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LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Käesolevas diplomitöös soovib autor välja selgitada, kas majutusasutused, mis panustavad 

jätkusuutlikkusesse ja säästva turismiarengu rakendamisesse on ka majanduslikult edukamad 

või puudub jätkusuutlikkuse ja majandusliku edukuse vaheline seos.  

Teemast tulenevalt on uurimisküsimuseks: „Kas majutusasutused, mis panustavad 

jätkusuutlikkusesse ja säästva turismiarengu rakendamisesse on ka majanduslikult 

edukamad?“ 

Lähtuvalt uurimisküsimusest on uurimise käigus kontrollitavad hüpoteesid järgnevad:  

 Majutusasutused, mis tegelevad aktiivselt säästva turismiarengu rakendamisega on ka 

majanduslikult edukamad;  

 Kliendid hindavad majutusasutuste püüdlusi säästlikuma turismi poole;  

 Majanduslikult edukamad ettevõtted panustavad rohkem jätkusuutlikkuse 

meetmetesse. 

Töö autori uurimismetoodika oli kolmeosaline: esimene meetod oli säästva turismiarengu 

alaste uuringute ja kirjandusallikate analüüs; teise meetodina koostas bakalaureusetöö autor 

2015. aasta jaanuarikuus empiirilise uuringu, mis toimus ankeetküsimustiku näol internetis; 

2015. aasta märtsis viidi läbi intervjuu vormis küsitlus, viie Soomaa piirkonna 

majutusasutustega.  

Statistilise analüüsiga õnnestus leida seos jätkusuutlikkuse ja majandusliku edukuse näol: 

majanduslikult edukamad ettevõtted on keskkonnasõbralikumad; töötajate palgad on üle 

keskmise; samuti panustatakse rohkem säästva turismiarengu meetmetesse.  

Uuring oli edukas. Uuringu käigus saadi uurimisküsimusele ning tööhüpoteesidele vastused. 

Kuid siiski arvab lõputöö autor, et uuringu üldkogumit ning areaali tuleks laiendada, et saada 

parem pilt. Antud uurimistöö annab hea ajendi töötamaks antud uuringuga edasi.  
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ABSTRACT 

 

In this diploma thesis, the author would like to find out whether the accommodation facilities, 

which will contribute to the sustainability and sustainable development of tourism are also 

economically successful, or there is no relationship between the sustainability and the 

economic success. 

The research question is;“ Are the accommodation properties which invess in sustainability 

and the development of  tourism economically more successful?“ 

Based on the research question the following hypotheses are:  

 The accommodation properties which invests in sustainability and the development of  

tourism are economically more successful;  

 Customers appreciate the accommodation facilities measures to be more sustainable;  

 The accommodation facilities which are economically successful are more 

sustainable.  

During the work, the author used three research methodology: the first method was the 

analysis of the literary sources and the sustainable tourism researches; the second method was 

empirical research which was held in the month of January 2015; and in the March of 2015 

was held interviews with 5 of Soomaa area accommodation facilities.  

Based on the statistical analysis, the diploma thesis author found the relationship between the 

sustainability and the economic success. Economically successful companies are more 

environmentally friendly, their staff salaries are above average and they are contributing to 

greater sustainability measures.   

The research was successful. The research provided truthful answers for the research 

questions and the hypotheses. But still, the author of the diploma thesis thinks that the 

research population and the area should have been bigger.  
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SISSEJUHATUS 

 

Käesoleva bakalaureusetöö keskseks uurimisküsimuseks on „Kas majutusasutused, mis 

panustavad jätkusuutlikkusesse ja säästva turismiarengu rakendamisesse on ka majanduslikult 

edukamad?“ Teema valikul on lähtutud asjaolust, et turismisektori konkurentsivõimes on 

hakanud üha suuremat rolli mängima jätkusuutlikkuse tagamine, sest turismisihtkohtade 

kvaliteet sõltub märkimisväärselt suures osas nende koostööst kohaliku kogukonnaga ning 

neid ümbritsevast loodus- ning kultuurikeskkonnast (European Commission 2013). 

Eesti üldises majandusarengus täidab turism märkimisväärselt suurt rolli, kuna turismiturul 

toimuv on tihedalt seotud teiste majandussektoritega;  Eesti sisemajanduse koguproduktist 

moodustas turism 2008. aasta seisuga 6,3%; turistidest kõige enam sõltuvam 

tegevusvaldkond on majutus; mõnevõrra väiksemad, kuid olulised valdkonnad turismis on 

transport ja toitlustus (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium 2013). Turism ei pruugi 

alati olla kestlik, sest see võib ümbritsevale loodus- ja kultuurkeskkonnale märkimisväärselt 

negatiivset mõju äratada. Suuresti mängib loodus- ja kultuurkeskkonna mõjutamise juures 

rolli ettevõtjate oskamatus oma tegevusi jätkusuutlikult planeerida. Oluline on, et ettevõtjad 

oskaksid oma tegevusi planeerida nii, et see ei mõjutaks loodus-, kultuur- ning 

inimkeskkonda, sest just nendest aspektidest sõltub turismimajanduse edukus. 

Teemakohases kirjanduses kasutatakse kõige enam väljendit jätkusuutlik turism (sustainable 

tourism). Samuti kasutavad paljud autorid ka mõistet jätkusuutliku turismi areng (sustainable 

tourism development) (Lill 2011). Jätkusuutlik areng on areng, mis rahuldab praeguste 

põlvede vajadused, sealjuures seadmata ohtu või vähendamata tulevaste põlvkondade 

võimalusi oma vajadusi rahuldamaks (Tooman, Müristaja 2008).  Jätkusuutliku turismi 

mõiste definitsioon näeb ette, et turist, kes külastab turismiobjekti, peab olema 

keskkonnasõbralik (Seba 2012). 

Eesti keeles käsitletakse: jätkusuutlikku turismiarengut; säästvat turismiarengut ning 

kestlikku turismiarengut sünonüümidena. Need kolm mõistet on kooskõlas säästva arengu 

põhimõtetega. Järgnevalt toon iga mõiste kohta paar näidet, kuidas neid kasutatakse. Säästev 

turism on kõigile avatud turism, mis kaotab kättesaadavuse tõkked (European Commission 

2013). Säästev turism on majandusharu, mis lähtub säästva arengu põhimõtetest (Marvet 

2015).  Jätkusuutliku turismi definitsioon näeb ette, et turist, kes külastab turismiobjekti, 
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peab olema keskkonnasõbralik (Seba 2012). Jätkusuutlik turism ühelt poolt kaitseb tänast 

turisti ja võõrustavat regiooni ning teiselt poolt tugevdab tulevikuvõimalusi (Macleod, 

Gillespie 2011). Säästva arengu komisjoni peamiseks ülesandeks on Eesti säästva arengu 

riikliku strateegia rakendamise seire ning vastavate aruannete avaldamine, sealhulgas 

asjakohaste ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele riigi pikaajalise jätkusuutliku 

arengu tagamiseks (Kokovkin 2013). Kestev turism ehk Kestlik turism on kõige uudsem 

sõna. 2010. aasta 23. augustil kuulutas Vabariigi President  välja sõnavõistluse ehk sõnause. 

Selle mõiste kasutuselevõtu eesmärgiks oli, et mõelda välja keelepärasem uudissõna, mis 

võiksid tähistada mõistet, mille kohta head eestikeelset vastet ei ole (Sirp 2010).  Käesolevas 

diplomitöös kasutab töö autor kõiki kolme sünonüümidena.  

Töö eesmärgiks on leida vastus, kas majutusasutused, mis järgivad säästliku turismi printsiipe 

on ka majanduslikult edukamad või ei mängi majanduslikus edukuses jätkusuutlikkus mitte 

mingisugust rolli.   

Eesmärgist tulenevalt on käesoleva bakalaureusetöö uurimisküsimuseks: „Kas 

majutusasutused, mis panustavad jätkusuutlikkusesse ja säästva turismiarengu 

rakendamisesse on ka majanduslikult edukamad?“ 

Lähtuvalt uurimisküsimustest on uurimise käigus kontrollitavad hüpoteesid järgnevad: 

majutusasutused, mis tegelevad aktiivselt säästva turismiarengu rakendamisega on ka 

majanduslikult edukamad; Kliendid hindavad majutusasutuste püüdlusi säästlikuma turismi 

poole; majanduslikult edukamad ettevõtted panustavad rohkem jätkusuutlikkuse 

meetmetesse. 

