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Maamajutus erineb linnapiirkonna majutusest väikese mahu ja vahetu suhtlemise poolest. 

Töö eesmärk on uurida Eesti Maaturismi ühingusse kuuluvate majutusteenust pakkuvate 

ettevõtete klientide rahulolu veebipõhise broneerimissüsteemi Booking.com läbi saadud 

tagasiside alusel. Eesmärgi saavutamiseks koguti perioodil 03.2015 -04. 2016 

Booking.com keskkonda jäetud hinded analüüsimiseks. Lisaks viidi maamajutuse 

ettevõtjate hulgas läbi veebipõhine küsitlus tagasiside saamise viiside ja Booking.com 

kasutuskogemuse kohta, paluti ka hinnata rahulolu erinevate tahkudega ettevõtte 

toimimises. Püstitati hüpoteesid, et kui suhtlemine on heal tasemel, siis vaatamata 

rohketele märkustele ja esinevatele puudustele on üldine hinne positiivne (H1) ning et 

kvaliteedimärgisega majutusettevõtete keskmine hinne Booking.com keskkonnas on 

kõrgem kui kvaliteedimärgiseta majutusettevõtetel (H2). H1 lükati ümber võrreldes 

korrelatsioonanalüüsi abil Booking.com keskkonnas hinnatud aspekte keskmise hindega. 

Suhtlemisest („personal“) olulisemaks mõjutajaks osutus „puhtus“. H2 leidis kinnitust 

võrreldes kvaliteedimärgist omavate ettevõtete tulemust kõigi ettevõtete tulemusega. 

Tulevikus vääriks uurimist, kas Booking.com keskkonnas kvaliteedijärgu või -märgisega 

ettevõtete kõrgem hinne võrreldes kogu valimiga on seotud külastaja eelneva 

informeeritusega ekspertide poolt tunnustatud kvaliteedist ning kas 

maaturismiettevõtetele omistatud kvaltieedimärgised või -järgud mõjutavad kliendi otsust 

majutuse broneerimisel Booking.com keskkonnas. 

Märksõnad: kvaliteet, Booking.com, tagasiside, maaturism 
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Rural accomodation differs from urban accomodation because of its smaller volume/scale 

and direct communication. The goal of this study was to assess the satisfaction level of 

customers in properties, which are members of the non-profit organisation of Estonian 

Rural tourism. This was done using feedback from the online travel agency Booking.com. 

The data for the study (the ratings in Booking.com) was collected from March 2015 until 

April 2016. In addition, the entrepeneurs in rural accommodation were asked to fill out an 

online questionnaire about how they get their feedback and their overall experience in 

using Booking.com. The hypothesis was, that even though the property has flaws and has 

had several remarks, when the overall communication is good, the rating for the property 

is positive (H1). And secondly that the rating for properties with the Sign of Quality have 

a higher rating than the others (H2). H1 was not proven correct, when a correlation 

analysis was done in which different aspects from Booking.com were compared against 

the average rating. More important than communication (aspect "staff") was aspect 

"cleanliness". H2 was proven when the results from properties with the Mark of Quality 

were compared against properties from the whole sample. In the future it would merit a 

closer study whether the higher rating of properties with the Mark of Quality, compared 

to the whole sample, has got something to do with clients informing themselves in advance 

about expert opinions on quality and wether the Mark of Quality issued to properties 

involved in rural-tourism is a factor for clients booking their accommodation through 

Booking.com. 

Keywords: Quality, Booking.com, Customer feedback, Rural Tourism 
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SISSEJUHATUS 

 

Maaturismi üks põhiteenuseid toitlustuse ja tegevuste korraldamise kõrval on majutus. 

Maamajutus on enam kui lihtsalt öömaja: see on võimalus osa saada piirkonnale omasest 

eluolust ja kultuurist. Kuid see on vaid üks osa terviklikust turismitootest ning sellest 

saadavast elamusest. Külastaja mulje  kujunemine on protsess, mis saab alguse broneeringu 

tegemisest, siia kuulub teekond sihtkohta ja tagasi, suhtlus võõrustajaga, füüsiline keskkond 

ning tarbitud teenuste vastavus tema ootustele. Samas ei saa maamajutuses oodata 

hotellidele omaseid mugavusi ega maapiirkonnas linnale omast infrastruktuuri, mida mõnel 

juhul eeldatakse lisaks maapiirkonna hüvedele. 

Turismitoote tarbija ei saa soovitud toodet eelnevalt proovida ning see ajendab leidma 

otsustamiseks vajalikku infot. Aina vähem usaldatakse reisikorraldaja või teenusepakkuja 

poolt antud teavet ning oluliseks infoallikaks on saanud kasutajate poolt loodud veebisisu 

(user generated content), mis lisaks kvaliteeti tähistavatele tärnidele ja muudele 

kvaliteedimärgistele pakub  võimalust otsustada pakkumise kvaliteedi üle.  

Sotsiaalmeedia, reisifoorumid ja muu erinev kasutajate poolt loodud veebisisu on viimastel 

aastakümnetel lisandunud võimalus nii ettevõtjatele tagasiside saamiseks kui tarbijatele info 

hankimiseks. Ettevõtjate jaoks on saadud teadmine oluline kliendisuhete hoidmisel ja 

parendamisel, samuti uute  toodete ja turundusstrateegiate arendamisel. 

Erinevad taolised kanalid võib klassifitseerida kolme kategooriasse: 

 turismiteemalised info ja tagasiside keskkonnad (online feedback sites: TripAdvisor, 

Yelp, Lonely Planet jmt.) 

 internetipõhised broneerimiskeskkonnad (online travel agencies: Booking.com, 

Expedia, Hotels.com, Alpharooms.com, Hotelliveeb.ee jmt.) ning 

jagamismajanduse platvormid (Airbnb, HomeAway, Toprural.com, Homestay.com 

jmt) 

 sotsiaalmeedia (Facebook, Twitter, Trip.ee jmt.)  
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Käesoleva töö eesmärk on välja selgitada klientide rahulolu pakutava teenusega 

Booking.com arvustuste ja hinnete alusel ning analüüsida, millistest kvaliteedinäitajatest see 

sõltub. Selleks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

 Määratleda kui paljud maaturismi ettevõtjad turundavad oma tooteid ja teenuseid läbi 

Booking.com keskkonna 

 Läbi töötada Booking.com keskkonnas MTÜ Maaturism kuuluvatele 

majutusettevõtetele (valim) jäetud hinded ja arvustused 

 Anda ülevaade teemavaldkonnast 

 Koostada küsimustik ning läbi viia veebipõhine küsitlus valimisse kuuluvate 

ettevõtjate poolt kasutatud/kasutatavate tagasiside kogumise viiside ja Booking.com 

kasutamise kogemuse kohta 

 Kogutud andmeid analüüsides leida vastused püstitatud hüpoteesidele 

 

Püstitatud hüpoteesid: 

 H1: Kui suhtlemine on heal tasemel, siis vaatamata rohketele märkustele ja 

esinevatele puudustele on üldine hinne positiivne.  

 H2: Kvaliteedimärgisega majutusettevõtete üldine hinne Booking.com keskkonnas 

on kõrgem kui kvaliteedimärgiseta majutusettevõtetel. 

Hüpoteeside tõestamiseks on autor läbi töötanud ning analüüsinud MTÜ Eesti Maaturism 

majutusteenust pakkuvatele liikmetele broneerimiskeskkonnas Booking.com perioodil 

märts 2015 – aprill 2016 jäetud hinded ja arvustused.  

Maaturismiettevõtetena on käsitletud mittetulundusühingusse Eesti Maaturism kuuluvaid 

ettevõtteid. „Vastavalt põhikirjale võivad ühingu liikmeteks olla turismiettevõtjad, kes 

asuvad valdades või alla 10 000 elanikuga linnades ning pakuvad majutusteenust, aga samuti 

ka toitlustuse, matkade, ürituste, transpordi korraldajad, organisatsioonid või ühingud, kes 

teevad koostööd maaettevõtjatega või esindavad neid“ (MTÜ Eesti Maaturism).  

Uuringu peamise sihtgrupina näeb autor maaturismi majutusettevõtete omanikke ja juhte, 

kes võiksid tulevikus lähtudes töö tulemustest leida abi klientide rahulolu monitooringu 

läbiviimisel ning seeläbi pakutava majutusteenuse kvaliteedi hindamisel ning 

parendusvaldkondade välja selgitamisel.  
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 

 

1.1 Turismitoote/teenuse kvaliteet  

 

Kvaliteet on nähtus, mida erinevad inimesed tunnetavad erinevalt ning sageli tajutakse 

pigem selle puudumist kui olemasolu. Teenuse kvaliteet kujuneb klienditeekonna vältel, 

hinnangu sellele saab anda teenuse tarbija.  

 „Turismitoode on organiseeritud terviklik teenuste kogum“ (Ardel 2015: 110), mida 

osutatakse ja turustatakse üheaegselt, mis formeerub teenindussituatsioonis ja ei pruugi oma 

vormi säilitada ning kui ilmnevad puudused, on need tingitud eelkõige teenindaja või ka 

kliendi hoiakutest ja käitumisest (Perens 1998: 12). Teenused ja teenindus on midagi, mida 

on keeruline kirjeldada, kuna neil puudub käega katsutav ja mõõdetev-kaalutav keha, välja 

arvatud keskkond milles protsess aset leiab. Tooman (2002: 20) kirjeldab teenust kui 

protsessi, milles teenusepakkuja saab pakkuda enese valmisolekut pakkuda teenust ning 

potentsiaali, mille abil klientide vajadused saavad rahuldatud. Potentsiaaliks on esemelise ja 

personali potentsiaali kombinatsioon. Teenust iseloomustab veel, et seda ei saa eelnevalt 

proovida, seda pole võimalik mõõta, ladustada ega omandada. Teenus koosneb mitmetest 

lahutamatutest osadest, mis omakorda võivad olla erineva kvaliteediga, mida erinevad 

tarbijad võivad tajuda igaüks omamoodi ning erinevad vahendajad pakkuda erinevalt. 

Teenuse kvaliteet ilmneb selle osutamise käigus, enamasti kliendi ja teenuse pakkuja/teenust 

pakkuva ettevõtte esindaja vahelises suhtluses. Oluline roll kvaliteedi kohta hinnangu 

kujunemisel on kliendi ootuste vastavus tegelikult kogetule (Parasuraman et al. 1985: 46). 

Turismitoote tarbijal tuleb toodet eelnevalt proovimata reisida selle tarbimiseks sihtkohta, 

usaldades saadaolevat informatsiooni (Scharl jt. 2001). Seega, teenuse kvaliteeti on väga 

raske hinnata enne selle tarbimist, kuna teenus on olemuselt immateriaalne, heterogeenne ja 

lahutamatu osadeks (Einasto 2005: 11). Teenuse kvaliteedi kujunemises ja tajumises on 

oluline roll ka teenuse tarbijal, kes peab suutma oma soovi/probleemi formuleerida ning anda 

omalt poolt piisavalt tõest infot enda soovide ja vajaduste kohta (Perens 1998: 92). Kliendi 
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rahulolu või rahulolematus tarbitud teenusega sõltub selle kvaliteedist, seega kliendi 

rahulolu eelduseks on kõrge kvaliteediga teenindus (Einasto 2005: 15). Teenuse kvaliteedist 

sõltuvad korduvkülastused ja teenusepakkuja sissetulek (Albacete-Saez et al. 2007).  

