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Viimastel aastatel on Eestis järjest suurenenud Jaapani turistide arv ning potentsiaal kasvu 

jätkuks on suur. Antud töö olulisus seisneb selles, et kuigi on tehtud uurimusi, kuidas 

Eestit Jaapanis turustada,  ei ole uuritud, millega ettevõtjad peaksid arvestama ja kuidas 

käituma Jaapani turistidega, et  tagada jaapanlastest turistide Eesti külastamise kasv. 

Uurimuse rakenduslikuks väärtuseks on ettepanekud, kuidas pakkuda tooteid ja teenuseid 

Jaapani turule, võttes arvesse nende ootusi, kvaliteedinõudeid ja kultuurilisi eripärasusi. 

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada Jaapani turismituru potentsiaal ning Eestit 

külastavate jaapanlaste profiil. Eesmärgi saavutamiseks tutvuti olemasolevate uuringute 

ja arengustrateegiatega ning sekundaarandmetega, mille alusel koostati 

poolstruktureeritud süvaintervjuude läbiviimise metoodika. Süvaintervjuud viidi  läbi oma 

töö kaudu Jaapani turistidega kokku puutunud ekspertgrupiga. Statistika analüüsimisel 

ning töö tulemusi arvesse võttes on  Jaapani turismituru potentsiaal Eestis suur. Lisaks 

toodi tulemustes välja Eestit külastavate jaapanlaste profiil ning tehti ettepanekud ning 

anti soovitused, mida silmas pidada Jaapani turistidele toodete ja teenuste välja töötamisel 

ning pakkumisel. Vaja oleks edasisi uuringuid, milles küsitletaks Jaapani turiste ning 

uuringuid, kus keskendutakse spetsiifilisematele sihtgruppidele, et saada veel täpsemat 

infot, mis aitaks kaasa paremate toodete ja teenuste loomisele. 

Märksõnad: Jaapani turistid, sihtgrupid, kultuurilised eripärasused 
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The number of Japanese tourists in Estonia have had constant increase during previous 

years so there is potential for this trend to continue. There have been studies about how to 

market Estonia in Japan but there have not been studies about what entrepreneurs should 

take into consideration and how they should act when dealing with Japanese tourists to 

guarantee the growth of Japanese tourists in Estonia.  The practical value of this study are 

suggestions of how to offer products and services to Japanese market taking into account 

their expectations, quality requirements and cultural differences. The aim of this study was 

to find out the potential of Japanese market and the profile of Japanese tourists visiting 

Estonia. For finding the answers, different studies and development strategies’ were 

checked out, and based on the knowledge obtained, methodology for in-depth interviews 

was put together. In-depth interviews were held with tourism products and services 

providers, representatives of travel agencies and guides who had worked with Japanese 

tourists. The results of this study show that there is potential for Japanese market in 

Estonia. Also this study found out the profile of Japanese tourists visiting Estonia and 

suggestions and recommendations were given for developing services and products for 

Japanese market. More studies are needed where Japanese tourists are interviewed and 

concentration is on more specific target groups so even more detailed information would 

be gained for better product and services development. 
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SISSEJUHATUS 

Euroopa Turismikomisjoni (European Travel Commission)  2015. aasta andmetel on alates 

2000. aastast jaapanlaste poolt tehtavate pikamaa äri- ja puhkusereiside arv maailmas 

vähenenud 41% võrra. Samas Euroopasse Jaapanlaste poolt tehtavate reiside arv on 

kasvanud viieteistkümne aasta jooksul 3%, mis tähendab, et pea iga kolmas pikamaareis 

tehakse Euroopasse. Kõige suuremat Jaapani turistide külastuste arvu kasvu on märgata 

Eestis, Lätis ja Leedus, kus Jaapani turistide hulk on kasvanud 30% võrra. Sarnase 

suurusjärgu võrra on kasvanud ka päevade arv, mille Jaapani turistid Balti riikides veedavad. 

Kui vaadelda EAS (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) Jaapani sihtturu tegevusstrateegias 

2015-2018 välja toodud Jaapani turistide ööbimiste statistikat Balti riikide ja Soome kohta, 

siis on näha, et  ööbimiste arv on tõusuteel ka Soomes. Samas on Soomes Jaapani turistide 

ööbimiste arv Eestiga võrreldes üle 10 korra suurem (2013. aastal ööbis Eestis 19272 Jaapani 

turisti, aga Soomes oli selleks arvuks 205968) (Tegevusstrateegia …). 

 

Kuna Jaapanlaste poolt tehtavate äri- ja puhkusereiside arv on Euroopas tõusuteel ning 

Eestisse reisib järjest rohkem jaapanlasi, siis on autori arvates magistritööks valitud teema 

„Jaapani turismituru potentsiaal ja Eestit külastavate Jaapani turistide profiil“ hetkel väga 

aktuaalne ning vajab uurimist. Ka Eesti riiklikus turismiarengukavas aastateks 2014-2020 

on plaanis Eesti kui reisisihi tuntuse ja maine suurendamine Jaapanis, Eesti turismi 

turunduskontseptsiooni kohandamine Aasia sihtturgudele ning ettevõtjatele turule 

sisenemiseks vajalike meetmete väljatöötamine. Samuti on Eesti riikliku turismiarengukava 

järgi oluline koostöö naaberriikidega, jaapanlaste vajadustele sobivate toodete ja teenuste 

väljaarendamine ning Tallinna arendamine Aasia lendude ümberistumiskohaks.   

 

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada Jaapani turismituru potentsiaal ning Eestit 

külastavate jaapanlaste profiil. Eesmärgi saavutamiseks tutvuti olemasolevate uuringute ja 

arengustrateegiatega ning sekundaarandmetega, mille alusel koostati poolstruktureeritud 

süvaintervjuude läbiviimise metoodika. Süvaintervjuud viidi  läbi oma töö kaudu Jaapani 

turistidega kokku puutunud turismitoodete ja -teenuste pakkujatega, reisibüroode 

esindajatega ja giididega. Poolstruktureeritud süvaintervjuudega selgitati välja: 

· Eestit külastavate Jaapani turistide profiil 
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· jaapanlaste motivatsioon ja soovid Eesti külastamiseks 

· jaapanlaste Eesti reisi planeerimine 

· jaapanlaste rahulolu Eesti reisiga  

· jaapanlastest turistide kultuurilised ja käitumuslikud eripärasused  

· intervjueeritavate arvamused Eesti atraktiivsuse tõstmiseks jaapanlastest turistide 

jaoks 

Antud töö olulisus seisneb selles, et kuigi on tehtud uurimusi, kuidas Eestit Jaapanis 

turustada,  ei ole uuritud, millega ettevõtjad peaksid arvestama ja kuidas käituma Jaapani 

turistidega, et  tagada jaapanlastest turistide Eesti külastamise kasv. Uurimuse 

rakenduslikuks väärtuseks on ettepanekud, kuidas pakkuda tooteid ja teenuseid Jaapani 

turule, võttes arvesse nende ootusi, kvaliteedinõudeid ja kultuurilisi eripärasusi.  
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 

1.1. Jaapanlaste reisimise statistika 

 

Jaapanlaste poolt tehtavate reiside arv Euroopasse on tõusuteel. Peaaegu iga kolmas 

jaapanlaste pikamaareis tehakse Euroopasse. Jaapani turistide poolt välismaale tehtud 

reisidest 21,5% on ärilistel eesmärkidel ning 78,5% isiklikel eesmärkidel. 2012. aastal 

broneerisid jaapanlased 80,1% oma puhkusereisidega seonduvast reisibüroode kaudu 

(sisaldab ka interneti kaudu broneeritud reise). Ajavahemikul 2008-2012 suurenesid 

märgatavalt (3,4%) jaapanlaste poolt reisiteenuste pakkujatega otse tehtavad broneeringud. 

Selline tõus on olnud tingitud sellest, et jaapanlased on hakanud rohkem kasutama sihtriikide 

ning ka lennufirmade kodulehti, kus pakutakse erinevaid pakettreise. Kuigi üldise statistika 

andmetel on reisibüroode kaudu broneeritavate reiside osakaal 80,1%, siis Euroopasse 

reisibüroode kaudu broneeritavate reiside osakaal on umbes 92%. Nendest reisidest 51% on 

pakettreisid, 22% kliendi soovile vastavalt kokku pandud paketid ning 19% osaliselt kokku 

pandud paketid. Pakettreisid on kõige populaarsemad üle 60 aastaste naiste seas. Ärireisijad 

on enamjaolt mehed, kes reisivad üksi või kolleegidega. (Marketing…) 

Kõige populaarsemateks riikideks, mida jaapanlased Euroopas külastavad on Saksamaa ja 

Prantsusmaa, millele järgnevad Hispaania, Itaalia, Šveits, Suurbritannia ja Austria 

(Marketing…). Kõige rohkem välisreise tehakse jaapanlaste poolt märtsis, juulis, augustis 

ja septembris ning kõige vähem novembrist veebruarini, aprillis ja juunis. 75% jaapanlaste 

reisidest Euroopasse on ringreisid, 15% on linnapuhkused ning 10% on muud reisid 

(Market…).   

JATA (Jaapani Reisikorraldajate Assotsiatsioon) jagab Euroopat külastavad Jaapani turistid 

järgnevatesse sihtgruppidesse: seeniorid, pered, ärireisijad, pulmareisil noorpaarid, 

preemiareisil käijad, naissoost kontoritöötajad ja õpilased (Market…). Jaapanlaste peamised 

põhjused sihtkoha valikuks olid ajalooliste kohtade külastamine, huvitava kultuuri 

kogemine, taskukohasus, millegi unikaalse nägemine (The…). Austraalia turismikomisjon 

uuris 2013. aastal jaapanlaste jaoks olulisi faktoreid, mille põhjal nad oma reisisihtkoha 

valivad. Kõige oluliseimal kohal oli sihtkoha turvalisus, järgnesid maailmatasemel ilu ja 

looduslik keskkond; huvitav ajalugu ja pärand; hea söök, vein, kohalik toit ja toodang; 
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sihtkoht, mis pakub kvaliteeti hea hinnaga; peresõbralik sihtkoht; mitmed kvaliteetse 

majutuse valikud; puhtad linnad, head sõiduteed koos arusaadavate viitadega; otselennud; 

külalislahked, avatud ja sõbralikud kohalikud elanikud. 

Jaapanlased, kes kasutavad Trip Advisori-t, on Euroopa majutusasustustega üldiselt rahul. 

Trip Advisor-i kasutajad olid kõige enam rahul majutuse asukoha ja puhtusega. Natuke 

vähem oldi rahul une kvaliteedi ning teeninduse kvaliteedi ja toa mugavusega. Kõige vähem 

oldi rahul toa hinna ja kvaliteedi suhtega. (Market…)  

Alates 2008. aastast kuni 2015. aastani on Eesti Panga mobiilpositsioneerimise andmetel 

Eestit külastavate jaapanlaste arv kasvanud peaaegu 7 korda. Kui 2008. aastal külastas Eestit 

13766 jaapanlasest turisti, siis 2015. aastal oli see number juba 93126 (Vt. joonis 1). 

 

Joonis 1. Eestit külastavate Jaapani turistide arv Eesti Panga andmetel 11.02.2016. 

Külastuste koguarvu hulka on arvestatud nii ühepäevakülastajad, kes veetsid Eestis vähemalt 

4 tundi kui ka mitmepäevakülastajad, kes veetsid Eestis vähemalt ühe öö. Jooniselt on näha, 

et ühepäevakülastajad on rohkem kui mitmepäevakülastajaid, aga viimastel aastatel on 

mitmepäevakülastajate arv märgatavalt suurenenud. Mobiilpositsioneerimise andmed, mida 

Eesti Pank on avaldanud, ei pruugi näidata täpselt õigeid andmeid, sest statistika näitab ainult 

Eestis viibides mobiiltelefoniga kõnetoiminguid (kõne, SMS) teinud inimesi. Kõik Jaapani 

turistid ei pruugi oma telefoni Eestis oleku ajal kasutada. 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) Jaapani sihtturu tegevusstrateegia 2015-2018 

andmetel ööbib enamik Jaapani turiste oma Eesti reisi jooksul Tallinnas (umbes 91,5%), aga 
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lisaks Tallinnale ööbitakse ka Saare maakonnas, Tartus ja Pärnus. 75-80% ööbimistest 

tehakse vahemikus mai kuni oktoober, jaanuar ja veebruar on kõige väiksema ööbimiste arvu 

osatähtsusega kuud. Enamik (87,7%) Jaapani turistidest ööbib hotellides, aga viimastel 

aastatel on täheldatud hostelites ja külaliskorterites peatuvate Jaapani turistide osakaalu 

tõusu. Hotellides peatuvad jaapanlased eelistavad 4 tärni hotelle, aga ööbivad ka 3 ja 5 tärni 

hotellides. 2013. aastal oli jaapanlaste ööbimiste arvuks Eesti majutusettevõtetes 19272, mis 

oli suurem kui eelnevatel aastatel ning 2014. aastal näitas see veel suuremat 

kasvutrendi.(Ibid.) 2013. aastal oli Soomes ööbivate jaapanlaste arvuks 205988 

(visitfinland.com…), mis on üle kümne korra suurem kui Eestis. Seega kui võtta arvesse 

Soome statistikat, on Eestis suur potentsiaal Jaapani turistide arvu kasvuks.  

 

 

1.2. Jaapanlased ja reisimine 

 

Kui Euroopa Liidu liikmesriikidel on töötavatele inimestele ette nähtud vähemalt 4 nädalat 

puhkust aastas, siis Jaapanis oleneb antava puhkuse pikkus järjepidevalt töötatud ajast. 

Rahvusvahelise Tööjõu Organisatsiooni ILO (International Labour Organization) andmetel 

on Jaapanis õigus puhkust saada töötajatel, kes on järjest töötanud vähemalt 6 kuud ning 

käinud tööl üle 80% tööpäevadest. Eelnevaid tingimusi täitnud töötajale peab tööandja 

võimaldama 10 päeva tasustatud puhkust aastas, mille võib välja võtta korraga või eraldi 

osadena. Töötajal on iga järgneva töötatud aastaga võimalik saada rohkem puhkusepäevi, 

aga alles peale 6,5 aastat tekib töötajal õigus saada 20 tasustatud puhkusepäeva aastas. 20 

päeva on maksimum puhkusepäevade arv, mida täiskohaga töötaja aastas saada võib ning 

osalise tööajaga töötajatel on vähem makstud puhkusepäevi aastas kui täiskohaga töötavatel 

inimestel. (ILO 2011) 

Zimmer jt (1995) pöörasid tähelepanu asjaolule, et turisti suhtumine reisisihtkohta võib olla  

mõõdupuuks, mis määrab ära sihtkoha võime turistidele atraktiivne olla. Golledge ja 

Stimson (1987) leidsid, et meedia ja personaalne suhtlemine mõjutavad sihtkoha mainet 

Rahuldust  pakkuv reisielamus pole muud kui erinevate elementide kombinatsioon, milleks 

on õiglane hinna ja kvaliteedi suhe nii reisi kui ka majutuse osas, vaatamisväärsused ja 

atraktsioonid, toit ja meelelahutus, turvalisus ning suurepärane teeninduse kvaliteet. Veelgi 

olulisem on, et soovitused sõpradelt, sugulastelt ja kolleegidelt võivad olla efektiivsemad 
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kui reisibüroode või lennufirmade omad (Heung jt 2001). Reisijad, kellel on olnud head 

reisikogemused, räägivad sõpradele ja perekonna liikmetele oma positiivsest kogemusest 

ning suure tõenäosusega tekitavad niiviisi suusõnalise reklaamiga potentsiaalseid turiste 

juurde, kes oma unistusi teoks teha soovivad (Ahmed jt 1998).  

 

Lisaks suusõnalisele reklaamile, võivad inimeste reisimise soovi mõjutada ka kuulsad 

inimesed. Jaapanis kasutatakse kuulsusi umbes 70% reklaamidest (Kilburn, 1998). 

Jumaldatud kuulsustega seotud paikade külastamist võib sarnaseks pidada 

palverännakutega, mille käigus otsitakse hingelist kogemust (Reader 2007). Kuulsusega 

seotud paiga külastamine on  ihaldatud tegevus, mille kaudu tarbitakse midagi, mida kuulsus 

oluliseks peab (Lee jt 2008). Kui kuulsusel on publiku arvates positiivne maine, siis võidakse 

see üle kanda toodetele, mida need kuulsused esindavad.  

 

1989. aastal seletas Polunin takistusi, mis jaapanlastel sõltuvalt nende kultuuriliste 

eripärasustega ette tulla võivad. Ta tõi välja, et jaapanlased muretsevad kõige rohkem 

keeleliste raskuste tekkimise pärast välismaal. Sellepärast on tema sõnul väga oluline, et 

jaapanlastele antaks enne reisi väga detailne info. Samuti lisas ta, et jaapanlaste enamjaolt 

pakkettreiside eelistus tuleneb nende kultuurilistest eripärasustest, mille kohaselt ei ole 

jaapanlased individualistlikud ning samuti pole nad üksi olles seiklushimulised. 

Juba 1994. aastal väitsid Jafari ja Way, et järjest suurenevast välisturismist kasu lõikamiseks 

peaksid turismiga tegelevad ettevõtted arvesse võtma turistide kultuurilistest eripärasustest 

tulenevaid vajadusi. Sihtkohas saab Jaapani turismiturg olla edukas järgmisi punkte täites: 

turistidele on olemas jaapanikeelsed materjalid ja giidid, kes mõistavad Jaapani protokolli; 

kuna jaapanlased teevad enne reisi broneerimist põhjaliku ettevalmistuse, peab neile 

kättesaadav olema täielik ja täpne info sihtkohast ning sihtkohas saadaval olevate tegevuste 

ja atraktsioonide kohta; välja tuleb arendada erinevaid tooteid ja teenuseid, mitte ainult 

selleks, et tekitada huvi erinevatel sihtgruppidel, vaid ka korduvkülastajatel, sest suurimat 

tõusu on märgatud Jaapani turistide arvus, kes on juba sihtkohta külastanud, aga soovivad 

kogeda midagi uut; tuleb teadvustada, et jaapanlased soovivad järjest enam reisil olles 

osaleda aktiivsetes tegevustes; elektroonilist tehnoloogiat tuleks rohkem ära kasutada, et 

teavitada ja mõjutada jaapanlastest turiste just nende huvidele vastavaid atraktsioone neile 

sihtkohas atraktiivsemaks muutes; muuta reisimine sihtkohta ja selle ümbruses lihtsamaks 

(Marketing…). 
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Erinevad jaapanlaste sihtgrupid on pikamaareisidel avatud uutele kultuuridele ja 

kogemustele (Japan Market Profile. (2013). Canadian…).  Jaapanlastele meeldib Euroopa 

reisidel loodus ja looduskaunid kohad, kultuur ja ajaloolised kohad, kunstinäitused ja 

muuseumid, sisseostude tegemine, teater, kontserdid ja kino, gurmee toidud, lõõgastumine, 

matkamine ning spaa protseduurid (Market…).  

 

 

1.3. Jaapani turistide eripärasused  

 

Reisil olles soovivad jaapanlased, et nendega tegelevad inimesed mõistaksid nende 

kultuurilisi eripärasusi ning arvestaksid nende vajaduste ja ootustega (Teare 1992). 

Ahmed and Krohn väitsid 1992. aastal, et jaapanlastest kliendid on unikaalsed, sest nende 

käitumist iseloomustab nende eriline kultuur. Erilise kultuuri all mõtlesid nad seda, et 

jaapanlastele on oluline kuulumistunne, suhted, olla ametlik ja hierarhiline, aga mitte 

otsekohene. Nad panevad vähem rõhku materiaalsetele asjadele, otsivad harmooniat ja 

keskenduvad rohkem protsessile endale kui selle tulemile. Lie (1993) sõnul on jaapanlasi 

kasvatatud nii, et kui nad on koos grupina, siis peavad nad toimima üksmeelse grupina ning 

seetõttu ei väljenda nad enda seisukohti ning ei kahtle ka teiste grupi liikmete omades, et 

niimoodi probleemide teket vältida. Jaapani turistid eelistavad reisida gruppides ja jagada 

kogemusi ja arvamusi, mis neil reisil olles tekivad (Heung & Cheng 2000; Hobson & 

Christensen 2001; Kim & Prideaux 2005).  

 

Niikura (1999) väidab oma töös, et jaapanlaste konkreetsele küsimusele ei tohiks vastata 

„ei“, sest selline otsekohene vastus võib jaapanlaste tundeid riivata ja kahju tekitada ning 

seepärast välditakse sellise otsekohese ilustamata vastuse andmist. Samuti leidis Niikura, et 

Jaapani ühiskonnas tuntakse häbi küsida küsimusi millegi kohta, mis arusaamatuks jäi, sest 

aktiivset küsimuste esitamist peetakse küsitleja liigse enesekindluse märgiks. Niikura 

arvates võib selline käitumine piirata jaapanlaste võimet rahvusvahelisel arutlusel osaleda 

või omaenda arvamusi positiivsel viisil teistele esitleda. 

