjajärgne turismi 
taastamisperiood. Kõrgfaasis sai alguse massiturism.  

 
 
Sihtgrupp. 
Esialgseks sihtgrupiks on eeldatavasti Lõuna-Eesti, selle erinevad organisatsioonid, 
ettevõtted , MTÜ’d, Seltsid jne. Kõigepealt konsentreeruks kindlale ühele sihtgrupile, 
ehk puuetega inimestele. Algseks turu mahuks on kuskil 100 000 inimest. Kui 
arvestada, et Eestis elab 2013 aasta seisuga kuskil 134 000 puudega inimest, mis 
moodustab 10% rahvastikust, siis see loob suure nõudluse ning soovi vastava teenusega 
tutvuda. Arvestades erinevaid kulusid, võiks ühe ööpäeva hind inimese kohta olla kuskil 
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70€ kuni 100€, mis sisaldaks erinevaid atraktsioone, koosolekuruumi, ööbimist ning 
sööki kolm korda päevas. Grupi suurenedes oleks inimese hind ka soodsam. 
Esimesel pooleteisel aastal on plaan kasutada tööjõuna vaid ühte  inimest, kes tegeleb 
toitlustuse, hoolduse ja edasiste arengute nimel. Reklaam ning juhtimine jääks juhatuse 
liikme kanda. 
 
 
 
Pakutavateks teenusteks oleks: 

-‐ Majutus (12 inimest) 
-‐ Toitlustus (FIE Tiina Nukka) 
-‐ Koosolekuruum kuni 35 inimest 
-‐ Catering 
-‐ Saun kuni 7’le inimesele 

 
 
10. Konkurents. Kirjelda ja analüüsi konkurente. Täida ka alljärgnev tabel. 
Konkurendiks on turismivaldkonnas kõik need ettevõtted, kes toodavad sama toodet või 
pakuvad sama teenust, asendustooteid või teenuseid. Lähiümbruses asuvad 
konkurendid on pigem laiali hajunud ning igaüks pakub omale iseloomulikku teenust. 
Turismiettevõtte eesmärk on luue keskkond, kus oleks inimesel võimalik saada puhkuse 
või lõõgastuse jaoks kõik vajalik, ühest kohast. Suureks plussiks meie ettevõttel on ka 
lähedal asuvad Otepää võimalused, kui turistil on mingid spetsiifilsed sportimise 
soovid. 
 
Toon välja kõige lähemal asuvad konkureerivad turismiasutused: 
Konkurent Pakutavad 

tooted/teenused 
Konkurendi hind Muu info 

Cantervilla Loss 
 

Majutus, peosaalid, 
toitlustus, saunad, 
paadisõit 

Sviidi hind alates 
140€/inimene, 
tavaline majutus 
49€/inimene, lossi 
külastus 2€/inimene  

Hooned on 
mõisapärased, v.a. 
mõisa peahoone 
värvilahendus. Palju 
tehislike ehitisi ja 
parkimisplatse. 

Villa Müllerbeck 
 

Majutus, saun Majutus 1 öö 
kahele inimesele 
alates 115€ 

Liialt lähedal 
maanteele. Selle 
eest ilus loodus, järv 
lähedal ja uus ehitis 

Pilkuse Puhkemaja 
 

Majutus, saun 245€ majutus kogu 
majas, 35€ saun 

Väike maja tiigi 
kaldal, mida 
täiustavad saun, kiik 
ja võrkpalli plats 
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11. Turundusplaan 
11.1 Hinnakujundus. Kirjelda ettevõtte hinnakujundust ja võimalusel täida tabelivorm oma 
planeeritavatest hindadest.  
Ettevõtte plaan oleks algselt hinna ja kvaliteediga olla parem konkurentidest ning teistest 
vastavat teenust pakkuvatest ettevõtetest ning hiljem järk-järgult hinda tõsta vastavalt 
tooraine kulude suurenedes.  
Toode/ 
teenus 

Hind 
1.a. 2.a. 3.a. 

Majutus 
 

40€/ inimene 40€/ inimene 42€/ inimene 

Toitlustus 
 

20€/ päev (kolm 
söögikorda) 

20€/ päev (kolm 
söögikorda) 

22€/ päev (kolm 
söögikorda) 

Saun  30€/ 5 tundi 30€/ 5 tundi 32€/ 5 tundi 
Matkarajad 
 

15€/ grupp. Grupp on 5-
15 inimest (juhendajaga) 

15€/ grupp. Grupp on 5-
15 inimest (juhendajaga) 

17€/ grupp. Grupp on 5-
15 inimest (juhendajaga) 

 
 