Töö autori uurimismetoodika oli kolmeosaline: esimene meetod oli säästva turismiarengu 

alaste uuringute ja kirjandusallikate analüüs; teise meetodina koostas bakalaureusetöö autor 

2015. aasta jaanuarikuus empiirilise uuringu, mis saadeti 31. Soomaa piirkonna 

majutusasutusele. Diplomitöös oleva ankeetküsimustiku (Lisa 1) koostamisel on võetud 

eeskuju Euroopa liidu projekti „Säästlik turism kaitsealadel ja ettevõtetest kaitsealadel“ 

raames 2011. aastal läbi viidud küsitlusest Sustainable Tourism Enterprises in Parks and 

Protected Areas ehk (STEPPA). STEPPA põhieesmärgiks oli väike- ja mikroettevõtete 

koostöö tugevdamine ja edendamine kaitsealadel (Europarc Federation 2011). Küsitlus 

sisaldas nii etteantud vastusevariantidega küsimusi kui ka avatud küsimusi. 2015. aasta 

märtsis viidi läbi intervjuu vormis küsitlus viie Soomaa piirkonna majutusasutusega. 
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Suur osa kasutatud kirjandusest on ingliskeelne; eestikeelne kirjandus antud teemal on 

minimaalne. Paljuski viitab eestikeelse kirjanduse puudumine teema uudsusele ja sellepärast 

tekitab see mõnevõrra vajadust ka uurida antud temaatikat, sest turismi vaatevinklist vaadates 

on keskkond üheks olulisemaks faktoriks, millega piirkondlikud ettevõtted oma piirkonda 

turundavad. Seega pole võimalik keskkonnaga seotud probleemidest mööda vaadata, sest 

keskkonna mitmekesisus ja hea säilivus tagab ka turistide piirkonda meelitamise. 

 

Käesolev bakalaureusetöö koosneb neljast peatükist.   

Esimeses peatükis kirjeldab ja seletab lahti diplomitöö autor jätkusuutliku arengu ning 

turismi mõisted, põhimõtted ja annab nende mõistete sünniloost ülevaate.  

 

Teine peatükk keskendub uuringule, mille abil proovib töö autor leida vastuseid töö alguses 

püstitatud küsimustele. Soomaa piirkonna majutusettevõtetes läbi viidud ankeetküsitluse ning 

intervjuu abil saab järgmise ülevaate: millised on Soomaa piirkonna majutusettevõtted, kes 

on nende peamised kliendid, millised ettevõtted panustavad kõige enam jätkusuutlikkusesse, 

mis on põhjused ja millised on jätkusuutlikkuse järgimise barjäärid.  

 

Kolmas peatükk annab ülevaate, kas diplomitöö alguses püstitatud tööhüpoteesid leidsid 

kinnitust või lükkab töö autor selle ümber. Samuti analüüsib töö autor seda, kas 

jätkusuutlikkuse järgimine on ka majanduslikult edukam või ei ole ning püüab selgitada, 

milliseid uusi teadmisi antud uuring andis.  

 

Neljas peatükk on järelduste peatükk. 

 

Lisadena on välja toodud intervjuu- ning ankeetküsimustik.  

 

Eelkõige soovin tänada uuringus osalenud piirkonna majutusettevõtjaid, kes olid nõus aja 

maha võtma küsimuste vastamiseks.  

Veel lähevad siirad tänud mu juhendajale, Aivar Ruuklile, ilma temata ei oleks töö 

valmimine võimalik olnud. Margretile ning Tanelile, kes suvatsesid mu diplomitööd lugeda 

ning parandusi teha. Samuti Lea Sudakovale, kes omast ajast oli nõus minuga kohtuma ning 

kogemusi ja kommentaare jagama.  
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1 JÄTKUSUUTLIK ARENG JA -TURISM 

1.1 Jätkusuutliku turismi mõiste ja põhimõtted 

 

Jätkusuutliku arengu kontseptsiooni kujunemise alguseks loetakse 1983. aastat, mil Norra                                             

peaministri Gro Harlem Brundtlandi juhtimisel ja ÜRO Peaassamblee otsusega moodustati 

sõltumatu institutsioonina Keskkonna ja Arengu Maailmakomisjon. Keskkonna ja Arengu 

Maailmakomisjoni eesmärkideks oli: leida võimalusi, kuidas kaasata rahvusvahelist üldsust 

lahendamaks keskkonnaküsimusi; püüda ette näha ja kindlaks teha kaugemas tulevikus 

tekkida võivaid keskkonnaprobleeme ning leida mooduseid nende lahendamiseks; koostada 

keskkonnastrateegia, mis tagaks jätkusuutliku arengu ka pärast sajandivahetust; püüda leida 

võimalus, kuidas panna majanduslikult erineval tasemel olevad riigid tegema koostööd, et 

saavutada ühised eesmärgid keskkonnaprobleemide lahendamiseks (Tooman, Müristaja 

2008).   

Kõige sagedamini kasutatav definitsioon jätkusuutlikule arengule pärineb 1987. aastal 

ilmunud raportist „Meie ühine tulevik“ („Our Common Future“), mis oli jätkusuutliku 

arengu formuleerimise esimene katse. Raamatuna ilmunud raportis öeldakse, et jätkusuutlik 

areng on areng, mis rahuldab praeguste põlvede vajadused, sealjuures seadmata ohtu või 

vähendamata tulevaste põlvkondade võimalusi oma vajadusi rahuldamaks (Tooman, 

Müristaja 2008).  Need vajadused on määratletud laiemas võtmes, mis omakorda ehitatud ja 

püstitatud kolme jätkusuutliku arengu sektsiooni: keskkond (näiteks vajadus hingata puhast 

õhku ja vett ning vajadus tunda puhast loodust enda ümber) majandus ja ühiskond. Loodus 

kui ka inimkapitali puhul on olemas väärtusi, millel ei ole hinda. Samuti ei ole kokku lepitud 

rahalist maksumust ja seda ei saagi teha, sest see ei ole humaanne (Gavrilova 2012).   

Vaadates jätkusuutliku arengut alternatiivses võtmes, on areng jätkusuutlik siis, kui heaolu 

aja jooksul ei kahane. Ühiskonnaliikmete heaolu on seotud paljuski ühiskonna rikkusega, 

rikkuse suurenemine on omakorda seotud aga antud ühiskonna kogukapitaliga.  

Maailmapanga käsitluse kohaselt jagatakse kapital kolmeks suureks rühmaks: toodetud 

kapital, looduskapital ja inimkapital. Jätkusuutliku arengu kontekstis tähendab „kapital“ nii 

ressursside varu kui ka kvaliteeti (Nõmmann et al. 2002). Kuid kõik definitsioonid 

jätkusuutliku arengu kohta nõuavad, et me näeksime Maailma kui süsteemi, süsteemi, mis 

ühendab aega ja süsteemi, mis ühendab ruumi. Kui me saame aru, et Maailm on üks tervik, 
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siis me mõistame, et õhusaaste tekitamine Põhja-Ameerikas, mõjutab ka õhu kvaliteeti 

Aasias,  pestitsiidide pritsimine Argentiinas, kahjustab, kalavarusid Austraalias; kui kõik 

inimesed hakkaksid mõtlema maailma, kui ühtse süsteemi kohta, siis inimesed mõistaksid, et 

otsused, mis meie esivanemad tegid näiteks põllumajandusliku maa harimisel, mõjutavad 

meie põllumajandust ka tänapäeval ja edaspidi (IISD 2014). 

 

Mõistetel tuleb vahet teha kahel peamisel põhjusel. Esiteks tähendab säästva turismi tagamine 

selle sidumist arengu kõigi aspektidega, teiseks põhjuseks on, et mõned turismi 

komponendid, näiteks kauglennud, ei ole kooskõlas jätkusuutlikkuse kontseptsiooniga, isegi 

kui pakutakse parimat ja kaasaegseimat tehnikat. Sellest tulenevalt on kestlik turism 

ebareaalne eesmärk, kuid areng turismis saab olla jätkusuutlik (Lill 2011). 

Väga sageli peetakse säästvat turismi samaväärseks vastutustundliku turismiga (responsible 

tourism). Vastutustundlik turism on turismiliik, mis minimeerib negatiivseid, sotsiaalseid ja 

majanduslikke keskkonnamõjusid; tekitab suuremat majanduslikku kasu kohalikule 

kogukonnale; tekitab paremaid töötingimusi; kaasab kohalikke elanikke (UNWTO 2014). 

Lühidalt võime öelda, et säästlikul turismiarengul on 3 lähtuvat põhimõtet; olla 

keskkonnasäästlik, olla majanduslikult tasuv ning olla eetiliselt ja sotsiaalselt õiglane (E.T.E  

2014). 

Tabelist 1. võime välja lugeda, et säästva turismi ülesanne on leida optimaalne tasakaal. 

Ükski eesmärk ei tohi olla eelistatud ja neid eesmärke ei tohi jätta tähelepanuta, kui taoline 

olukord saavutatakse, siis kasum, mis selle tulemusena tekib on märkimisväärne (Tooman, 

Müristaja, 2008). 