 

Ka jaapani keel on eriline ning mõjutab jaapanlaste suhtlemisstiili. Jaapani keeles koosnevad 

sõnad mitmetest eraldatavatest osadest, mis ei väljenda ainult grammatikat vaid ka isiklikke 
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tundeid. Veel on jaapani keel tuntud oma lugupidavate ja alandlike vormide ning mitmete 

erinevate viiside poolest, kuidas viisakust väljendada. (Maynard 1997)   

 

Aasiast pärit kliendid panevad üldist teeninduse kvaliteeti hinnates suure tõenäosusega 

rohkem rõhku teenindaja ja kliendi vahelise suhtluse kvaliteedile, mitte lõpptulemusele 

(Mattila 2000). 

Heo jt (2004) leidsid oma töös, et Ameerika hotellides häiris jaapanlasi kõige rohkem, et 

puudusid jaapanikeelsed menüüd, viidad, ajakirjad, telekanalid ja info hotelli kohta.  

Ahmed ja Krohn uurisid oma 1992. aasta töös Jaapani turistide unikaalseid tunnuseid. Üheks 

neist on senbetsu–omiyage omavaheline suhe. Enne kui jaapanlased lähevad 

rahvusvahelisele reisile, peetakse neile lahkumispidu, kus neile antakse pereliikmete ja/või 

lähedaste sõprade poolt kingitus (senbetsu), milleks on enamjaolt raha või midagi, mida 

reisil vaja võib minna. Kuna kingitused antakse enne välismaareisile minekut, siis 

jaapanlased on kohustatud reisil olles neile kingitusi teinud inimestele vastutasuks 

kingitused (omiyage) tooma. Kingitused peaksid olema umbes sama väärtusega nagu enne 

reisi saadud kingitus oli ning iseloomulikud riigile, kust need osteti. Kingituste andmise ja 

toomise komme soodustab harmoonilisi suhteid pere ja sõprade vahel ning näitab üles 

tänulikkust teiste suhtes (Park 2000). Park lisab veel, et sõnal omiyage on ka teisi tähendusi 

- kinnituse andmine, et reaalselt külastati riiki või piirkonda; suhtlemise viis; sotsiaalse 

staatuse ja heade kommete näitamine; süütunde leevendamine, mis tekkis sellepärast, et 

mindi reisile ja lõbutseti samal ajal kui kallid inimesed ja tuttavad jäid koju. 

Kingituste andmise-saamise tava mitte-austamine viib lähedaste suhete rikkumiseni (Kim jt 

2011). Selline traditsioon ongi põhjuseks, miks jaapanlastele on oluline reisil olles 

võimaldada aega ja anda võimalusi sisseostude tegemiseks.  

 

Lisaks meeldib jaapanlastele kohtadest, mida nad külastavad, osta mälestuseks suveniire 

(Jang jt 2004). Reisinger ja Turner väidavad oma uurimustes (2000, 2002), et sisseostude 

tegemine on üheks kõige olulisemaks teguriks, mis tekitab jaapanlastest turistides reisiga 

rahulolu tunde. Jaapanlaste kulutused välisreisidel olles suhteliselt kõrged - reisidele 

Euroopasse kulutavad jaapanlased keskmiselt 3617 eurot, mis on 518 eurot öö kohta (see 

summa sisaldab ka transporti) (Market…).  
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Timothy (2005) koostas nimekirja üheksast jaapanlastega seostatud ülimalt olulisest ja 

omavahel seotud sotsiaal-kultuurilisest traditsioonist ja tavast, mis jaapanlaste sisseostude 

tegemist ja rahulolu mõjutavad. Nendeks on: soovivad tuntud brände ja kõrge kvaliteediga 

tooteid; prestiiž ja sotsiaalne staatus; välimus on väga oluline; kingituste tegemise komme; 

individualismi puudumine; üksikisikud on ainult osaks suuremast sotsiaalsest kogukonnast; 

vähene võõrkeelte oskus; oodatakse kõrge kvaliteediga teenindust; põhimõte, et lojaalsust 

premeeritakse hästi; kalduvus reisida gruppides ning rangete ajakavade järgi. 

 

Kuigi kõik eelmainitu loob jaapanlastele unikaalse ostlemiskogemuse, mille juures on 

oluline kõrge kvaliteediga tooted, suurepärane teenindus ja atraktiivne kauba välimus, siis 

kõige olulisem neist, mis mõjutab jaapanlasi ostlema on sotsiaalne staatus ja kingituste 

tegemise komme (Kim jt 2011). Jaapanlastest turistid otsivad rahvusvaheliselt  tuntud 

brände, sest need väljendavad prestiiži, sotsiaalset staatust ning head maitset (Hobson & 

Christensen 2001). Kui jaapanlased ostavad välismaareisidelt kõrge kvaliteediga ja tuntud 

kaubamärkide tooteid, siis kinnitub ja tugevneb nende sotsiaalne staatus (Kim jt 2011). 

 

 

1.4. Eestit külastavate Jaapani turistide profiil  

 

Jaapanlastele pakutakse Eestis tavaliselt 1-3 päevast reisi Tallinnasse, mis on üheks osaks 

pikemast ringreisist Balti riikidesse või ka seotud Poola, Venemaa või Soome külastusega 

(Tegevusstrateegia…). Tavaliselt soovivad Jaapani turistid Euroopasse tulles kõigepealt 

näha olulisi ja tuntud vaatamisväärsusi ning kui need on nähtud, siis võidakse alles Eestisse 

tulla. Seega tüüpiliselt on Eestisse jõudvad Jaapani turistid oma teisel või kolmandal 

Euroopa reisil (Aasia…). 

Jaapanlased soovivad proovida kohalikust kvaliteetsest puhtast toorainest Eestile 

omapärast toitu ning külastada kõrgelt hinnatud kohvikuid, mis nende arvates selliseid 

maitseelamusi pakuvad. Jaapani toidu olemasolu sihtkohas pole jaapanlastele oluline. Nad 

soovivad käia sisseoste tegemas kohalikes käsitöö- ja disainipoodides, kus on tax free 

ostlemise võimalus. Talvel meeldib neile külastada Tallinna jõuluturgu. Samuti soovivad 

jaapanlased näha atraktsioone ja külastada kultuurisündmuseid, millest jaapanlaste jaoks 
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kõige tuntum on  Laulu- ja tantsupidu. Lisaväärtusena on huvipakkuvad peamiselt 

ingliskeelsete subtiitritega ballett, ooper ning kontserdid. Tallinnas külastatakse 

grupiekskursiooni raames alati vanalinna. Kuigi jaapanlased eeldavad jaapanikeelset ja 

viisakat teenindust, saab neile pakkuda ka inglisekeelseid teenuseid. Jaapanikeelsest infost 

on puudu nii atraktsioonide kodulehtedel kui ka kohapeal, hotellides, restoranides ja ka 

linnas näiteks viitade puudumise näol. (Tegevusstrateegia…). 

Lisaks Tallinnale on jaapanlastel huvi ka Kihnu, Saaremaa, Tartu, Narva (teel Peterburgi) 

ja Pärnu külastamise vastu (Ibid.). Statistikaameti väliskülastajate uuringu järgi, kus 

küsitletud jaapanlaste arv oli väike (74 ööbimisega külastajat) oli kõigile küsitletutele 

Eestis peamiseks sihtkohaks Tallinn ja teisele kohale jäi Pärnu külastamine 

(Väliskülastajate…). Peamiselt huvitub Jaapani turist ajaloolistest vaatamisväärsustest, 

muuseumidest, galeriidest ja linnalähedastest looduskaunitest kohtadest (Lahemaa 

rahvuspark, Viru raba, Altja kaluriküla) ning huvi pakuvad ka klassikalisemad ajaloolised 

mõisad üle Eesti (Vihula, Palmse ja Sagadi). Peterburgi külastavate Jaapani turistide seas 

on populaarne Narva ekskursioon koos Narva Linnuse külastamisega. Samuti on 

jaapanlastele väga olulised pikaajalised traditsioonid ja ajaloolised kohad, näiteks Eesti 

traditsiooniline käsitöö; UNESCO nimistusse kuuluvad kohad, näiteks Kihnu (sealhulgas 

kohaliku kodu külastamine) ja populaarsust on kogumas Haapsalu (Haapsalu sall). 

Saaremaal on populaarsemad tooted Angla tuulikud, Kuressaare linnus, Kaali järv ja Muhu 

muuseum. Pärnus on populaarsemad tooted Elisabeti kirik ja Tallinna väravad. 

(Tegevusstrateegia…). 

Äriturist Jaapani turult reisib Eestisse põhiliselt nii nimetatud firmareisi eesmärgil (IT ja 

keskkonnaga seotud õppereisid) või ärivisiidil delegatsioonina. Ärireisijad kombineerivad 

oma reisi teiste Euroopa linnadega, kus juba ärisuhted loodud. (Ibid.) 

Jaapani sihtturu tegevusstrateegia 2015-2018 järgi on Eestit külastavad Jaapani turistide 

kõige olulisemaiks sihtrühmaks jaapanlased, kellel on suur sissetulek ja kes tänu sellele 

saavad aastas teha mitu välismaa puhkusereisi. Eesti eeliseks on tegevusstrateegia järgi see, 

et Eesti on jaapanlaste jaoks veel suhteliselt tundmatu sihtkoht ning seepärast just koht, kus 

saab kogeda midagi uut kui teised Euroopa riigid on juba läbi käidud. Tegevusstrateegia 

järgi on Eestit külastavad jaapanlased jaotatud nelja sihtgruppi: naissoost kontoritöötajad, 

seeniorid, ärireisijad ja õpilased. Esimesed on kõige suuremat tõusu näitav sihtgrupp, aga 

samamoodi tõuseb ka naissoost kontoritöötajatest, ärireisijatest ja õpilastest jaapani turistide 
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hulk. Ka seenioride sihtrühma külastuste arv on Eestis tõusuteel just juba mainitud põhjusel, 

et teised Euroopa riigid on juba läbi käidud. 
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2. METOODIKA 

Käesoleva magistritöö empiirilises osas kasutati kvalitatiivuuringut, täpsemalt 

poolstruktureeritud süvaintervjuu meetodit.  

Poolstruktureeritud intervjuu jääb struktureeritud intervjuu ja struktureerimata intervjuu 

vahepeale, mis tähendab, et on koostatud küsimuste kava, aga vastusevariante pole ette 

antud. Poolstruktureeritud süvaintervjuudeks koostati teemade kava koos täpsustavate 

märksõnade/küsimustega (Lisa 1). Intervjuu algas sissejuhatusega, kus autor ennast ja enda 

töö eesmärke respondentidele tutvustas  ning sellele järgnes süvaintervjuu. Kuigi küsimused 

olid kõikidele respondentidele samad ei hoitud süvaintervjuude käigus küsimuste 

järjekorrast ilmtingimata kinni, vaid muudeti vajadusel nende järjekorda. Samuti oli 

intervjueeritavatel võimalus oluliste detailide meenumisel minna tagasi eelnevate küsimuste 

juurde, et neid täiendada. Respondentidele ei antud ette vastusevariante, vaid nad vastasid 

küsimustele oma sõnadega. Süvaintervjuu toimus vabas õhkkonnas ilma ajalise piiranguta 

ning vajadusel küsiti täpsustavaid küsimusi.  

Autor viis läbi 8 süvaintervjuud ettevõtjatega, kes on Eestis kokku puutunud Jaapani 

turistidega. Nende ettevõtjate kogemused Jaapani turistidega olid suhteliselt pikaajalised 

ning nad olid kokku puutunud paljude jaapanlastega, seega sisuliselt oli tegemist 

ekspertgrupi analüüsiga. Intervjuud toimusid ajavahemikus 25.08.2015-09.03.2016. 

Intervjuud toimusid nii Skype teel kui ka silmast-silma kohtumistel Tallinnas. 

Intervjueeritavad olid Jaapani turistidega kokku puutunud erinevates Eesti paikades. Mõned 

intervjuudes osalejad soovisid jääda anonüümseks ning seepärast esitati tulemused 

grupeerituna järgmiselt: reisibürood, giidid, loodusturismiteenuste pakkujad ja majutuse 

pakkujad. Kuna igas grupis oli kaks respondenti, siis vastustest parema ülevaate saamiseks 

tähistati respondendid järgnevate tähest ja numbrist koosnevate koodidega: reisibürood - R1, 

R2; giidid - G1, G2; loodusturismiteenuste pakkujad - L1, L2; majutuse pakkujad - M1, M2. 

Intervjueeritavate nõusolekul salvestas autor intervjuud mobiiltelefoniga, aga igaks juhuks 

tegi ta ka kirjalikke märkmeid ning peale intervjuusid sisestas kõik intervjuud arvutisse 

transkribeeritud kujul, kasutades selleks MS Word dokumendivormi.  
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3. TULEMUSED  

Käesolevas peatükis käsitletakse intervjuude käigus saadud respondentide vastuste 

kokkuvõtvaid tulemusi.  

Reisibüroo töötajad on aastaid jaapanlastele organiseerinud nii ekskursioone, giide, majutust 

kui ka toitlustust. Nad on kursis jaapanlaste soovide ja vajadustega kuna suhtlevad tihedalt 

oma Jaapani partneritega. Enamjaolt on nad kokku puutunud Jaapani grupituristidega.  

Giidid suhtlevad jaapani keeles ning on teinud oma tööd mitmeid aastaid. Nad on kokku 

puutunud nii üksikturistidega kui ka grupituristidega. Nad on olnud giidiks peale Eestit veel 

ka Lätis, Leedus ja Peterburis. Giidid puutuvad Jaapani turistidega otseselt kokku ning kuna 

nad saavad aru ja räägivad jaapani keelt, siis on neil rohkem tagasisidet otse jaapanlastelt. 

 

Loodusturismiteenuste pakkujad on ka aastaid Jaapani turistidega kokku puutunud ning 

enamjaolt on nad tegelenud üksikturistidega. Üksikturistidega tegelemine annab neile 

võimaluse turistidega lähemalt tuttavaks saada ning nendega erinevatel teemadel ka 

pikemaid ja sisukamaid vestlusi pidada.  

 

Majutuse pakkujatel (hosteli tüüpi majutus) on samuti mitu aastat Jaapani turistide 

majutamise kogemusi.. Kuna hosteli tüüpi majutuskohtades on külastajatele personaalsem 

lähenemine, siis on omanikel õnnestunud juttu teha seal peatuvate Jaapani turistidega ning 

nendega vestlusi pidada ning neilt otse tagasisidet saada. 

 

 

3.1. Intervjueeritavate kokkupuuted Jaapani turistidega   

Esimese teema eesmärgiks oli välja selgitada sihtgrupid, kellega intervjueeritavad kokku on 

puutunud, et hiljem oleks võimalik erinevaid sihtgruppe intervjueeritavate vastuste ja tehtud 

uuringute põhjal võrrelda ja analüüsida.  

Üldiselt võib intervjueeritavate vastuste põhjal eristada kolme sihtgruppi – 

individuaalturistid, grupituristid ja ärituristid.  
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Individuaalturistidega olid kokku puutunud kõik intervjueeritavad. Individuaalturistide 

alla on liigitatud üksi reisivad turistid, perega reisivad turistid, kruiisilaevalt tulevad üksikud 

turistid ning sõprade või kolleegide seltskonnad. Individuaalturiste iseloomustab see, et nad 

on teadlikumad kui grupireisijad. Nad on vähemalt mingi osa oma reisist planeerinud 

iseseisvalt ja on rohkem avatud soovitustele ja uutele kogemustele. Üldjuhul on tegemist 

nooremate turistidega, kelle vanus on alla 50 eluaasta. Giidide ja loodusturismiteenuste 

pakkujate sõnul on järjest rohkem jaapanlasi hakanud reisima peredega. Individuaalturistide 

seas on nii mehi kui  naisi enam vähem võrdselt.   

 

Grupituristideks on antud töös grupid, mille liikmete arv on üle 10 inimese. Alla 10 

liikmelised grupid on liigitatud individuaalturistide alla kuna nende soovid, vajadused ning 

käitumuslikud eripärasused sarnanevad rohkem individuaalturistide omadele. Näiteks üle 

kümne inimesega grupid võtavad ühendust oma kohaliku reisibürooga Jaapanis, kes 

omakorda kontakteerub mõne vahendusfirmaga Baltikumis või mujal Euroopas (mitte 

tingimata Eestis). Viimane leiab grupi vajadustele vastavad giidid, transpordifirma, 

restoranid või hotellid. Individuaalturistid kasutavad vähem reisibüroode teenuseid ning 

organiseerivad mingi osa oma reisist iseseisvalt. Grupituristid on üldjuhul vanemad kui 55 

aastat ja enamjaolt naisterahvad. Grupituristidega olid intervjueeritavatest kokku puutunud 

vaid reisibürood ja giidid. Loodusturismiteenuste pakkujate ja majutusteenuste pakkujate  

juures olid käinud vaid väiksed grupid jaapanlasi, kes antud töös on liigitatud 

individuaalturistide alla. G1 iseloomustab grupireisijaid järgnevalt:  

Kui jaapanlane on siin grupiga, siis 80% tähelepanust läheb tehnilistele asjadele: kas ma 

väljun hommikul hotellitoast õigel ajal, et mitte oma grupiliikmeid ootama panna; kas ma 

ikka ütlesin oma grupijuhile, et jään peale õhtusööki vanalinna ja naasen hotelli ise, et ta 

mind koos grupiga restorani ees ei ootaks; kas ma ikka tegin „linnukese“ infolehele, mille 

grupijuht igaühele andis ja kus on kirjas, et kohver peab portjee jaoks toa ukse taga olema 

kell 7:20; kas ma ikka jõuan tassi kohvi juua 30-minutilise „vaba aja“ vältel, sest seejärel 

naaseb grupp koos grupijuhiga shuttle-bussile, ehkki kruiisilaeva väljumine on alles kolme 

ja poole tunni pärast.  

 

Ärireisijad eristuvad teistest gruppidest, sest nende reisi peaeesmärgiks on nende äri ja 

vabal ajal soovitakse teha kiire linnatuur. Ärireisijate reis on broneeritud nende ettevõtte 

poolt. Samuti on ärireisijate alla liigitatud Jaapani ajakirjanikud, kes soovisid Eestist artiklit 
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kirjutada. Ajakirjanike vanus oli nooremapoolne (umbes 30-50 eluaastat), ärireisil olevate 

juhtide vanus aga kõrge (alates umbes 70 eluaastat). Ajakirjanikke võib olla mõlemast soost, 

firmajuhid on enamjaolt meessoost.   

  

Tabel 1. Eestit külastavate Jaapani turistide liigitamine respondentide vastuste põhjal 

Individuaalturistid Grupituristid Ärituristid 

Üksikturistid, pered, sõprade 

seltskonnad. Enamjaolt alla 

50 aastased ning mehi ja naisi 

on võrdselt. Vähemalt mingi 

osa reisist olid organiseerinud 

ise. Nendega olid kokku 

puutunud kõik respondendid. 

Grupid alates 10 inimest. 

Üldjuhul vanemad kui 55 

aastat ja enamjaolt naised. 

Kogu nende reis oli 

organiseeritud reisibüroo 

poolt. Respondentidest olid 

nendega kokku puutunud 

R1, R2, G1, G2. 

Võivad olla üksikud ärireisijad 

või ärikolleegid. Vanus alates 

30, aga enamik vanemad. 

Nende reis oli organiseeritud 

ettevõtte poolt. Respondentidest 

olid nendega kokku puutunud 

L2, G1, G2. 

 

 

 

3.2. Jaapanlaste motivatsioon ja soovid Eesti külastamiseks  

Selle teema eesmärgiks oli välja selgitada Jaapanlaste motivatsioon Eesti külastamiseks. 

Uuringust selgus, kuidas jaapanlased tulid Eesti külastamise mõtte peale, mida nad Eestist 

teadsid ning mida nad Eesti külastuse ajal näha ja kogeda soovisid? 

Nii ühe majutuse pakkuja M2, giidide kui ka reisibüroo töötajate sõnul oli üheks põhjuseks, 

miks jaapanlased valisid Eesti oma reisisihtkohaks, asjaolu, et jaapanlased olid tuntumates 

Euroopa riikides juba käinud ja nüüd soovisid nad avastada uusi maid. Neljas intervjuus 

mainiti Baruto tuntust Jaapanis kui ühte põhjustest, miks Eesti jaapanlastele reisisihtkohana 

järjest rohkem huvi pakub.  

Veel toodi intervjueeritavate poolt välja Jaapanlaste huvi ajaloo vastu, reisibüroodelt 

saadavad soovitused ning reklaam, reisimuljete jagamine tuttavatega, 

noorsoovahetusprogrammid ning turvalisuse olulisus reisimisel. Järgnevalt toob autor välja 

intervjueeritavate arvamused antud küsimuses:  

Ma kujutan ette, et see on alguses olnud sellest, et kui Eesti, Läti, Leedu iseseisvusid, siis 

tekkis huvi lagunenud Nõukogude Liidu vastu, sest üks osa sellest muutus kättesaadavamaks 

ja nii see läks sealt edasi. Jaapanlased on uudishimulik ja avatud rahvas. Kindlasti mängib 

rolli inimeselt inimesele edasi antav informatsioon ja soovitused ning reisibüroodelt saadav 

info ja trükised. (R2) 
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Nad leiavad info kohalikest brošüüridest, nad googeldavad palju, kohalikust reklaamist (läbi 

Londoni vahendaja teeme Jaapaniga koostööd ja nende kaudu jõuab info/reklaam 

jaapanlasteni). (R1) 

 Põhjuseid, miks Eestisse tullakse on erinevaid. Üheks põhjuseks on koostöö noortevahetus- 

organisatsioonidega, sest seda liini pidi on tuldud. Järellainetes on vabatahtlikud tulnud 

turistina või sõbrana külla. Kes olid suvel, tahavad näha talve või vastupidi. (L2) 

 

Jaapanist tulevate turistide arv pidavat kasvama kuna Euroopas on see põgenike teema 

üleval ja nad on natukene kartlikud, siis Eesti, Läti ja Leedu on Euroopa viimane kants kuhu 

tullakse. Välditakse Prantsusmaad, Brüsselit ja Saksamaad. Isegi Euroopat üldse. 