Majutusteenust pakkuvad ettevõtjad leiavad oma kogemuse varal, et külastajad hindavad ja 

peavad majutuse juures lisaks puhtusele väga oluliseks meeldivat teenindust. Seda kinnitab 

Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt 2014. aastal tehtud uuringu raames läbi viidud 

majutusasutuste küsitlus, kus paluti majutusettevõtete juhtidel hinnata, mida külastaja 

väärtustab nende majutusasutuse juures enim. Tulemustest selgus, et 81% vastanutest pidas 

väga oluliseks meeldivat teenindust, väljaspool Tallinna asuvate hotellide osas pidas 

meeldivat teenindust väga oluliseks 85% ning puhkemajade ja muude majutuste kategoorias 

79% vastanuid. (Majutusteenusele kehtestatud alandatud…2014: 48). 

Majutuse kvaliteedi taseme hindamiseks ning tarbijatele arusaadavaks väljendamiseks on 

majutusettevõtetele välja töötatud erinevad järkude süsteemid. Erinevates riikides ja 

piirkondades võib olla järkude sisu erinev, kuid enamasti on süsteemid viieastmelised ning 

suurem hulk tärne tähistab kõrgemat kvaliteedi taset.  

Eestis kehtib alates 2011. aastast üle-Euroopaline tärnisüsteem Hotelstars Union. Hotellidele 

omistatakse kehtivas süsteemis järgud tärnidena, kus viis tärni tähistab luksushotelli, neli 

äriklassi hotelli, kolm keskklassi hotelli, kaks standardklassi hotelli ning ühe tärni saab 

taotleda lihtne hotell. Igal tasemel saab hotell taotleda omakorda vastava järgu kõrgemat 

taset, mil järgule lisatakse sõna „superior“. Motellid saavad taotleda järke vastavalt üks kuni 

kolm tärni ning samuti igal tasemel ka kõrgemat, superior taset (Eesti Hotellide ja 

Restoranide Liit, Hotelstars Union).  

Maamajutuse ettevõtted, mis on registreeritud kodumajutusena, puhkemajana, puhkekülana 

ja puhkelaagrina või külalistemajana, saavad Eestis taotleda vastavat maamajutusettevõtte 

kvaliteedijärku, mida tähistatakse stiliseeritud rukkililleõie kujutisega. Ettevõtete 

hindamisega ja järgu omistamisega tegeleb MTÜ Eesti Maaturism poolt moodustatud 

komisjon. Taotlemiseks on kehtestatud kindlad nõudmised igale majutusettevõtte liigile, 

kuid peamised nõuded on tegutsemine vastavuses kehtivate seadustega, aus ja üheselt 

mõistetav info nii kodulehel kui teistes infokanalites ning puhtus, kord ja töökorras inventar. 

Kvaliteedimärgisüsteem oli kolmeastmeline aastatel 2005-2014. Tänaseks on teada, et 

maamajutuse ettevõtetele alates 2005. aastast omistatud järk „rukkilill“ senisel kujul kaotab 

2016. aasta kevadega kehtivuse, tulevikus saab järku taotleda uutel tingimustel ning jaotus 
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on viieastmeline senise kolmeastmelise asemel (MTÜ Eesti Maaturism, Ardel 2015: 68). 

MTÜ Eesti Maaturism andmetel ei ole 2016. aasta kevadel uue süsteemi järgi ettevõtteid 

veel hinnatud.  

Maamajutuse kvaliteedisüsteemid on kasutusel mujalgi, nagu näiteks 2-4 õiekujulist tärni 

Austrias ja  Gites de France 5-astmeline (épis) süsteem Prantsusmaal.  

 

 

1.2 Maapiirkonna majutusettevõtte eripära 

 

MTÜ Eesti Maaturism käsitleb maaturismiettevõttena maapiirkondades tegutsevaid 

turismiettevõtteid, kes pakuvad majutus või/ja aktiivse puhkuse teenuseid. Maapiirkondade 

all mõeldakse Eesti haldusüksusi, kuhu kuuluvad külad, alevikud, alevid ning vährm kui  

10000 elanikuga linnad (MTÜ Eesti Maaturism). Euroopa maaturismiühinguid ühendav 

katusorganisatsioon Eurogites määratleb maaturismi kui jätkusuutlikku, 

multifunktsionaalset, kohalikel ressurssidel põhinevat traditsiooniliste 

põllumajandustegevustega, kultuuriga ja loodusväärtustega seotud tegevust maapiirkonnas 

või väikelinnades kus turism ei ole peamiseks sissetulekuallikaks ning maamajutust 

järgmiselt: väikesemahuline majutusteenuse pakkumine, mis ühendab endas personaalset 

tähelepanu, vaikset ja rahulikku keskkonda, kindlaid kvaliteedistandardeid kooskõlas 

keskkonna hea seisundi säilitamisega, autentset kohalikku eluolu koos sellesse kuuluvate 

traditsioonide, toodete, toidu ja pärandiga ning mainitud ressursse kahjustamata (EuroGites 

2005).  

Üks maaturismi peamisi teenuseid on majutus. Maaturismi olemusele vastavalt ei ole 

maamajutus pelgalt koht magamiseks, vaid pakub võimalust osa saada ka kohalikust 

kultuurist ja eluolust (Albacete-Sáez et al. 2007: 47, Correia Loureiro 2014: 7). Peamine, 

mis maaturismi iseloomustab ning eristab massiturismist ja linnapiirkonna turismist lisaks 

väikesemahulisusele, on seotus ümbritseva looduse, traditsioonide ja kohaliku kultuuriga 

(Ardel 2015, Correia Loureiro 2014). Maaturismiettevõtte külastaja soovib lõõgastuda 

looduses ning leida seal tegevust, mistõttu on ümbritsevate alade korrastatusel ja looduse 

heal seisundil väga oluline mõju külastatavusele ja külastajate rahulolule. Kultuuriliselt 

olulist sihtkohta pole lihtne turundada, kui samas on looduskeskkond halvas seisundis 
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(Tyrväinen et al. 2001). Maaturismiettevõtetel on eriti oluline teha koostööd, kuna väike 

ettevõte ei suuda oma ressurssidega pakkuda kuigi palju erinevaid teenuseid (Kommpula 

2014). Oluline on teha koostööd piirkonna teiste ettevõtjatega (Correia Loureiro 2014: 7), 

mis aitab toime tulla ka sesoonsusega, ühega maaturismi valupunktidest, väljendudes 

kõikuvas personalivajaduses ning investeeringute aeglases tasuvuses (Ardel 2015, Guzman-

Parra et al. 2015: 125). Samas võib sesoonsusel väikese mahutavusega ettevõttes olla ka 

positiivne külg: osa ettevõtjaid lõpetab madalperioodil pakkumise ning kasutab aega enese 

arendamiseks, ettevõtte ja inventari korrastamiseks ning puhkuseks (Connell et al. 2015). 

Maaturismi ettevõtjatel ja palgalistel töötajatel ei pruugi olla turismialast haridust ega 

ettevalmistust, kuna turism on maapiirkonna ettevõttele enamasti üks lisategevusi kus 

põimuvad ettevõtlus ja ettevõtja kodune elu (Ardel 2015, Albacete-Sáez et al. 2007, Reichel 

et al. 2000: 455, Correia Loureiro 2014). Hernández-Maestro ja González-Benito (2013) 

uurimusest Hispaania maamajutuse ettevõtete näitel selgub, et asjakohaste kursuste ja 

koolituste läbimine annab ettevõtjale eeliseid: tulemustes on välja toodud, et vastavat 

koolitust saanute majutuskohad on enam hõivatud ja kasum ettevõtlusest suurem. 

Eesti turismiseaduse mõistes on majutusteenus ööbimisvõimaluse ning sellega kaasneva 

kauba või teenuse müügiks pakkumine ja müük (Turismiseadus 2000, § 17 lg 2). 

Majutusteenuse tarbimine on koondunud peamiselt suurematesse linnadesse, kus on suurem 

nõudlus majutuse järele (Eesti Statistikaamet), kuid nagu eelpool mainitud, on ka 

maaturismis majutus põhiteenusena üks peamisi teenuseid (Ardel 2015: 64). Eesti 

Statistikaameti andmetel asus 2014 aastal 72% majutusettevõtetest maapiirkonnas (külad, 

alevikud, alevid ning alla 10 000 elanikuga linnad), voodikohti majutusettevõtetes oli 

peaaegu võrdselt maapiirkonnas ja linnades (52% maapiirkonnas, 48% 10 000 või enama 

elanikuga linnades) kuid kõigest 23% majutatute ööbimistest ööbiti maapiirkonna 

majutusasutustes. Vastavad andmed on ära toodud joonisel nr. 1. 
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Joonis 1. Majutussektori erinevused linna- ja maapiirkonnas 2014. aastal (protsentuaalne 

jaotus). Allikas: Eesti Statistikaamet. 

 

Maamajutuses on personalil eriti määrav osa kliendi rahulolu saavutamisel (Albacete-Sáez 

et al. 2007:59), kuna mugavusi ja hotellidele omaseid teenuseid pakutakse vähem, samas kui 

klientide ootused on vahel õigustamatult ülikõrged: maaturismiettevõttelt oodatakse hotelli 

mugavusi (MTÜ Eesti Maaturism arengukava). Siit tuleneb ka püstitatud hüpotees, mille 

abil käesoleva töö autor soovib tõestada, et personali suurepärane suhtlemisoskus 

kompenseerib puudujäägid, mis jäävad pakutava ja oodatava vahele. 

Erinevalt hotellidest on maamajutuse ettevõtete kvaliteedijärkude süsteeme rohkem ning 

need erinevad üksteisest oluliselt. Tarbijatel on seetõttu raske mõista, mis on ettevõtte 

kodulehel või reklaamtrükisel esitatud ühe või teise logo taga, millise kvaliteediga ettevõte 

tegelikult on. See on üks põhjustest, miks kasutajate loodud veebisisu on potentsiaalsele 

kliendile eriti oluline just maamajutuse valikul (Nieto et al. 2014, Hernández Maestro et al. 