 Jätkusuutlik turism Mittejätkusuutlik turism 

Arengu kiirus Aeglane ja kontrollitud areng Kiire ja kontrollimatu areng 

Arengu kestus Pikaajaline Lühiajaline 

Arengu rõhuasetus Kvalitatiivne Kvantitatiivne 

Arendajate päritolu Kohalikud arendajad Sisse toodud arendajad 

Arendusse kaasatud inimesed Kohalik tööjõud Sisse toodud tööjõud 

Turistid On ette valmistunud, soovivad 

õppida kohalikku keelt, nad on 

vaoshoitud ja 

keskkonnahoidlikud 

Ei ole sihtkohaks ette 

valmistatud, neil puudub 

absoluutne huvi õppida 

kohalikku keelt ja tutvuda 

kohaliku kultuuriga, lärmakad, 

tundetu käitumine 

Külastuse sagedus Korduvkülastused Puudub täielik huvi tagasi tulla 
Tabel 1. Jätkusuutliku turismi ja mittejätkusuutliku turismi võrdlus Allikas: (Tooman, Müristaja 2008) 
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Säästev turism lähtub säästva turismi põhimõtetele. Säästva turismi ülesandeks on luua 

kvaliteetne turismiteenus või toode ning taotleda tasakaal sotsiaalsfääri, majanduse ja 

keskkonna vahel (Macleod, Gillespie 2011). 

Alljärgnevalt toon välja säästva turismi kolm põhimõtet, mille kirjutan  punktidena lahti 

(E.T.E 2011). 

Keskkondlikud põhimõtted: 

 Minimeerida turismiga kaasnev negatiivne mõju; 

 Säilitada loodus- ja kultuuripärandit; 

 Kasutada tõhusaid loodusvarasid; 

 Julgustada kliente kasutama keskkonda säästvaid tooteid. 

Sotsiaalsfäärsed põhimõtted: 

 Julgustada inimesi osalema ja teavitama neid jätkusuutlikust turismist; 

 Julgustada kliente kasutama keskkonda säästvaid tooteid; 

 Kaasata kohalikku kogukonda ja teisi huvirühmasid; 

 Jagada oma kogemusi turismist. 

Majanduslikud põhimõtted: 

 Tähtsustada loodust poliitikas, planeerimises ja juhtimises; 

 Toonitada piire, jätkusuutliku turismi arenguks; 

 Selgitada majanduslikku kasu kohalikule kogukonnale; 
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2 UURING JÄTKUSUUTLIKU TURISMI JA EFEKTIIVSUSE 

KOHTA SOOMAA MAJUTUSASUTUSTES 

  

2.1 Uuringu metoodika 

 

Alljärgnevalt annab töö autor läbiviidud küsitluse metoodikast ülevaate. Käesoleva peatüki 

joonised on koostatud töö autori poolt. Ankeetküsimustik sai koostatud veebikeskkonda 

Google Forms ja andmeid on töödeldud Windows Exceliga.  

Diplomitöös oleva ankeetküsimustiku (Lisa 1) koostamisel on eeskuju võetud, Euroopa Liidu 

projekti „Jätkusuutlik turism kaitsealadel ja ettevõtetest kaitsealadel“ Sustainable Tourism 

Enterprises in Parks and Protected Areas ehk (STEPPA). STEPPA põhieesmärgiks oli väike- 

ja mikroettevõtete koostöö tugevdamine ja edendamine kaitsealadel (Europarc Federation 

2011).  Uuringu käigus küsitleti umbes 900 turismiettevõtet 59 Euroopa rahvuspargis ja leiti, 

et jätkusuutlikkus ning majanduslik edukus on omavahel seotud. Käesolevas uurimistöös 

kohandati STEPPA projekti ankeetküsimustikku Eesti oludele sobilikumaks.   

Majutusasutustele suunatud uuringu viisin läbi kaheosalisena, selle käigus kasutasin 

ankeetküsimustiku ning intervjuu vormi. Ankeetküsimustik koosnes suures mahus suletud 

küsimustest, 32 küsimuse peale leidus ka 6 avatud küsimust (Lisa 1).   Intervjuus oli 10 

küsimust. Intervjuude käigus tekkis olukord, kus mõni vastus tekitas uusi küsimusi, siis 

küsimuste arv varieerub paljuski vastajate vastustele (Lisa 2). Oma uurimistöö intervjuude 

küsimuste hulka valisin nii suletud ning avatud küsimusi. Leian, et avatud küsimusi oleks 

võinud olla mõnevõrra rohkem, sest nagu eelpool mainitud, siis osades intervjuudes tekkis 

olukord, kus intervjueerija ja intervjueeritava vahel tekkis range raam ja puudus võimalus 

vaba arutelu tekkeks. Intervjueeritavaid valisin kokku 5. Intervjueeritavad said välja valitud  

ankeetküsimustikus vastatud vastuse läbi: “Kuidas hindate ettevõtte majanduslikku 

seisukorda?“ Intervjueeritavatest üks majutusettevõte hindas oma majanduslikku olukorda 

tugevaks, 3 hindasid keskmiseks ja 1 nõrgaks. Intervjuu viidi läbi majutusettevõtetes 

kohapeal.   

Üldkogumi moodustasid kõik Soomaa piirkonna majutusasutused, mida on 2014. aasta 

seisuga 31. Diplomitöö valimi koostasin aga reaalselt tegutsevate ettevõtete baasil. Esimesed 
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kirjad saatsin teele 7. jaanuaril, kokku saatsin esimesel korral e-kirjad 25 majutusasutusele. 

Esimesel kahel nädalal tekkis olukord, kus 25 saadetud ankeetküsimustikust oli vastanuid 

ainult 1. 17. jaanuaril otsustasin majutusasutustele helistada. Helistamine oli tulemuslikum, 

sest järgneva paari nädalaga laekus veel 9 vastust. Ankeetküsitluse käigus laekus kokku 10 

vastust, see teeb tulemuseks 32,2%  (Joonis 1). 

 

 

Joonis 1. Uuringus osalenud majutusettevõtted 

 

Põhjuseid, miks kõikidelt asutustelt ei õnnestunud vastuseid saata oli mitmeid. Esiteks, 

telefonikõne käigus rõhutati, et sääraseid ankeetküsimustikke ja spämmkirju tuleb 

igapäevaselt rohkelt, raske on järge hoida ja kõigile vastata. Teiseks nagu sai eelpool 

mainitud, siis osad ettevõtted on tegevuse lõpetanud. Kolmandaks leidus ka asutusi, kes ei 

soovinud oma andmeid avaldada ja põhjendasid seda ajapuudusega. Paar ettevõtet, kes olid 

üldkogumis teatasid, et nemad enam ei tegutse või on liialt väiksemahulised, et uuringus 

osaleda. Leidus ka ettevõtteid, kelle e-mail ei töötanud või ei olnud neid võimalik korduvalt 

mobiili teel helistades kätte saada. 
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2.2 Uuringu tulemused 

2.2.1 Soomaa majutusettevõtete üldiseloomustus 

 

Ankeetküsimustikus oli Soomaa majutusettevõtet iseloomustavaid küsimusi viis. Küsimused 

olid kinnised, ettevõtetel tuli valida 1 sobiv variant. Antud alampeatükis on välja toodud ka 

intervjuu käigus saadud vastused. 

Tüüpiline Soomaa piirkonna majutusettevõte on pereettevõte ning vähem kui viie töötajaga. 

Asutusi juhivad peamiselt naised, meeste osakaal vastanute seas on 27,3% ja naiste osakaal 

vastavalt 72.7%. Soomaa piirkonna ettevõtjad on hästi koolitatud, sealsetest 

majutusettevõtjatest on kõrgharidusega 63,7%, keskhariduse on omandanud 36,3% ja 

algharidusega majutusettevõtjaid ei olnud. Vastanutest 54,5% on keskealised ehk 41-60 

aastased (Joonis 2). 

Soomaa piirkonna majutusasutused on üsnagi noored: 54,5%  ettevõtetest on asutatud 6-10 

aastat tagasi, 27,3% on asutatud vähem kui 5 aastat tagasi ja 11-20 aastat tagasi on 18.2%;  

üle 20 aasta vanuseid ettevõtteid ei olnud (Joonis 2). Majutusettevõtte alustamise põhjuseid 

oli mitmeid. Peamiselt toonitati, et alustamise põhjus oli juhuslik. Samuti mainiti, et 

alustamise põhjuseks oli teise ettevõtja edukus ja sooviti ka antud valdkonnas kätt proovida, 

mainimata ei jäetud ka, et ruumid olid olemas ja sooviti kuidagi neid ära kasutada (Lisa 2).  

Majutusettevõtte liigid varieeruvad: 36,4% Soomaa piirkonna majutusasutustest on 

külalistemajad. Puhkeküla ja -laagrit omavad 27,3% ettevõtjatest, kodumajutust samuti 

27,3% ja  üks puhkemaja (9.1%) (Joonis 2).  