Sellepärast ongi need mitu korda tulijad, et nad tulevad siia Euroopa viimasesse kantsi. Jah, 

Pariis on unustatud. Nende jaoks on turvalisus väga väga oluline ja praegusel ajal on see 

Eesti jaoks pluss. See on üldse üks põhiargument nende tulekuks viimased paar aastat. (G2) 

 

Intervjueeritavate vastustes tuleb mitmel korral välja, et Jaapani turiste huvitab lisaks Eesti 

külastamisele ka teiste Balti riikide külastamine. Ainukeseks külastuspaigaks oli Eesti 

ärituristile, vabatahtliku tegevuse turistile või juhul kui jaapanlane tuli oma eestlasest sõbrale 

külla. Intervjueeritavate jutust tuleb välja, et enamikel juhtudel ei olnud Eesti Jaapani 

turistide ainukeseks külastuspaigaks, vaid oli üks osa pikemast reisist.  

Giidide arvamuse põhjal võib jääda mulje, et on osa jaapanlasi, kes ei soovigi just Eestit 

külastada, vaid satuvad siia juhuslikult või nende eest tehakse see otsus. Giidide sõnul on 

Soomest Eestisse sattuvad üksikturistid valinud oma reisisihtkohaks hoopis Soome, aga 

Soomes olles vaatavad nad kaarti, avastavad, et Eesti on lähedal ja praamid käivad ning 

niimoodi satuvad Eestisse. Teine võimalus on, et reisifirma pakub neile kas juba kodumaal 

või Soomes oleku ajal Tallinna külastamise võimalust ning osa grupist selle ekskursiooni ka 

võtab. Samas ei saa ka välistada, et jaapanlased ise on soovinud Eestisse tulla, aga reisibürool 

on pakkuda vaid ringreisi, mis hõlmab näiteks Balti riike või Soome reisi, mille sisse on 

võimalik Eesti külastus mahutada. Eelnevat tõendab järgnev arvamus: 

Väga populaarne valik jaapanlaste, eriti nooremapoolsete (alla 50-aastased) seas on 

Tallinna ühepäevane külastus. Hommikul tulevad laevaga Helsingist ja õhtul naasevad 

sinna. Paljud neist astuvad omapäi linna (tean seda, sest seisan sildiga ja mul on aega 

jälgida inimesi, oodates „enda omasid“). (G1) 
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Giid rõhutas eelnevas tsitaadis sõna „väga“, mis võib tähendada, et Tallinna külastamise 

populaarsus võibki tulla mitte ainult reisibüroo soovitusest, vaid turistide enda huvist 

Eestisse tulla.  

Grupireisijate puhul tõid giidid ja reisibüroode töötajad välja selle, et grupis reisijad või 

nende reisibüroo ei vali Eestit, vaid nad valivad kas Baltikumi, Soome-Tallinn-Peterburi või 

Läänemere kruiisi, mille jooksul laev peatub päeva Tallinnas. Seega valdav osa jaapanlastest 

ei tule lihtsalt Eestisse, vaid satub siia koos teiste riikide külastusega.  

Arvamused selle kohta, kui palju grupis reisivad jaapanlased Eesti kohta teavad jagunevad 

kaheks. G1 ja R1 sõnul ei tea jaapanlastest grupireisijad Eestist suurt midagi, võib-olla ainult 

Tallinna vanalinna, kuna see kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse, aga G2 ja 

R2 sõnul on jaapanlased uurinud infot Eesti kohta. Viimast illustreerib järgnev arvamus 

jaapani turistide kohta:  

Nende huvi on lai ja intelligentne. Nad tahavad näha kohalikku - toit, muusika, loodus. Nad 

on nõus katsetama, proovima. Jaapanlane ei ole see turist, kes nõuab, et peab sööma ainult 

Jaapani restoranis. Nad teevad palju eeltööd, et millised on näiteks rahvusroad, oskavad 

neid küsida. Nad on kõige suurem rahvusgrupp, kes külastab Kihnu saart. Kõik kohalik on 

nende silmis väärtuslik. (R2) 

Samas tuli esimese reisibüroo töötajaga edasi vesteldes välja, et kuigi algul väitis ta, et 

grupireisijad ei tea Eestist midagi, siis järele mõeldes selgus, et kui jaapanlastele antakse 

varakult teada, et neil on reisil olles ka vaba aega, uurivad nad ise välja kohad, mida nad 

selle aja jooksul külastada sooviksid. Seda väidet tõendab R1 järgnev seisukoht:  

Ja siis ma olen kuulnud, et nad hästi palju ise uurivad, kui neil on natukenegi vaba aega 

planeeritud, või nad ei teegi vanalinna tuuri, vaid lähevad iseseisvalt näiteks KUMUsse ( 

kahekesi või neljakesi). Ja kui nad näiteks käivad seal Kadrioru kunstimuuseumis, siis nad 

on hästi põhjaliku uuringu teinud, selle kohta, mis seal on. Et nad Kadrioru kunstimuuseumit 

paratamatult ei käi ühe päevaga täiesti läbi. Neil on 3 tundi maksimaalselt, et siis nad 

küsivadki giidilt, et kus see asub, et nad tahavad kindlasti seda näha. 

Grupireisil olevate Jaapani turistide aeg Eestis on piiratud ning tavaliselt ei saa nad ise 

valida, milliseid vaatamisväärsusi nad Eestis olles näha saavad. Seda väidet tõendavad 

järgnevad reisibüroo töötaja ja giidi seisukohad: 
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Nad soovivad tegelikult tavaliselt näha Tallinna kiiruga, kuna nad tahavad nelja päevaga 

palju teha - tavaliselt Vilnius, Riia, Tallinn. Tallinnas neil palju aega pole. Kiire vanalinna 

tuur, vahepeal mõnesse kirikusse astutakse sisse. Üldiselt on neil väga tihe ajagraafik. Kiire 

linnatuur ja minek. Alustavad 8.30 või hiljemalt kell 9 hommikul ja lõpetavad kell 9 õhtul ja 

lihtsalt kogu selle aja panevad täiskiirusel.  

Tavaliselt tehaksegi Tallinna vanalinna tuur ja siis minnakse edasi Lahemaale näiteks. 

Vahel ka Tartusse, Pärnusse ja käiakse Kihnul. Suvel on Kihnu väga populaarne, käiakse 

ka Saaremaal ja Hiiumaal. Tavaliselt tavaline kiire tuur, kus nad vaatavadki vanalinna. (R1)  

Kui jaapanlased on siin grupireisil, siis ei oma mingit tähtsust, mida nad soovisid siin teha: 

see kõik on ette otsustatud kellegi kolmanda poolt (näiteks turismibüroo töötaja Vilniuses, 

kes kunagi aastate eest võibolla veetis siin ühe päeva)  ja nad vaid jälgivad programmi. Kui 

tahta küsida, et mida programmi koostaja arvas, et mis võiks neile meeldida näha/külastada, 

siis mõistagi Tallinna vanalinn. Kui grupireisi eelarve võimaldab, siis ka bussituur Kadrioru 

parki (mõnikord ka lossi külastus seest) ja Lauluväljakule. (G1) 

 

Individuaalturistide kohta väidavad intervjueeritavad, et nad on teadlikumad kui 

grupireisijad ja on enne reisi Eesti kohta infot otsinud. Seda väidet tõendavad järgnevad 

majutusteenuste pakkuja ja loodusturismiteenuste pakkujate väited:  

Minu juures peatuvate jaapanlaste sihtkohaks nr. 1 on olnud Kihnu saar. Olen seda neilt ka 

küsinud, et kuidas nad sellist väikest Kihnu saart teavad? Vastuseks öeldi, et jaapani keeles 

on Eesti kohta vaid üks raamat ja seal on Kihnu saarest juttu ning seetõttu soovivad ka 

enamus siiatulnutest seal ka ära käia. Huvi pakub neile meie loodus, rahulik elukeskkond, 

ajalugu, hõre inimasustus. (M1)  

Nad olid kindlasti teinud eeltööd, sest olid end viinud kurssi ja olid hästi informeeritud. Ei 

olnud varem Eestis käinud, aga teadsid. Soovisid käia rahvusparkides ja muudel 

loodusobjektidel. (L2) 

Jaapani turistid on suhteliselt iseseisvad. Tulevad Euroopasse, Skandinaaviasse, mingi 

raamatuke neil näpus on. Seal on traditsioonilised külastuskohad, Tallinna vanalinn 

Jaapanlastele väga meeldib. Eesti maaelust ja maa puhkamise võimalustest ja kohtadest neil 

igasugune info puudub, et selles on nad küll tundmatus kohas vette hüppajad. Aga mis 

puudutab organiseeritud tulekut, nendele on väga põhjalik organisatsioon, nad on enne 
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kohtunud ja kohtuvad pärast. Ülikoolide tudengite reise koordineerivaid inimesed on ise siin 

juba käinud. Neil on info. (L1) 

Ärireisijate Eesti reisi motivatsiooniks on nende äriga seonduv. Kui neil tekib vaba aega, siis 

soovivad linnas ringi vaadata ning G2 sõnul soovivad tavaliselt bussireisi vanalinnas. 

Tabel 2. Jaapani turistide Eesti külastamise motivatsioon ja teadmised Eestist respondentide 

vastuste põhjal. 

 Individuaalturistid Grupituristid Ärituristid 

Eesti külastamise 

motivatsioon 

Soov avastada uusi maid, 

Baruto, huvi ajaloo vastu, 

head reisimuljed 

tuttavatelt, 

noortevahetusprogrammid, 

turvaline maa. 

 

Soov avastada uusi maid, 

Baruto, huvi ajaloo vastu, 

reisibüroolt saadud 

soovitused ja reklaam, 

head reisimuljed 

tuttavatelt, turvaline maa. 

Äri 

Kuidas tuli otsus 

Eestit külastada? 

Otsustasid ise Soomest 

Eestisse tulla või pakuti 

neile seda päevase 

ekskursioonina Soome 

reisil olles. Huvituvad 

mitme maa külastusest. 

Reisibüroo tegi reisiga 

seonduvad valikud grupi 

eest ära. Ei valitud Eestit 

vaid Baltikumi ringreisi, 

Soome-Tallinn-Peterburi 

ringreisi või Läänemere 

kruiisi, mille jooksul laev 

peatub päeva Tallinnas. 

Huvituvad mitme maa 

külastusest. 

Läbi 

ärisuhete. 

Jaapani turistide 

teadmised Eestist 

Teadlikumad kui 

grupireisijad, palju infot 

eelnevalt otsinud. 

Tallinna vanalinna, 

Kihnu saart. Uurisid 

kohaliku elu ja olu kohta 

enne reisi. 

Tallinna 

vanalinna. 

Jaapani turistide 

huvid Eestis 

Tallinna vanalinn, Kihnu, 

meie loodus, rahulik 

elukeskkond, ajalugu, hõre 

inimasustus, rahvuspargid, 

loodusobjektid. 

Tallinna vanalinna, 

Kihnu saart, kohalikku 

elu ja olu, muuseumid. 

Mõnikord ka Lahemaa, 

Tartu, Saaremaa ja 

Hiiumaa. 
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3.3. Eesti reisi organiseerimine 

 

Selle teema eesmärgiks oli välja uurida, kuidas jaapanlased oma reisi planeerivad, kaua nad 

Eestis aega veedavad ja kas Eesti, Läti ja Soome ühisturundamine võiks anda eelise? 

Eelmise teema vastustest ilmnes, et individuaalturistid võivad olla planeerinud Eestisse 

tulla või on nad teinud näiteks Soome reisil olles otsuse Eestit külastada, aga enamikel 

juhtudel on Eesti olnud vaid üheks peatuspunktiks pikema reisi jooksul.  

Intervjueeritavate vastuste põhjal tuleb välja, et need, kes on oma Eesti reisi pikemalt ette 

planeerinud, on ise uurinud ja otsinud, mida nad Eestis olles teha ja näha soovivad.  Eelnevat 

tõendavad järgnevad majutusteenuste pakkuja ja looduturismi teenuste pakkujate väited: 

Hostelisse tulijad komplekteerivad reeglina oma reisi ise ehk uurivad mis iganes materjali 

neil Eesti kohta leida õnnestub. Planeerimine toimub  mõni kuu ette, näiteks puhkuse ajaks. 

Kuna reeglina külastavad nad mitut riiki, siis on loomulik, et nad teevad ka eeltööd ja 

panevad endale kokku marsruudi, milliseid kohti külastada. (M1) 

Täpselt ei tea, kui kaua aega ette planeerima hakkasid,  aga mõnel on olnud spontaanne, 

mõnel hästi organiseeritud ja kaua aega enne reisi minu juurde võtsid ühendust. Kuna nii 

kaugelt tulek, siis pidi olema loogiliselt võetult eelnevalt läbi mõeldud. Individuaalturistid 

on ise asjad, mida nad teha soovivad, välja mõelnud. Hotellide osas vast on osa olnud ka 

reisibürool - väike osa reisibürool. (L2) 

Mina panen paketi kokku Eestis olemise ajaks. Ega nad ainult tööd ei tule siia tegema. See 

pakett sisaldab ka ringi käimist ja sõitmist ning ma pakun välja võimalused. On traditsioon, 

et me käime ka naabrite juures. Vaatame loodust.  

Eestis on nad usaldanud mõnda eesti partnerit, aga üldjuhul väljaspool Eestit on nad ise 

endale tegevused planeerinud - Soomes Helsingi, Norra, Euroopas Pariis on neil ise kokku 

pandud. (L1) 

Kui tegemist on näiteks kruiisilaevalt või Soomest tulevate jaapanlastega, siis on nende Eesti 

reisi planeerimisel kindlasti oma osa reisibürool.  Üks giididest väidab, vastupidiselt 

eelnevatele väidetele, et reisibüroo korraldab nende eest ära, nii transpordi, hotelli kui ka 

giidi. Teine giid aga arvab järgmist: 

Individuaalturist (ükskõik siis, kas ta tuleb reisile ihuüksinda, partneriga/abikaasaga, võtab 

ka lapsed kaasa, või on väike sõprade seltskond) pole lasknud reisibürool kõike enda eest 
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ära otsustada vaid on siia jõudnud teisi teid pidi. Võib-olla on ta küll palunud majutuse kinni 

panna Jaapani kohaliku reisibüroo kaudu, kuid muudes valikutes on ta kordades teadlikum, 

kui grupireisija. Ta on enamasti teinud eeltööd, et selgitada välja restoranid ja kohvikud,  

mida järele proovida. Ta on sageli ise broneerinud giidi (isegi, kui see on väga levinud 

broneerimissaidi VELTRA vahendusel ja mitte otse kohaliku firmaga). Ja kui ta isegi pole 

ajapuudusel jõudnud eeltööd väga teha, siis on ta avatud soovitustele ja avatud uutele 

kogemustele. Lühidalt öeldes, ta on teinud otsuse, et ta kasutab reisil olles oma aju, mitte ei 

jookse grupisaatjal ekskursiooni ajal vastavalt giidi lipukesel järel nagu see toimub 

grupikülastuse korral. (G1) 

 

Individuaalturistide Eestis viibimise ajaline pikkus on olnud väga erinev ulatudes päevast 

kuni kuu ajani. Ka marsruudid on olnud erinevad, mida tõestavad järgnevad väited: 

Ma ei ole vist kohanud ühtki siiatulnud jaapanlast, kes oleks tulnud ainult Eestisse. Valdav 

osa teeb vähemalt Eesti-Läti-Leedu, üldjuhul aga mitmeid teisigi riike kui nad juba kord 

Euroopasse on tulnud. Lõviosa saabub siia lõuna poolt, Riiast. Enamjaolt on sellele 

eelnenud siiski juba terve rida teisigi riike läbi terve Euroopa kuni alla Türgini välja. 

Reisivahendiks on reeglina rahvusvahelised bussiliinid ega muul moel eriti palju siia ei 

pääsegi. Lõviosa külastab Eestit-Lätit-Leedut-Soomet, ülejäänud riigid varieeruvad 

rohkem. (M1) 

Marsruut oli väga erinev. Ei saa panna paika ühtset liikumissuunda. Looduslikke huvitavaid 

kohti ühendav üldjuhul, kus siis käiakse mitmes Eesti kohas. Oli ka linnasid seal sees. Olnud 

osa mõne muu Euroopa riigi külastamisega. Lendasid Tallinna, kindlasti oli kuskil 

ümberistumine. (L2) 

 

Tulevad Helsingist, Riiast või Tallinnast lennukiga. Riia on nagu lähemal kui Tallinn. 

Ühendus maailmaga on hea ja seda jaapanlased kasutavad. Oslo kaudu on ka odav, aga 

jaapanlased ei usalda, vene kaudu ei usalda. Paljudel  on aeg limiteeritud, saavad lubada 

planeerida ainult paar päeva riigis, kus ümberistumine on. Aga kellel on pikemalt, siis mitu 

nädalat juba teinud seda Skandinaaviat või Euroopat, üldjuhul kõigepealt siia ja siit edasi 

reisile. Soome, Norra, Rootsi. Suurlinna külastavad. Rääkinud nii mõnegagi, et kui tema 

vanemad tuleksid, et mida siis näidata, ja ikka suurlinna, vanalinna tänavad. (L1) 

Minu juures käinud jaapani turistid ei kombineerinud Lätit või Soomet Eesti külastamisega. 

Eesti oli enamjaolt nende ainuke sihtriik. Mõned jaapanlased käisid enne mõnes muus 
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Euroopa riigis. Mina arvan, et võib-olla saaks Eesti külastust siduda äkki Peterburiga – 

arhitektuuri pärast. (M2) 

Indviduaalturistide puhul on selgub, et jaapanlased soovivad oma reisi jooksul külastada 

mitut riiki või teevad seda juba sellepärast, et Eestisse ei ole Jaapanist otselendu, mis 

tähendab, et kuskil peab ümber istuma.  Samuti mängib rolli Euroopa kaugus Jaapanist ja 

seetõttu soovitakse külastada reisi jooksul võimalikult paljusid riike. Seega saab järeldada, 

et Eesti turundamine koos Läti või Soomega annab kindlasti eelise.  

Majutusteenuste pakkuja lisas veel kommentaariks, et Eesti on kallim kui Läti ja Leeduga 

on veel eriti suur hindade vahe. Selle nurga alt lähenedes oleks hea kui külastatakse Leedut, 

Lätit ja Eestit kui ühte piirkonda, et Eesti ei langeks kõrgema hinnataseme tõttu jaapanlaste 

valikust välja.  

Grupituristide puhul on Eesti reisibüroode sõnul Jaapani kohalik reisikorraldaja paketi juba 

ise kokku pannud ning kliendid saavad valida endale sobiva pakkumise. Jaapani reisibüroo 

paneb paketi kataloogimüüki ja moodustab vastavalt soovijate arvule grupid. Eesti 

reisibürood teevad hinnapakkumise umbes aasta ette, aga Jaapani reisibüroo kinnitab reisi 

toimumise umbes kuu aega ette. Jaapanlastel on olemas umbes 10 aastat vanad programmid 

kohtadest, kus nad armastavad käia ning nad ise küsivad Eesti reisibüroolt neile sobiva 

programmi.  

Kõikide intervjueeritavate sõnul, kes grupireisijatega kokku on puutunud, oli Eesti 

külastamine jaapanlastel vaid üheks osaks pikemast reisist. Samuti väitsid kõik 

intervjueeritavad, et grupireiside puhul on reisil toimuv väga ära planeeritud ja reisi jooksul 

on vähe vaba aega. Tavaliselt on reisi pikkuseks 7-16 päeva ja sinna sisse peab mahtuma 

mitme erineva riigi külastus. Eestis ollakse tavaliselt vaid paar päeva.  

Intervjueeritavate sõnul külastatakse enamjaolt Soomet ja ka Balti riike, aga Eestit 

kombineeritakse veel Peterburi, Skandinaavia ja Poolaga. Eelnevat tõendavad järgnevad 

reisibüroode ja giidide tsitaadid:  

Nad käivad harva ainult Eestis, tavaliselt Eesit, Läti, Leedu. 7-14 päeva. Soomega ka 

ühendatakse tänu lennuühendustele. Meie reisibüroo ülesanne oli teha programm Eesti, 

Läti, Leedu või Eesti Peterburi, Skandinaaviaga, Poolaga ühenduses. (R2) 
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Tavalised kohad on jaapanlastele juba igavad. Eesti, Läti, Leedu ei ole tavalised. Vilnius 

või Tallinn on tavaline koht, kuhu lendavad. Vahest harva tulevad Lätist ka. See on nii fifty-

fifty. Kõige pikem on olnud 16 päeva kui nad on Baltikumis olnud. Ja tegelikult on meil hästi 

populaarne, et nad alustavad Helsingist. Helsingisse tulevad lennukiga ja siis tulevad 

laevaga üle Tallinna ja siis nagu meie teenused hakkavad Tallinnast. (R1) 

Nad tulevad Poola, ja lähevad Soome peale või nad tulevad Soome, Eesti, Läti, Leedu, ja 

lähevad Varssavist lennuki peale. Või on Soomes virmaliste vaatlustuur pluss Tallinn. 