2007). Eestis on lisaks maamajutuse ettevõtete tärnisüsteemile ettevõtetel võimalik taotleda 

rahvusvahelist ökomärgist Green Key ning ka majutusega seostud toodetele omistatavat 

ökoturismi kvaliteedimärgist EHE. Ettevõtete kodulehtedel võib näha veel EDENi 

(European Destinations of Excellence) konkursil Eesti Avastamata Aarded tunnustatud 

ettevõttele omistatud märgist ja EAS poolt korraldatud Eesti turismiettevõtete 

kvaliteediprogrammi läbinutel märgist „Märk kindlast arengust“. Lisaks eelnevatele võib 

näha kodulehtedel erinevatesse organisatsioonidesse ja koostöövõrgustikesse kuuluvust 
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märkivaid märgiseid (nt. Eesti Maaturism, PanParks, Eesti Spaaliit, Romantiline Rannatee, 

Sibulatee), maakonnasiseseid kvaliteeti või muud tunnustust tähistavaid märgiseid ning ka 

seesuguseid, mille sisu ei ole võimalik tuvastada, kuna info sellel täies ulatuses on ekraanilt 

loetamatu. Samuti esineb mõningaid ebatäpsuseid märgiste kehtivuse osas: ettevõtete 

kodulehtedel ja muudes ettevõtete infot kandvates keskkondades on kuvatud ka juba 

vananenud infot (aegunud sertifikaat, peatunud liikmelisus jne.). Siit ka järgmine hüpotees, 

mille tõestamisega autor soovib välja tuua, et ekspertide poolt hinnatud ning 

kvaliteedimärgise saanud ettevõte panustab teenuse kvaliteedile enam ning Booking.com 

keskkonnas antud keskmine hinne on kõrgem kui kvaliteedimärgiseta ettevõttel.  

 

 

1.3 Tagasiside saamise võimalused 

 

Kliendi rahulolu teadasaamiseks on tarvis analüüsida tema hinnangut teenuse kvaliteedile. 

Selle hindamisel omakorda on väga oluline roll tarbijatelt saadud tagasisidel, kuna hinnangu 

teenuse kvaliteedile saab anda klient (Tooman 2002: 27, 2003: 71). Saadud tagasiside aitab 

teenusepakkujal hinnata pakutava vastavust tarbija ootustele ning täiustada toodet. 

Tagasisidena saab käsitleda andmeid, mis käivad tarbijaga ja tarbimisega kaasas – 

käibearuanded, broneeringute ja registreerimiskaartide läbi saadud ning  teenindajate 

tähelepanekutel, klientidega vesteldes, neid küsitledes saadud ja veebist leitav tagasiside (vt 

tabel 1). 
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Tabel 1. Klientidelt tagasiside saamise moodused. Allikas: (Rekkor 2006: 46, Tooman, Väli  

2010) 

Objektiivne Subjektiivne 

ettevõtte käive/müügiaruanded tarbijate küsitlused 

kordusostude sagedus arvamusküsitlused 

kaebused, kiitused ja tänuavaldused intervjuud sihtrühmade esindajatega 

registreerimiskaardid klienditeenindajate küsitlused 

vaatlused kliendiprobleemide sagedus 

turuosa kaebuste käsitlemine 

püsiklientide kaotus kontrollost (mystery shopping) 

toodete/teenuste objektiivsete puuduste sagedus soovitusindeks (Recommy) 

statistika  

(varem läbiviidud) turismiuuringud  

 

 

Kotleri järgi eristavad turu-uurijad kolme teabekogumise meetodit, mis erinevad 

töömahukuse ja kulutuste poolest. Soodsaim neist on vaatlus, kulukam juba kogutud või 

olemasolevate, teiseste andmete leidmine ja töötlemine ning kõige enam ressursse vajab 

esmaste andmete kogumine: intervjuud, rühmaarutelud, küsitlused ja eksperimendid. 

Kogutud andmed omakorda on kasutud, kui neid ei töödelda ümber infoks (Kotler 2002: 90).  

Turismivaldkonnas suust-suhu liikuva info (Word-of-Mouth ehk WOM, e-Word-of-Mouth 

ehk e-WOM) kohta on kolmel viimasel aastakümnel avaldatud arvukalt uurimusi. Uuritud 

on silmast silma suhtlemisel liikuvat infot: Woodside ja Moore (1987) uurisid 

rannikukuurortide külastajate ostuotsuseid ja leidsid, et hotelli valimisel on seda varem 

külastanud inimeselt saadud soovitusel oluline roll. Soovituse põhjal valiku teinud 

külastajad olid samuti oma valikuga rahul, kuna nende saadud elamus vastas enam ootustele. 

Niivõrd kui rahulolev klient on valmis soovitama ettevõtet järgmistele, potentsiaalsetele 

klientidele, antakse edasi ka hoiatusi ettevõtete suhtes, mis on valmistanud pettumust. 

Lindberg-Repo ja Grönroos (1999) uurimusest selgus, et kui ettevõte ei tegele rahulolematu 

kliendi pettumuse heastamisega, võib tagajärjeks olla negatiivse info jagamine ning 

hoiatused pettumuse valmistanud ettevõtte suhtes, viies kokkuvõttes klientide kaotuseni. 

Sánchez-García ja Currás-Pérez (2011: 1403) uurisid pettunud klientide käitumist tagasiside 

andmisel ja jõudsid järeldusele, et negatiivset tagasisidet antakse kergekäelisemalt kui 

positiivset. Põhjusena toodi välja pigem soov võimalikke tulevasi kliente hoiatada kui tahe 

kaevata või kätte maksta. Samas on ka vastupidist tõestatud: Öğüta ja Cezara (2012: 985) 

leidsid eelmainitust erineva metoodika abil ja erinevas piirkonnas läbi viidud uuringu põhjal, 
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et pigem rahulolu saadud teenusega kui rahulolematus motiveerib kirjutama arvustust. 

Seega, faktoreid, mis mõjutavad arvustust kirjutama on keeruline määrata.  

Otse inimeselt inimesele edasi antud info on enamasti ilmekas, meelde jääv ja usaldusväärne,  

kandes konkreetse isiku isiklikku kogemust ning selle tõttu osutab ka tugevamat mõju kui 

mis iganes muud sõnumid. Eriti hinnaline on ettevõtte poolt vaadates lojaalse, pikaajalise 

kliendi poolt jagatud info, kuna tal on rohkem jagada kogemusi konkreetse ettevõttega 

seoses ning ta hinnang on reeglina vaba rahalisest mõõtmest, sest hinna ja kvaliteedi suhe 

on tema poolt aktsepteeritud (Lindberg-Repo, Grönroos 1999). 

Koos interneti levimisega kommertskasutusse 1990-te aastate alguses sai alguse ka erinevate 

veebikeskkondade tormiline arendamine ning personaalarvutite laialdane kasutamine, mis 

omakorda tõi kaasa internetiturunduse koos kõigi oma võimalustega (Al-Abdullatif, Kotb, 

2014). Suust-suhu liikuva info üks kaasaegseid vorme on tarbijate arvustused veebis (online 

consumer reviews ehk OCR), ühesuunaline asünkroonne suhtlus ühe arvustaja ja mõnel juhul 

hoomamatu hulga lugejate vahel (Litvin et al. 2008). Kui  Westbrook (1987: 261) kirjeldas 

suust suhu edasi antavat infot kui mitteametlikku suhtlust teiste tarbijatega ühest kindlast 

kaubast/teenusest selle omandi, kasutamise või teiste omaduste üle, siis Litvin et al. (2008: 

462) laiendavad seda elektrooniliselt suust suhu liikuvale infole: kogu mitteametlik teistele 

tarbijatele suunatud kommunikatsioon kindlate kaupade/teenuste omaduste, kasutamise ja 

pakkujate kohta internetis. Filieri (2016: 47) omakorda defineerib tarbija arvustust veebis 

järgmiselt: Positiivne, negatiivne või neutraalne kommentaar, hinne või hinnang tootele, 

teenusele, brändile või isikule, mille on eeldatavasti andnud tegelik tarbija (former customer) 

ning jaganud seda teiste tarbijatega kas struktureerimata formaadis nagu blogid, või rohkem 

struktrureeritud formaadis nagu tarbijate arvustusi avaldavad keskkonnad (TripAdvisor), 

online reisibürood (Booking.com) või korporatsioonide veebilehtedel avaldatud arvustused. 

Kasutajate poolt loodud veebisisu, sealhulgas tarbijate arvustused, on saanud 

tõsiseltvõetavaks andmete ammutamise allikaks akadeemiliste uurimistööde tarvis. 

Booking.com on iseloomulik näide: selle kasutajate poolt kirjutatud arvustustes sisaldub 

tohutul hulgal hõlpsasti kättesaadavat informatsiooni reisimise ja majutuse teemal (Mellinas 

et al. 2015: 72). Erinevates hindamist ja arvustusi võimaldavates veebikeskkondades saada 

olevat infot on võimalik kasutada nii pakkumise kvaliteedi hindamiseks ja parenduste tarvis 

võimaluste leidmiseks (Radojevic et al. 2015, Eisingerich et al. 2014) kui müügistrateegiate 

kujundamiseks ja hindamiseks (Trusov et al. 2009, Litvin  et al. 2008). Jälgitakse ka 
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konkurentidele jäetud arvustusi (Torres et al. 2014: 38). Teadlaste poolt on uuritud 

asjaolusid, mis ajendavad inimesi jagama isiklikke muljeid ja kogemusi veebis (Öğüta, 

Cezara 2012, Bronner, de Hoog 2011), milline on arvustuse kirjutaja profiil ning kuivõrd ja 

millal tuleks suhtuda arvustustesse kriitiliselt (Serra Cantallops , Salvi 2014; Nieto et al. 

2014; Bronner, de Hoog 2011, Torres et al. 2014: 38). Arvustuste usaldusväärsust on 

uuritud, kuna ei ole saladus, et ettevõtted produtseerivad ise või ostavad positiivseid, 

ettevõttele kasulikke arvustusi. Taolised juhtumid on leidnud kajastamist ka Eesti meedias 

seoses kohalike ettevõtetega (Jaakson 2015). Usaldusväärseks peetakse arvustusi avaldavaid 

keskkondi, milles on avaldatud tarbijate positiivsed ja ka negatiivsed arvustused (Filieri 

2016, Nieto et al. 2014: 116).  

 

 

1.4 Booking.com ja klientide arvustused 

 

Booking.com B.V. on 1996. aastal asutatud, Hollandis Amsterdamis asuv internetipõhine 

ettevõte, mille abil on võimalik broneerida majutust praktiliselt kogu maailmas. 

Booking.com B.V. on osa ettevõttest Priceline Group, maailma juhtivast internetipõhisest 

reisimisega seotud teenuste vahendamise ettevõttest. Priceline Group´i kuuluvad veel 

Booking.com analoog Aasias Agoda.com, restoranikohtade broneerimise keskkond 

OpenTable, autode rentimise keskkond RentalCars.com ning reisimisega seotud 

sooduspakkumisi vahendavad keskkonnad Kayak ning Priceline.com.  

Booking.com teenused on saadaval 224 riigis, enam kui 40 keeles. 2016. aasta aprilli alguse 

seisuga oli valikus 873 505 majutusasutust üle terve maailma, luksuslikest hotellidest kuni 

lihtsate külalistemajade, kämpingute ja külaliskorteriteni, väga erineva eelarvega reisijatele. 