 

Joonis 2. Soomaa majutusettevõtete profiil 
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Tubade arv ettevõtetes varieerub alates 7 toast kuni 25 toani, peamiselt sobib tubade suurus 

kahele inimesele. Üks ettevõte omab ka kämpinguid, kus saab suurema hulga inimesi 

majutada. Samuti on üks ettevõtte puhkemajana tegutsev, mis tähendab, et välja renditakse 

korraga terve maja. Voodikohtade arv on alates 16 voodikohast ja lõpetades 55 voodikohaga. 

Tubade hinnad vastavalt kõrghooajale ulatuvad 16€-40€. Ettevõtted mainisid, et neil puudub 

kõrg- ja madalhooaeg, st. et hinnad on terve aasta lõikes samad. Tubade hinnale lisandus 

hommikusöök (Lisa 2). 

 

2.2.2 Soomaa majutusasutuste majanduslik edukus 

 

Antud alampeatükk jaotus ankeetküsimustikus viieks eri sektsiooniks.  

Esimeses pooles paluti vastata kolmele töötajatega seonduvatele küsimustele, iga küsimus 

nõudis ühte vastust.  

Teine pool oli seotud täituvusega, kus samuti paluti valida üks vastusevariant, kahest 

küsimusest.  

Kolmas oli suunatud ettevõtte majanduslikule edukusele, kus ettevõtetel tuli hinnata 

majanduslikku seisukorda ning majandusliku seisukorra muutust, vastata paluti kahele 

küsimusele ning paluti valida üks vastusevariant.  

Neljas jaotus oli seotud populaarseimate turunduskanalitega ning hinnangutega, miks 

külastajad valivad just antud ettevõtteid. Mõlemad küsimused andsid võimaluse anda mitu 

vastust (Joonis 3).  

Viies jaotus oli külastajate jaotus, kus ettevõtetel oli üks avatud küsimus (tuli kirjutada 

külastajate sihtgrupid) ning mitu päeva veedavad külastajad ettevõttes aega.  

Soomaa majutusasutused on pereettevõtted, see tendents tuleb ilusasti välja ka töökohtade 

jaotuses, kus 2014. aasta seisuga 72,7% asutustest omab ühte täiskohaga töötajat, 2-3 

täiskohaga töötajat on 18,2 protsendil ja 4-5 täiskohaga töötajat ainult ühel ettevõttel (9,1%). 

Osalise tööajaga töötajaid praktiliselt ei olegi: 0-1 töötajat on 90,9 protsendil  ja 2-3 töötajat 

on 9.1 protsendil. 

Seitsmel ettevõttel on keskmine brutopalk kuus 350-500€ ehk 63,6%, 500-750€ on 36,4% 

ettevõtetest.  54,5% ettevõtjatest mainisid, et nende majanduslik seisund on keskmine, 36,4% 
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vastasid, et see on nõrk ja ainult üks ettevõte vastas, et majanduslik olukord on ettevõttes 

tugev (9.1%). 45,5% ettevõtjatest mainisid, et viimase 2 aasta jooksul on nende majanduslik 

olukord liikunud paranemise suunas. Peamisteks põhjusteks on toodud, et toetuste hulk on 

suurenenud, samuti peetakse põhjusteks, et ettevõtte tuntus on kasvanud, valdkond on 

laienenud, tegevusi on rohkem. Paljud ettevõtted on hakanud rohkem ka turundusega 

tegelema. Intervjuu käigus selgus, et hetkel parimaks turundusallikaks on internet ja suust-

suhu reklaam (Lisa 2). 27.3% ettevõtetele ei ole majanduslik olukord muutunud ning 27,3% 

on majanduslik olukord halvenenud. Halvenemise põhjuseks toodi välja majanduskriis ja et 

suured ettevõtted ei soovi enam firmapidudele palju raha raisata (Lisa 2). Europarci uuringu 

käigus selgus, et majanduskriis andis tugeva löögi sealses uuringus osalenud ettevõtetele. 

35% vastajatest mainisid, et viimase 2 aasta jooksul on majanduslik olukord tunduvalt 

halvenenud, 40% asutustel jäi samale tasemele ja 23% vastasid, et paranes (Europarc 

Federation 2011).  54,5% ettevõtetest mainisid, et täituvus aastal 2014 oli 30% või vähem. 

30-50% hulka kuulusid 36,4% majutusasutustest ja 50-70% täituvus oli ühel ettevõttel 

(9.1%). Ettevõtete täituvus aastal 2014 oli rohkem kui 50% üle pooltel ettevõtetel 0-2 kuud 

(54,5%), 3-4 kuud on külastajatega täidetud 36,4% ja 5-6 kuud on vaid ühel ettevõttel (9,1%) 

täidetud.  

Intervjueerimise käigus selgus, et paljud majutusettevõtted ei tee täituvuse osas statistikat ja 

antud vastused on kirjutatud tunde järgi. Kui küsida, et mis takistaks täituvust olemast  kaks 

korda suurem, siis enim toonitatud vastused olid, et Eestimaa on väike ja Eesti inimene 

üldjuhul peale pidutsemist soovib kohe koju sõita, samuti vastati, et takistab ettevõtte soov 

rohkem inimesi vastu võtta (Lisa 2). 

Tüüpilised külastajad veedavad majutusasutustes keskmiselt aega ühe päeva, seda vastas 

54,5% ettevõtjatest, 2-5 päeva veedetakse 45,5% ettevõtetes, 4-7 päeva ja 8 päeva keegi üles 

ei märkinud. Enamuse majutusasutuste külastajatest moodustavad paarid ja rühmreisijad, 

tähtsaks peetakse ka erinevate ürituste pidajaid, nagu sünnipäevad, firmapäevad, laagrid. 

Põhjused, miks külastajad valivad antud ettevõtteid, on seotud hea kvaliteedi ja asukohaga 

(72,7%), 4 ettevõtet mainis, et nende hinnad on konkurentsivõimelisemad (36,4%) ja 2 

ettevõtet mainisid põhjuseks ka „muu“, jättes täpsustamata selle põhjused (18,2%) (Joonis 3).   
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Joonis 3. Kolm peamist allikat, kuidas külastajad leiavad ettevõtet ja miks neid külastatakse  

Kolm populaarseimat ettevõtte turundusallikat, mille kaudu ettevõtet leiti on ettevõtete 

koduleheküljed, internetiotsingud ja suust-suhu reklaam. Veel märgiti, et populaarsed on 

korduvkülastused ja turismiinfokeskused toovad samuti kliente. Ajakirjades, ajalehtedes, 

raadios ja televisioonis saavad ennast turundada suuremad ettevõtted, väikeettevõtetele ei 

tasu see ära (Joonis 3). 

Ankeetküsimustiku analüüsi käigus moodustusid selgelt 3 gruppi: a) Majanduslikult 

edukamad (2 ettevõtet); b) keskmise edukusega (5 ettevõtet); ning  c) majanduslikult vähem 

edukamad (3 ettevõtet). Edasise analüüsi käigus võrdlen ma a) gruppi b) grupiga. Vastuste 

analüüs näitab, et 10 majutusettevõttest on selgelt eristunud 2 ettevõtet.  

Küsimuste juures:“Mitu kuud 2014. aasta seisuga on ettevõtte täituvus olnud rohkem kui 

50%? ning Keskmine täituvus 2014. aasta seisuga?“ Eristuvad tugevasti kaks ettevõtet. Kui 

majanduslikult edukamad ettevõtted on pea pool aastat broneeritud ning täituvus on üle 50% 

(Tabel 2) 

Tabel 2. Täituvuse võrdlus maj. edukamate ja keskmiste ettevõtte näol 

 Majanduslikult edukad Keskmise edukusega 

Mitu kuud on täituvus 

üle 50%? 

5-6 kuud ning 3-5 

kuud. 

0-2 kuud ning 3-4 

kuud. 

Keskmine täituvus? 50-70% vahel ning 30-

50% vahel.  

30% või vähem ning 

30-50% vahel.  
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Majanduslikult tugevamad tunnetavad, et 2 aasta jooksul on nende ettevõtte majanduslik 

olukord paremuse poole liikunud.  Intervjuu käigus toonitati, et toetuste hulk on suurenenud, 

samuti peetakse põhjusteks, et ettevõtte tuntus on kasvanud, valdkond on laienenud, tegevusi 

on rohkem. Ettevõtted on hakanud rohkem ka turundusega tegelema (Lisa 2). Keskmised aga 

tunnetavad, et seisund on jäänud samale tasemele või paranenud. Nõrgad ettevõtted aga 

tunnetavad majandusliku olukorra halvenemist. Halvenemise põhjuseks toodi välja 

majanduskriis ja et suured ettevõtted ei soovi enam firmapidudele palju raha raisata (Lisa 2). 