Rootsist ei tulda üldjuhul. Peterburist tulevad vahepeal. Eelmine aasta oli kriis, ei juletud 

minna Venemaale.  (G2) 

 

Võimalusel veedaksid jaapanlased Lahemaal päevi, aga nad ei saa seda teha, sest puhkust 

on ette nähtud  maksimaalselt 2 nädalat aastas, nooremas eas pigem 7-10 päeva aastas. 

Järelikult, kui nii kaugelt juba tuleb, siis üritab oma puhkusesse pressida vähemalt kahe maa 

külastuse (näiteks Soome ja Eesti) aga enamasti ikka surutakse 3-4 maad: Baltikumi ja 

Poola. (G1) 

 

Kuna Baltimaid vaadatakse juba kui ühtset piirkonda, siis kõik intervjueeritavad arvavad, et 

kindlasti on Eestile kasulik kui seda piirkonda ühtsena reklaamitakse. Samas tuuakse välja, 

et Eesti lähedust Soomele ja head laevaühenduse olemasolu oleks vaja rohkem reklaamida, 

sest Soomet külastab suurem arv Jaapanlasi. Eelnevaid väiteid illustreerivad järgnevad 

reisibüroo töötaja ja giidide väited:  

Balti riikide koos turundamine võiks anda eelise. Balti riigid on pigem sarnasemad - taust, 

minevik.  Me peaksime ka reklaamima, et meil on Soomega hea laevaühendus, kogu aeg 

tulevad laevad, vähese ajaga saab Eestisse, sest Soomes käib rohkem jaapanlasi. (R1) 

Kinldasti võidab Eesti Soomest. Talvel on see Tallinna jõuluturg, mis sai kuulsaks, et see on 

suur hitt. Hooaeg on pikenenud siin vähehaaval 3 kuud. Kui Lätit reklaamitaks, siis võidaks 

Eesti ka. Ühine süsteem võiks ikka olla. 3 lähedast riiki teineteise kõrval. Jaapanlastel pole 

probleemi mitu riiki läbi sõita. Kui kasvõi ühte neist reklaamitakse saavad kõik kasu. (G2) 

Jah, vaadatakse küll ühtse regioonina. Ma ei tea, kas sellisel turundamisel oleks eeliseid, 

sest lõpuks on meil kõigil internet kasutada ja pole keeruline (ka Jaapani reisibüroo töötajal) 

selgitada välja kohalikud operaatorid, kes on esindatud kõigis neis riikides, milline 

transport on saadaval ja nii edasi. (G1) 
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Ärireisijatel on kogu reis ettevõtte poolt ära planeeritud ning reisi ajaline pikkus sõltub 

nende reisi eesmärgist. 

Tabel 3. Jaapani turistide Eesti reisi planeerimine, reisi ajaline kestvus ning arvamus Eesti 

turundamisest koos naaberriikidega (respondentide vastuste põhjal). 

Individuaalturistid Grupituristid Ärituristid 

Reisi etteplaneerimise aeg on 

erinev ning enne reisi teevad 

eeltööd ning uurivad kohtade 

kohta, mida külastada soovivad. 

Reisibüroo teenuseid kasutavad 

vaid osaliselt. Eestis veedetud 

aeg võib olla väga erinev. 

Ostavad reisibüroo poolt kokku 

pandud pakettreisi. Aeg on 

limiteeritud, tavaliselt 

veedetakse Eestis umbes 2 

päeva. 

Kogu reis on ettevõtte 

poolt ära planeeritud ning 

reisi ajalike pikkus sõltub 

nende reisi eesmärgist. 

 

Soovivad külastada mitut riiki 

kuna Eesti on Jaapanist kaugel 

või tuleneb mitme riigi külastus 

Jaapaniga otselennu 

puudumisest. 

Tavaliselt on Eesti reis 

kombineeritud Soome või 

teiste Balti riikide külastusega, 

aga võidakse kombineerida ka 

teiste maadega. 

 

Balti riikide ja turundamine 

annaks 

Soomega koos kindlasti eelise.  

 

 

 

3.4. Jaapanlaste rahulolu Eesti reisiga 

Selle teema eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas jaapanlastele Eestis veedetud aeg meeldis 

ning millega nad rahule jäid ja millega nad rahule ei jäänud. Positiivsed ja negatiivsed 

emotsioonid näitavad, mida jaapanlased reisidel hindavad ning mis on nende jaoks oluline. 

Teades jaapanlaste vajadusi, suudaksime neile pakkuda paremat teenust ning seeläbi 

kasvatada Eesti kui reisisihtkoha tuntust Jaapanis. 

Kõikide intervjueeritavate sõnul jäid enamik jaapanlasi oma Eesti reisiga rahule. Samas 

mainiti, et jaapanlaste emotsioonidest on raske aru saada ja nad võivad mitte öelda kui 

neile miski ei meeldi. Eestlased on otsekohesed ja ütlevad kui miski häirib, jaapanlased ei 

ole sellised ja seega võib eestlastele jääda mulje, et jaapanlased on reisiga rahul kuigi 

tegelikult see nii ei ole. Samuti on neile oluline, et grupis oleks kõigil hea, mis tähendab, 

et teiste heaolu nimel võidakse enda halb tunne maha suruda. Eelnevat tõestavad järgnevad 

majutusteenuse pakkuja, reisibüroo töötajate, loodusturismiteenuste pakkujate ja giidide 

seisukohad:  
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Enamjaolt on vist üldjoontes rahule jäädud. Mina ütlen neile jaapani keeles tere aga ega 

neist on ju emotsioone väga keerukas välja lugeda. Võib olla tekitab eesti või inglise keelne 

tervitamine täpselt samasuguseid tundeid. (M1) 

Jäid väga rahule. Väga vähe oli nurinat ja probleeme. (R2) 

 Üldjuhul jäid nad oma reisiga rahule, hea kogemuse saanud. Ei tea kedagi, kellele üldse 

poleks meeldinud või oleks pettumus. Negatiivset nagu praegu ei olegi. On mingeid apsakaid 

lihtsalt, mis keset tuure juhtuvad. Sellist asja ei ole jaapanlaste puhul, et mis oleks võinud 

olla teisiti, sest järgmisest grupist ongi teisiti. Jaapanlane üldiselt ei taha anda seda teist 

võimalust. (R1) 

Kui tuldi lühikeseks ajaks, siis ajavahe tõttu võisid olla natuke uimased, sest on palju 

planeerinud lühikesele ajale. Raske meenutada, ju siis on rahul olnud need, kellega ma 

kokku olen puutunud. Jäid reisiga rahule, oli positiivne kogemus. (L2) 

 

Mulle pole küll muljet jäänud, et pole rahule jäänud. (M2) 

 

Ma arvan, et on rahule jäänud. Nad alati jätavad endast maha midagi.  Kirjutavad kirju. 

Postist tuleb pärast kiri või postkaart. Tundeid, lapsemeelsust väljendavad meelsasti. Valu 

nad ei väljenda ega ütle, silmadest võib vaid välja lugeda. Nad ei kaeba, nad ei hädalda. Ja 

nad on tähelepanelikud teiste suhtes. Kui grupis on taimetoitlane, siis nad panevad tähele, 

tahavad, et kõigil oleks hea, on osavõtlikud, tahavad, et kõigil hea oleks. (L1) 

 

Nad ei ütle enne, et midagi on valesti kui tõesti viimane piir on käes. Ma vahel ikka kahtlen, 

kas nad tõtt räägivad. Mõni räägib, mõni ei räägi. (G2) 

Valdavalt pigem positiivne suhtumine Eesti reisile. Individuaalturistina külastajad 

avaldavad oma arvamust selgemalt/siiramalt ja neile ikka väga meeldib. (G1) 

 

Reisibüroo töötaja mainis, et jaapanlane ei taha üldiselt anda teist võimalust, mis näitabki, 

et on oluline tunda jaapanlastest turistide eripärasid ja soove, et neile oleks võimalik pakkuda 

häid elamusi. Kuigi enamike jaapanlaste jaoks oli Eestis käimine positiivne kogemus, oli 

selle teema eesmärgiks välja uurida mis täpsemalt neile meeldis ja mis oli see, mis ei 

meeldinud või mis oleks võinud olla teisiti. 
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Olulise märkusena tõid reisibüroo töötajad ja loodusturismiteenuste pakkuja välja selle, et 

jaapanlaste jaoks on väga oluline, et kõik toimuks täpselt plaani järgi. Eelnevat tõendavad 

järgmised reisibüroo töötajate  ja loodusturismiteenuste pakkuja väited: 

Kui kõik on kokku lepitud ja peensusteni ära kontrollitud, siis probleeme ei olnud. (R2) 

 

Neil on kindel ajagraafik. Kui kuskile hiljaks jäädakse, siis on megasuur paanika. 

Jaapanlastel käib see ikka väga graafiku järgi. Väga loetakse, mis kell buss ja kui palju 

aega. (R1) 

Kui plaan on, siis peab toimima. Sellist plaani pole vaja, mida ümber on vaja teha. 

Ettevaatlik tuleb olla lubadustega, väga ettevaatlik jaapanlastega. Kui midagi ka moka 

otsast öelda, “võiksime“ või “kas te olete huvitatud“, siis see ongi nagu see lubamine, kui 

midagi juba mainid, siis ta hakkab selle peale mõtlema. Tuleb ette mõelda, milliseid 

külastusi üldse mainida, nad tulevad meelsasti kaasa, väga arutada nendega ei saa. Kui keel 

ka ei luba, siis parem pakkuda ise välja. (L1) 

 

Selleks, et koostada head plaani, tuleb silmas pidada jaapanlaste eripärasid, et kõikide 

tegevuste jaoks oleks planeeritud piisavalt kaua aega. Eriti kehtib see loodusturismiteenuste 

pakkumise puhul, sest jaapanlastel on vaja aega, et ümbritsevat pildistada ja nautida. 

Seda tõestavad järgnevad loodusturismiteenuste pakkuja ja giidi väited:  

Tuleb aega anda kohaneda kohaga, miljööga. Nad oskavad lihtsalt olla. Naudivad. Liiga 

palju korraga, siis nende operatiivmälu ei pea vastu. Rahulikult kulgeda ja põhjalikult oleks 

nendega tegelemise põhimõte. Seltsivad ja osalevad. Naabritele lätlastele külla minna on 

neil väga huvitav, sest nagu sa kaardilt näed, siis neil maapiiri pole teiste riikidega. Kui üle 

Läti piiri sõita, siis nad hüppavad üle piiri ja pildistavad hästi palju. Neid pilte on mul arvuti 

täis kui jaapanlased hüppavad ühele ja teisele poole piiri. (L1) 

Jaapanlastega peab väga läbi mõtlema, kus käia ja kui kaua see aega võtab. Kähku käia 

nendega pole võimalik, see ei tööta. Kui nad tahavad tammepuud pildistada, pool tundi igat 

oksa eraldi, et selliseid sutsakaid väga mõtet teha pole. Et kui bussist või autost juba välja 

tulla, siis tuleb neile aega anda, nad tahavad süvenenult vaadata, kuulata, pildistada. 

Kiiresti läbiratsutamist nendega ei ole mõtet ette võtta. (M2) 

Ja kui neid loodusesse viia, siis nad vaatavad igat pisikest lillekest, teevad sellest 100 pilti 

ja siis liiguvad edasi leiavad veel mingi taimekese ja teevad sellest ka 100 pilti. (G2) 
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Majutusteenuse pakkujate ja loodusturismiteenuste pakkujate sõnul meeldib jaapanlastele 

meie loodus, just see,  et meie loodus on teistmoodi, meie metsade rohkus ja puhas õhk 

ning hõre inimasustus. Giidi (G2) sõnul meeldib kevadel jaapanlastele looduslik pool isegi 

rohkem kui Tallinna vanalinn – Eestis säilinud puhast loodust peetakse suureks väärtuseks. 

 

Nagu eelmises lauses juba mainitud, siis peamine koht, kuhu jaapanlased minna soovivad, 

on Tallinna vanalinn. Juba reisi planeerimise küsimuses tuli välja, et jaapanlased teavad 

Tallinna vanalinna, kuna see kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse. G2 sõnul 

meeldib jaapanlastele väga Tallinna vanalinn, sest see meenutab neile vana Kesk-Euroopat 

ning nad on sellest hästi vaimustatud. G1 sõnul meeldivad individuaalturistidele lisaks veel 

vanalinnas asuvad stiilsed kohvikud.  

Eesti toit on teistsugune kui Jaapanis, aga jaapanlased on avatud uuele ning proovivad hea 

meelega meie kohalikku toitu. Järgnevalt toob autor välja giidide, loodusturismiteenuste 

pakkujate ja reisibüroo töötaja väited kogemustest jaapanlaste ja Eesti söögiga:  

Grupireisijad nurisevad teinekord teeninduse tasemega, eelkõige pika ooteajaga meie 

restoranides! NB! Taas kord on põhjust rõhutada sõna „grupireisija“, sest restoranivaliku 

on nende külastuse korral paika pannud keegi kolmas ja kui ikka leping on sõlmitud, mille 

kaudu tulevad läbi kogu hooaja sajad ja sajad kliendid sööma, siis miks peaks restoran 

midagi väga muutma? Aastate jooksul on teeninduse tase restoranides siiski tublisti 

paremuse poole liikunud.  Õnneks individuaalturist sellistesse kohtadesse väga ei satu, tema 

teeb oma valikud kas Tripadvisori või muu internetikeskkonna alusel, mis peegeldab 

teatavasti kohe tagasi igasugused möödapanekud  ja sellistes nimekirjades olijad 

silmnähtavalt pingutavad kvaliteedi nimel! (G1) 

Söögiga on nii ja naa. Meeldivad piimatooted, juust ja kohupiim kui nad saavad 

hommikusöögiks, ise nad ostma ei läheks. Kartul on nii ja naa, ütlevad, et maitseb, ju siis 

maitseb, ega nad ei valeta ju, aga  rohkem meeldivad piimatooted, juust ja kohukesed. Leib 

on ka nii ja naa, ma ei tea nüüd kui paljud tõtt räägivad, aga ju siis on maitsev. Leib on 

kõva, koor on kõva, neil on kehvapoolsed hambad. Kui nad saavad näiteks marineeritud 

kala, neile väga meeldib see. Nende maitsemeel on hoopis teistsugune, magusat nad ei 

armasta. Martsipani nad ei armasta, šokolaad ka nii ja naa. See on pigem huvitav, 

erakordne, mitte et just maitsev oleks Kohvi ka, kange kohvi meeldib neile. Meil on kohvi 

kohvi moodi, mitte musta värvi vesi. (G2) 
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Iga toidukord on suur elamus, pildistavad igat rooga enne kui sööma hakkavad. Magustoit 

läheb ka supi sisse. Kõik on maitse asi, nad võivad panna sinepit jäätise peale, mind ei üllata 

miski. Söövad palju, taimetoitlasi nii palju Jaapanist ei olegi. (L1) 

 

Nad oskavad söögist lugu pidada. Söögi tegemine on rituaal.  Nad söövad kõike, pole hetke, 

et jaapanlastel on vaja minna ja midagi juurde osta. Nad on uudishimulikud ja nad ei ole 

pirtsutajad söögi osas. Me ei pane saia peale sinepit ja selle peale me ei tule, kuidas nemad 

söövad, üks ühtemoodi äärmus teine teistmoodi, et nad segavad kõike kokku, aga noh kui 

neile maitseb. (L2) 

Jaapanlased on nõus proovima kohalikku toitu. (R2) 

 

Majutusteenuse pakkuja (M2) tõi positiivsete muljete kohal veel välja sellise huvitava väite, 

et jaapanlased jäid rahule Eesti puhaste tualettruumidega.  

 

Samuti mainis loodusturismiteenuste pakkuja (L2), et jaapanlased kardavad külma ning kui 

väljas on miinus 20 kraadi, siis nemad välja ei lähe ja hoiavad tee kogu aeg tulel. Samas tuli 

eespool välja, et Soomest tuleb jaapanlasi Eestisse ka talvel, et külastada jõuluturgu ning 

seetõttu on Eesti külastamise hooaeg viimastel aastatel pikenenud. Seega ei pruugi 

jaapanlased nii külmakartlikud olla. 

 

G2 mainis, et jaapanlastele meeldib positiivseid emotsioone jagada ning tõi järgneva näite 

selle kohta, mis jaapanlaste arvates ilus on: 

 

Positiivset nad jagavad, seda nad teevad või siis mainivad, et oi kui ilus maja või Kadrioru 

aed ja park. Nende meelest on kõik, kes ei ole asiaadid, kõik, kes on heledama nahaga, 

pikkade jalgadega, pikematega kui nemad, on kaunitarid. Kuidas ikka kõik on ilusad. Siis 

nad mõõdavad ikka minu jala pikkust ja kuulen tagantpoolt jälle. Jaapanlaste eripära on 

see, et nad tahavad olla pikemad ja saledamad ja mida kõike veel , blondimad ja hallide 

silmadega ja siniste silmadega. Lapsed on  nii ilusad, naised on nii ilusad ja mehed on nii 

ilusad ja sirged ja pikad ja kõik on nii ilusad ja ilusad - inimesed on, loodus on, linn on.  
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Loodusturismiteenuste pakkujal (L1) oli veel  lisaks välja tuua jaapanlaste võime nautida 

töö tegemist ning nende põhjalikkus töö tegemisel. Samuti on jaapanlaste jaoks juba ka 

varasemates teemades välja tulnud kõigi grupi liikmete eest hoolitsemine ning nende 

heaolu tagamine. Eelnevat illustreerivad järgnevad loodusturismiteenuste pakkuja väited: 

Nad on maailma parimad puude riita panijad. Jaapanlased panevad igat halgu kui 

kuntsiteost. Kui midagi teed, siis on vaja seletada, miks me seda teeme, siis on ta palju 

motiveeritum ja teeb paremini tööd. Nad naudivad kõike, nad saavad aru kui oluline see töö 

on. Efektiivsus, püsivus teha tööd, Harjumust teha tööd tuleb õpetada, jaapanlastes on see 

püsivus olemas, suurepäraselt panevad puid riita, need riidad seisavad. Iga väiksemagi 

puujupi arvavad nad, et see on puu ja tuleb riita panna. Kartuli võtmisel ma olen öelnud, et 

väiksed kartulid tuleb põllule jätta, aga nende jaoks on väike riisitera, mis tähendab, et nad 

leiavad üles ja korjavad kartuleid, mida mina peaksin luubiga otsima. Tööd tehakse 

pühendunult, korralikult. Ma ei tea ühtegi teist rahvust vastu panna puude riita panemisel 

või kartuli võtmisel. 

 

Ja puhkeaeg kui me teeme tööd, siis üks asi saab lõpetatud, siis mõni jaapanlane on öelnud, 

et nüüd oleks aeg teha paus. Kui on paus, siis on paus, ja kõik koos! See on nagu rituaal 

nende jaoks. 

 

Saunas käijad on ikka kõvad. Ja sauna kogemuse nad siit saavad, meeles peavad seda kõik, 

vihtumine ja meemassaaž, eeterlikud õlid saunas. Kunagi tegin jaapanlastele sauna valmis, 

aga ise läksin oma asju toimetama. Üks jaapanlanna sellest grupist otsis mind, sest tema 

tundis, et kuidas ilma minuta saab sauna minna, et pole sünnis ilma minuta minna. Et ükski 

teisest kultuurist inimene seda poleks teinud. 

 

Lisaks eelnevatele positiivsetele kogemustele tõi seesama loodusturismiteenuste  

pakkuja välja, et jaapanlastele väga meeldib Lottemaa, AHHAA keskus, ning kohalik elu ja 

olu, mida tõendab tema järgnev väide: 

 

See suvi käisime ühe jaapanlasest ema ja tema pojaga Lottemaal. Lottest on nad kõik 

vaimustunud, pole tähtis kas suured või väiksed. Jaapani paralleel. Lotte mänguasjad on 

väga südamelähedased. Kui käime Tartus, siis viin nad AHHAA keskusesse. AHHAA on 

tasemel ja meeldib nendele, kes lastega aga ka teistele, kõigile meeldib. Ei ole väga kaugel. 
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Käime ikka setode juures ka. Sööme seto sööki, kuulame seto leelot, käime koolis, lasteaias 

või vanadekodus. Need on jaapanlastele hea mulje jätnud. Jaapanlased on kõigest väga 

huvitatud. 

 

Kuigi Eestis on palju teistmoodi kui Jaapanis, on jaapanlased uuele avatud ning on üldjuhul 

rahul Eesti külastusega ning siin pakutavaga. Väiksemaid probleeme tuleb ette, aga tegijal 

ikka juhtub ja need probleemid saavad lahendatud.  