Booking.com abil majutusteenust kasutanud kliendid saavad teenuse tarbimise järel e-posti 

teel kaheosalise tagasisideankeedi, millega antakse võimalus hinnata tarbitud teenuse 

erinevaid aspekte: puhtus (cleanliness), asukoht (location), personal (staff), tasuta WiFi (free 

WiFi), hubasus (comfort), mugavused (facilities), hinna ja kvaliteedi suhe (value of money)  

4-astmelisel skaalal: halb (poor), vastuvõetav (fair), hea (good) ja erakordne (excellent), 

millest omakorda kujuneb veebilehel avaldatav keskmine hinne vahemikus 2,5-10 palli 

(Mellinas et al. 2015).  
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Kuigi Mellinas et al. (2015) leiavad, et Booking.com skaala, mis ei võimalda 

majutuskogemust hinnata madalamalt kui 2,5 palli, võib olla puudulik ja tavaturistile 

eksitav, on nõnda veebikeskkonda klientide poolt majutusettevõttele jäetud tagasiside siiski 

hinnaline ja kergesti kättesaadav info nii tulevastele klientidele ostuotsuse tegemisel kui 

teenuse pakkujale teenuse kvaliteedi hindamisel ja arendamisel (Serra Cantallops , Salvi 

2014; Filierei, McLeay 2014, Radojevic et al. 2015). Kliendil on võimalus jätta oma 

majutuskogemuse kohta ka sõnaline arvustus. Booking.com keskkonda jäetud hinnangu 

ehtsust ja arvustuse sündsust kontrollitakse ning alles selle järel avaldatakse veebis. 

Arvustused ja hinded kuvatakse kahe aasta jooksul aknas „kõik ehtsad arvustused (all 

verified reviews)“, vanemad kui kaks aastat kustutatakse. Ettevõtjal on võimalik arvustusele 

ka vastata. Seda võimalust kasutatakse nii klientide tänamiseks kui rahulolematust 

väljendavate arvustuste avalikuks selgitamiseks. Sparks et al. (2016) on uurinud 

eksperimendi tarvis fiktiivselt loodud tagasiside-keskkonna näitel, mil moel mõjutab 

potentsiaalse kliendi otsuseid ettevõtte vastus kriitikat väljendavale arvustusele veebis ning 

jõudnud järeldusele, et kiire ja lihtsas keeles, veebis avalikult esitatud vastus ettevõtte poolt 

mõjutab positiivselt ettevõtte usaldusväärsust.  

Booking.com keskkonnas on ettevõttel võimalik pakkumisele lisada fotod ning lühike 

tutvustus: tuua välja tugevused, kirjeldada ümbritsevat piirkonda ja võimalusi sellega seoses, 

meelelahutuse- , transpordi- ja toitlustusega seotud võimalused lähikonnas, tolerantsus 

lemmikloomade suhtes, suhtluskeeled jmt. Lisaks saab ettevõte pakkuda erinevaid 

soodustusi vastavalt Booking.com lojaalsusprogrammidele (pakkumised genius-taseme 

klientidele) või ettevõtte äranägemisel hinna alandamine teatud perioodil broneeringut tehes 

teatud perioodiks broneerides („kaval-antsu“ /„value deal“ pakkumised). 

Eestis töötab Booking.com partneritega kohalik tugimeeskond, kes nõustavad ettevõtjaid 

keskkonna kasutamise küsimustes eesti keeles ning tegelevad uute majutusteenuse pakkujate 

kasutajaks värbamisega.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

 

Töö eesmärkide täitmiseks töötas autor ajavahemikul märts 2015 kuni aprill 2016 läbi MTÜ 

Eesti Maaturism (edaspidi MT) majutusteenust pakkuvate liikmete kohta saadaoleva info 

ühingu kodulehel ning eraldi iga ettevõtja kodulehel, kui see ettevõtjal olemas oli 

vaatlusalusel perioodil.  

Protsessi esimeses etapis, 09. – 23. märts 2015 sõeluti ettevõtted kahte gruppi: ettevõtted, 

kes kasutavad majutusteenuse pakkumisel Booking.com vahendust ja need, kes ei kasuta. 

Edasi töötati sellesse gruppi kuuluvate ettevõtete andmetega, kes kasutavad Booking.com 

vahendust: Excel tabelisse kanti MT andmetel ettevõtte nimi, tegevuskoht maakonna 

täpsusega, ettevõtte liik, suhtluskeeled ja kodulehe aadress selle olemasolul. Booking.com 

andmete alusel kanti Excel tabelisse keskmine hinne, kasutajate poolt antud sõnalised 

arvustused ning arvustuse või hinde jätnud kasutajate päritolu ja ettevõtte Booking.com 

liitumise aeg. MT ja ettevõtte kodulehe andmetel kvaliteedimärgis (järk rukkilillemärkides 

ja keskkonnamärgis Green Key) selle olemasolul. Igasse liiki kuuluvate ettevõtete kohta 

koostati kaks tabelit: Booking.com vahendust kasutajad ja mitte kasutajad. Üheteistkümnel 

juhul pakkus ettevõte MT kodulehe andmetel sama nime all majutust mitmes kategoorias: 

kümnel juhul kahes ning ühel juhul kolmes kategoorias. Taoliste ettevõtete andmed kanti iga 

vastava ettevõtte liigi kohta koostatud tabelisse. Kahel juhul pakkus MT andmetel üks asutus 

Booking.com keskkonnas majutusi mitme üksusena. Need ettevõtted jäid Booking.com 

andmete analüüsimisel valimist välja. 

Järgmisel määratletud perioodil, 01. märts – 04. aprill 2016 kontrolliti üle esimesel etapil 

tabelisse sisestatud andmed, võrreldes neid nii MT andmetega kui Booking.com andmetega. 

Sõeluti välja ettevõtted, kes olid lisandunud või lahkunud MT ja/või Booking.com ridadest 

ning vastavalt lisati tabelisse või siis eemaldati. Booking.com andmete alusel kanti Excel 

tabelitesse keskmine hinne ning iga hinnatud aspekti hinne 2016. märtsikuu seisuga. 

Booking.com keskkonnas olevate arvustuste põhjal tekkinud subjektiivse mulje 

kinnitamiseks külastas autor perioodil 29. oktoober 2015 – 17. veebruar 2016 kolme 

ettevõtet, üht igas regioonis. Külastuse käigus hinnati külastuselamuse vastavust 
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Booking.com arvustuste ning ettevõtte kodulehe põhjal kujunenud ootustele. Ettevõtete 

omanike ringi kuuluvate isikutega viidi läbi ka avatud küsimustega intervjuud: paluti rääkida 

Booking.com kasutamise kogemusest, arvustustes jäetud info tõsiseltvõetavuses ettevõtja 

poolt vaadates (arvustustest ilmnenud peamised tugevused ja nõrkused), võimalustest, mida 

on kasutatud klientidelt tagasiside saamiseks ning kas ja kuidas reageeritakse tagasisidele. 

Lisaks küsitleti MT liikmeid turismimessil „Tourest 2016“ 14.02.2016 Booking.com 

kasutamiskogemuse kohta või miks ei peeta vajalikuks seda võimalust kasutada.  

Tuginedes vestlustele ettevõtjatega ning kogutud andmetele ja erialasele kirjandusele, 

koostati üheksast suletud küsimusest koosnev veebipõhine küsimustik „MTÜ Eesti 

Maaturism majutusettevõtete viisid välja selgitada külastajate rahulolu pakutava teenusega“, 

millele vastamiseks saadeti viide küsimustikule MT liikmetele ühingu meililisti läbi. 

Küsimustik oli vastamiseks avatud 03.03.2016-27.03.2016. Kasutati küsitlustarkvara 

Ankeet.ee. Periood vastamiseks valiti vastavalt maaturismi hooajalisusele madalhooajal, 

peale talvist ja enne suvist hooaega. Läbiviimise ja vastamisperioodi valiku osas võeti 

osaliselt eeskujuks Connell et al. poolt Šotimaal analoogse valimiga läbi viidud uuring 

(Connell et al. 2015).  

Esimesed kolm küsimust puudutavad ettevõtte profiili: paluti ära märkida liik vastavalt 

turismiseadusele, regioon vastavalt MT jaotusele ning majutuskohtade arv. Neljas 

valikvastustega küsimus sisaldab 18 võimalust klientidelt tagasisidesaamise saamiseks, 

hindamiseks skaalal „sobib“, „nii ja naa“, „ei sobi“, „ei olekasutanud“. Iga vastusevariandi 

juurde on võimalik jätta vastajal kommentaar. Viiendas, seitsme valikvastusega küsimuses 

uuritakse valmidust kogutud tagasiside töötlemise järel tulemusi praktikasse rakendada. 

Kuues küsimus aitab mõista teeninduse kvaliteeti ettevõtja enese hinnangul. Seitsmes ja 

kaheksas valikvastustega küsimus on Booking.com kasutamise/mittekasutamise põhjuste 

uurimiseks. Üheksandas küsimuses saab vastaja ettevõtjana hinnata rahulolu viie aspektiga 

oma ettevõtte toimimise juures skaalal „olen rahul“, „nii ja naa“, “ei ole rahul“, „ei oska 

öelda“ (vt. lisa nr 1) . 

Booking.com keskkonnast kogutud andmed kanti Excel tabelisse, mille abil viidi läbi 

erinevad arvutused andmete analüüsimiseks. Iga majutusettevõtte liigi kohta koostati kaks 

tabelit: üks ettevõtetega, kes pakuvad majutust Booking.com vahendusel ning teises 

ettevõtted, kes seda võimalust ei kasuta. Lisaks kaks üldist tabelit: kasutajate ja mitte 

liitunute tabel.  
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Booking.com keskkonnaga liitunud ettevõtete kohta koostatud tabelite alusel leiti järgmised 

väärtused edaspidiseks analüüsimiseks: 

1. Arvutati majutusettevõtete protsentuaalne jaotus regiooniti. 

2. Selgitati Booking.com keskkonnaga liitumiste dünaamika liitumise aasta täpsusega 

esimesest liitunust kuni andmete kogumise perioodi lõpuni. 

3. Arvutati iga majutusettevõtte liigi kohta Booking.com hinnangute alusel 

Booking.com hinnatud aspektide keskmised väärtused. 

4. Korrelatsioonanalüüsiks eraldati ettevõtted, kellele Booking.com keskkonnas on 

antud hindeid. 

5. Selgitati välja, mitu majutusettevõtet igas liigis omab kvaliteedimärgist ja/või 

ettevõtte järku. 

6. Viidi läbi korrelatsioonanalüüs võrreldes iga ettevõtte keskmist hinnet erinevate 

aspektide hinnetega. 

7. Viidi läbi korrelatsioonanalüüs kvaliteedimärgist ja/või maamajutuse kvaliteedijärku 

omavate ettevõtete keskmise hinde võrdlemiseks erinevate aspektide hinnetega. 
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3. TULEMUSED  

 

3.1 Eesti Maaturismi ühingu majutusteenust pakkuvatele liikmete antud 

hinnangud Booking.com keskkonnas 

 

Mittetulundusühingusse Eesti Maaturism kuulus 2016. aasta 28. märtsi seisuga 272 

ettevõtet, majutusteenuse pakkujaid oli nende hulgas 216: 59 puhkeküla, 58 puhkemaja, 46 

külalistemaja, 28 kodumajutust, 21 hotelli, 10 hostelit, 4 motelli ja 2 külaliskorterit (joonis 

2).  