Väga oluline seos nende kolme grupi vahel tekib ka külastajate peatumises ettevõttes. 

Tugevates ning keskmistes ettevõtetes peatub klient peamiselt 2-3 päeva. Nõrkades aga 1 

päeva.  

 

2.2.3 Majutusettevõtete jätkusuutlikkus 

Siin alampeatükis on kolm jaotust. Majanduslikud- ja keskkonnaalased meetmed ning 

sotsiaalsed meetmed. Vastajatele anti keskkonaalaste meetmete juures valida üks või mitu 

vastust. Majandusliku meetmete juures aga 1 vastusevariant. Samuti sotsiaalsete meetmete 

juures anti valida 1 variant.  

Kliente julgustavad olema looduses keskkonnasõbralikumad 63,6% ettevõtetest.  63,6% 

ettevõtetest taaskasutavad jäätmeid. Peamiselt mainitud teguviisid olid näiteks, jäätmete 

sorteerimine, orgaanilise jäätmete komposteerimine ja taara kogumine ning vastuvõttu 

viimine. 54,5% ettevõtetest kasutavad keskkonnasõbralikke tooteid (Joonis 4): riidest 

käterätikud, spetsiaalsed öko pesuvahendid, üks ettevõte mainis, et akende pesemiseks 

kasutatakse spetsiaalset lappi. Kliente julgustatakse olemaks keskkonnasõbralikumad oma 

ettevõttes ning  säästetakse vett ja energiat. Mainiti, et vett ei laristata, kastmisel kasutatakse 

jõevett. Kaks ettevõtet kasutavad taastuvaid energiaallikaid. Intervjueerimise käigus selgus, et 

vastajad ei olnud hästi kursis taastuvate energiaallikate kasutamisega. Küsimise käigus 

imestati, et nad nii vastasid ning mõlemad ettevõtted tõid peamisteks kasutusallikateks 

küttepuud ja puitlaastud. Üks ettevõte mainis, et kasutatakse ka päikeseenergial toimivaid 

lampe, millel on hämarandurid (Lisa 2).  
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Joonis 4. Milliseid keskkonnaalaseid meetmeid kasutatakse 

Majanduslikest meetmetest valitakse kõige enam kohalikku tööjõudu. Selgub, et kohaliku 

tööjõu leidmine on Soomaa piirkonna majutusettevõtjatele raske, sest tööjõud lihtsalt puudub. 

Põhjuseks toodi, et noored lähevad Pärnusse, Tallinnasse ja Tartusse elama ja paikseks jäävad 

ainult vanema generatsiooni esindajad ning vähem haritud. Samuti valitakse tarnijaid, kes 

aitavad kohalikule arengule kaasa. Kõigil ettevõtetel, kes pakuvad ka toitlustust, tuleb 

toidutooraine kohalikelt tarnijatelt (piim, muna, leib sai). Töötajate palgad on üle keskmise 

ainult ühel ettevõttel. 2 ettevõtet mainisid, et nad kasutavad ka muid majanduslikke 

meetmeid, aga ei täpsustanud seda (Lisa 2). Uuringus siiski selgub, et pigem keskendutakse 

neile keskkondlikele tegevustele, mis majanduslikult ratsionaalsemad nagu näiteks vee ja 

energia säästmine (Joonis 5).   

Siin eristub 1 majanduslikult edukas ettevõte, kes maksab töötajatele üle keskmist palka. 

Selle tulemusena tekib muster, kus majanduslik edukus on seotud majandusliku 

jätkusuutlikkusega. Hea palgaga töötajad on valmis ennast rohkem arendama, nad ei lahku 

ning teevad head tööd. Intervjuu käigus selgus, et kui on hea tööline, siis milleks tal lasta 

lahkuda? Kui ta on tõesti nii hea, siis tuleb teda ettevõttes iga hinna eest hoida ning palka 

tõsta, muidu läheb ta konkurendi juurde, sellega kaotab ainult ettevõte, kes töötajal minna 

lasi.  
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Joonis 5. Milliseid majanduslikke meetmeid järgitakse 

Euroopa majutusettevõtted on Europarci andmetel aga tunduvalt rikkamad, paljuski tuleb see 

ettevõtte vanusest, see järeldus on tingitud sellest, et Euroopa majutusettevõtted kasutavad 

rohkem neid meetmeid, mis on kulukamad, 79% sealsetest ettevõtetest omavad püsitöölisi, 

kelle palgad on üle keskmise, 55% valivad kohalikke tarnijaid, kes aitavad kaasa kohalikule 

arengule ning kui Soomaa piirkonnas vastanutest enamus ehk 54,5% vastasid, et valitakse 

kohalikku tööjõudu, siis Europarci uuringus osalenud ettevõtetest mainis seda vaid 42% 

(Europarc Federation 2011). 

 

2.2.4 Kes panustavad kõige enam jätkusuutlikkusesse 

Keskealised ettevõtjad säästavad vett ja energiat, kasutavad keskkonnasõbralikke tooteid, 

julgustavad kliente olema nii looduses kui nende ettevõttes keskkonnasõbralikumad ja 

taaskasutatakse jäätmeid. Majanduslikest meetmetest mainiti ära, et klientidele tutvustatakse 

kohalikku rahvakultuuri ja –toite. Nooremad ettevõtjad, kes on alla 40 aasta vanused, 

keskenduvad pigem sotsiaal-majanduslike jätkusuutlikkuse meetmetele: kasutatakse 

taastuvaid energiaallikaid, kasutatakse keskkonnasõbralikke tooteid, valitakse tarnijaid, kes 

aitavad kaasa kohaliku kogukonna arengule ning töötajate palgad on üle keskmise. 
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Tegelikkuses tundub, et vanus ei mõjuta olemaks rohkem jätkusuutlikum, uuringu käigus aga 

selgus, et vanemad ettevõtjad panustavad nendele säästva arengu meetmetesse, mis on 

majanduslikult ratsionaalsemad.  

Ka haridus mängib jätkusuutlikkuse järgimisel rolli. Selgus, et kõrgharidusega ettevõtjad 

panustavad rohkem nendesse meetmetesse, mis küll võivad sissetulekuid suurendada, aga on 

kulukamad, nagu näiteks, kasutatakse taastuvaid energiaallikaid ja keskkonnasõbralikke 

tooteid. Keskharidusega ettevõtjad panustavad aga töötajate palkadesse ja kohalikku 

tööjõudu.  

Ankeetküsimustiku käigus saadud statistika näitab, et majutusettevõtete liigid mängivad 

samuti olulist rolli jätkusuutlikkuse järgimisel: 

1. Külalistemajadele on iseäralik, et julgustatakse kliente olemaks 

keskkonnasõbralikumad nii ettevõttes kui ka looduses; 

2. Puhkeküladele ja –laagritele on iseäralik, et valitakse tarnijaid, kes aitavad kaasa 

kohalikule arengule ning taaskasutatakse jäätmeid; 

3. Kodumajutusele on iseäralik, et tutvustatakse Eesti rahvakultuuri ja rahvustoite.  

Liitudesse ja organisatsioonidesse kuulumine ei tundu mõjutavat majutusettevõtjaid. Kui aga 

võrrelda Euroopas tehtud STEPPA uuringut, siis sealsed ettevõtted, kes liitudesse ja 

organisatsioonidesse kuulusid panustavad hulga rohkem säästvasse turismiarengu 

meetmetesse: tutvustatakse taastuvaid energiaallikaid, asutused on ehitatud nii, et seda 

saaksid kasutada ka invaliidid ning ollakse võrdõiguslikkuse poolt (Europarc Federation 

2011). 

2.2.5 Jätkusuutlikkuse järgimise põhjused 

 

Antud alampeatükk on jaotatud kaheks. Küsimusele „Miks panustate jätkusuutlikkusse 

arengusse?“ anti 10 küsimuse seast valida 3 vastust (Joonis 6). Ja uuritakse mõjusid, mida on 

kestliku turismi järgimine andnud ning tuuakse välja ka ettevõtete barjäärid, miks ei 

panustata jätkusuutlikkusesse.  Valida anti 1 vastus (Joonis 7). 

Kestliku turismi järgimise põhjuseid on mitmeid. Soomaa majutusettevõtted panustavad 

kestlikku turismi, kuna see on nende isiklik elustiil (90.9%). Majandusliku poole pealt toodi 
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välja, et see aitab hoida kulusid kokku (63,6%). Looduse säilitamine oli oluline 54,5% 

uuringus osalenutele ja oluliseks peeti ka veel seda, et säästva turismi järgimine kujundab 

mainet ja turundust (45,5%) (Joonis 6).  