 

G2 sõnul on negatiivset rohkem ärimeeste gruppidega, kes tulevad siia tegelikult ärilistel 

eesmärkidel ja kui neil vaba aega on, siis lubavad endale linnaekskursiooni teha. Giidi sõnul 

on nad kergesti väsivad ja jala väga ei jõua käia. Nad tahavad bussiekskursiooni vanalinnas, 

sest firmade juhid on tõeliselt vanad. Nad on vähemalt 80 aastat vanad, muidu ei saakski 

firma juhiks. Vanemad firmade juhid väsivad ära ja karjuvad nooremate peale, et nad liiga 

kiiresti edasi lähevad. Ärimeeste soove on raske täita, sest igale poole pole võimalik bussiga 

ligi saada ning kõndimine on vajalik. Tavalistel gruppidel sellist muret ei ole ja giidi sõnul 

käivad nemad jala hea meelega ja isegi inimesed, kes on 85, käivad kogu ekskursiooni jala 

ära. 

Tabel 4. Respondentide tähelepanekud seoses Jaapani turistidega. 

 Individuaalturistid Grupituristid Ärituristid 

Jaapani 

turistide kohta 

käivad 

respondentide 

tähelepanekud. 

Jaapanlaste 

emotsioonidest on raske 

aru saada.  

Kõik peab toimuma 

täpselt plaani järgi. 

Jaapanlastel on vaja aega, 

et ümbritsevat pildistada 

ja nautida. 

Meeldib positiivseid 

emotsioone jagada. 

Võime nautida töö 

tegemist ning nende 

põhjalikkus töö tegemisel.  

 

Jaapanlaste 

emotsioonidest on raske 

aru saada. Oluline on, et 

grupis oleks kõigil hea 

ning kõigi grupi liikmete 

eest hoolitsemine. 

Ei taha anda teist 

võimalust. 

Kõik peab toimuma 

täpselt plaani järgi. 

Jaapanlastel on vaja 

aega, et ümbritsevat 

pildistada ja nautida. 

Meeldib positiivseid 

emotsioone jagada. 

Neil pole probleemi jala 

käia. 

Nad on 

kergesti 

väsivad ning 

soovivad igal 

pool bussiga 

käia. 

Tõstavad häält 

nooremate 

kolleegide 

peale. 

 

Mis 

jaapanlastele 

respondentide 

Eesti loodus, metsade 

rohkus, puhas õhk ning 

hõre inimasustus.  

Tallinna vanalinn. 

Eesti loodus, metsade 

rohkus, puhas õhk ning 

hõre inimasustus. 

Tallinna vanalinn. 
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sõnul Eestis 

meeldib? 

Kohaliku toidu 

proovimine. 

Puhtad tualettruumid. 

Ahhaa keskus. 

Lottemaa. 

Kohalik elu ja olu. 

Kohaliku toidu 

proovimine. 

 

 

 

3.5. Jaapani turistide eripärasused 

Selle teema eesmärgiks oli uurimusega veel kaugemale jõuda ja põhjalikumalt välja tuua, 

mis jaapanlastest turistide jaoks oluline on. Tähtis on silmas pidada erinevaid sihtgruppe, 

sest nende vajadused ja nõudmised võivad olla erinevad. 

Majutuse pakkujad ja loodusturismiteenuste pakkujad arvavad, et jaapanlaste puhul ei pea 

millekski eriliseks valmis olema. Nende arvates on jaapanlased samasugused nagu teistest 

rahvustest turistid. Iga inimene on erinev ning see kehtib ka jaapanlaste kohta. Oluline on 

elementaarne viisakus ning empaatia.  

G2 ja R1 sõnul oli oluline välja tuua, et jaapanlaste huumorisoon on hoopis teistsugune kui 

meil. 

Samuti ei tohi ära unustada jaapanlaste kingituste ostmise kommet. See on nende jaoks 

väga oluline ning kuulub nende kultuuri juurde. Seda väidet tõestab järgmine 

loodusturismiteenuste pakkuja (L1) väide: 

Jaapanlaste ostude puhul ei saa järeldada kui rikkad nad on, sest nad üldiselt väga 

mõtlevad, mida ostavad ja nad ostavad väikseid asju, mis neile meeldivad. Meile tundub see 

ost teinekord väga absurdne. Aga mänguasjadel, nii suurtel kui väikestel, on oluline roll, 

sest nad on mänguasjade keskel üles kasvanud. Kingituste ostmise traditsioon on ju 

Jaapanis. Nii et pole mõeldav, et jaapanlane läheb siit ära ja ei osteta kingitusi oma pere 

liikmetele ja naabritele. Seal peab selline asi olemas olema. Ka nendel, kes siin korduvalt 

on käinud. 

 

Reisibüroode töötajad ja G2 toovad välja, et jaapanlastest turistidega tegeledes peab alati 

kokkulepitust kinni pidama ja tuleb arvestada, et neid tuleb hoiatada kui on mingigi oht, 

et nad võivad ennast vigastada. Eelnevat tõestavad järgnevad reisibüroode töötajate ja giidi 

väited: 
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Kõige olulisem on oma kokkulepetest kinni pidada, peensusteni kokku lepitud, need peavad 

nii olema, mingisugused viimase hetke muudatusi on parem kui ei ole. Jaapanlane eeldab, 

et teda austatakse ja mida lubatakse, seda ka tehakse. Jaapanlane tahab, et teenus oleks 

kvaliteetne. (R2) 

Nad on minu meelest hästi sellised nagu elavad hästi nagu kasti sees. Nende juuresolekul ei 

tohi tõsta häält, siis kõik peab algama ja lõppema kellaajaliselt. Ükskord oli bussijuht 

hommikul ummikus ja jõudis hotelli 9 asemel 9.05, milletõttu ma pidin tervele grupile välja 

käristama tasuta joogid. (R1) 

 

Jaapan on üliturvaline maa, igal pool on seal hoiatused ja veel topelt hoiatused ja kolmed 

hoiatused. Et kui meil on siin munakivitee, siis nemad miskipärast jalgu mitte ei tõsteta, et 

kand ja varvas, vaid vaikselt lohistatakse jalga vastu maad. Kujutad siis ette kui vanalinnas 

tuleb mõni kõrgem kivi, inimene käib pikali. Ja see on vahel naljakas, aga tõstke siis jalga, 

et ei kukuks. Et neile peabki ütlema, et vaadake, et te ei kuku, et siin on üks kivi ja teine kivi 

ja kolmas kivi ja neljas kivi ja. Nad tõesti nagu lohistavad ja kui tuleb mõni takistus ette, siis 

matski pikali. Ja talvel on siis samamoodi, et käia ei oska, pole harjunud käima. See aasta 

1 kord inimene läks haiglasse, eelmine aasta ka üks, üks murdis hamba ära, üks käeluu, et 

seda tuleb ikka ette. Nad ei vaata üldse, kuidas nad käivad ja muidugi nad vaatavad maju ja 

mujale ja siis jah, nii ongi, tuleb pidevalt öelda, et vaadake kuhu te astute ja vaadata, ega 

astet pole. Täitsa kummaline. Neile tuleb öelda, et vaadake, aste tuleb! Nemad kukuvad. Neil 

Jaapanis ongi iga pisikese astme pärast hoiatus, et ettevaatust aste. Jaapanlane on 

üliturvatud, lausa ära hellitatud, meil pea töötab rohkem, aga jaapanlastele peab ütlema. 

„Ettevaatust libe tee“, „ettevaatust vihmaga muutub libedaks“, nad ei mõtle sellele. Nad ei 

tule selle peale, et tee võib olla talvel libe või et vihmaga võib minna libedaks või et 

munakiviteel on üks kivi kõrgem kui teine, selle peale nad ka ei tule. (G2) 

 

Jaapan on kõrge teeninduskultuuriga maa, kus inimesed on viisakad ning seepärast arvasid 

kõik intervjueeritavad, et jaapanlastega tuleb käituda väga viisakalt. Seda väidet tõestavad 

järgmised intervjueeritavate arvamused: 

 

Inimlik ja universaalne arusaam viisakast käitumisest aitab alati, maailma kõigist maadest 

pärit inimeste puhul: osavõtlikkus, abivalmidus, oskus ära kuulata, adekvaatselt ja kiirelt 
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reageerimine, naeratamine. Veelkord naeratamine. Suhtumine „käitu teistega nii nagu sa 

soovid, et sinuga käitutaks“. (G1) 

 

Viisakas peaks olema. Nad on tulnud sinna kindla eesmärgiga näha Soomaad ja ei oota 

mingit erilist käitumist. Teine asi oleks kui läheks jaapanlastega äri tegema, kus on 

viisakused, mida peaks teadma. Aga kui jaapanlane tuleb Soomaale, siis on ta saanud sama 

käitumise osaliseks nagu teiste maade turistidki. (L2) 

Viisakus ja head kombed on vist universaalsed, ei oska mingit eripära välja tuua. (M1) 

Lubadustest kinnipidamine. Ühiskond on niivõrd viisakas, sügav viisakus on, mida nad 

eeldavad. Nad on pärit kõrge teeninduskultuuriga maalt. Elementaarne viisakus on see, 

mida nad tahavad. (R2) 

 

Viisakus kindlasti, nad on ise väga viisakad, tänavad ette taha, jälgivad ka teisi, et kuidas 

teised. Külastame nendega kohti, siis küsivad, kui kuhugi lähevad, et kas seal on lapsi, et 

neil on meenete andmine väga oluline. Midagi väikest, mida saab igaühele anda. Neil on see 

traditsioon oma maal väga oluline. Kingituste viimine, kui läheb Tallinnast ära, siis kindlasti 

ostab midagi. Kui kuskil käime, käsitöö, midagi ikka ostavad. Tunnevad piinlikkust, peavad 

midagi ostma, šokolaadi, et toetada seda suhtumist või inimest või tegemist, Esivanemate 

austus, samuti laste austus oma vanemate vastu, lugupidamine vanemate inimeste vastu. 

(L1) 

 

Head kombed on, et tuleb hästi palju vabandada. Iga pisiasja pärast tuleb vabandada, tuleb 

kasutada hästi viisakat jaapani keelt. Seal on erinevatel tasemetel jaapani keel, kõigepealt 

on släng, siis on sõbratasemel, siis on lapsevanema tasemel, siis on kolleeg-kolleeg tasemel, 

lõpuks jõuab siis kliendisuhteni välja. Tuleb hästi üliviisakaid sõnu kasutada. Näiteks 

„ettevaatust aste“, siis jaapani keeles kõlaks umbes nii “prouad ja härrad palun olge väga 

ettevaatlikud varsti tuleb aste, palun vaadake ette, et ei kukuks“ muud viisakuse väljendid 

veel juurde. Jaapanlaste puhul on niimoodi, et mida kõrgemaks läheb see klient ja mida 

tähtsam on see klient seda pikemaks laused muutuvad. Tulevad juurde vormid, mis annavad 

märku, et sa austad klienti. (G2) 

 

Emotsioone ei tohi näidata, naerda, kätega vehkida nagu Lõuna-Euroopas vehitakse. Tuleb 

olla tasakaalukas ja käed hoida kõrval. Jaapanlastele sobivad käitumise poolest Inglismaa, 
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Soome ja Eesti. Lõuna-Euroopa või Ameeriklased, see on lausa vastuvõetamatu neile, kuidas 

seal käitutakse. Meie kombed on veel vastuvõetavad, me oleme ka rahulikud ja kergelt 

häbelikud nagu nemad. (M2) 

 

Nooremad jaapanlased on natukene erinevad. Ka nendesse on süstitud kõiki neid 

viisakusreegleid ja kõike, mis kuulub hea käitumise juurde, aga nemad vist ei ole seda veel 

endasse nii sisse saanud, et nad seda ainuomaseks peavad. Nemad on vabamad ja naeravad 

kõva häälega keset tänavat, nemad on hoopis teistmoodi. Nende olemus ei väljenda veel 

seda ranget viisakust vaid neil on veel see vabameelsus näha, nad on tegelikult elurõõmsad 

inimesed. Vanemad, keskealised,  on sellised kinni selles, et tuleb olla niimoodi, mitte 

teistmoodi. Aga nooremad on jah sellised vabameelsemad. (G2) 

 

Lisaks elementaarsele viisakusele arvab G2, et kuna Jaapanis on jaapanlaste jaoks tehtud 

kõik, mis võimalik, et neil võimalikult lihtne ja mugav oleks, siis võiks selle peale ka Eestis 

mõelda. Tema sõnul võiks meil olla rohkem lifte, viitasid ning jaapanikeelseid brošüüre 

neile vajaliku infoga. Samuti toob ta veel välja selle, et jaapanlastele tuleb öelda kui on 

vihma- või lumesaju võimalus, sest neil on siis vaja vihmavari kaasa võtta. Nad on vihma 

suhtes giidi sõnul väga tundlikud.  

 

Äriklientide puhul tõi G2 välja kummardamise olulisuse, sest see on Jaapanis tervitamisel 

heaks kombeks. Kui tavaliselt on turistide puhul raske aru saada, et neile miski ei meeldi, 

siis giidi sõnul muutub ärituristide näoilme kohe kui neile miski ei meeldi või kui keegi oli 

ebaviisakas. R1 sõnul on heaks tavaks see, kui bussijuht tervitab gruppe jaapani keeles. Veel 

mainib ta ära, et jaapanlaste reisisaatja on välja otsinud, kuidas on külastatavate riikide 

keeles „tere“ ning grupp tervitab kohalikke giide nende kohalikus keeles.   Teise giidi sõnade 

järgi peab tervitamisel kindlasti hoidma distantsi. Jaapanlased on selles suhtes väga 

tundlikud ja neid ei tohi giidi sõnul mitte mingil juhul puudutada, isegi mitte kogemata. 

Nad kohe hüppavad eemale kui keegi neile vastu läheb.  

 

Kui jaapanlased einestavad Eestis, on nende jaoks oluline, et teenindus oleks tasemel ja nad 

hindavad kohalikku toitu, mis näeb taldrikul hea välja. Nad ei eelda, et saavad restoranis 

süüa Jaapani roogasid, vaid soovivadki proovida just Eesti toitusid. Ärituristidele on oluline, 

et pakutakse parimat kohalikku toitu ning restoran oleks kõrgklassi restoran. Eelnevat 
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väidet toetavad järgnevad giidide, reisibüroo töötaja ja majutusteenuse pakkujate 

arvamused:  

  

Teeninduskultuur on Jaapanis olnud ühe kõrgema kolme hulgas, Eesti sellist taset veel ei 

saavuta. Asjad on läinud väga palju paremaks, aga oleneb kohast, et klient ei ole alati 

kuningas. Hääle kõla peab ka olema selline rahulik. Teenindajad peavad rääkima kõige 

viisakamat moodi, mis üldse võimalik on. Piisab kui kelner on natukene hapu näoga on kohe 

nende arvates ebaviisakas või kui ei naerata nii ilusa naeratusega nagu vaja, on ka 

ebaviisakas. Suvel kohvikutes ajutine tööjõud - ei teagi, kuhu soovitada sööma minna, sest 

kui teenindaja ei tea, kuidas jaapanlastega käituda, siis võib vale mulje jääda, et on 

ebaviisakas käitumine. Nad ikkagi eelavad igal pool kuhu nad lähevad sellist teenindust 

nagu Jaapanis. (G2) 

 

Jaapanlaste jaoks on hea söök puhta maitsega, kvaliteetsest toorainest ja peab olema kenasti 

serveeritud- täpselt selline, nagu meile kõigile meeldib. (G1) 

 

Nad armastavad alati proovida rahvuslikke toite. Näiteks jaapanlased ei ole kunagi meie 

käest küsinud, et nad tahavad Jaapani restorani sööma minna. Nad tahavad neid 

rahvuslikke, Eestis näiteks sülti. Kõik peab olema hästi nagu raamatu järgi. Toitude kohta 

tahavad pilte, ütlevad juurde, et see on illustreeriv. Nende jaoks nagu nii suur asi kui keegi 

restoranis või klubis tõstab häält või räägib väga kõva häälega või karjub, siis nad ei tule 

enam tagasi, see on nende jaoks nagu nii suur asi. Nad elavad nii kasti sees, kõik peab olema 

väga hästi, miski ei tohi olla väga halvasti. Ükskord saime kaebuse, et ei taheta Riias minna 

ühte restorani, sest ettekandja oli tätoveeritud naine. See oli nende jaoks väga hull. (R1) 

 

Neile meeldib kui ei ole kogu aeg üks ja seesama toit. Nad ei soovi mitte palju süüa, vaid 

proovida väiksemaid koguseid, aga võimalikult palju erinevaid eestimaiseid toite. Keegi  

turistidest ei olnud küsinud Jaapani toite (sushit). Nad tahavad proovida kohalikku Eesti 

toitu. (L2) 

Nad tahavad kohalikku toitu. Aga kui on 7 päevane tuur, siis peab söök iga päev vahelduma. 

Vaheldusrikas, aga kohalik peab söök olema. 3 käiguline peab olema. Nad söövad vähe. 

70% jätavad toidu järgi. Magustoiduni tavaliselt ei jõuta. Kui nad jõuavad pearoa poole 

peale, siis on kõht täis. Aga proovivad ikka magustoitu. Meie portsjonid on liiga suured. Nad 
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on ise pisikesed nad ei söö nii palju. Tavagruppe viiakse ka kõrtsi. Lepinguline hind on 

selline ja viiakse odavamasse kohta. Peab klienti tundma, et kuhu viia. (G2) 

 

Ärikliendid tahavad kohalikku, aga kõige-kõige paremat ja neil on mida kuulsam koht, seda 

parem on ja mida kauem koht on olnud, seda parem on. Brändide värk on oluline. Et ta 

poleks ju olemas 10 aastat  kui poleks hea, selline väärarusaam on tekkinud. Nemad tuleb 

viia Telegraafi, Rotermanni kvartalisse, kõrgklassi restorani, kus on suured taldrikud, 

väiksemad portsjonid. Õhkkond on peen, teenindus on hea, kõik on tasemel. (G2) 

 

Intervjueeritavate kommentaarid seoses jaapanlastele sobiva majutusega olid erinevad. 

Majutuse pakkujate sõnul ei olnud jaapanlastele probleemiks kui pesemisvõimalused ei 

olnud toas, vaid olid koridori peal. Samuti sobis jaapanlastele ennast saunas kausis pesta. 

Seejuures mainisid majutuse pakkujad ära, et hinna ja kvaliteedi suhe oli paigas ning 

jaapanlased teadsid, millised tingimused neid ees ootavad. 

Kõik teised intervjueeritavad aga väitsid, et jaapanlastele sobib vaid vanniga tuba. Kui on 

tegemist nooremate jaapanlastega või väiksema eelarvega reisiga, siis ollakse 

intervjueeritavate sõnul nõus ka olema toas, milles on ainult dušš. Vannis käimine pole 

intervjueeritavate sõnul jaapanlaste jaoks oluline pesemise pärast, vaid see on nende jaoks 

rituaal. 

Reisibüroode töötajate sõnul peab toas kindlasti olema 2 voodit ning kõik toad peavad 

olema grupi liikmetel täpselt ühesugused, sest kui märgatakse, et kellelgi grupi liikmetest 

on teistsugune tuba, siis võib probleeme tekkida, sest nad on kõik toa eest ühepalju maksnud. 

G2 sõnul on oluline, et toas oleks õhukonditsioneer, sest kui seda pole, siis tekib 

jaapanlastel tunne, et seda tuba ei või kasutada. Giid lisas ka, et kui tegemist on 

äriklientidega, siis neile sobib Tallinnas ainult Swissotel ning enne äriklientide saabumist 

tuleb tal nende hotellituba üle vaadata. Ta peab kontrollima, et voodilina oleks sirge, et 

vannitoas põleks tuli, et tualetis läheks vesi alla, et laual oleks tasuta mineraalvesi ning et 

elektrikaart töökorras oleks. 

Veel peab giidi sõnul meeles pidama, et kui on tegemist jaapanlastega, kes pole ostnud kõige 

odavamat paketti, siis nemad oma kohvreid ise ei tõsta. Selleks peab hotellis olema inimene 

ja bussijuht peab kohvrid ise bussi tõstma. 
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Giide tellitakse intervjueeritavate sõnul nii jaapani- kui ka inglise keelt kõnelevaid. 

Individuaalreisijad saavad intervjueeritavate sõnul inglise keelega hakkama, aga vajadusel 

võtavad appi nutitelefoni.  Grupireisijad tellivad nii inglise keeles rääkivaid kui ka jaapani 

keeles rääkivaid giide. Kui grupil on kaasas oma reisisaatja, siis tema on see, kes kogu inglise 

keelt rääkiva giidi jutu jaapani keelde tõlgib. Seda tõendavad järgnevad 

loodusturismiteenuste osutajate, reisibüroo töötaja ja giidide väited: 

Soomaale jõudnud turistidele piisas täielikult inglise keelsest giidist. Neil ei olnud vajadust 

jaapanikeelse giidi järele. Arvan, et gruppide puhul võib see teistmoodi olla, aga kuna minu 

juurde tulid üksikud turistid kindla sooviga Soomaad näha, siis inglise keelsest giidist piisas. 