11.2 Müük ja turustamine. Kirjelda ettevõtte müügi- ja turundustegevust. 
Meie sihtgrupiks on algselt kohalikud inimesed, turistid ning puuetega inimesed. 
Enamjaolt otsitakse infot vastavate sihtgruppide poolt internetist või ajalehtedest, kuid 
lisaabi loodetakse saada reklaamkleebistest lisades neid infotahvlitele ning rohkem 
läbikäidavamatesse kohtadesse. Kuna kleebiste hind on kallis, siis trükitakse ka flaierid 
personaalse müügi tarvis. Neid jagatakse isiklikult inimeselt inimesele ning see peaks 
mõjuma potensiaalsetele klientidele mõjuvamalt. 
 Seejärel liigutakse linnadesse, mis asuvad Lõuna-Eestis. Hetkel kooskõlastus puudub, 
kuid ettevõtte juhtkond tegeleb sellega. Summaks oleme planeerinud 300-500€, mis 
võimaldaks paigaldada info Otepää, Saverna, Valgjärve, Tartu tähtsamatesse 
kohtadesse, kus inimeste liikumine oleks suur. 
Tänapäeva turunduses mängib suurt rolli sotsiaalmeedia. Selle pärast on plaanis luua 
koduleht ning reklaamida kogu tegevust ning teenustepakette praeguses kõige 
populaarsemas sotsiaalvõrgustikus maailmas Facebookis. Klient võiks jõuda koduleheni 
tänu paigaldatud reklaamikleebistele erinevates eelnevas lõigus välja toodud kohtades. 
Samuti kasutatakse kõikvõimalikke internetivõimalusi turundamiseks, nagu näiteks 
arikataloog.ee; inforegister.ee; parim.ee; 1182.ee; kontakt.ee jne.  
Teenuste väljakujunemisel on plaanis ka teha kampaania või voucher müük, et pakkuda 
algselt inimestele soodushinnaga teenuseid, andmaks teada turismitalust. Soodustus 
võiks olla kuni 20% tavahinnast, mis on välja toodud punktis 11. 
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12. Personal ja juhtimine. Kirjelda oma ettevõtte planeeritavat personali ja 
juhtimistegevust.  Lisa alljärgnevasse tabelisse töötajate tööjõukulud järgnevaks 
perioodiks. 
Ettevõtte algusaastatel on plaanis juhatuse liikmel teha enamus tööd endal, et kulusid 
võimalikult madalal hoida. Plaanis on kohe alguses luua üks täiskohaga töökoht. Selle 
töötaja vastutada on toitlustus, tarvikute ja hoone hooldus ning korrashoid. Sellele aitab 
kaasa ka juhatuse liige, kes plaanib algselt tegutseda ettevõtte tuleviku nimel rahalisi 
vahendeid saamata.  
Töötajale esitatakse kohe alguses nõudeid, mis tagaksid kvalifitseeritud teenindamise, 
oskusliku kinnisvara ja krundi korrashoiu ning oluliseks peame usalduse mitte 
kuritarvitamist ning lojaalsust. Palgakorralduses on plaan luua olukord, kus koormuse 
ning kohustuste kasvamisel kasvab proportsionaalselt ka palk, mis võiks olla üks 
motivaatoreid, et ettevõttel paremini läheks. Samuti motiveeriks töötajaid koolitustega 
teatud kindla aja tagant, mis rahuldaks ka töötaja reisimisvajadus. Samuti võiks 
koolitusi korraldada turismitalus, et kohalikele töötutele ning soovijatele pakkuda 
madalate sõidukuludega võimalusi tulevase elu parendamise nimel.  
Ametikoht Kuude 

arv 
Brutopalk 
kuus 

Sotsiaalmaks 
33% 

Töötuskindlustus 
1% 

Tööjõukulu 
kokku kuus 

Palgakulu 
kokku 
aastas. 

Koristaja/ 
hooldaja 
 

12 550.00€ 181.50€ 5.50€ 6600.00€ 8844.00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  Käivituskulud. Kirjelda alljärgnevas tabelis käivituskulusid, mis on vajalikud 
ettevõtte käivitamiseks ja töös hoidmiseks esimesed kolm kuud. 
Esmalt on tarvis kujundada maastik ning ehitada majutus- ning saunahoone. Maastiku 
kujundamisel oli oluline samm juba praegu rajatava turismitalu krundile järve 
kaevamine. Hoone olulisuseks on võimalus majutada inimesi ning korraldada 
koosolekuid ja konverentse. Samuti puuetega inimeste juurdepääsu võimaldamine. 
 
Kuluartikkel Maksumus 
Ehitus- ja materjalikulu.  
 