 

Joonis 6. Miks panustatakse jätkusuutlikkusse arengusse 

STEPPA uuringust selgus, et Euroopa ettevõtted panustavad jätkusuutlikkusesse sellepärast, 

et kaitsta looduskeskkonda. Vastanutest 49% mainisid, et see on isiklik elustiil. Kui Soomaa 

piirkonna majutusettevõtted arvavad, et jätkusuutlikkuse järgimine aitab kulusid kokku hoida 

(63,6%), siis Euroopa ettevõtted nii ei arva, kõigest 29% vastanutest mainisid seda (Europarc 

Federation 2011). 

Barjääriks, miks ei suudeta jätkusuutlikkuse põhimõtteid järgida on seotud rahapuudusega 

(36,4%). Ajapuudust ja oskamatust väljendavad 27,3% vastanutest (Joonis 7).  
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Joonis 7. Jätkusuutlikkuse järgimise barjäärid 

 

Barjääride juures edukamad kurdavad enam ajapuudust. Vähem edukamad kurdavad aga 

teadmatust, nad ei tea mida ja kuidas teha. Kuigi, mõlemate ühine probleem tundub olevat 

rahapuudus.  Europarci uuringus selgus, et siiski suurimaks barjääriks peetakse rahapuudust 

(70%), ajapuudus on mõnevärra väiksem ja oskamatust ei maininud peaaegu keegi (Europarc 

Federation 2011). 

 

2.2.6 Jätkusuutlikkus ja kliendid 

Antud alampeatükk proovib tuua seoseid jätkusuutlikkuse ja klientide vahel. 

Ankeetküsimustikus oli seotud küsimusi 3.  

Joonisel 8. Sai võimalusel vastata mitmele variandile.  

Ankeetküsimustikus 26. küsimus lõi otsese seose, et majanduslikult edukamad ettevõtted 

teavad, et kliendid hindavad nende säästliku turismi jõupingutusi. Vähem edukad aga ei oska 

öelda, kas nende jätkusuutlikke tegevusi hinnatakse või siis arvavad, et mõned hindavad.   
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Kuigi ettevõtted mainisid, et kliendid hindavad nende kestlikke tegevusi, siis hetkel antud 

piirkonna ettevõtted teevad selle nimel võrdlemisi vähe reklaami. Suust-suhu reklaam on 

kõige enam kasutatav suhtlemisviis, millega antakse edasi jätkusuutlikkuse alaseid tegevusi 

(77,7%), 45,5% aga arvavad, et kliendid näevad nende jõupingutusi ise (Joonis 8). 

 

Joonis 8. Võimalused, kuidas ettevõtted suhtlevad jätkusuutlikkusest klientidega 

 

Joonisest 8 saabki välja lugeda, et peamised allikad, mille kaudu ettevõtted oma klientidega 

suhtlevad on verbaalsed. Klientidega suheldakse peamiselt kohalviibimise ajal. Nagu tabelist 

näha, siis on ka ettevõtteid, kes arvavad, et kliendid näevad nende jõupingutusi ise.   
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3 ARUTELU 

 

Lähtuvalt uurimisülesannetest püstitas diplomitöö autor sissejuhatuses kolm hüpoteesi. Antud  

peatükis käsitleme, kas antud hüpoteesid osutusid  õnnestunuks või ei suutnud töö autor leida 

vastuseid antud hüpoteesidele. Igale hüpoteesile pühendan lõigu.  

Esimene püstitatud hüpotees oli, et majutusasutused, kes tegelevad aktiivselt säästva 

turismiarengu rakendamisega on ka majanduslikult edukamad. Hüpotees leidis kinnitust. 

Seoste hulk oli küll väike, kuid  siiski tekkis oluline ja selge muster, et majanduslikult 

edukamad ettevõtted on ka rohkem jätkusuutlikkumad. Majanduslikult edukamates 

ettevõtetes peatuvad kliendid pikemalt, majutusasutuste täituvus on suurem. Majanduslikult 

edukamad ettevõtted maksavad oma töötajatele suuremat palka. Analüüsi tulemusena selgus, 

et ettevõtted soovivad oma kvalifitseeritud ja häid töötajaid ettevõttes hoida. Kui töötaja on 

professionaalne, siis pigem tõstetakse ta palka, kui lastakse lahkuda konkureerivasse 

ettevõttesse.  

Teine püstitatud hüpotees oli, et kliendid hindavad majutusasutuste püüdlusi 

jätkusuutlikkuma turismi poole. Hüpotees leidis kinnitust. Majanduslikult edukamad 

ettevõtted tunnevad, et kliendid hindavad nende püüdlusi olemaks kestlikkumad. Võrdluseks 

võime tuua nõrgemad ettevõtted, kes ei oska öelda, kas kliendid hindavad püüdlusi 

jätkusuutlikult toimida või siiski mõned seda teevad? Samuti majanduslikult edukamad 

ettevõtted tunnetavad, et jätkusuutlikkuse järgimine on ettevõttele positiivne olnud. 

Nõrgemad aga ei oska seda öelda. 

Kolmas hüpotees oli, et majanduslikult edukamad ettevõtted panustavad rohkem 

jätkusuutlikkuse meetmetesse. Hüpotees leidis kinnitust. Majanduslikult stabiilsematel 

ettevõtetel on näiteks invaliididele kohaldatud tube, kasutatakse ka täistööajaga kohalikke 

töötajaid. Palgad on kõrgemad. Nagu ka eelpool mainitud, siis toimub tööjõu vahetus.  
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4 JÄRELDUSED  

 

Järgnevalt toobki diplomitöö autor välja punktide kaupa tekkinud järeldused. 

 Majutusasutused, kes panustavad enam säästvasse turismiarengusse on majanduslikult 

edukamad; 

 Majanduslikult edukamad ettevõtted maksavad oma töötajatele suuremat palka; 

 Kliendid hindavad majutusasutuste püüdlusi jätkusuutlikkuma turismi poole; 

 Uurimistöö üldkogum võiks edasi uurimisel olla suurem; 

 Ankeetküsimustik oli küll hea moodus saada informatsiooni, kuigi pigem tuleks 

edasist uuringut teha intervjuu vormis; 

 Uuringu puuduseks võiks öelda seda, et see oli anonüümne. Eeldan, et tulemus oleks 

olnud parem ja konkreetsem, kui oleks kadunud ära anonüümsuse faktor; 

 Tagantjärele selgus, et ankeetküsimustikus oli küsimusi, mis ei aidanud kaasa töö 

valmimisele. Seega autor ei pidanud vajalikuks seda tööga siduda; 

 Et saada üldist pilti kestlikkuse järgimisest, tuleks antud uuringu piirkonda laiendada; 

 Uuringusse võiks kaasata ka klientide arvamusi. Milliseid majutusettevõtteid nad 

valivad? Kas nende jaoks on jätkusuutlikkuse järgimine majutusettevõtetes oluline? 

Autori arvates oli uuring siiski edukas. Jõuti peamise hüpoteesi kinnitamisele. Siit on hea viis 

edasi minna ja uurimist laiendada ning põhjalikumalt edastada.  
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KOKKUVÕTE 
 

Jätkusuutliku turismi mõiste on kasutusel olnud juba pea paarkümmend aastat, jätkuvalt on 

tegu ühe enam populaarsust koguva turismivaldkonnaga, sest üldises majandusarengus täidab 

turism väga suurt rolli. Turistidest kõige enam sõltuvam tegevusvaldkond on majutus. 

Mõnevõrra väiksemad, kuid olulised valdkonnad turismis on transport ja toitlustus.  

Selleks, et teada saada, kas majutusasutused, kes järgivad kestva turismi printsiipe on ka 

majanduslikult edukamad või ei mängi majanduslikus edukuses jätkusuutlikkus mitte 

mingisugust rolli, viidi läbi vastavateemaline uuring Soomaa piirkonna majutusettevõtetes. 

Soomaa piirkonna ümbruses asub 31 majutusettevõtet.  

Diplomitöö eesmärkide saavutamiseks viidi läbi 2015. aasta jaanuarikuus empiirilise uuringu, 

millele vastas 10 ehk 32.2% ettevõtetest ning 2015. aasta märtsis viidi läbi intervjuu vormis 

küsitlus viie Soomaa piirkonna majutusasutustega. 

Analüüsi tulemusena selgus, et tüüpiline majutusettevõte on pereettevõte, keda juhivad 

keskealised ning kõrgelt haritud naised. Majutusasutused on asutatud 6-10 aastat tagasi. 

Majutusettevõtete liigid varieerusid, kõige rohkem oli külalismaju, pühkekülasid ning –

laagreid ja kodumajutused olid võrdse osakaaluna ning leidus ka puhkemaju. Ettevõtetes 

töötab vähem kui 5 töötajat, kelle palgaks on 350-500€. Ettevõtete majanduslik seisund on 

peamiselt keskpärane. Tüüpilised külastajad on paarid ning rühmreisijad.  

Külastajad valivad ettevõtteid just hea kvaliteedi ja asukoha poolest.  