 

 

Joonis 2. MTÜ Eesti Maaturism kuuluvate majutusettevõtete jaotus liigiti (seisuga 

28.03.2016). Allikas: MTÜ Eesti Maaturism veebileht 

 

66% neist kasutas vaadeldud perioodil Booking.com vahendust, 33% seda ei teinud. Kolm 

ettevõtet jäid valimist välja, kuna ei olnud võimalik tuvastada Booking.com kasutamist või 
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mitte kasutamist. Booking.com vahendust kasutasid kõik hotellid ja motellid ning enam kui 

pooled puhkeküla, kodumajutuse, puhkemaja, hosteli ja külalistemaja kategooriasse 

kuuluvatest majutusasutustest (joonis 3). 

 

 

Joonis 3. Booking.com vahendust kasutavate/mitte kasutavate majutusasutuste hulk liigiti 

(Seisuga 04.04.2016). Allikas: Booking.com  

 

Booking.com keskkonnaga on MT liikmed liitunud alates 2007. aastast, enim liitujaid oli 

2012. aastal (joonis 4).  

 

 

Joonis 4. MTÜ Eesti Maaturism majutusteenust pakkuvate liikmete Booking.com 

keskkonnaga liitumised aastate lõikes (seisuga 04.04.2016). Allikas: Booking.com 
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Kõige enam hinnanguid oli jäetud hotellidele (3788) ja külalistemajadele (1280). Kogu 

valimi kohta oli hinnanguid 7067, mis teeb keskmiselt 47 hinnangut ettevõtte kohta. Enim 

hinnanguid ühe ettevõtte kohta on siiski hotelli (189) ja motelli (66) kategoorias, kõige 

vähem puhkeküla (17) ja puhkemaja (15) kategoorias. Hindeid oli antud ühtekokku 119 

ettevõttele. Enim ettevõtteid, kellel vaadeldud perioodil oli kehtiv kodumajutuse, puhkemaja 

ning puhkeküla ja külalistemaja kategooriasse kuuluvatele maamajutuse ettevõtetele 

omistatav kvaliteedijärk „rukkilill“ , oli puhkemajade hulgas (12 ettevõtet). Kokku oli 

vaadeldud perioodil kehtiv maamajutusettevõtte kvaliteedijärk 24 MT kuuluval 

majutusettevõttel. Tänaseks on teada, et maamajutuse ettevõtetele alates 2005. aastast 

omistatud järk „rukkilill“ senisel kujul kaotab 2016 aasta kevadega kehtivuse, tulevikus saab 

järku taotleda uutel tingimustel ning jaotus on viieastmeline senise kolmeastmelise asemel.  

Viis ettevõtet (4 hotelli ja 1 hostel) omasid kehtivat ökomärgist Green Key (International 

Green Key). 

Iga aspekti võrdlemiseks keskmise hindega tehti korrelatasioonanalüüs, et välja selgitada, 

millised neist on tajutud kvaliteeti kõige enam mõjutanud muutujad. Analüüs tehti 119 

maamajutuse ettevõtte varal, kellele Booking.com keskkonnas oli antud hindeid. Valimisse 

jäänud majutusasutuste protsentuaalne jaotus majutusasutuste tüüpide lõikes on välja toodud 

joonisel 5. 

 

 

Joonis 5. Booking.com keskkonnas hinnatud ettevõtete jaotus liigiti. (Seisuga 04.04.2016). 

Allikas: Booking.com 
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Tasuta WiFi osas viidi analüüs läbi 100 ettevõtte varal, kuna seda võimalust pakkusid 100 

ettevõtet 119-st. Korrelatsioonanalüüsi tulemused on toodud tabelis 2. 

 

Tabel 2. Korrelatsioonanalüüsi tulemus, võrreldes iga majutusasutuse erinevaid aspekte 

keskmise hindega¹. Allikas: (Booking.com²) 

Booking.com aspekt Korrelatsioonikordaja r 

Personal 0,827658 

Puhtus 0,925786 

Hubasus 0,917574 

Asukoht 0,770246 

Mugavus 0,922907 

Hinna/kvaliteedi suhe 0,886725 

Tasuta WiFi³ 0,58736 
Märkused:¹n = 119 

    ²andmed seisuga 04.04.2016 

    ³tasuta WiFi n = 100 

 

Seejärel eraldati valimist ettevõtte järku või Green Key ökomärgist omavad 

majutusettevõtted ja viidi läbi korrelatsioonanalüüs kvaliteedimärgisega ettevõtete osas. 

Analüüs viidi läbi 28 ettevõtte varal, välja arvatud tasuta WiFi osas, kuna seda võimalust 

pakkusid 22 ettevõtet 28-st. Tulemused on ära toodud tabelis 3. 

 

Tabel 3. Korrelatsioonanalüüsi tulemus, võrreldes majutusasutuse järku ja/või ökomärgist 

Green Key omavate majutusasutuste erinevaid aspekte keskmise hindega¹. Allikas: 

(Booking.com, Green Key Global²) 

Booking.com aspekt Korrelatsioonkordaja r 

Personal 0,866531 

Puhtus 0,925821 

Hubasus 0,957162 

Asukoht 0,780411 

Mugavus 0,947385 

Hinna/kvaliteedi suhe 0,936149 

Tasuta WiFi³ 0,646623 
Märkused:¹n = 28 

   ²andmed seisuga 04.04.2016 

   ³tasuta WiFi n = 22 
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Täielikud andmetabelid on töö lisas nr. 2 ning korrelatsiooniväljade joonised töö lisas nr. 3, 

joonised 10 - 16. 

 

 

 3.2 Küsitluse tulemused 

 

Veebipõhisele küsimustikule vastamiseks saadeti link 216 MTÜ Eesti Maaturism 

majutusteenust pakkuvatele liikmetele märtsis 2016. Küsimustiku täitsid 52 ettevõtjat: 12 

puhkemaja, 11 külalistemaja, 10 puhkeküla, 10 hotelli, 6 kodumajutust, 2 motelli ja 1 hostel. 

Kõige enam (16) oli vastajaid kuni 15 majutuskohaga ettevõtete hulgas, järgnesid 16-30 ja 

31-50 (kummaski 12), 51-100 (9) ja üle 100 koha (3). Vastajaid oli võrdselt Lääne-Eestist 

(20) ja Lõuna-Eestist (20), vähem Põhja-Eestist (12).  

 

 

3.2.1 Tagasiside saamiseks kasutatud võimalused 

 

Maapiirkonnas majutusteenust pakkuvatel ettevõtjatel paluti hinnata seitsetteistkümmet 

võimalust klientidelt tagasiside saamiseks skaalal „sobib“, „nii ja naa“, „ei sobi“, „ei 

olekasutanud“. Hindamiseks oli antud enam levinud sotsiaalmeedia kanalid ja reisfoorum 

(Facebook, Twitter, Trip.ee), veebipõhised broneerimiskeskkonnad (Booking.com, 

Hotels.com, Hotelliveeb, Expedia), turismiteemaline info ja tagasiside keskkond 

(TripAdvisor), muud sekundaarse info ammutamise võimalused veebis (Puhkaeestis.ee, 

Visitestonia.com, GoogleAnalytics, otsingumootor Google), ning ettevõtja initsiatiivil 

primaarse info kogumise meetodid (tagasisidevorm kodulehel, tagasisideleht kohapeal 

täitmiseks või e-postiga peale külastust, külalisteraamat, silmast-silma küsitlus, vabas 

vormis vestlus külastuse lõpus). Iga hinnatava võimaluse juurde oli võimalik lisada 

omapoolne kommentaar. Lisaks oli kaheksateistkümnenda võimalusena võimalik valida 

vastus „muu“ ning lisada kanal/meetod, mida ettevõtja kasutab kuid mida ei olnud antud 

loetelus.  
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Tulemustest selgus, et kõige enam, 75% vastanutest pidas sobivaks tagasiside saamise 

võimaluseks vabas vormis vestlust külastuse ajal. Sellele järgnes Booking.com, mille hindas 

sobivaks 65% vastanutest. 56% pidasid võrdselt sobivateks meetoditeks tagasisidet saada 

ettevõttes asuva külalisteraamatu sissekandeid ning ettevõttes kohapeal läbi viidud silmast 

silma küsitlemist. Kohapeal või e-postiga saadetud, kliendil iseseisvalt täidetud 

tagasisidelehe läbi info kogumist pidasid sobivaks 42% vastanutest, samas kui elektroonilist 

tagasisidevormi oma kodulehel hindasid sobivaks võimaluseks vaid 10% vastanuid, 8% 

vastanutele see ei sobinud ning 79% ei olnud seda kasutanud.  

E-keskkonnast saada olevat sekundaarset infot kogutakse tagasiside saamise eesmärgil 

vähem: peaaegu võrdselt sobivaks peetakse PuhkaEestis.ee ja VisitEstonia.com jälgimist 

(vastavalt 37% ja 35%), rohkem on ettevõtjaid, kes neid võimalusi ei ole kasutanud 

(vastavalt 38% ja 46%). Tripadvisor.com avaldatud arvustusi ning Facebook´i postitusi 

hinnatakse võrdselt sobivaks (33% mõlemal juhul), samuti võrdselt (4% mõlemal juhul) 

vastanuid peab neid kanaleid mittesobivaks. Enam kui pooled vastanutest (57%) ei ole 

Tripadvisor.com arvustusi tagasiside saamiseks kasutanud, Facebook´i postitusi ei ole sel 

eesmärgil uurinud vaid veidi enam kui veerand vastanutest (29%). Rohkem on neid, kes 

Facebook´i tagasiside ammutamise võimalusena kõrgelt ei hinda: 35% vastanutest valis selle 

kanali puhul vastuse „nii ja naa“.  

Kanalina, mida ei ole tagasiside küsimiseks kasutatud, märgiti küsitlusankeedis hindamiseks 

antud võimalustest kõige enam ära Twitter (92%), Hotels.com (90%), Expedia (88%), 

Trip.ee (87%), Hotelliveeb (79%), elektrooniline tagasisidevorm kodulehel (79%), Google 

Analytics (78%) ning Google muud võimalused (75%). Tulemused on toodud tabelis 4. 
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Tabel 4. MTÜ Eesti Maaturism kuuluvate majutusteenust pakkuvate ettevõtete moodused 

välja selgitada klientide rahulolu pakutava teenusega 

Tagasiside saamiseks kasutatud 

võimalused Sobib % Nii ja naa % Ei sobi % 

Ei ole 

kasutanud % 

Facebook 32,5 34,5 4 29 

Twitter 4 0  4 92 

Trip.ee 6 6 2 86 

Booking.com 65 13 0 21 

Hotelliveeb.ee 13 4 4 79 

Expedia.com 6 2 4 88 

Hotels.com 6 0 4 90 

TripAdvisor.com 33 8 4 56 

Puhkaeestis.ee 37 17 8 38 

Visitestonia.com 35 12 8 46 

Google Analytics 19 2 2 77 

Google 15 8 2 75 

Tagasisidevorm kodulehel 10 4 8 79 

Tagasisideleht kohapeal täitmiseks 

või e-postiga peale külastust 42 12 8 38 

külalisteraamat 56 17 0 27 

Silmast-silma küsitlus 56 13 4 27 

Vabas vormis vestlus külastuse 

lõpus 75 19 2 4 

Muu võimalus 29 11,5 2 57,5 

 

 

3.2.2 Saadud tagasisidega arvestamine 

 

Klientidelt saadud tagasisidet arvesse võttes on 75% ettevõtteid valmis jooksvalt täiustama 

teenuseid. 10% ettevõtetest teeb muudatusi paaril korral aastas ning ülejäänud harvemini. 