(L2) 

 

Kui on grupp, siis on inglise keelne giid kaasas. Samas tulid inglise keelt mitterääkivad 

tüdrukud, aga saime hakkama - Google translate on ju olemas. (L1) 

 

Giidid on nii ja naa, et mõnikord nad tellivad inglise keelse giidi, mõnikord jaapanikeelse 

giidi. Ma ei tea, kas alati, aga kui on inglise keelne giid, siis giid räägib inglise keeles ja 

reisisaatja tõlgib jutu jaapani keelde. (R1) 

  

Olgu see siis inglise keelne või jaapanikeelne giid, tuleb rääkida aeglaselt ja arusaadavalt. 

Kui raha on vähe, siis nad vaesekesed võtavad ju inglisekeelse giidi ja ei saa midagi aru. 

Aga nad noogutavad. Inglisekeelsed giidid räägivad veel eriti kiiresti. Siis peab arvestama 

veel seda, et rääkides ajaloost, ei peaks süvenema üksikasjadesse, vaid peaks rääkima nagu 

lapsele – lihtsalt. Raha pärast tellivad inglise keelt rääkivaid giide, raha pärast. Reisifirmad 

teenivad rohkem vahendustasu jaapanikeelsete giididega. Kui võetakse inglise keelne giid, 

siis grupijuht peab tõlkima inglise keele jaapani keelde. Raha pärast võetakse. Neil on raske 

tõlkida, aga kui büroo nii otsustab, siis tal pole õigust midagi öelda. (G2) 

 

Inglisekeelne giid toimib vaid juhul, kui reisisaatja (kes on alati jaapanlane, kogu reisi vältel 

gruppi saatev isik) pidevalt tõlgib. Jaapanlased oskavad inglise keelt vaid tervituse ja „palju 

see maksab?“ tasemel. Erandiks on vaid ärireisijad, kes oma töö tõttu igapäevaselt inglise 

keelt kasutavad. Neid on väga-väga vähe võrreldes kõigi teiste turistidega. (R2) 
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Eelnevast selgub, et kui on tegemist individuaalturistidega, siis saab hakkama inglise 

keeles rääkiva giidiga. Kui on tegemist jaapanlaste grupiga, siis oleks vaja jaapani keeles 

kõnelevat giidi, et reisisaatjal ei oleks topelt tööd inglise keeles kõneleva giidi jutu grupile 

tõlkimisega. Reisifirmad üritavad inglise keelse giidi palkamisega rahadega kokku hoida, 

aga seetõttu suureneb reisisaatjate töökoormus. 

 

Jaapanlaste jaoks oluliste kvaliteedinõuete koha pealt olid intervjueeritavad erinevatel 

arvamustel. Reisibüroo töötaja arvates oli jaapanlaste jaoks kõige olulisem turvalisus. See 

väljendus nende soovides bussidele, mida illustreerib järgnev väide: 

Enamik jaapanlasi nõuavad, et bussid, millega nad ringi sõidavad, ei oleks rohkem kui 5 

aastat vanad. Ühes bussis ei töötanud turvavöö ja sellepärast pidi bussi kindlalt välja 

vahetama kuigi neil oli bussis rohkem kohti kui reisijaid. On palju gruppe, kes nõuavad kõige 

suuremat bussi. Kuigi bussid on enne ära tellitud, nõutakse suuremat bussi. Viieliikmeline 

grupp, liiguvad ringi suure bussiga ja kui kasvõi üks nendest turvavöödest ei tööta, siis sa 

pead bussi välja vahetama. Neil on turvalisus hästi oluline. (R1) 

G2 jutust tuli välja, et jaapanlaste turvavööde kontrollimise taga on lisaks turvalisusele ka 

kindlustusega seotud nõuded. Nimelt kui bussiga juhtub õnnetus, kus jaapanlane saab 

vigastada, siis kui tehakse kindlaks, et jaapanlased polnud turvavöö kinnitatud, siis 

kindlustus kindlustust sellele inimesele välja ei maksa.  

Samuti rõhutas giid veelkord, et majutuse kvaliteedi puhul on jaapanlastele väga oluline 

vanni olemasolu toas. Veel tõi ta välja, et äriklientidel on tubadele Jaapani tavadega seotud 

nõudmised, mida ta kirjeldab järgnevalt: 

Äriklientidel kui tuleb firma, siis firma teeb oma töötajatele reisi välja. On peadirektor, on 

peadirektori asetäitja, on osakonnajuhatajad ja tavatöötajad. Peadirektor peab asuma kõige 

kõrgemal korrusel, temast korrus madalamal peab olema asetäitja tuba ja kõige all 

tavatöötajate omad. Tavatöötaja tuba ei tohi olla peadirektori omast kõrgemal korrusel. Kui 

on sviidid hotellides, siis peadirektoril peab olema kõige parem tuba kõige kõrgemal, et 

alamatel oleks, kuhu pürgida. (G2) 

 

Ärituristid eeldavad seega kõiges, mida nad kogevad, kõige paremat ja kõrgemat kvaliteeti. 

Grupituristide puhul määrab nende reisi eest makstav summa ära, millist kvaliteeti nad 

saavad endale lubada. 
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Loodusturismiteenuste pakkuja ja majutusteenuste pakkuja sõnul on jaapanlaste puhul 

kindlasti oluline puhtus. Nad armastavad korda ja isegi tegemata voodi on nende jaoks 

segadus. Seega isegi kui jaapanlased ei saa endale lubada kallist reisi, ootavad nad head 

kvaliteet, puhtust ning viisakat teenindust.  

 

Tabel 5. Jaapani turistide eripärasused respondentide vastuste põhjal 

 

 Individuaalturistid Grupituristid Ärituristid 

Kultuurilised 

eripärasused 

Oluline on elementaarne 

viisakus ning empaatia.  

Jaapanlaste huumorisoon 

erineb meie omast. 

Kingituste ostmise 

komme. 

Peab kokkulepitust kinni 

pidama. 

Tuleb hoiatada kui on 

mingigi oht. 

Jaapanlastega tuleb 

käituda väga viisakalt. 

Puudus on liftidest, 

viitadest ning 

jaapanikeelsetest 

brošüüridest. 

Jaapanlasi tuleb hoiatada 

kui on sademete esinemise 

võimalus.  

Tervitamisel tuleb hoida 

distantsi. 

Ei tohi mitte mingil juhul 

puudutada. 

Oluline on 

elementaarne viisakus 

ning empaatia.  

Jaapanlaste 

huumorisoon erineb 

meie omast. 

Kingituste ostmise 

komme. 

Peab kokkulepitust 

kinni pidama. 

Tuleb hoiatada kui on 

mingigi oht. 

Jaapanlastega tuleb 

käituda väga viisakalt. 

Puudus on liftidest, 

viitadest ning 

jaapanikeelsetest 

brošüüridest. 

Jaapanlasi tuleb 

hoiatada kui on 

sademete esinemise 

võimalus.  

Tervitamisel tuleb 

hoida distantsi. 

Ei tohi mitte mingil 

juhul puudutada. 

 

 

Tervitamisel peab 

kummardama. 

Tervitamisel tuleb hoida 

distantsi. 

Ei tohi mitte mingil juhul 

puudutada. 

 

Näitavad välja oma 

pahameelt või 

rahulolematust. 

Toit Hindavad kohalikku toitu, 

mis näeb taldrikul hea 

välja. 

Soovivad viisakat 

teenindust. 

Hindavad kohalikku 

toitu, mis näeb taldrikul 

hea välja. 

Soovivad viisakat 

teenindust. 

Soovivad vaid parimast 

toorainest parimat 

kohalikku toitu, mis näeb 

taldrikul hea välja. 

Soovivad einestada vaid 

kõrgklassi restoranis, kus 

on tasemel teenindus. 



44 
 

Majutus Ööbivad ka 

majutusasutustes, kus 

pesemisvõimalused 

asetsevad koridori peal. 

Saunas on nõus pesema 

kausis. 

Puhtus on oluline. 

Eelistavad vanniga 

tuba. 

Odavama reisipaketi 

puhul või kui on 

tegemist nooremate 

jaapanlastega, võivad 

leppida ka toaga, milles 

on dušš. 

Toas peab olema 2 

voodit. 

Kõik toad peavad 

olema täpselt 

ühesugused. 

Konditsioneer peab 

toas olema. 

Ise oma kohvreid ei 

tõsta. 

Puhtus on oluline. 

Sobib ainult kõige kallim 

ja tuntum hotell 

(Tallinnas Swissotel). 

Tuba peab olema 

eelnevalt giidi poolt üle 

kontrollitud, et vastaks 

ärituristide nõuetele 

(sirge voodilina, vannitoa 

tuli töötab, vesi läheb 

tualetis alla, tasuta 

mineraalvesi, elektrikaart 

töötab). 

Ise oma kohvreid ei tõsta. 

Peadirektori tuba peab 

alati olema alluvatest 

kõrgemal korrusel. 

Giid Piisab inglise keeles 

kõnelevast giidist nii 

linnas kui ka looduses 

Vaja on jaapani keeles 

kõnelevat giidi. Inglise 

keelsest giidist piisab 

kui grupil on kaasas 

reisisaatja, kes kogu 

giidi jutu grupile 

jaapani keelde tõlgib. 

Sobivad nii inglise keelt 

kui ka jaapani keelt 

kõnelevad giidid, aga 

kõnes peab arvestama 

jaapani keelele omaste 

viisakusväljenditega. 

 

 

3.6. Intervjueeritavate arvamused Eesti populaarsuse tõstmiseks 

jaapanlastest turistide jaoks 

Intervjueeritavad on jaapanlastega kokku puutunud erinevaid teenuseid pakkudes, mis on 

pannud neid mõtlema sellele, kuidas ja mida saaks paremini teha, et jaapanlastest turistide 

arv suureneks. 

Loodusturismiteenuste pakkuja (L2) arvates peaks igal pool internetis, kus Eestit 

turundatud on, leht olema kättesaadav ka jaapani keeles.  Majutusteenuste pakkujale on 

jaapanlased öelnud, et jaapani keeles on vaid üks raamat, milles Eestist juttu on. Seega tema 

arvates tuleks tähelepanu pöörata sellele, et kas olemasolevat raamatut täiendada, lisa juurde 

trükkida või uus raamat jaapani keeles Eestist kirjutada.  

Veel soovitab loodusturismiteenuste pakkuja EAS-il Eestisse tuua ajakirjanikke või 

kõneisikuid, keda loodusesse viia, kes tagasi minnes kirjutaksid oma kogemustest 

artikleid, mis jõuaksid teisteni. Inimeselt inimesele info liikumine. Ka G2 arvates oleks hea 
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Eestisse tuua palju agente, sest kogu süsteem käib tema sõnul agentide kaudu. Giidi sõnul 

töötab see nii, et kui agendile miski meeldib, siis saab see Jaapanis populaarseks. Agendid 

on tema sõnul võtmesõna. Samuti mainib ta EAS-i kaudu Eesti tuntuse ja tutvustamise 

saavutamist, sest jaapanlased on tema sõnul konservatiivsed ning kui neile miski meeldib, 

siis meeldib see neile aastakümneid. Samuti käis ta välja idee, et Eestit võiks Jaapani 

messidele reklaamima minna. 

Loodusturismiteenuste pakkuja (L1) arvates oleksid olulised nišid ja veelkord rõhutab ta 

kõneisikute olulisust. Seda tõendab tema järgnev väide: 

 Kindlasti tutvustada Tallinna (vanalinn) ja sealt siis edasi loodust. Leida nišš, mida 

turundada vastavale sihtgrupile, näiteks toit, marjad ja marjade korjamine, seened, mooside 

tegemine, puravikud ja nende purki panek, talutooted. Peenikesed huvid, kõneisikud tuua 

siia, kes siin kogetut omal maal edasi jagaks. 

Tema arvates oleks oluline nii riigi, kohalike omavalitsuste kui ka ettevõtjate vaheline 

koostöö, et läbi nššide saaks luua Eestist tervikliku pildi. Organic Estonia (roheline 

sihtkoht) mõte käis tal peast läbi. Ka reisibüroo töötaja arvab, et kohalikud omavalitsused 

võiksid jaapanlaste huvi looduse ja värske õhu vastu ära kasutada ning tänu rohkematele 

külastajatele sellest kasu saada.  

G2 arvates võiks ühtne süsteem olla hoopis Soomel, Eestil ja Lätil, sest oleme kolm riiki 

teineteise kõrval ning nii Lätit kui Soomet reklaamides võidab sellest ka Eesti. Jaapanlastel 

pole tema sõnul probleemiks mitu riiki läbi sõita. 

Samuti võiks loodusturismiteenuste pakkuja (L2) arvates üheks ideeks olla Eestit 

külastavatele lauljatele või judokatele luua grupid, kus vahetatakse kogemusi ja muljeid ning 

näiteks EAS Jaapani suunaga tegelev inimene saaks neile gruppidele saata tulevate 

sündmustega uudiskirja.  

M2 arvates peaksime me Soomlastelt uurima, mida me tegema peaksime, sest neil on 

rohkem kogemusi.  

R2 sõnul oleks hea algus kui hotellid oleksid puhtad, giidid oleksid tasemel, teenindus 

oleks viisakas ning kokkulepetest peetakse kinni. Samuti võiksid eestlased tema arvates 

oma suhtumist tolerantsemaks muuta ning oma silmaringi seoses teiste rahvustega 

laiendada. 
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Teise reisibüroo töötaja ja giid arvavad, et teadlikkus kasvab iseenesest iga aastaga niikuinii. 

Ainukese võimalusena, kuidas Jaapanist tulevate turistide arvu G1 arvates suurendada saaks, 

oleks Jaapani pensionäridele keskendumine, sest nendel on rohkem aega reisimiseks.  

 

Respondentide ettepanekud Eesti populaarsuse tõstmiseks Jaapani turistide jaoks: 

Eestit tutvustavad internetileheküljed peaksid olema kättesaadavad jaapanikeelsetena; 

välja anda rohkem jaapanikeelseid Eestit tutvustavaid raamatuid; 

kõneisikute ja ajakirjanike kaasamine Eesti tuntuse suurendamiseks; 

nišiturismi arendamise kaudu Eestist tervikpildi loomine; 

riigi, kohalike omavalitsuste kui ka ettevõtjate vahelise koostöö edendamine; 

Soome, Eesti ja Läti koos turundamine; 

Soomest eeskuju võtmine; 

Jaapani turistide teenindamine nende kultuurilisi eripärasusi arvesse võttes; 

keskendumine Jaapani pensionäridele, sest neil on reisimiseks rohkem aega. 
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4. ARUTELU JA ETTEPANEKUD  

Statistika andmetel on Euroopa Jaapani turistide jaoks populaarne külastuskoht ning kõige 

suuremat jaapanlastest turistide kasvu on viimastel aastatel täheldatud just Balti riikides. Ka 

Soomes on Jaapani turistide arv kasvanud, aga seda protsentuaalselt vähem kui Balti riikides. 

Statistika andmetel ööbib Soomes kümme korda rohkem jaapanlasi kui Eestis, mis ühelt 

poolt näitab, et Soome on tuntum sihtkoht kui Eesti, aga samas ka seda, et Eestil on 

potentsiaali Jaapani turul tuntuse tõstmiseks. Kuna jaapanlased on avastanud uue sihtkoha, 

mida külastada, siis on väga oluline jaapanlasi rohkem tundma õppida, et neile saaks Eestis 

pakkuda nendele ootuspäraseid ja soovitud tooteid ja teenuseid. Eestis positiivse 

külastamiskogemuse saanud jaapani turistid levitaksid kodumaal sõpradele, perele ja 

tuttavatele positiivseid muljeid oma reisist ning seeläbi tõuseks jaapanlaste teadlikkus Eestist 

kui reisisihtkohast. Samuti sooviksid meeldiva kogemuse saanud jaapani turistid Eestisse 

tagasi tulla, et veelkord häid emotsioone kogeda. Sellepärast ongi väga oluline välja 

selgitada jaapani turistide eripärad, et neile oleks võimalik pakkuda seda, mida nad soovivad 

nii, nagu nad seda soovivad. 

Töös jagati Eestit külastavad turistid süvaintervjuudest saadud info põhjal kolme sihtgruppi 

– individuaalturistid, grupituristid ja ärituristid. Antud liigendus on üldisem kui Euroopa ja 

Eesti kohta statistikas avaldatud liigendus, aga samas võtab uurimustöö individuaalreisijate 

sihtgrupp kokku teised sihtgrupid, mis ei kuulu ärireisijate või grupireisijate (kes 

süvaintervjuude põhjal on enamuses seeniorid) alla. 

Edasi uuriti jaapanlaste motivatsiooni Eesti külastamiseks. Kõige rohkem ehk viiel korral 

toodi respondentide poolt välja, et jaapanlasi motiveeris Eestisse tulema huvi uute kohtade 

külastamise vastu. Nad olid tuntumates Euroopa paikades nagu Saksamaa ja Prantsusmaa 

juba käinud ning nüüd soovisid avastada uusi maid. Seda põhjust toetavad ka Jaapani 

sihtturu tegevusstrateegia 2015-2018 andmed. Samuti võib jaapanlaste huvi tõus Eesti ja 

teiste Balti maade külastamise vastu olla tingitud viimastel aastatel suurenenud terroriohust 

tuntumates Euroopa reisisihtkohtades, mis on seadnud nendesse riikidesse reisimise 

turvalisuse küsimärgi alla. Jaapanlaste jaoks on turvalisus väga olulisel kohal nii 

respondentide sõnul kui ka 2013. aastal Austraalia turismikomisjoni läbi viidud uuringu 
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(Japan Market Profile) tulemuste põhjal ning Jaapani turu tegevusstrateegia 2015-2018 järgi 

(mõlema allika järgi on jaapanlaste jaoks turvalisus sihtkoha valikul kõige olulisem tegur). 

Lisaks sihtkoha turvalisusele on grupireisijate puhul kindlasti väga oluline ka turvalisus 

nende jaoks tellitud bussides. 

Neljas süvaintervjuus mainiti Barutot kui ühte põhjustest, miks jaapanlaste huvi Eesti vastu 

on viimastel aastatel suurenenud. Baruto on Jaapanis tuntud sportlane ning tuginedes 

Kilburni 1998. aasta töö väitele, et Jaapanis kasutatakse 70% reklaamidest kuulsusi ning 

Readeri ja Lee jt arvamusele, et kuulsusega seotud paiga külastamine on ihaldatud tegevus, 

mille kaudu otsitakse spirituaalset kogemust, on arusaadav, miks jaapanlaste huvi Eesti vastu 

on tänu Barutole tõusnud. Barutot on palju meedias kajastatud ning ta on Jaapanis kuulus 

sportlane. Jaapanlastel on tekkinud huvi tema päritolu kohta ja seetõttu on kasvanud nende 

huvi Eesti riigi külastamise vastu. Kuna jaapanlastele on olulised tuntud brändid ja sotsiaalne 

staatus, siis külastades tuntud sportlasega seotud maad ning sellest hiljem perele, sõpradele 

ja töökaaslastele rääkimine võib teiste silmis Baruto kodumaad külastanud jaapanlase 

sotsiaalset staatust tõsta. 

 

Ka reisibüroodel on oma osa jaapanlaste Eesti külastamise huvi osas. Nimelt statistika järgi 

broneerib 92% Euroopasse tulevatest jaapanlastest oma reisi reisibüroode kaudu, millest 

võib eeldada, et reisibüroodel on suur roll selles, et jaapanlased Euroopa enda reisisihtkohaks 

valivad. Muidugi ei saa välistada seda, et inimeselt inimesele leviv suusõnaline info on 

mõjutanud jaapanlasi Eesti reisi peale mõtlema. Heung jt tõid oma 2001. aasta töös välja, et 

soovitused sõpradelt, sugulastelt ja kolleegidelt võivad olla efektiivsemad kui reisibüroode 

omad ning Ahmed jt leidsid oma 1998. aasta töös, et reisijad, kellel on olnud positiivsed 

reisikogemused, räägivad sõpradele ja perekonna liikmetele oma heast kogemusest ning 

võivad niimoodi potentsiaalseid turiste juurde tekitada. Kuna Eestisse ja teistesse Balti 

riikidesse ei ole Jaapanist otselendusid, siis nii keelebarjääride kui ka mugavuse mõttes võib 

olla reisibüroo kõige lihtsam variant reisi broneerimiseks. 

 

Veel üheks põhjuseks, miks jaapanlased Eestit külastavad, on respondentide sõnul 

jaapanlaste huvi ajaloo vastu. Seda toetab ka uurimus, mille järgi Jaapanlaste jaoks olid 

ajalooliste kohtade külastamine, huvitava kultuuri kogemine, taskukohasus ning millegi 

unikaalse nägemine peamisteks reisimotivaatoriteks (The…). Ka Jaapani sihtturu 

tegevusstrateegia aastateks 2015-2018 toetab respondentide arvamust, et ajalugu on see, mis 
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jaapanlasi paelub. Üks intervjueeritud giididest avaldas arvamust et,  jaapanlastel on huvitav 

näha, kuidas on Baltimaad arenenud peale Venemaa võimu alt vabanemist. Seega on Eesti 

külastamine nende jaoks võimalus kogeda huvitavat kultuuri ning näha midagi unikaalset. 