Kolm populaarseimat turundusallikat leiti olevat suust-suhu reklaam, internetiotsingud ning 

kodulehekülg. Jätkusuutlikkusesse panustatakse, sest see on ettevõtjate isiklik elustiil. Ning 

jätkusuutlikkus aitab hoida kokku kulutusi. Peamisteks barjäärideks loetleti, et puudub finants 

ning aega jääb väheseks.  

 

Statistilise analüüsiga õnnestus leida seos kestlikkuse ja majandusliku edukuse näol. 

Majanduslikult edukamad ettevõtted on keskkonnasõbralikumad, töötajate palgad on üle 

keskmise ning panustavad rohkem jätkusuutlikkuse meetmetesse.  

Uuring oli edukas. Uuringu käigus saadi uurimisküsimusele ning tööhüpoteesidele vastused. 

Kuid siiski arvab lõputöö autor, et uuringu üldkogumit ning areaali tuleks laiendada, et saada 

parem pilt. Antud uurimistöö annab hea ajendi töötamaks antud uuringuga edasi. 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE SUCCESS OF 

ECONOMICAL INSTITUTIONS AND SUSTAINABILITY 

SUMMARY 

 

The concept of sustainable tourism has been in operation for nearly twenty years. It is 

increasingly gaining popularity in Estonia. But still, many accommodation facilities which 

are housing tourists don`t know these measures, however, they would like to know about it 

more.  

In order to find out, whether the accommodation properties which invest in sustainability and 

the development of  tourism economically are more successful, the diploma thesis author 

conducted the survey with Soomaa area accommodation facilities. 

In this diploma thesis, the author would like to find out whether the accommodation facilities, 

which will contribute to the sustainability and sustainable development of tourism are also 

economically successful, or there is no relationship between the sustainability and the 

economic success. 

The research question is;“ Are the accommodation properties which invess in sustainability 

and the development of  tourism economically more successful?“ 

Based on the research question the hypotheses are:  

 The accommodation properties which invest in sustainability and the development of  

tourism are economically more successful;  

 Customers appreciate the accommodation facilities measures to be more sustainable; 

 The accommodation facilities which are economically successful are more 

sustainable.  

To achieve its objectives, the author made an empirical research via internet which was 

conducted in January 2015. Replies were received from 10 accommodation facilities which is 

32.2% of all Soomaa area accommodation facilities population. And in March of 2015 

interviews with 5 of Soomaa area accommodation facilities were held. 
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Based on the statistical analysis, sustainability and business performance are related, and they 

both have a positive impact on each other. The typical tourism business in Soomaas  

protected areas is a family business with less than 5 employees, who are well-trained. The 

businesses are young, most of them have been operating 6-10 years. The types of business 

vary, the most typical business being guesthouse.   

Businesses that take more sustainability measures believe their business has benefitted from 

it, and are more satisfied with their financial performance than the average businesses.  

Less than 10% of them think their business health is good, and 45,5% think it has improved 

in the last two years due to the better marketing. The average visitor spends about 2-3 days in 

the business.  

The research was successful. The research provided truthful answers for the research 

questions and the hypotheses. But still, the author of the diploma thesis thinks that the 

research population and the area should have been bigger. 
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LISAD 

 

 

LISA 1. Küsimustik Soomaa piirkonna majutusasutustele 

 

Lp. Küsitluse täitja! 

Ankeetküsimustik on koostatud Eesti Maaülikooli Loodusturismi III kursuse üliõpilase 

Sigmar Naudi poolt. Lõputöö üheks uurimislikuks pooleks on küsitleda majutusasutusi. 

Lõputöö eesmärgiks on teada saada:”Kas majutusasutused, mis panustavad jätkusuutlikkusse 

ja säästva turismiarengu rakendamisesse on ka majanduslikult edukamad?” Selle tarbeks 

palungi Teie abi, et täidaksite allpool asuva ankeetküsimustiku.  

Ankeetküsimustik on anonüümne.  

Kõikidele vastajatele kingin ka sümboolse kingituse!!! 

Ette tänades, 

Sigmar Naudi 

1. Vanus: 

o Alla 40 

o  41-60 

o  Üle 60 

2. Sugu: 

o M 

o N 

3. Majutusasutuse nimi: 

Palun kirjutage! 

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

4. Majutusettevõtte liik: 
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o Hotell 

o Motell 

o Hostel 

o Külalistemaja 

o Puhkeküla- ja laager 

o Puhkemaja 

o Külaliskorter 

o Kodumajutus 

5. Haridustase: 

o Algharidus 

o Keskharidus 

o Kõrgharidus 

6. Majutusasutusena tegutsemise aeg: 

o Vähem kui 5 aastat 

o 6-10 aastat 

o 11-20 aastat 

o Üle 20 aasta 

7. Tubade arv ettevõttes: 

Palun kirjutage! 

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

8. Voodikohtade arv ettevõttes: 

Palun kirjutage! 

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

9. Kas olete MTÜ Eesti Maaturismi liige? 

o Jah 

o Ei 

10. Kas olete LEADER grupi, Roheline Jõemaa liige? 

o Jah 
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o Ei 

11. Kas olete mõne muu ühenduse liige? 

Kui jah, palun kirjutage! Kui ei, liikuge edasi küsimusele 12. 

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

12. Täiskohaga töötajate arv 2014. aasta seisuga: 

o 1 

o 2-3 

o 4-5 

o 6-10 

o Üle 20 

13. Osalise tööajaga töötajate arv 2014. aasta seisuga: 

o 0-1 

o 2-3 

o 4-5 

o 6-10 

o 11-20 

o Üle 20 

14. Kui suur on teie töötajate keskmine brutopalk kuus? 

o 350-500€ 

o 500-750€ 

o 750-1000€ 

o Üle 1000€ 

15. Mitu kuud 2014. aasta seisuga on ettevõtte täituvus olnud rohkem kui 50%? 

o 0-2 kuud 

o 3-4 kuud 

o 5-6 kuud 

o Rohkem kui 6 kuud 

16. Keskmine täituvus 2014. aasta seisuga? 
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o 30% või vähem 

o 30-50% 

o 50-70% 

o 70% ja rohkem 

 

17. Miks külastajad valivad just teie ettevõtte? 

Vajadusel vali mitu! Või kirjutage "Other" kastikesse veel põhjuseid, 

o Konkurentsivõimelised hinnad 

o Kvaliteet 

o Hea asukoht 

o Muu 

18. Millised on populaarseimad turunduskanalid, mille kaudu külastajad teid leiavad? 

Valige 3! 

o   Ettevõtte kodulehekülg 

o   Internetiotsingud 

o   Reklaam 

o   Korduvkülastajad 

o   Reisiagentuuride kaudu 

o   Ajalehtede/ajakirjade kaudu 

o   Turismiinfokeskustest 

o   Raadio või Televisioon 

o   Sõprade soovitus 

o   Ma ei tea 

o   Muu 

19. Kuidas hindate ettevõtte majanduslikku seisukord? 

o Nõrk 

o   Keskmine 

o   Tugev 

20. Millises suunas on ettevõtte majanduslik seisukord viimase 2 aasta jooksul 

muutunud? 
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o   Paranemise suunas 

o   Jäänud samale tasemele 

o   Halvenenud 

 

21. Mitu päeva veedab keskmine külastaja teie ettevõttes? 

o   1 päev 

o   2-3 päeva 

o   4-7 päeva 

o   8 päeva ja enam 

22. Kui suur osa teie külastajatest on…? 

Palun märkige protsentuaalselt allpool asuvasse kasti (NB! Kirjutage järjekorranumber ja %). 

1. Rühmareisijad, 2. Pered, 3. Paarid, 4. Sõpruskonnad, 5. Üksikreisijad: (NB2: Vastuse 

protsendid ei tohi ületada 100%.) 