Ühel juhul lisati märkus:  

„Arvestame tagasisidega, aga muudatusi teeme reaalsete vajaduste ja võimaluste piires“. 

Ettevõtjatega läbi viidud intervjuudes märgiti ära, et ollakse küll tagasiside läbi teadlikud 

kliente häirivatest faktoritest mis on välja toodud ettevõttele Booking.com keskkonnas 

jäetud arvustuses:  

„ootamatult palju nõukaaega meenutavaid detaile“, 
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„…hääled kõrvaltubadest ja koridorist kostuvad tuppa“,  

kuid kuna tegemist on ettevõttega, mis teenust pakub rendipinnal, ei ole teenusepakkuja 

huvitatud hoonesse suurte investeeringute tegemisest olukorra parandamiseks sest puudub 

kindlustunne rendilepingu pikendamise osas.  

 

 

3.2.3 Ettevõtjate hinnang Booking.com teenusele 

 

Ettevõtjatelt küsiti ka põhjuseid, mis innustavad kasutama või takistavad kasutamast 

Booking.com vahendust. Valikvastused formuleeriti ettevõtjatega eelnevalt läbi viidud 

intervjuude põhjal. Neile kahele küsimusele vastamine ei olnud kohustuslik, seega 

küsimusele „Millised on peamised põhjused, mille pärast eelistate kasutada Booking.com 

teenuseid?“ oli 43 vastajat ning küsimusele „ Millised on peamised põhjused, mis piiravad 

soovi kasutada Booking.com teenuseid?“ 42 vastajat. Tulemused Booking.com kasulikkuse 

osas on ära toodud tabelis 5. 

 

Tabel 5. Vastused küsimusele: Millised on peamised põhjused, mille pärast eelistate 

kasutada Booking.com teenuseid? 

Jrk. Vastusevariant Vastuseid 

1 Aitab täita majutuskohti madalhooajal 21 

2 Välisturistid leiavad majutuse sageli Booking.com abil 36 

3 Võimaldab broneerida 24/7 24 

4 Suurepärane turunduskanal 17 

5 Tagasiside saamise võimalus 17 

 

Tabel 6 kajastab põhjuseid, mis piiravad soovi kasutada Booking.com vahendust.  
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Tabel 6. Vastused küsimusele: Millised on peamised põhjused, mis piiravad soovi kasutada 

Booking.com teenuseid? 

Jrk. Vastusevariant Vastuseid 

1 Vahendustasu on suur 23 

2 Eelistame kogu maja korraga välja müüa 8 

3 Broneeringute jälgimine on tülikas ja keeruline 8 

4 Oleme kasutanud, kuid meile ei sobinud erinevatel põhjustel 3 

 

Lisaks valikvastustele vastamisele lisasid ettevõtjad omalt poolt kommentaare, mille hulgas 

toodi välja nii positiivseid kui negatiivseid tähelepanekuid ja kogemusi.  

Positiivsena mainiti, et välisturistid peavad Booking.com läbi broneerimist võimaldavat 

majutusasutust usaldusväärseks: „Välisturistid usaldavad seda kanalit“.  

Lisaks eelnevale märgiti seda ära kui turunduskanalit: „Loodame et saame sealt kliendid, 

hetkel ei ole ühtegi tellimust tulnud“; „Ka eesti turistid üha enam kasutavad Booking.com´i“; 

„Ilmselt hetkel kõige populaarsem broneerimis koht“; „Vahendustasu on tõesti suur, kuid 

paremat kanalit pole“.  

Väljendati lihtsalt rahulolu taolise võimalusega: „Kasutame Booking.com teenuseid ja miski 

ei piira soovi kasutada“; „Kasutame ja oleme väga rahul“.  

Mõnel juhul jäi kommentaar pigem neutraalseks: „Lihtsalt üks paljudest võimalustest“; „Kui 

juba on, las olla, aga ei pea sellest kanalist eriti lugu“; „24/7 valmisolek“.  

Anti ka selge põhjendus, miks ettevõttele ei sobi Booking.com vahendus: „See teenus meile 

ei sobi kuna oleme orienteeritud gruppidele“.  

Mitmed kommentaarid puudutasid keskkonna ettevõtjapoolset kasutusmugavust: „Väga 

tüütu on sisse logides pidevalt see turva kontroll - muudkui oota helistamist ja seal veel pikalt 

seletatakse, mis ja kuidas ennem, kui vajaliku turvakoodi ütleb. Väga suur ajaraiskaja“; 

„Hotelli broneerimis süsteem ja booking.com süsteemid ei ühildu, tekitab lisatööd/käsitööd 

nn broneeringute üle kandmiseks ühest süsteemist teise“.  

Toodi välja olukordi, kus ettevõtja leidis, Booking.com keskkond annab majutust 

broneerivale kliendile eksitavat infot majutusettevõttest sõltumatult: „Ei arvestata kehtivat 

Hotelstars Unioni tärnisüsteemi, vaid joonistatakse tärne kellegi suva järgi ja toimub kliendi 

petmine“; „Klient saab automaatselt broneeringukinnituse. Meie majutus ei broneeri 

tegelikult enne tagastamatu ettemaksu laekumist. Natuke nagu valetaks“.  
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Väljendati rahulolematust Booking.com teenuse kvaliteediga ettevõtja seisukohalt:  „Väga 

piiratud info paigutamise võimalus. Peale otsust kasutada seda teenust, müügijuht ei 

huvitunud üldse n. kuidas läheb. Neiu kes vastab telefonil ei anna mingeid soovitusi“; 

„Majutusasutuse info ei ole ise kontrollitav, parandusi ei viida sisse või see võtab väga kaua 

aega“; „Ei anta enam meiliaadressi ja arve lisamine manusena on nende meili kaudu 

võimatu. Ei meeldi, et nad kontrollivad minu ja kliendi vahelist meilisuhtlust. Jäik ja 

puuduliku loogikaga tühistamissüsteem, ei lase kliendil endal broneeringut tühistada või on 

see liiga keeruline. Mõni klienditeenindaja jätab soovida, tihti puudub eestikeelne teenindus. 

Lepingut sõlmides lubati maad-ilmad kokku, nüüd kärbitakse ühepoolselt oma lubadusi. 

Broneeringu tegemise ja sõnumi minuni jõudmise ajavahe on suur, võiks kiirem olla“; „Seal 

tühistatakse broneeringuid üsna suvaliselt. Aeg - ajalt on süsteem ka vigane“.  

Probleemina toodi ära ka see, et taoline süsteem ei võimalda kliendiga suhtlemise läbi 

otsustada, kas klient sobitub ettevõtte sihtgruppi: „Kliendiga ei saa enne broneeringut 

suhelda, ei tea kellega on tegu (ei saa mitte soovitud kliendile ära öelda)“; „Puudub võimalus 

ära hoida soovimatuid broneeringuid (nt. noorte joomapeod)“. 

  

 

3.2.4. Ettevõtjate hinnang oma äri toimimisele 

 

Lisaks paluti ettevõtjatel hinnata rahulolu oma ettevõtte toimimisega läbi viie aspekti. 

Tulemustest selgus, et enam kui pooled ettevõtjatest on rahul väljakujunenud sihtgruppidega 

ja klientide maksevalmidusega, rahulolematuse allikaks on hooaja jaotumine aasta lõikes. 

Ka majutuskohtade täituvusega ollakse pigem rahulolematud. Tulemused on graafiliselt 

esitatud joonisel 6. 
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Joonis 6. Ettevõtjate hinnang oma äri toimimisele (n = 52) 

 

Iga piirkonna näitajad on siiski üksteisest pisut erinevad, joonistel 7, 8 ja 9 on kujutatud 

tulemused piirkonniti.  

 

Joonis 7. Lõuna-Eesti ettevõtjate hinnang oma äri toimimisele (n = 20) 
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Joonis 8. Põhja-Eesti ettevõtjate hinnang oma äri toimimisele (n = 12) 

 

 

Joonis 9. Lääne-Eesti ettevõtjate hinnang oma äri toimimisele (n = 20) 

 

Lääne-Eestis ettevõtjad on teistest rohkem rahulolematud hooaja jaotumisega aasta lõikes, 

kuigi ka teistes piirkondades on see üheks suurematest rahulolematuse allikatest lisaks 

majutuskohtade täituvusele. Pisut enam ollakse hooaja jaotumisega rahul Lõuna-Eestis.  
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ARUTELU 

 

Käesoleva töö peamine eesmärk oli välja selgitada maamajutuse klientide rahulolu pakutava 

teenusega Booking.com arvustuste ja hinnete alusel ning analüüsida, millistest 

kvaliteedinäitajatest see sõltub. Selleks püstitati töö sissijuhatuses hüpotees, mille kohaselt 

heal tasemel suhtlemine tagab positiivse üldise hinde vaatamata rohketele märkustele ja 

esinevatele puudustele.  

Heal tasemel suhtlemine on antud töö mõistes võrdsustatud Booking.com aspektiga 

„personal“, kuna Chaves et al. (2012) uurimistöö tulemustele toetudes võeti arvesse, et 

erinevates veebikeskkondades majutusasutuse personali hindamisel peetakse silmas 

peamiselt personali sõbralikkust ja abivalmidust, ka võõrkeelte oskust. Erinevad uurijad 

leiavad, et maamajutuses on personali vahetul ja meeldival suhtlemisel külastajatega eriti 

oluline roll ning personali hinnatakse suures osas suhtlemisoskuse alusel (Albacete-Sáez et 

al. 2007, Hernández-Maestro ja González-Benito 2013, Chaves et al. 2012). 

Püstitatud hüpoteesi tõestamiseks võrreldi Booking.com keskkonnas maamajutuse 

ettevõtetele jäetud keskmise hindega erinevatele aspektidele antud hindeid. 

Korrelatsioonanalüüsi abil selgitati välja, et kõige tugevam seos oli keskmisel hindel 

aspektiga „puhtus“ (r = 0,925786), vaatamata ühele negatiivselt mõjutavale erandile, mille puhul 

keskmine hinne on 5,2 ning puhtusele antud hinne 3,6 (vt. lisa 2 ja lisa 4). Saadud tulemus kinnitab 

ka Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt 2014. aastal tehtud uuringu raames läbi viidud 

majutusasutuste küsitluse tulemust. Võrreldud uuringus paluti majutusettevõtete juhtidel 

hinnata, mida külastaja väärtustab nende majutusasutuse juures enim ning ka siin märgiti 

puhtus kõige olulisemaks väärtuseks meeldiva teeninduse ees.  