30000€ 
 

Hoone sisustus 15000€ 
Kokku 
 

45000€ 
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15. Ettevõtte käivitusprogramm. Täida alljärgnev tabel, kirjeldades kululiikide kaupa 
esimesel kuul tehtavaid kulutusi, mis seonduvad ettevõtte käivitamisega. 
Esimesed nädalad on rasked ning ouliseim on leida rahalised vahendid töötukassalt ning 
leida krediidivõimalused või laenuvõimalused, sest ehitus ning maastikujundus on raha 
nõudvad tegevused ning vajavad kindlasti esimesel võimalusel finantseerimist. 
Selle ajaga loodetakse valmis saada majutushoone, et majutusteenust ning toitlusteenust 
oleks võimalik võimalikult varakult pakkuda. Olemasolev järv ning väiksemat 
finantseeringut vajavad loodusrajad toovad samuti loodetavasti rahalisi vahendeid tagasi. 
Kulu liik 1. nädal 2. nädal 3. nädal  Kokku 
Ehitus- ja muu 
vajaminev personal 
 

200€ 200€ 200€  600€ 

Järelvaatus ning 
kontroll 
 

50€ 50€ 50€  150€ 

Masinate kasutamine 
 

450€ 450€ 450€  1350€ 

Materjal ja tooraine 
 

2000€ 1500€ 1000€  4500€ 

Kokku 
 

2700€ 2200€ 1700€  6600€ 

 
 
 
16. Investeeringute allikad. Määratle oma investeeringute allikad, sh Eesti Töötukassalt 
saadava toetuse kasutamine. 
 
Investeering Investeeringu: 

Maksumus Katmise allikad Soetamise tähtaeg 
(kuu) 

Eesti 
Töötukassa 

4474€ Ehitusmaterjali 
soetamine 

Märts 2014 

Pank 35000€ Ehitus, käibevahendid Aprill 2014 
 
 
 
17. Tegevuskulud. Kirjelda oma ettevõtte tegevuskulusid, mis tekivad ettevõtte 
tegevuse käigus. Vajadusel selgita, mida kuluartikkel sisaldab. Täida ka tabel. 
Otseselt tegevuse seotud kulusid loodetakse esimestel kuudel võimalikult madalad 
hoida. Selle jaoks tehakse kulutusi vaid tähtsaimadele asjadele, ehk siis personal, 
turundus, üldkulud ja hoolduskulud.  
 
Kuluartikkel  1. kuu 

tegevuskulu 
2. kuu 
tegevuskulu 

3. kuu 
tegevuskulu 

Kolme  kuu 
tegevuskulud 
kokku 

Personal 0€ 0€ 550€ 550€ 
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Üldkulud 
(Elekter, küte, 
vesi) 

~90€ ~90€ ~90€ ~270€ 

Hoolduskulud 
(hoonete 
korrashoid, 
lume 
lükkamine, 
ümbruse 
korrashoid) 

150€ 150€ 200€ 500€ 

Kokku 
 

710.40€ 710.40€ 750.40€ 2181.10€ 

 
 
 
21. Riskianalüüs. Hinda ja kirjelda ettevõtte riske nii ettevõtte käivitamisel kui ka 
tegevuse esimestel aastatel. 
Võimalikeks riskifaktoriteks turismivaldkonnas on turusituatsiooni muutus, 
seadusandluse muutus, toorainete ja materjalide hindade tõus, tööjõu kallinemine, 
energia/kütuse hinnatõus, äripartnerite usaldusväärsus ja tarne- ning müügilepingud, 
lepingute rikkumine, uued konkurendid, investeeringuriskid ning õnnetusjuhtumid. 
 
Turusituatsiooni ja seadusandluse muutumise puhul on turismivaldkonnas tugevaks 
küljeks see, et kui midagi muutub, siis muutub see kõikidel sarnastel ettevõtetel. Oluline 
on olla ettevõte, kes sellest situatsioonist võitjana välja tuleb. Selle jaoks on ettevõtte 
juhtkonna oluliseks ülesandeks enda pidev arendamine ning koolitustel osalemine.  
Tooraine ning materjalide ja kütuse ning energia hinna tõus on üks kõrgeimaks riskiks. 
Nende riskide ärahoidmiseks on ettevõttel plaan kasutada kohalikke ja usaldusväärseid 
allikaid tooraine ning materjali soetamisel. Energia ja kütusehinnad on aga jällegi riskid, 
mis mõjutavad kõiki teenuse pakkujaid. Oluline on teha selle jaoks koostööd erinevate 
hankefirmadega, kes pakuvad lahendusi ja võimalusi, mis on odavamad võrraldes 
tavapakkumistega. 
Tööjõu kallinemise puhul ei näe turismiettevõte suurt riski ettevõtte arengus. Kuna 
ettevõtte pidev areng peaks kaasa tooma ka suurema käibe ja rahateenimisvõimaluse, 
siis koormuse kasvades on palgatõus paratamatult oluline. Seega meie ettevõtte 
eesmärgiks oleks heade tööliste hoidmine ning kindla ja jätkusuutliku töökoha 
säilitamine.  
Eelnevalt olen välja toonud ühe olulise koostööpartneri, UniLaw Õigusbüroo OÜ. Seda 
selleks, et vähendada äripartnerite usalduse ärakasutamise, tarne- ja müügilepingu ja 
lepingute rikkumise riski. UniLaw Õigusbüroo kohustuseks on maandada need riskid 
ning riskide tekkimise puhul sellest turismiettevõtte juhtkonda aegsasti teatada, et oleks 
võimalik riske veel juhtida ning leida lahendus. 
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Lisa 1. Valgjärve valla ruutkaart, 2013. 
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Allikas: Statistikaamet 
Lisa 2. Valgjärve valla rahvastiku soo- ja vanuskoosseis, 2013. 
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Allikas: Statistikaamet 
Lisa 3. Valgjärve valla rahvastiku andmed 2013. 
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RISKS FOR COMPANY CREATED TO SERVE PEOPLE WITH PHYSICAL 
DISABILITIES AND HOW TO REDUCE THEM 