Tänapäeval on Balti riigid turistidele paremini ligipääsetavad ning kuigi kolm Balti riiki on 

kõrvuti, on nad siiski kõik omamoodi erinevad. Huvitava kultuuri nägemise hulka saab 

liigitada, ka UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluvat Tallinna vanalinna, ja 

UNESCO inimkonna vaimse kultuuripärandi esindusnimekirja kuuluvat Kihnu saart 

mis on kohtadeks, mida jaapanlased teavad ja kindlasti külastada soovivad.  

Eesti oli respondentide sõnul ainukeseks külastuspaigaks vaid nendele jaapanlastele, kes 

külastasid oma eestlasest sõpra, kes olid ärireisil või kes tulid Eestisse vabatahtliku tegevuse 

turistina. Kõik peale eelnevalt mainitud turistide, külastasid oma reisi jooksul mitut riiki. 

Enamjaolt oli Eesti külastamine seotud teiste Balti riikide või Soome külastusega. Seega ei 

ole tegelikult päris kindel, et just Eesti oli riigiks, mida jaapanlased külastada soovisid, sest 

kuna statistika järgi 75% Euroopasse tulevatest Jaapani turistidest on siin ringreisil, siis võib 

olla oli Eesti vaid üks riik, mis jäi neid huvitanud riigiga samasse ringreisi paketti. Ka 

intervjueeritud giidide arvamuse põhjal võib jääda mulje, et on osa jaapanlasi, kes satuvad 

Eestisse juhuslikult või nende jaapanlaste eest tehakse Eesti külastamise otsus. Giidide ja 

reisibüroo töötajate sõnul koostavad paketi reisibürood ning ajakava on tehtud niimoodi, et 

lühikese puhkuse jooksul jõuaks võimalikult palju näha. Seega ei ole grupireisijatel 

sõnaõigust otsustamaks, mis paketis sisaldub. Juhuslikult satutakse Eestisse giidi sõnul siis, 

kui Soome külastuse jooksul avastatakse Eesti lähedus Soomele ja hea laevaühendus kahe 

riigi vahel ning vaba aja olemasolul võetakse see reis ette. Samuti võivad reisibürood 

Jaapanis Soome reisi tellinud jaapanlastele pakkuda ühepäevaekskursioonina Eesti 

külastamist. Samas ei saa välistada võimalust, et jaapanlased on soovinud just Eestisse tulla, 

aga otselennu puudumise tõttu on nad võtnud Balti riikide ringreisi või reisi Soome.  

 

Kui võtta arvesse jaapanlaste lühikesi puhkusi ning Eesti ja Euroopa kaugust Jaapanist, siis 

on arusaadav, miks jaapanlased külastavad oma reisi jooksul mitmeid maid. Respondendid 

arvavad, et Balti riikide või Soome turundamine koos Eestiga annab kindlasti eelise, sest 

seda juba vaadatakse kui ühte piirkonda. Samas jällegi on autor arvamusel, et hetkel on 

mitme riigi koos turundamine hea Eesti kui reisihtkoha tuntuse tõstmiseks, aga varsti peaks 

rohkem mõtlema hakkama sellele, kuidas jaapanlased Eestisse kauemaks jääksid. 

Intervjuudest tuleb välja, et grupireisijad veedavad Eestis vaid mõned päevad oma 7-16 
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päevasest reisist. Samuti on tõusmas ka individuaalreisijate arv, kellele tuleks pakkuda 

sobivaid tooteid ja teenuseid, et ka nemad Eestis rohkem aega veedaksid. Samuti aitab uute 

ja jaapanlaste jaoks atraktiivsete turismiteenuste ja -toodete väljaarendamine suurendada ka 

korduvreisijate hulka, kuna lühikese reis jooksul jääb ajast puudu ning seega on hiljem 

põhjust tagasi tulla. 

Austraalia turismikomisjoni 2013. aasta (Japan Market Profile) uuringust selgus, et üheks 

oluliseks faktoriks, mille järgi jaapanlased oma reisisihtkoha valivad, on hinna ja kvaliteedi 

suhe. Balti riikide koos turundamine oleks selle faktori järgi Eestile kasulik kuna Eesti 

hinnatase on kõrgem kui Lätis ja Leedus. Samas Soomega võrreldes on Eestis hinnad 

madalamad ning selline võrdlus võiks Eesti eeliseks olla. 

Jaapani turistid on respondentide vastuste põhjal enne reisi põhjaliku ettevalmistuse 

tegijad Seda väidet toetavad nii Euroopa Turismikomisjoni 2014. aasta väljaanne 

(Marketing…) kui ka Jaapani turistide teadmised juba eelnevalt mainitud Tallinna vanalinna 

ja Kihnu saare kohta.  Samuti tuli respondentide vastustest välja, et kuigi jaapanlased on 

broneerinud pakettreisi, küsivad nad giididelt ja reisibüroodelt neid huvitavate kohtade kohta 

ning võivad soovitud vaatamisväärsusi või turismiatraktsioone ka iseseisvalt külastada. 

Seega, kuigi reisibüroo on pannud kokku paketi, mille grupireisijad ostavad, uurivad nad ka 

ise sihtkoha kohta infot ning võimalusel teevad pakettreisis muutusi. Respondentide sõnul 

on individuaalreisijad teadlikumad kui grupireisijad ja on rohkem infot Eesti kohta otsinud 

kui grupireisijad. Samas on autori arvates see loomulik, sest grupireisijate puhul on nende 

iga samm väga täpselt reisibüroo poolt ära planeeritud, aga individuaalreisijad on terve oma 

reisi või osa oma reisist ise organiseerinud ja broneerinud, mis eeldabki suuremat ja rohkem 

aega nõudvat eeltööd.  

Samamoodi nagu jaapanlased teevad Eestisse planeeritava reisi kohta eeltööd, peaksime 

meie tegema jaapanlaste kohta eeltööd, et me teaksime, millised kliendid Jaapani turistid on 

ning saaksime neile pakkuda just nende kultuurilistele eripärasustele sobivad tooteid ja 

teenuseid. Alustada tuleks sellest, et jaapani turistidele oleks olemas jaapanikeelne info 

pakutavate toodete ja teenuste kohta. Niimoodi saavad jaapani turistid eeltöö käigus 

reisiks vajaliku info. 

Nagu juba eespool räägitud inimeselt inimesele leviva suulise info olulisusele tuginedes on 

tõenäoline, et Eesti tuntus reisisihtkohana tõuseb kui me suudame jaapanlastele pakkuda 

suurepäraseid reisiemotsioone ning tekitada neis tunde, et nad soovivad tagasi tulla. Uusi 
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tooteid ja teenuseid on vaja arendada nii uutes sihtgruppides huvi tekitamiseks kui ka 

korduvkülastuste suurendamiseks, sest just viimase arvudes on märgata suurimat tõusu 

Euroopas (Marketing…). Ka Teare väitis oma 1992. aasta uurimuses, et Jaapani turistid 

soovivad reisil olles, et nendega tegelevad inimesed mõistaksid nende kultuurilisi eripärasusi 

ning arvestaksid jaapanlaste vajaduste ja ootustega. Sama aasta Ahmed ja Krohni uurimus 

kinnitas veelkord, et jaapanlastest kliendid on unikaalsed ning nende käitumist iseloomustab 

nende eriline kultuur. 

Kuigi kõik intervjuude respondendid olid arvamusel, et jaapanlased, kellega nemad kokku 

olid puutunud, jäid oma Eesti reisiga rahule, ei pruugi see arvamus päris 100% täpne olla. 

Giidi ja loodusturismiteenuste pakkuja sõnul väljendavad jaapanlased hea meelega oma 

positiivseid emotsioone, aga negatiivseid nad üldjuhul ei väljenda. Seega on lihtsam aru 

saada sellest, mis on hästi, aga raskem võib olla aru saada sellest, mis tegelikult hästi ei ole. 

Intervjueeritavad mainisid ka paaril korral, et jaapanlaste emotsioonidest on raske aru saada. 

Niikura toob oma 1992. aasta töös välja, et jaapanlaste küsimustele ei tohi vastata „ei“, sest 

see võib küsija tundeid riivata ning liiga palju küsimusi esitada pole samuti viisakas, sest see 

näitab küsija liigset enesekindlust. Ka Lie 1993. aasta tööst tuleb välja, et grupis reisides ei 

ole jaapanlastel sobilik oma seisukohti väljendada ning kahelda teiste grupi liikmete omades, 

et tagada harmoonia ja vältida probleemide teket. Kuna eestlased on otsekohesed ja 

väljendavad oma soove ja tundeid otse, siis võib selline kultuuriline erinevus mõjutada 

jaapanlastest aru saamist. Samas kui eestlased teadvustavad endale jaapanlaste kultuurist 

tulenevaid käitumuslikke eripärasusi, siis on neil lihtsam vältida ebasobivat ning paremini 

jaapanlasi mõista. Respondentide vastustest tuleb välja, et lisaks probleemide vältimisele on 

jaapanlaste jaoks väga oluline kõigi grupi liikmete eest hoolitsemine ning nende heaolu 

tagamine. Heaolu ja hoolitsus tagatakse respondentide arvamuse põhjal näiteks õigel ajal 

õiges kohas olemisega, et teisi grupi liikmeid mitte enda järel ootama panna, tee tulel 

hoidmisega kuni peremees koju jõuab, sauna minek alles siis kui kõik grupi liikmed on kohal 

ning sööma minnes kindlaks tehes, et kõik grupi liikmed neile sobiva toidu saavad.  

Reisibüroo töötaja sõnul ei taha jaapanlased üldjuhul teist võimalust anda, mis toetab 

jaapanlaste eripärasustega arvestamise olulisust. Eriti kehtib see väide grupireisijate 

reisikavade kavas püsimise kohta, aga ka kõigi teiste kokkulepete puhul. Respondentide 

sõnul on Jaapani turistide puhul  väga oluline kokkulepetest kinni pidada ning mitte isegi 

mainida midagi, mida plaanis pole, sest jaapanlased arvavad, et mainimine on lubamine. 
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Seega enne kava kokkupanekut tuleb iga osa väga põhjalikult läbi mõelda, et arvesse oleks 

võetud jaapanlaste kultuurilisi ja käitumuslikke eripärasusi.  

Giidi sõnul on Jaapan üliturvaline maa, kus igal pool on erinevad hoiatussildid ja viidad. 

Seega tuleb giidi sõnul Jaapani turiste hoiatada kui on mingigi oht, et jaapanlased võivad 

ennast vigastada. Ta tõi välja, et jaapanlastest turistide puhul peab arvestama nende jalgade 

lohistamise kombega, sest neile peab meelde tuletama jalgu tõsta, enne trepiastmeid tuleb 

neid astmest hoiatada ning kui on sademete esinemise võimalus, siis peab seda kindlasti 

jaapanlastele mainima, et nad vihmavarjud kaasa teaksid võtta. Viitade olulisust Jaapani 

turistide jaoks on rõhutatud nii Austraalia turismikomisjoni 2013. aasta töös (Japan Market 

Profile) kui ka Jaapani turu tegevusstrateegias aastateks 2015-2018. 

Mitme respondendi sõnul, kes on jaapanlastega kokku puutunud väljaspool Tallinna, 

meeldib jaapanlastele Eesti loodus, metsade rohkus, puhas õhk ja hõre inimasustus. G2 

sõnul meeldib kevadel jaapanlastele Eesti loodus isegi rohkem kui Tallinna vanalinn. 

Respondentide arvamust kinnitavad ka uurimused, mille kohaselt Jaapani turistidele meeldib 

Euroopa reisidel loodus ja looduskaunid kohad ning matkamine (Market…); ühtedeks 

faktoriteks, mille järgi jaapanlased oma reisisihtkohad valivad, on maailmatasemel ilu ja 

looduslik keskkond (Japan Market Profile. (2013). A…); jaapanlased huvituvad 

linnalähedastest looduskaunitest kohtadest (Tegevusstrateegia…). 

 

Loodusesse mineku plaani koostamisel tuleb silmas pidada seda, et Jaapani turistid vajavad 

aega, et ümbritsevat pildistada ja nautida. Respondentide sõnul on jaapanlastel vaja anda 

aega paikadega kohanemiseks ning põhjalikult kõike seletada. Samuti soovivad nad 

looduses palju fotosid teha. 

 

Respondentide sõnul on jaapanlased avatud uuele ning nad soovivad kogeda ja proovida 

kõike kohalikku. Lisaks juba mainitud UNESCO nimistusse kuuluvatele paikadele, 

soovivad jaapanlased näha ja kogeda kohalikku elu ja olu ning proovida kohalikust 

toorainest kohalikku toitu. Respondentide sõnul ei ole jaapanlased rahvas, kes soovivad 

Eestis olles süüa Jaapani roogasid, vaid rahvus, kes soovib just Eestile omaseid 

maitseelamusi saada. Respondentide arvamust toetab uuring, millest selgus, et ühtedeks 

faktoriteks, mille järgi jaapanlased oma reisisihtkoha valivad on hea söök, kohalik toit ja 

toodang ning avatud ja sõbralikud kohalikud elanikud (Japan Market Profile. (2013). A…). 

Ka Jaapani turu tegevusstrateegias on mainitud, et Kihnu saarel soovivad jaapanlased 
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külastada kohalikku kodu ning süüa kohalikust ja looduslikult puhtast toorainest valmistatud 

toitu. Kohaliku toidu serveerimise juures on oluline, et toit näeks taldrikul hea välja, sest 

nagu ka looduse puhul, meeldib jaapanlastele toidust fotosid teha.  

 

Kuigi jaapanlased on avatud uuele, soovivad nad respondentide sõnul, et nendega 

käitutakse reisi ajal ülimalt viisakalt. Jaapan on tuntud kui kõrge teeninduskultuuriga maa 

ja jaapanlased eeldavad respondentide arvamuste kohaselt, et nendega suheldakse viisakalt. 

Ka Timothy 2005. aasta töö tulemused kinnitavad,  et jaapanlased ootavad kõrge 

kvaliteediga teenindust. Mattila (2000) kirjutab oma töös, et Aasiast pärit kliendid panevad 

üldist teeninduse kvaliteeti hinnates suure tõenäosusega rohkem rõhku teenindaja ja kliendi 

vahelise suhtluse kvaliteedile, mitte lõpptulemusele. Seega on viisakas käitumine 

jaapanlasest kliendiga suhtlemisel väga oluline. Respondentide sõnul on jaapanlaste jaoks 

teenindaja puhul viisakas, kui ta naeratab, tegutseb kiirelt, oskab kuulata ja ei tõsta häält ning 

näeb korrektne välja. Viisakas on jaapanlaste jaoks respondentide sõnul ka vabandamine 

ning jaapani keeles suheldes tuleb kindlasti kasutada õigeid keele eripärasusest tulenevaid 

viisakusväljendeid. Eelnevat kinnitab 1997. aasta Maynardi väide, et Jaapani keel on tuntud 

oma lugupidavate ja alandlike vormide ning mitmete erinevate viiside poolest, kuidas 

viisakust saab väljendada. Ka lubadustest kinnipidamine käib viisakuse alla. Viisakust 

väljendavad jaapanlased veel respondentide sõnul läbi vanemate inimeste vastu 

lugupidamise näitamise ning oma emotsioone mitte välja näidates (ei naerata, ei tõsta häält, 

hoiavad käsi kõrval, mitte ei väljenda oma emotsioone vehkivate käeliigutustega). 

Tervitamisel on giidi sõnul viisakas hoida distantsi ning jaapanlasi ei tohi puudutada. 

Gruppide puhul on heaks tavaks, et bussijuht tervitab gruppe jaapani keeles. Kuna 

jaapanlased ise on viisakas rahvas, siis üldjuhul tervitavad nemad iga maa giide giidi 

kohalikus keeles. 

 

Veel on jaapanlaste jaoks viisakas kohalikke külastades neile kingitusi anda või kui nad 

kohalikuga poeomanikuga räägivad, siis viisakusest nad ka midagi sealt poest ostavad. 

Kingituste tegemise komme ja kohaliku kauba ostmine on veel üks Jaapani turistidele 

omane kultuuriline eripära. Jaapanlastele on oluline reisi jooksul võimaldada aega 

sisseostude tegemiseks, sest Park-i (2000) sõnul soodustab kingituste andmise ja toomise 

komme harmoonilisi suhteid pere ja sõprade vahel ning näitab üles tänulikkust teiste suhtes. 

Kingituste andmise-saamise tava mitte austamine viib Kim jt (2011) sõnul lähedaste suhete 

rikkumiseni. Kohaliku kauba ostmine võib lisaks veel olla seotud  sellega, et Jang jt (2004) 
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sõnul  meeldib jaapanlastele kohtadest, mida nad külastavad, osta mälestuseks suveniire. 

Samuti võib kõrge kvaliteediga kohaliku kauba ostmine kinnitada ja tugevdada jaapanlase 

sotsiaalset staatust kodumaal. Reisinger ja Turner väidavad oma uurimustes (2000, 2002), et 

sisseostude tegemine on üheks kõige olulisemaks muutujaks, mis tekitab jaapanlastest 

turistides reisiga rahulolu tunde.  

 

Reisiga rahulolus mängib jaapanlaste jaoks rolli ka majutus. Enamike respondentide sõnul 

on jaapanlastel vaja vähemalt nelja tärni hotelli ja toas peab kindlasti olema vann. Vann 

on respondentide sõnul oluline peale pikka päeva lõõgastumiseks, mitte pesemiseks. 

Ärireisijate puhul sobivad vaid teatud viietärnihotellid ning odavama reisi ostnud 

jaapanlased võivad majutuda ka kolmetärnihotellis ning leppida vaid duššiga. Hosteli või 

hosteliga sarnase majutuse pakkujate sõnul pole jaapanlastel majutuse suhtes mingeid 

erinõudmisi ning nad saavad hakkama pesemisvõimalustega koridoris või saunas olles isegi 

kausis. Jaapani sihtturu tegevusstrateegia 2015-2018 kinnitab respondentide väiteid kuna 

tegevusstrateegia andmetel peatub enamik (87,7%) Jaapani turistidest hotellides 

(jaapanlased eelistavad 4 tärni hotelle, aga ööbivad ka 3 ja 5 tärni hotellides), aga viimastel 

aastatel on täheldatud hostelites peatuvate Jaapani turistide osakaalu tõusu. Hosteli pidaja 

sõnul olid tema juures peatuvad jaapanlased teadlikud tingimustest, mis neid ees ootasid 

ning hinna ja kvaliteedi suhe oli nende jaoks paigas. Trip Advisorit kasutavate jaapanlaste 

hinnangute põhjal oldi Euroopa majutuse hindamisel kõige vähem rahul hinna ja kvaliteedi 

suhtega. Selline erinevus võib olla tingitud majutusteenuste pakkujate väitest, et jaapanlased 

teadsid juba ette, millised tingimused neid majutusasutuses makstava hinna eest ees ootasid 

ning enamkülastatud Euroopa riikides on majutuse hinnad Eestiga võrreldes kõrgemad. 

Respondendid tõid veel majutuse puhul olulise tegurina välja puhtuse. Isegi kui tegemist on 

odavama majutusega, ootavad jaapanlased, et majutusasutuse toad ning ka tualettruumid 

oleksid puhtad. Ka Trip Advisoris jaapanlaste poolt antavate vastuste seas hinnati kõige 

kõrgemalt just puhtust Euroopa majutusasutustes. 

Grupireisijate majutuse puhul on veel respondentide arvamuse põhjal oluline, et toas on 

kindlasti 2 voodit ning kõik toad peavad olema grupi liikmetel täpselt ühesugused, et 

vältida probleeme, mis võivad tekkida kuna kõik grupi liikmed on toa eest ühepalju 

maksnud, aga keegi on saanud lisahüvesid. Giidi sõnul on oluline, et toas oleks 

õhukonditsioneer, sest kui seda pole, siis tekib jaapanlastel tunne, et seda tuba ei või 

kasutada. Veel on giidi sõnul oluline teada, et jaapanlased ise oma kohvreid ei tõsta ning 
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hotellides on vaja kedagi, kes jaapanlaste kohvrid hotelli või sealt välja toimetab ja ka 

bussijuht peab valmis olema jaapanlaste kohvrite bussi tõstmiseks. Antud töö tulemused ei 

kinnitanud 2004. aastal Heo jt poolt ilmunud töö tulemusi, kus leiti, et Ameerika hotellides 

häiris jaapanlasi kõige rohkem, et puudusid jaapanikeelsed menüüd, viidad, ajakirjad, 

telekanalid ja info hotelli kohta. Kuigi intervjuudes mainiti, et rohkem oleks vaja 

jaapanikeelseid viitasid ja infot, ei toodud neid vajadusi välja hotellidest rääkides. 

Grupireisijate puhul on veel oluline Jaapani protokolli mõistvate ja jaapani keelt 

kõnelevate giidide olemasolu . Seda tulemust toetab ka Euroopa Turismikomisjoni 2014. 

aasta uuring. Ühe respondendi sõnul peavad jaapani keeles kõnelevad giidid kindlasti 

tundma jaapani keele ja kultuuri eripärasusi. Tema ja ka teise respondendi sõnul on hetkel 

Eestis olukord, kus jaapani keeles kõnelevate giidide nõudlus ületab pakkumise. Seega on 

osaliselt eelneva tõttu, aga ka reisi väiksema eelarve tõttu, grupid sunnitud inglise keelt 

kõneleva giidi teenuseid kasutama. Grupituristid ei saa respondentide sõnul inglise keelest 

aru, mis tähendab, et reisisaatja peab kogu giidi jutu grupi jaoks ise jaapani keelde tõlkima. 