Kuna hinnangu kvaliteedile annab majutusteenust tarbinud klient külastuse järel, mõjutab 

seda saadud elamuse vastavus ootustele. Parasuraman et al. (1985) järeldustele vastavalt 

kujuneb külastaja hinnang tajutud lahknevuse põhjal, mis tekib oodatud/lubatud olukorra 

vastavusest või mitte vastavusest kohapeal kogetud tegelikkusele. Kui kohapeal kogetu 

ületab ootused, hindab klient seda kõrgelt ning vastupidi, ootustele mitte vastavus mõjutab 

kliendi hinnangut negatiivselt.  
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Uuringu valimi hulka jäi 23 ettevõtet, kes omavad majutusasutuse järku: 12 ettevõttele on 

omistatud kolmas ning 11 ettevõttele teine järk. Ökomärgist Green Key omavaid ettevõtteid 

oli valimis 5. Ettevõttele omistatud järk või muu kvaliteedimärgis tähistab ekspertide poolt 

hinnatud ja tunnustatud kvaliteeti, mistõttu pidas autor oluliseks uurida, kas on erinevusi 

Booking.com keskkonnas antud hinnete osas järguga ja/või ökomärgisega ettevõtete 

hinnetel võrreldes ülejäänutega. Green Key ökomärgisega hinnatud majutusettevõtted 

eristati koos järku omavate ettevõtetega ülejäänud valimist selleks analüüsiks, kuna mitmete 

uurijate kinnitusel kuulub kvaliteetse maamajutuse juurde elamus looduslähedusest, 

kohalikust toidust ja kultuurist (Albacete-Sáez et al. 2007, Correia Loureiro 2014, Tyrväinen 

et al. 2001). Ökomärgis võib majutusasutusele omistatud järguga analoogselt tõsta kliendi 

ootuseid külastuselamuse suhtes ning kallutada otsustamisel ekspertide poolt hinnatud 

kvaliteediga majutuse kasuks. Selleks püstitati käesoleva töö sissejuhatuses hüpotees, mille 

kohaselt kvaliteedimärgisega majutusettevõtete üldine hinne Booking.com keskkonnas on 

kõrgem kui kvaliteedimärgiseta majutusettevõtetel. 

Ka siin teostati korrelatsioonanalüüs ning võrreldi keskmise hindega erinevaid hinnatud 

aspekte. Kõige tugevam seos leiti keskmise hinde ja aspekti „hubasus“ vahel (r = 0,957161). 

Samas ilmnes trend, et kõigi hinnatud aspektide seotus keskmise hindega oli tugevam, kui 

vastavate aspektide puhul kvaliteedimärgiseta ettevõtetel (vt. tabel 2 ja tabel 3).  

Siinkohal võib öelda, et H1 paikapidavus ei leidnud kinnitust. Antud valimi näitel oli 

keskmine hinne Booking.com keskkonnas positiivselt mõjutatud kõige enam aspekti 

„puhtus“ poolt. Samuti oli seos tugev aspektidega „mugavus“ (r = 0,925786), „hubasus“ ( r 

= 0,922907), sellele järgnes hinna ja kvaliteedi suhe (r = 0,886725) ning alles sellele personal 

(r = 0,866531).  

Kinnitust leidis H2. Võrreldes erinevate aspektide seotust keskmise hindega kõigi 

maamajutuse ettevõtete lõikes ning maamajutuse järku ja/või ökomärgist Green Key 

omavate ettevõtete lõikes, oli iga aspekti puhul seotus keskmise hindega tugevam, kui 

kvaliteedimärgiseta ettevõtete puhul.  

Tulemustest selgus, et külastajate poolt veebipõhises broneerimiskeskkonnas antud hinnete 

põhjal on maamajutuse ettevõttes tajutud puhtusel ja korral keskmise hinde kujunemisel 

suurem osakaal kui personali meeldival suhtlemisel.  
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Töö autor ei julge väita, et maamajutusele omistatud tärnid või muu kvaliteedimärgis 

mõjutavad Booking.com läbi majutuse broneerinud kliendi ootuseid, kuna erinevaid 

kvaliteedimärgiseid, sealhulgas maamajutusele omistatud tärne, ei kuvata Booking.com 

keskkonnas. Probleemina toodi see välja ka ettevõtjate seas läbi viidud küsitluses, kus ühel 

juhul respondent märkis, et Booking.com keskkonnas „Ei arvestata kehtivat Hotelstars 

Unioni tärnisüsteemi, vaid joonistatakse tärne kellegi suva järgi ja toimub kliendi petmine“. 

Tunnustatud kvaliteet võib majutust broneerival kliendil jääda märkamata, kui otsus 

langetatakse vaid selles keskkonnas oleva info alusel. Autori arvates näitab 

kvaliteedimärgiseta ettevõtete võrdlemine kvaliteedimärgisega ettevõtetega pigem ootustest 

kõrgemat tajutud kvaliteeti. Siinkohal esitatud kahtlus võiks olla aluseks järgnevale 

uurimistööle, mis selgitaks kahtluse paikapidavust.  

Töö piiranguteks võib pidada teatud majutustüüpide suuremat esindatust analüüsi 

läbiviimisel valimisse jäänud ettevõtete osas. Hotellide osakaal MTÜ Eesti Maaturism 

majutusteenust pakkuvate liikmete hulgas on napp (9%), kuid samas on 100% neist 

esindatud analüüsi läbi viimisel, kuna pakuvad teenust Booking.com vahendusel ning on 

saanud külastajatelt hindeid. Puhkeküla on kõige enam esindatud majutusasutuse tüüp MTÜ 

Eesi Maaturism majutusteenust pakkuvate liikmete hulgas, kuid Booking.com vahendusel 

pakuvad majutusteenust pisut enam kui pooled ning kui maha arvata ettevõtted, kellele ei 

ole veel antud hindeid, läks analüüsi läbiviimisel arvesse vaid 39% puhkeküladest.  
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KOKKUVÕTE 

 

Uurimistöö eesmärk oli Booking.com hinnangute varal ja MTÜ Eesti Maaturism 

majutusteenust pakkuvate ettevõtete näitel uurida klientide rahulolu maamajutuses pakutava 

teenuse kvaliteediga ning millised kvaliteedinäitajad seda mõjutavad. Selleks püstitati 

hüpoteesid, mille kohaselt heal tasemel suhtlemine korvab esinevad puudujäägid vaatamata 

rohketele märkustele ning et kvaliteedimärgisega ettevõtete üldine hinnang Booking.com 

keskkonnas on kõrgem kui kvaliteedimärgisete ettevõtetel.   

Majutus on üks peamisi maaturismi teenuseid toitlustuse ja tegevuste korraldamise kõrval. 

Maamajutus ei pruugi pakkuda hotelli mugavusi, kuid peaks võimaldama rahulikku ja 

vaikset keskkonda, võimalust osa saada kohalikust kultuurist ning eluolust. Maapiirkonda 

reisimise peamine eesmärk võib olla hobiga seotud tegevus, lõõgastumine looduses, seminar 

või muu põhjus, millele lisaks vajatakse majutusteenust. Maaturism erineb linna- või 

massiturismist väikese mahu poolest ning see on sageli lisasissetuleku allikas. Ettevõtetel on 

edu saavutamiseks oluline teha koostööd. Eesti maaturismiettevõtjaid ühendab 

katusorganisatsioon MTÜ Eesti Maaturism, kes korraldab ka maamajutuses tegutsevatele 

puhkemajadele, puhkeküladele- ja laagritele, külalistemajadele ja kodumajutustele 

kvaliteedijärgu omistamist. Maaturismi ühingusse  kuulus 2016. aasta märtsis 272 ettevõtet, 

kellest majutusteenuse pakkujaid oli 216.  

Käesolevas töös uuriti, kas ja kuidas koguvad mittetulundusühingusse Eesti Maaturism 

kuuluvad majutusteenust pakkuvad ettevõtjad tagasisidet oma klientidelt ning kuidas on 

hinnanud erinevaid teenuse aspekte Booking.com kasutajad.  

Tulemuse saavutamiseks viidi läbi veebipõhine küsitlus MTÜ Eesti Maaturism 

majutusteenust pakkuvate liikmete seas ning analüüsiti antud organisatsiooni kuuluvatele 

majutusasutustele Booking.com keskkonnas jäetud hindeid korrelatsioonanalüüsi abil. 

Selgus, et kõige olulisem hinnangu mõjutaja on aspekt „puhtus“. Võrreldes kogu valimi 

analüüsi tulemust maamajutuse kvaliteedijärku ja/või ökomärgist Green Key omavate 

maamajutuste vastava tulemusega, jõuti järeldusele, et ekspertide poolt tunnustatud 

kvaliteediga maamajutuste hinded on kõrgemad, kui vastava tunnustuseta ettevõtete hinded. 
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Tunnustatud kvaliteediga maamajutuste osas oli olulisim keskmise hinde mõjutaja aspekt 

„hubasus“.  

Maamajutuse ettevõtjate hulgas läbi viidud küsitluse andmetel peetakse kõige sobivamaks 

viisiks saada klientidelt tagasisidet vabas vormis vestlust külastuse lõpus. Olulised on ka 

külalisteraamatu sissekanded ning silmast silma läbi viidud küsitlemine. E-keskkonna 

võimalusi kasutatakse vähem, olulisim kanal on siin Booking.com arvustused, 

sotsiaalmeedia kanalitest Facebook.  

Booking.com kasutamise peamiseks eeliseks peetakse selle kanali usaldusväärsust 

välisturistide hulgas ning miinuseks suurt vahendustasu.  

Lähtudes käesoleva töö tulemustest leiab autor, et tulevikus vääriks uurimist arutelus üles 

kerkinud küsimus, kas Booking.com keskkonnas kvaliteedijärgu- või märgisega ettevõtete 

kõrgem hinne võrreldes kogu valimiga on seotud külastaja eelneva informeeritusega 

ekspertide poolt tunnustatud kvaliteedist ning kas maaturismiettevõtetele omistatud 

kvaliteedimärgised või -järgud mõjutavad kliendi otsust majutuse broneerimisel 

Booking.com keskkonnas. 
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SATISFACTION WITH RURAL ACCOMMODATIONS 

QUALITY ACCORDING TO ONLINE TRAVEL AGENCY´S 

FEEDBACK 

SUMMARY 

 

The goal of this study was to assess the satisfaction level of customers in properties, which 

are members of the non-profit organsation Estonian Rural Tourism and which are the factors 

affecting it. The hypothesis was, that even though the property has flaws and has had several 

remarks, when the overall communication is good, the rating for the property is positive 

(H1). And secondly that the rating for properties with the Sign of Quality have a higher 

rating than the others (H2). 

The theoretical section of this thesis provides an overview according to thematical literature. 

It contains subjected sections of information about quality of service in tourism, pecularity 

of rural accommodation, opporutnities of getting customer feedback and the substance of 

online travel agency Booking.com. 

The empirical study conducted among members of the non-profit organisation Estonian 

Rural Tourism. According to the purpose, the data used for this study (the consumer-

generated ratings in Booking.com) was collected from March 2015 until April 2016.Were 

collected general ratings and ratings for different aspects of service: cleanliness, location, 

staff, free WiFi, comfort, facilities, and value of money. The data was dabulated in Excel for 

subsequent analysis. 