 
Karl Nukka 

 

Summary 
 
Tourism is constantly developing, popular field of business, due to which cultural 

development and different business branches have accelerated in many rural areas. All 

together that gives people jobs. Yet, similarly to other areas of business, there are many 

risks for starting in tourism industry. 

 

Authors wish to write bachelors thesis on topic of „ Risks for company created to serve 

people with physical disabilities and how to reduce them“ came from personal wish to 

create tourism oriented company in South-Estonia. This company target group will be 

handicapped people.  Aim of this work is to find out risks, which influence starting 

company in tourism and find out how to minimize those risks. Also, author have 

proposed business plan to Eesti Töötukassa, to start building tourism farm. No answer 

from Eesti Töötukassa so far.  

 

Main risk factors in this that were found out in this writings are: season variety, 

financial and competitive risks and also lack of personnel. These are some of the risks 

that can be foreseen or avoided. Season variety is the main risk factor for tourism  in 

Estonia. Alternative for minimizing this risk can be entertainment- and sporting 

facilities in South-Estonia. Also many different sightseeings, which can be used both in 

high and low season. Company should be attractive in every season of the year and 

different methods should be used so bigger variety of people could use it. For people 

with special needs it’s not that important if their vacation is on-going on high or low 

season of the year, rather than that their time would be filled with interesting activities. 

That’s why author of this writing finds that there are many different options for people 

with special needs to enjoy their time in South-Estonia.  

Visiting different museums in Otepää, also different sightseeings around Otepää, variety 

of old manors in South-Estonia, boat ride on lake Pühajärv. No matter what persons 
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condition is, one can always visit winter sports facilities in Otepääa and its surrounding 

area. Tour guides will take you on hiking trails around Pühajärve which are covered 

with wooden planks so that people in wheelchairs could also ride on them.  

Financial risk is crucial in case of establishing a start-up. In this writing, author found 

out that being oriented towards handicapped people can be a big help when establishing 

a company. European Union and social services provide subsidies and support when 

establishing such company to get it started. This trending perspective allows new 

companies to broaden their horizons.  

 

One important risk involves competitive aspect. Author of this writing finds that best 

way to hedge the risks is to cooperate with nearby companies and coming up to market 

with something new and extraordinary. In our case that is concentrating on people with 

disabilities. It is important to keep in mind that such enterprises are very rare in Estonia. 

One competitor that can be mentioned is located in Karaski centre. They have been 

providing services for handicapped people for some years now. Author hopes that he 

can cooperate with that company so that service provided for handicapped people would 

be even better. Author brings out that on factor that eliminates risks is his connections 

and involvement in this subject for last 20 years. 

 

Last but not least is risk of managing personal. In this case it will be quite a struggle to 

find good people to work with since in rural areas most of young people go away from 

Valgejärve parish and rest of the population is steadily growing old.  It is a risk that 

must be considered when establishing and enterprise in rural area. In such places good 

workforce is hard to find.  

 

Several risk factors are highlighted in this work that influence importantly starting 

company. Risks can be cut down to possible minimum and some of ideas are brought up 

in this work. Main focus is oriented on creating a comfortable environment for people 

with disabilities. Author believes that with proper research and homework those risks 

can be minimized.  

 
 	  



 

 62 

 
 

 

 

 

 

Olen koostanud töö iseseisvalt. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, 

olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud. 

 

 

 

 

Autor K. Nukka ................................................................. . (allkiri ja kuupäev) 

 

 

Juhendaja E. Plaan ................................................................ . (allkiri ja kuupäev) 

 

 

                                         

 

 

 

                                                

 

 

 

      Kaitstud hindele 

      .............................................................. 

„........” .....................................2013. a. 

	  