Individuaalturistid räägivad respondentide sõnul inglise keelt paremini kui grupituristid ning 

nendele sobivad ka inglise keelt kõnelevad giidid. Individuaalturistid leiavad respondentide 

sõnul arusaamatuste korral abi nutiseadmetest. 

Kui individuaalreisijate ja grupireisijate puhul tuleb arvestada enam vähem sarnaste 

eripärasustega, siis ärireisijate puhul on nõudmised kõigele palju kõrgemad. 

Respondentide sõnul tuleb ärituristidega olla ülimalt  viisakas ning viisakust ja lugupidamist 

tuleb väljendada nii tervitamisel (kummardamine) kui ka keele eripärast tulenevate 

viisakusväljendite kasutamisel nendega suhtlemisel. Kui grupi- või individuaalturistide 

puhul ei ole lihtne aru saada, kui neile miski ei meeldi, siis ärituristide puhul muutub nende 

näoilme kohe kui neid miski häirib või keegi nende suhtes piisavat viisakust üles ei näita. 

Ka hotellid peavad neil respondentide sõnul olema kõige kallimad ja tuntumad ning tubade 

asukohad tuleb mitme samast firmast töötaja majutamise puhul jagada vastavalt nende 

staatusele. Samuti eeldavad ärituristid üliviisakat teenindust söömas käies ning nad 

külastavad vaid kõrgklassi restorane, kus pakutakse kõige kvaliteetsemat kohalikku toitu 

koos parima teenindusega tuntud kohas. Veel võivad vanemad lugupeetud ärituristid 

nooremate peale häält tõsta, mis ei ole jaapanlaste puhul tavaline. Samuti tuleb jaapanlastest 

ärituristide puhul arvestada, et nemad soovivad igal pool käia võimalikult mugavalt ning jala 

käimine ei ole nende jaoks giidi sõnul vastuvõetav. Samas grupituristid või 

individuaalturistid kõnnivad hea meelega jala.  
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Ettepanekud ja soovitused toodete ja teenuste Jaapani turule pakkumiseks, võttes 

arvesse Jaapani turistide ootusi, kvaliteedinõudeid ja kultuurilisi eripärasusi:  

Turundamisel tutvustada Eestit kui veel avastamata turvalist sihtkohta ja kasutada Barutot 

Eesti reklaamimisel. Samuti on oluline teha koostööd reisibüroodega, kes jaapanlastele Eesti 

reise pakuvad ning töötada välja erinevate sihtgruppide vajadustele ning eripärasustele 

vastavaid pakettreisid või individuaalreiside kokkupaneku võimalused. Eesti külastuse 

sidumine naaberriikide külastusega annaks eelise nii kauaks kuni Eesti kui reisisihtkoha 

tuntus on suurenenud ning Jaapani turule sobivad tooted ja teenused on välja arendatud. 

On oluline, et info Eestis pakutavate turismitoodete ja -teenuste kohta oleks kättesaadav ka 

Jaapani keeles kuna Jaapani turistid teevad enne reisi eeltööd. Jaapani turistidele tooteid ja 

teenuseid kujundades tuleks arvesse võtta nende huvi ajaloo, kultuuri,  UNESCO 

nimistutesse kuuluvate kohtade vastu, kohaliku toidu ja elu vastu. Intervjuudest tuleb välja 

ka Jaapani turistide huvi Eesti looduse ja looduskaunite kohtade vastu. Jaapani turistidele 

sobivate loodusturismiteenuste ja -toodete väljaarendamine võikski olla üheks peamiseks  

suunaks kuna ka uuringute järgi on see hetkel kasvav trend. 

Jaapanlased usaldavad perelt, sõpradelt ja kolleegidelt kuuldavat suusõnalist reklaami. 

Meeldiva reisielamuse saanud jaapanlased jagavad oma positiivseid muljeid teistega ning 

suurendavad seeläbi Eesti tuntust ja aitavad kaasa Eestit külastavate Jaapani turistide arvu 

suurenemisele. Jaapani turistid väljendavad reisil olles hea meelega positiivseid emotsioone, 

aga negatiivseid emotsioone näitavad välja ainult ärimehed. Negatiivsete emotsioonide 

varjamine on tingitud nende kultuurilisest eripärasusest, mille järgi soovivad jaapanlased 

grupis harmoonia säilitada ja vältida probleemide teket. Jaapani turistid ei taha anda teist 

võimalust, mis näitab veelgi. Seega on oluline pakkuda Jaapani turistidele nende ootustele 

vastavaid tooteid ja teenuseid.  

Jaapani turistide puhul on väga oluline kõigist kokkulepetest täpselt kinni pidada ja mitte 

lubada või rääkida millestki, mida ei ole võimalik pakkuda. See kehtib nii transpordi, 

vaatamisväärsuste külastamise, ajakavade, toitude, hotellide ja muu reisiga seonduva kohta. 

Jaapan maa, kus inimestele on palju viitasid ja hoiatusi. Kuna jaapanlased on hoiatuste ja 

viitadega harjunud, siis oleks neid rohkem vaja kohtadesse, mida nad Eestis külastavad, et 

nende reisielamus oleks võimalikult mugav ja turvaline.  
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Jaapani turistidele  tuleks pakkuda võimalusi näha kohalikku elu ja olu, süüa kohalikku toitu 

ning osta kohalikust toorainest kohalikke tooteid. Sisseostude tegemiseks tuleb jaapanlastest 

turistidele piisavalt aega anda, sest kingituste ostmine on nende jaoks väga oluline tava, mida 

tuleb mõista ja austada. 

Jaapanlastega suhtlemisel tuleb olla väga viisakas. Jaapan on väga kõrge 

teeninduskultuuriga maa ning nad on harjunud hea teenindusega. Nad küll ei oota, et 

nendega käitutakse samamoodi kui Jaapanis, aga kuna nad on harjunud viisakusega ning ka 

jaapani keeles on kasutusel erinevad viisakusväljendid, siis nad eeldavad viisakat teenindust. 

Viisakas on nende jaoks näiteks viisakusväljendite kasutamine, naeratamine, korrektne 

välimus, rahulik hääletoon ning kokkulepetest kinnipidamine. Jaapanikeelsed giidid peavad 

Jaapani kursis olema jaapani keele ja kultuuri eripärasustega.  

Majutuse puhul on väga oluline puhtus ning hinna ja kvaliteedi suhe. Gruppide puhul on 

väga oluline, et toad oleksid kõigile grupi liikmetele ühesugused ning neis oleks vann ning 

2 eraldi voodit. Kui eelnev ei ole võimalik, siis peab kindlasti turiste eelnevalt sellest 

teavitama. 

Ärituristidega tuleb käituda veel viisakamalt kui teiste turistidega ning nende ootused 

teenindusele ning kvaliteedinõuded kõigele on palju kõrgemad kui individuaal- või 

grupituristidel.  
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KOKKUVÕTE   

Balti riikidesse reisivate Jaapani turistide arv on viimastel aastatel näidanud suurimat kasvu 

Euroopas. Samas Soomega võrreldes ööbib Eestis umbes 10 korda vähem Jaapani turiste, 

mis tähendab, et Eestil on potentsiaali Jaapani turistide arvu kasvuks. Antud töö tulemused 

näitavad, et jaapanlased on huvitatud Eesti külastamisest ning meil on olemas tooted ja 

teenused, mis Jaapani turistile sobivad. Kuna jaapanlaste poolt tehtavate äri- ja 

puhkusereiside arv on Euroopas tõusuteel, siis läbi parema Eesti turundamise Jaapanis ning 

Jaapani turistide vajadustele ja kultuurilistele eripäradele vastavate erinevate teenuste ja 

toodete pakkumise, oleks meil võimalik Jaapani turistide hulka Eestis veelgi suurendada. 

Antud uuring andis vajalikke tulemusi, mida saavad kasutada nii teenuste- ja toodete 

pakkujad, giidid, reisikorraldajad kui ka turismiarendajad laiemalt. 

 

Eestit külastavate Jaapani turistide profiili välja selgitamiseks viidi läbi süvaintervjuud 

ekspertgrupiga ning tulemuste paremaks välja toomiseks jagati Jaapani turistid kolme 

sihtgruppi, milleks olid individuaalturistid, grupituristid ja ärituristid.  

 

Süvaintervjuudest selgus, et individuaalturistidest ja grupireisijatest jaapanlasi motiveeris 

Eestit külastama soov avastada uusi maid, Eesti maine turvalise sihtkohana, Baruto tuntus 

Jaapanis ning suusõnaline reklaam, mida jaapanlased kuulsid nii läbi tuttavate kui ka 

reisibüroode. Ärireisijate puhul olid reisimotivaatoriks nende äriga seotud huvid. 

 

Uurimuses tuli välja, et Jaapani turistid tunnevad huvi Eesti ajaloo ja kultuuri vastu ning 

UNESCO nimistutesse kuuluvate paikade ning Balti riikide vastu ning nad huvitusid ka Eesti 

looduse nägemisest. Ärituristid soovisid vaba aja olemasolul külastada Tallinna vanalinna.  

Kõik intervjueeritavad arvasid, et jaapanlased jäid enda Eesti reisiga rahule. Eriti meeldisid 

Jaapani turistidele Tallinna vanalinn ning Eesti loodus. Eriti just looduses meeldib 

jaapanlastele teha suurel hulgal fotosid. 

 

Jaapani turistide reisi organiseerimine toimus peamiselt reisibüroo poolt, aga 

individuaalturistid organiseerisid mingi osa oma reisist ka iseseisvalt. Jaapanlased on rahvus, 

kes teevad enne reisi põhjaliku eeltöö ning uurivad külastatavate kohtade kohta või siis 
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paikade kohta, mida nad reisi jooksul näha soovivad ning uurivad välja toidud, mis sihtriigile 

omased on. Eestis olles on jaapanlased teadlikud meie traditsioonilistest toitudest ning 

proovivad neid hea meelega. Nad ei ole rahvas, kellele on vaja pakkuda Jaapani roogasid, 

vaid neile meeldib proovida kohalikku toitu – nad on avatud uuele. Ärituristide puhul on 

oluline, et toit oleks valmistatud kõrge kvaliteediga kohalikust toorainest. Lisaks 

Eestimaisele toidule soovivad jaapanlased näha Eestile iseloomulikku elu ja olu ning osta 

eestimaist toodangut. Viimase ostmist soosib nende kingituste ostmise tava. 

 

Tulemustest selgub, et jaapanlased väljendavad hea meelega oma positiivseid emotsioone, 

aga negatiivseid nad ei väljenda kui just pole tegemist ärituristidega. Grupis reisides on 

Jaapani turistidele oluline tagada kõigi grupi liikmete heaolu. Kõigi sihtgruppide puhul on 

oluline olla viisakas erinevates situatsioonides ja paikades ning kinni pidada kokkulepetest. 

Äriklientide puhul tuleb olla veel viisakam kui individuaal- või grupituristide puhul.  

 

Äriklientide majutusega seotud kvaliteedinõuded ja tingimused on kõrgemad ja 

spetsiifilisemad kui individuaal- ja grupireisijate puhul, sest Jaapani kultuuri eripärad 

mõjutavad just ärituriste kõige enam. Grupituristide majutusega seotud nõuded on 

vastavuses nende reisi maksumusega ning kõige vähemnõudlikumad võivad olla 

individuaalturistid. Siiski rõhutati respondentide poolt, et majutuskohas on oluline puhtus, 

vanni olemasolu, konditsioneer ning grupireisijad eelavad, et hotellis ja bussis ei kanna nad 

ise oma kohvreid. 

 

Individuaalreisijad ja ärireisijad saavad üldjuhul Eestis hakkama inglise keelega, aga 

grupireisijatel on vaja jaapani keeles kõnelevat giidi. Inglise keeles rääkivast giidist piisab 

vaid juhul kui neil on kaasas reisisaatja, kes kogu giidi jutu jaapani keelde tõlgib. 

Grupituristide ja individuaalturistide jaoks on puudu jaapanikeelsetest viitadest, hoiatustest 

ja infost. 

Eelnevast selgub, et kolmel sihtgrupil on erinevusi, mida tuleks neile tooteid ja teenuseid 

pakkudes arvesse võtta. Kuigi tegemist on Jaapani turistidega, võivad nende 

kvaliteedinõuded ja ootused sõltuvalt sihtgrupist ikkagi erineda Jaapani kultuurist 

tulenevatel põhjustel. Toodete ja teenuste kujundamisel erinevate jaapanlastest turistide 

sihtgruppide soove ja kvaliteedinõudeid ning jaapanlaste kultuurilisi eripärasusi arvesse 

võttes saaksid ettevõtjad kujundada Jaapani turistidele sobivaid tooteid ja teenuseid. Jaapani 
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turistidele disainitud tooted ja teenused kasvataksid jaapanlaste rahulolu oma Eesti reisiga 

ning aitaksid kaasa Eesti kui reisisihtkoha tuntuse tõusmisele.  

Statistikat võrreldes ja uurimuse tulemusi arvesse võttes, on Jaapani turu potentsiaal Eestis 

suur. Uurimuses selgitati välja ka Eestit külastavate turistide profiil, milles toodi välja 

üldistatult Eestit külastavate jaapanlaste sihtgrupid ning nendele omased soovid, 

kvaliteedinõuded ja kultuurilised eripärasused, millega ettevõtjad jaapanlastest turistide 

puhul arvestama peaksid. Uurimuse rakenduslikuks väärtuseks on ettepanekud, kuidas 

pakkuda tooteid ja teenuseid Jaapani turule, võttes arvesse nende ootusi, kvaliteedinõudeid 

ja kultuurilisi eripärasusi. Lisaks analüüsiti Jaapani turiste kliendigruppide järgi, mis aitab 

veel paremini jaapani turiste mõista. 

Samas veel täpsemate tulemuste saamiseks oleks vaja küsitleda lisaks jaapanlasi ja uute 

uuringutega määrata spetsiifilisemaid sihtgruppe, kellele tooteid ja teenuseid välja arendama 

hakatakse ning uurida lähemalt just nendega seotud eripärasid. 
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SUMMARY 

Baltic states have shown the biggest growth of Japanese tourists visits in recent years in 

Europe. Compared to Finland, there are 10 times less overnight stays by Japanese visitors in 

Estonia, which indicates that Estonia has the potential of growing the numbers of Japanese 

tourists. The results of this thesis show that Japanese tourists are interested in visiting Estonia 

and we have products and services that are suitable for Japanese tourists. While the number 

of Japanese tourists’ business and leisure trips is growing, it would be possible to increase 

the number of Japanese tourists visiting Estonia by better country marketing in Japan and 

offering the products and services in Estonia that take the Japanese cultural character and 

needs into account. The thesis presents results that can be used by companies, guides, tour 

operators and tourism developers in general. 

For determining the profile of Japanese tourists in Estonia, in-depth interviews were held 

with expert group and for clearer understanding of the results Japanese tourists were divided 

into three target groups: individual tourists, group tourists and business tourists. 

In-depth interview results show that individual tourists and group tourists were motivated to 

visit Estonia by the wish to visit new countries, because Estonia is known as a safe travel 

destination, Baruto notoriety in Japan and advertising from travel agencies and friends. For 

business tourists the motivation to travel was related to their business. 

 

Results also indicate that Japanese tourists are interested in Estonian history, culture, 

UNESCO world heritage sites, Baltic states and seeing Estonian nature. Business tourists 

were interested in visiting Tallinn old town if they had any spare time. All respondents 

agreed that Japanese tourists who visited Estonia were satisfied with their trip. These tourists 

liked the most visiting Tallinn old town and Estonian nature. When in wild nature, Japanese 

tourists like to take lots of photos. 

 

Most of the Japanese tourists trips to Estonia were arranged by the travel agencies but 

individual tourists did organize at least some parts of their trip on their own. Japanese tourists 

research information prior their departure about places to visit, what they would like to see 

or what kind of foods are typical to the destination country. Japanese tourists know Estonian 
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traditional meals and want to try them. They are a nation who likes to try local food – they 

are open to new experiences. Tourists who are on business trip want to eat local food as well 

but it has to be top quality. Japanese tourists are also interested in seeing local life and buy 

locally made goods. Buying local produce is connected to their gift buying tradition.  

 

Results also show that Japanese tourists express happily their positive feelings but they hide 

negative ones unless they are business tourists. When travelling in a group, it is very 

important for Japanese people to make sure that everyone in that group is feeling good. It is 

very important for all target groups that they are treated politely in every situation and people 

always keep their promises. When dealing with business tourists, politeness has to be on top 

level, have to be even more polite than when dealing with individual or group tourists. 

 

When it comes to accommodation, business tourists have higher demands and needs on 

quality than individual or group tourists because they are more affected of character of 

Japanese culture. Group tourists’ requirements for accommodation are affected by their 

budget and individual tourists’ requirements might be the least demanding. However, 

respondents emphasized that cleanness is very important, the room should have a bath and 

air conditioning and group tourists assume that in hotels and busses they will not lift their 

bags themselves. 

 

Individual and business tourists can manage with speaking English in Estonia but group 

tourists need to have Japanese speaking guide. English speaking guide is ok only when group 

has a tour leader with who can translate everything that the guide is saying. Individual and 

group tourists also need more signs, warnings and information in their native language when 

in Estonia. 

 

So there are differences between three target groups what should be considered while 

offering services and products to Japanese market. Although tourists are from Japan, their 

quality requirements and expectations can be different because of their cultural background. 

When designing new products and services for Japanese market different target groups 

cultural differences, expectations and quality requirements should be taken into account in 

order to create right products for Japanese tourists. If the products and services are designed 

especially for Japanese tourists their satisfaction with their trip would grow and it would 

help Estonia to become more popular destination for Japanese visitors. 
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So looking at statistical data and taking into consideration the results of this thesis there is 

big potential for Japanese market in Estonia. In this research the Japanese tourist profile was 

determined. Japanese tourists visiting Estonia were divided into target groups, their 

expectations for quality, their wishes and cultural differences were pointed out so that 

entrepreneurs would know what to keep in mind. The value of this study are suggestions 

how to provide services and products to Japanese market considering Japanese tourists’ 

expectations, quality requirements and cultural differences. In addition, Japanese tourists 

were analyzed by target groups that makes it even easier to understand Japanese visitors. 

 

For getting more detailed results, it is needed to question Japanese tourists and with new 

studies determine even more specific target groups for whom new products and services will 

be developed for. 

  



67 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISAD 

  



68 
 

 

Lisa 1. Intervjuu küsimused  

 

  

1.  Millised on olnud teie kokkupuuted jaapani turistidega? 

 Kes olid need jaapanlased (põhilised kliendiprofiilid/sihtgrupid, kellega on kokku 

puututud ning reisi eesmärk. Näiteks konverentsiturist, vabatahtliku tegevuse turist, 

pereturist, kruiisiturist, loodusturist). Kellega koos nad reisisid – üksi, grupiga, 

(abi)kaasaga, perega?    

2.  Kuidas osutus Eesti nende jaapanlaste reisisihtkohaks? (Miks nad valisid just Eesti?) 

 Kust leidsid info? 

 Mida teadsid Eestist? 

 Mida soovisid jaapanlased Eestis olles näha/teha (millised on neid huvitavad 

vaatamisväärsused/tegevused)? 

3.   Kuidas nägi välja nende Eesti reisi organiseerimine (kust tuli idee, kaua aega ette 

ostsid, kuna alustasid ettevalmistustega)? 

 Kui suur osa reisist oli organiseeritud kellegi teise poolt (reisibüroo, töökoht)  ja 

millisel määral organiseerisid nad mõne reisi osa ise? 

 Kust siia tulid (millisest riigist, millise transpordivahendiga), mitmendat korda siin 

olid? Kas see oli osa pikemast reisist? Kui jah, siis milliseid riike veel külastati. 

  Eesti reisi ajaline pikkus ja marsruut ?  

 Kas Eesti-Läti-Soome ühine turundamine annab eelised, st. kas vaadatakse seda kui 

ühte reisi sihtkohta, mida võiks ühe reisi jooksul külastada? 

4.   Kuidas jäid jaapanlased, kellega teie kokku puutusite, rahule Eesti reisiga? 

 Millised olid nende muljed-positiivsed/negatiivsed? 

 Mis oleks võinud olla teisiti/millega jäädi rahule? 
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5.   Milliste eripärasustega peaksime meie eestlased arvestama jaapanlastest turistide puhul 

– milleks peaksime valmis olema? 

 Mis on nende jaoks head kombed ? 

 Mida nad soovivad, et me teaksime, ilma, et nad seda ise ütleksid? 

 Millised on kvaliteedinõuded erinevate kliendiprofiilide puhul?  

 Milline on viisakas tervitus, hea söök, sobiv majutus?  

 Giiditeenus– (kas inglise keelne giid on piisav või ainult Jaapani keelne, kuidas 

loodusgiidi puhul).  

 Mille kvaliteet neile kõige kriitilisema tähtsusega on? 

6.   Kuidas saaksime teie arvates suurendada Eestit külastavate jaapanlaste arvu? Mida 

ettevõtjad ja mida riik ning KOVid peaksid tegema? 
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