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

23. Milliseid keskkonnaalaseid meetmeid kasutate? 

o   Säästate vett ja energiat 

o   Kasutate taastuvaid energiaallikaid 

o   Taaskasutate jäätmeid 

o   Kasutate keskkonnasõbralikke tooteid 

o   Julgustate kliente olemaks keskkonnasõbralikumad Teie ettevõttes 

o   Julgustate kliente olema keskkonnasõbralikud looduses 

24. Milline osa ettevõttes pakutavast toidust ja joogist on toodetud kohalikus või 

piirkondlikus keskkonnas? 

o <10% 

o   10–25% 

o   25–50% 

o   >50% 

25. Milliseid majandusliku jätkusuutlikkuse meetmeid järgite oma ettevõttes? 
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o   Valite tarnijaid, kes aitavad kaasa kohalikule arengule 

o   Valite kohalikku tööjõudu 

o   Töötajate palgad on üle keskmise 

o   Ei järgi majandusliku jätkusuutlikkuse meetmeid 

o Muu 

26. Kas arvate, et kliendid hindavad teie jätkusuutlikkuse tagamise jõupingutusi? 

o Jah, kõik kliendid 

o   Ei, mitte üksi 

o   Mõned kliendid 

o   Ei oska öelda 

27. Kuidas teate, et Teie kliendid hindavad teie jätkusuutlikkuse alast tööd? 

Võimalusel vali mitu.  

o Nad ütlevad seda ise 

o   Küsime ise 

o   Kasutame online-küsimustikku 

o   Ei oska öelda 

28. Kuidas annate klientidele teada oma jätkusuutlikkuse alasest tegevusest? 

o Kodulehe kaudu 

o   Infovoldikud, reklaam 

o   Räägime neile oma tegevusest, nende kohalviibimise ajal 

o   Arvame, et nad näevad seda ise 

o   Ei arva, et see on üldse vajalik 

29. Milline mõju on jätkusuutlikkuse järgmisel olnud ettevõttele? 

o Positiivne 

o   Negatiivne 

o   Ei oska öelda 

30. Miks panustate jätkusuutlikkusse arengusse? 

Valige 3! 

o Et säilitada loodust 
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o   Et ühiskonda paremaks muuta 

o   See on isiklik elustiil 

o   Hoiab kulusid kokku 

o   Kujundab turundust ja mainet 

o   Võimaldab taotleda toetusi 

o   Parandab ettevõtte juhtimist 

o   Täidab seadusandlust 

o   Kliendid nõuavad 

o   Seda on lihtne rakendada 

31. Mis takistab teid rakendamast veel enam jätkusuutlikkuse meetmeid? 

o Ajapuudus 

o   Rahapuudus 

o   Puudub motivatsioon 

o   Ma ei tea, mida ja kuidas teha 

o   See ei vasta klientide soovile 

32. Teie e-posti aadress? 

Selle kaudu võtan Teiega ühendust, kuidas kingitus kätte saada :) 

.......................... 
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Lisa 2. Vastused intervjuu küsimustikule 

 

Intervjuu küsimused  

1. Mis ajendas Teid alustama just majutusettevõtjana? 

 See oli juhus, me oleme aednikud ja aianduses edasi minnes, oli laoruumi vaja 

suurendada, siis tulid Euroopa Liidu rahad ja sellel majal, kus me praegu asume – oli 

kinnisvaras müügis ja ehituseks vajalik materjal oli hoovipeal olemas; 

 Me ostsime selle maja ära ainult ehitusmaterjali pärast ja siis, et maja mitte mädanema 

lasta, tegime puhkemaja; 

 Ruumi üleküllus. Mõte tekkis juhuslikult, ehitasime ruumid valmis ja mõtlesime, et 

hakkame inimesi majutama; 

 Saime inspiratsiooni Aivar Ruuklist; 

 See oli puhas juhus. Sellele majale oli sooduspakkumine, tulin, vaatasin ja hakkas 

meeldima. 

 

2. Te märkisite, et Teie ettevõtte majanduslik olukord on tugev ja viimase 2 aasta 

jooksul on olukord paranenud, mille arvelt selle 2 aasta jooksul on seisund paremaks 

läinud? 

 Eks ikka töö tegemine, reklaam ja super teenindus, kõik peab olema professionaalne; 

 Toetuste arvelt; 

 Ettevõtte tuntus on kasvanud, valdkond on laienenud, tegevusi on rohkem; 

 Oleme ka kõvasti turundusega tegelenud. 

3. Märkisite, et Teie ettevõtte majanduslik olukord on nõrk ja viimase 2 aasta jooksul 

on olukord halvenenud, mille arvelt selle 2 aasta jooksul on seisund halvenenud? 

 Meie ettevõttele andis majanduskriis väga tugevasti tunda. 

4. Märkisite, et Teie ettevõtte majanduslik olukord on keskmine ja viimase 2 aasta 

jooksul on jäänud samale tasemele, mis te arvate, et miks just samale tasemele, mitte 

tõusnud või vähenenud?“ 
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 Stabiilsus; 

 Eks ikka kliente käib rohkem, kui eelnevatel aastatel; 

 Ettevõtte tuntus on kasvanud; 

 Valdkonnad on laienenud; 

 Ise oleme kõvasti turundusega tegelenud. 

 

5. Kas Te peate sesoonsust probleemiks? 

 Ei, ta ei ole probleem; 

 Sesoonsus küll on tuntav probleem, aga mina teda niiöelda probleemiks ei pea, pigem 

on see selline koht, kus inimene peab iseennast ka laadima, mis siis, et see on talvine 

periood; 

 Ei, sesoonsus ei ole absoluutselt probleemiks; 

 Jah, mõnevõrra küll; 

 Absoluutselt. 

 

6. Mille alusel Te valite kohalikku tööjõudu? 

 Kohaliku tööjõuga on raske, teda ei ole valida; 

 Meie valime tööjõudu isikuomaduste alusel; 

 Meie kohalikku tööjõudu ei vali, meil on pereettevõte. 

 

7. Kuidas on Teie äri kohaliku kogukonnaga seotud? 

 Kartul, munad, lihad, need tulevad kohalike tarnijate poolt; 

 Kohalik kogukond tarbib meie teenuseid ja teine asi on, et meie tarbime kohalikku 

kogukonda; 

 Me valime kohalikku tarnijaid, kohalikku tööjõudu; 

 Meil on kohalik baar, kes sööke meile valmistab. 
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8.  Milline on Teie keskmine toa hind kõrghooajal ja madalhooajal? 

 Kõige madalam hind on 3€ telkimisel. Kämpingus on 10€, kui inimesed on oma 

linadega, kui linadega, siis 16€; 

 Ei ole vahet, täpselt sama hind. Kahese toa hind on 36€, mis ei sisalda hommikusööki. 

Hommikusöök kahele inimesele on 10€; 

 Meil ei ole toa hinda, vaid on kompleksi hind. Inimese pealt on 16€ inimene + kõik 

teenused veel juurde; 

 Sama, mis madalhooajal. 40€ inimene, pluss hommikusöök veel. See tähendab, et 

majutus on kuskil 20€ inimene. 

 

9. Kuidas toimub Teie vee ja energia säästmine? Milliseid taastuvaid energiaallikaid Te 

kasutate? Kuidas Te taaskasutate jäätmeid? 

 Jälgime elektri ja vee kasutamist; 

 Kasutame LED lampe; 

 Paljud meie õuetuled on pandud hämarandurite peale; 

 WC-potid on kahesüsteemsed; 

 Kütame hakkepuiduga, soe vesi tuleb sealt; 

 

10. Kas Teil on puudega või piiratud liikumisvõimega külastajate erivajadustele 

kohandatud tubasid?  Kui jah, siis millised? 

 Meil on sissepääsude eest kaldteed; 

 Uuel majal samuti, meil on samuti laiendatud uksed ja WC on ka mõeldud puuetega 

inimestele; 

 Jah, meil valmib nüüd uus maja aprilliks; 

 Ei, ei ole: 

 Ei ole, oleme sellele küll mõelnud. Hetkel on peamine probleem see, et uksed on liialt 

kitsad; 
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 Eraldi ei ole, aga oleme mõelnud sellele. 

 

11. Kas Te arvate, et keskkonnamärgised on olulised? 

 

 Need ei ole olulised; 

 Need on pigem väljamaalastele; 

 Need on vajalikud – no ütleme hotellidele ja natukene suurematele ettevõtetele; 

 Need ei ole kasulikud. Kui mina oleks klient, siis ma pigem vaataksin, et milline tuba 

välja näeb, milline ümbrus välja näeb, mitte ma ei vaata märgiseid. 

12. Kas Teie ettevõtet külastavad peamiselt püsikliendid ja kas pigem välis- või 

siseturistid? 

 Meil käivad peamiselt siseturistid, välisturiste vähe, kui nad tulevad, siis käivad 

gruppidena siit läbi; 

 Välisturist jääb pigem Tallinnasse ja Pärnusse; 

 Talvel on kindlasti siseturism 80-90%. Suvel on meil pigem pooleks; 

 Ligi 90% turismist on siseturism ja ülejäänud 10% jaguneb ära; 

 Kõige rohkem külastab meid ikka siseturistid, kui suurvesi on kevadeti, siis hakkab 

meie hooaeg. 

 

13. Kuidas Te taaskasutate jäätmeid? 

 Me sorteerime prügi, olmejäätmed lähevad komposti, taara läheb vastuvõttu; 

 Jäätmeid me sorteerime ja tagastame taara; 

 Jäätmeid me täielikult sorteerime. Paber läheb katlamajja. Jäätmete sorteerimine on 

meie talus üks 15 aastat toiminud. 

14. Milliseid keskkonnasõbralikke tooteid Te kasutate? 

 Kõiki puhastusaineid; 

 Enam me ei kasuta aknapesuvahendeid; 

 Meil on selleks vastav lapp. 
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