In addition, the entrepeneurs in rural tourism were asked to fill out an online questionnaire 

about how they get their feedback and their overall experience in using Booking.com.  They 

were also asked how satisfied they are with how their properties are operating according to 

different aspects. 

H1 was not proven correct, when a correlation analysis was done in which different aspects 

from Booking.com were compared against the average rating. More important than 

communication (aspect "staff") was aspect "cleanliness". H2 was proven when the results 
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from properties with the Mark of Quality were compared against properties from the whole 

sample. 

According to questionnaire, the entrepeneurs in rural accommodation find the most 

appropriate way to get feedback from their customers an informal conversation at the end of 

visit. Significant were also inscriptions in the guestbook and face to face interview. The 

opportunities of internet were less used. The most important of these are ratings and 

overviews in Booking.com and the Facebook. 

The key advantage of Booking.com is considered credibility among foreign tourists and the 

most disadvantage is considered high commission. 

In the future it would merit a closer study whether the higher rating of properties with the 

Mark of Quality, compared to the whole sample, has got something to do with clients 

informing themselves in advance about expert opinions on quality and wether the Mark of 

Quality issued to properties involved in rural-tourism is a factor for clients booking their 

accommodation through Booking.com. 
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Lisa 1. Küsimustik 

 

MTÜ Eesti Maaturism majutusettevõtete viisid välja selgitada külastajate rahulolu 

pakutava teenusega 

 

1. Majutuse tüüp* 

 Puhkeküla 

 Kodumajutus 

 Puhkemaja 

 Hostel 

 Külalistemaja 

 Motell 

 Hotell 

 Külaliskorter 

 

2. Majutuskohtade arv* 

 1-15 

 16-30 

 31-50 

 51-100 

 rohkem kui 100 

 

3. Asukoht* 

 Lõuna-Eesti (Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakond) 

 Lääne-Eesti (Hiiu, Lääne, Saare ja Pärnu maakond) 

 Põhja-Eesti (Harju, Ida-Viru, Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond) 

 

4. Hinnake palun võimalusi, mida olete süstemaatiliselt kasutanud klientidelt 

tagasiside saamiseks * 

 sobib Nii ja 

naa 

Ei sobi Ei ole 

kasuta

nud 

Siia saate soovi 

korral jätta 

selgitava 

kommentaari 

Facebook      

Twitter      

Trip.ee      

Booking.com      
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Hotelliveeb.ee      

Expedia.com      

Hotels.com      

TripAdvisor.com      

Puhkaeestis.ee      

Visitestonia.com      

Google Analytics      

Google      

Tagasisidevorm kodulehel      

Tagasisideleht kohapeal 

täitmiseks või e-postiga peale 

külastust 

     

Külalisteraamat      

Silmast-silma küsitlus      

Vabas vormis vestlus külastuse 

lõpus 

     

Muu võimalus      

 

5. Kas olete klientide tagasisidet arvestades teinud oma ettevõttes muudatusi 

pakutavate teenuste juures? * 

 Jah, arvestame iga tagasisidet ja täiustame teenuseid jooksvalt 

 Jah, teeme seda paaril korral aastas 

 Jah, teeme seda üks kord aastas 

 Jah, kuid mitte igal aastal 

 Ei ole olnud põhjust muudatusteks tagasiside tõttu, kliendid on kõigega rahul 

 Ei, muudatusi teeme muudel põhjustel, klientide tagasisidet ei arvesta 

 Muu (täpsusta) 

 

6. Kas Teie ettevõttel on kliendid, kes on Teie majutusteenust kasutanud korduvalt? * 

 Jah 

 Ei 

 Ei pea arvestust korduvkülastuste osas 

 Siia võite lisada täpsustava kommentaari 
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7. Millised on peamised põhjused, mille pärast eelistate kasutada Booking.com 

teenuseid? 

 Aitab täita majutuskohti madalhooajal 

 Välisturistid leiavad majutuse sageli Booking.com abil 

 Võimaldab broneerida 24/7 

 Suurepärane turunduskanal 

 Tagasiside saamise võimalus 

 Muu (täpsusta) 

 

8. Millised on peamised põhjused, mis piiravad soovi kasutada Booking.com teenuseid? 

 Vahendustasu on suur 

 Eelistame kogu maja korraga välja müüa 

 Broneeringute jälgimine on tülikas ja keeruline 

 Oleme kasutanud, kuid meile ei sobinud erinevatel põhjustel 

 muu (täpsusta) 

 

9. Märkige palun, mil määral olete enda ettevõttes rahul järgnevaga:* 

 Olen rahul Nii ja naa Ei ole 

rahul 

Ei oska 

öelda 

Majutuskohtade täituvus     

Väljakujunenud sihtgrupid     

Klientide maksevalmidus     

Hooaja jaotumine aasta lõikes     

Jäetud tagasiside     
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Lisa 2. Majutusasutuste Booking.com keskmised hinded ning hinded 

erinevate aspektide lõikes 
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PK1 9,1 9 8,9 8,3 9,2 8,6 10 7,5 

PK2 9 9 9,1 8,8 8,9 9 9 8 

PK3 8,7 8,7 9,3 8,6 8,3 8,4 8,9 7,2 

PK4 8,6 9,2 8,7 7,7 8,8 8,3 8,8 0 

PK5 8,6 9,6 8,6 8,2 8,3 7,9 8,9 7,3 

PK6 8,4 8,5 8 7,9 9,3 8,2 8,5 0 

PK7 8,3 8,8 8,3 7,3 8 8,5 9,2 5,8 

PK8 8,1 9,4 8,7 7 8,4 7,3 7,7 0 

PK9 8 9,2 7,1 7,5 8,3 7,5 8,3 6,3 

PK10 7,9 8,3 7,4 7,9 7,9 7,5 8,3 6,3 

PK11 7,8 7,8 8,2 7,7 8,8 7,9 6,3 6,3 

PK12 7,8 8 7,5 7,5 7,8 7,2 7,2 7,5 

PK13 7,7 8,3 7,5 7,1 7,8 7,1 8,6 8 

PK14 7,7 8,8 8 7,5 8,3 7 6,8 6,4 

PK15 7,6 8,5 8 7,5 8,5 7 6 0 

PK16 7,5 7,9 8 7,2 8,3 6,9 6,4 4,4 

PK17 7,4 8,3 7 7 8,3 7 7 7,8 

PK18 7,3 7,4 7 7 7,3 6,9 8 6,7 

PK19 7,3 7,7 7,4 7,4 7,4 7,2 7,1 7,5 

PK20 7,2 7 7,5 7,5 6,1 7,2 7 6,5 

PK21 7,2 8,1 7,5 6,8 8,2 6,6 7,3 3,9 

PK22 7 8,6 7,2 6,3 7,8 6 6,5 0 

PK23 6,5 7,2 6,3 6,3 6,9 6,3 6,1 6,9 

K1 9,7 9,9 9,7 9,6 9,8 9,4 9,5 9,2 

K2 9,4 9,9 9,7 9,1 9,2 9,1 9,5 9,3 

K3 9,3 9,9 9,4 9,3 8,8 8,9 9,5 8,8 

K4 9,2 9,6 9,6 9,2 8,5 8,9 9,4 7 

K5 9 9,3 9,3 8,6 9,6 8,6 8,8 0 

K6 9 9,7 9,2 8,9 8,9 8,1 9,5 8,6 

K7 8,9 9,8 9,1 8,9 7,9 8,2 9,3 9,6 

K8 8,9 10 9,2 7,9 8,8 8,3 9,2 10 

K9 8,4 8,9 8,5 8,5 8,1 7,9 8,5 8,3 
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Lisa 2 järg 
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K10 8,3 9,5 8,5 8,5 8 6,5 8,5 5 

K11 8,2 8,5 9,1 8,1 8,1 8,1 7,5 7 

K12 8,1 8,4 8,4 7,9 7,4 7,6 8,7 7,5 

K13 7,8 8,8 8 7,8 7,7 7,2 7,3 8 

K14 7,5 8,6 7,7 7,1 7 7,3 7,4 7,2 

K15 7,2 8,1 7,5 7,5 6,1 7,2 7 6,5 

K16 6,8 8,2 6,4 5,7 6,4 6,4 7,5 6,5 

K17 6,6 6,3 6,7 6,3 8,3 5,4 6,7 3,5 

PM1 9,5 9,7 9,5 9,7 9,2 9,7 9,2 0 

PM2 9,5 9,6 9,5 9,5 9,7 9,3 9,5 0 

PM3 9,4 9,7 9,7 9,3 9,3 8,6 10 10 

PM4 9,3 9,4 8,9 10 9,7 9,2 8,6 9,7 

PM5 9,3 9,8 9,3 9,2 9,4 9,1 9,3 0 

PM6 9,2 9,3 9,3 9,3 8,9 9,1 9,2 0 

PM7 9,2 9,3 9,7 9,5 9 8,5 9,5 6,7 

PM8 9 9,4 9,4 8,9 8,9 8,5 8,9 7,3 

PM9 8,9 9,1 9,5 8,6 8,8 8,2 9,1 0 

PM10 8,9 9,2 9,4 9 8,3 8,5 8,9 7,9 

PM11 8,8 9,6 9 8,6 8,5 8,3 9 8,5 

PM12 8,7 9,2 8,6 8,6 8,7 8,3 8,9 0 

PM13 8,7 8,6 9,3 9,3 8,3 8,3 8,5 7,5 

PM14 8,6 8,9 8,4 9,1 8,6 8,4 8,2 0 

PM15 8,5 8 9,1 8,4 9 8 8,6 6,1 

PM16 8,4 9,5 9,5 8 8 7,5 8 5,8 

PM17 8,3 9,5 8,5 8,5 8 6,5 8,5 5 

PM18 7,8 8,5 8,5 8 6,5 8 7,5 5 

PM19 7,7 7,6 7,5 7,9 7,8 7,6 7,6 6,8 

PM20 7,2 8,1 7,5 7,5 6,1 7,2 7 6,5 

PM21 6,7 7,9 7,2 5,9 6,2 5,9 7 7 

PM22 6,7 6,9 5,8 6,7 7,9 6,3 6,5 6,3 

PM23 6,2 6,9 5,6 6,9 6,3 6,3 5 0 

HS1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,3 8,6 9,5 0 

HS2 8,2 9,1 8,1 7,2 8,8 7,5 8,5 6,3 

HS3 8,1 8,9 8,2 7,3 8,5 7,3 8,3 0 

HS4 8 8,9 8,6 7,9 7,2 7,5 8,2 7,5 

HS5 7,7 8,3 7,6 7,2 8,1 6,7 8,1 7,4 
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Lisa 2 järg 

N
im

i 

K
es

k
m

in
e 

P
er

so
n
al

 

P
u

h
tu

s 

H
u

b
as

u
s 

A
su

k
o

n
t 

M
u

g
av

u
s 

H
in

n
a/

k
v

al
it

ee
d

i 

su
h

e 

T
as

u
ta

 W
iF

i 

HS6 7,7 8,4 7,9 6,9 7,9 6,9 8,2 5,4 

HS7 5,2 6,4 3,6 5 6,8 4,7 4,7 0 

KM1 9,5 9,6 9,7 9,7 9,2 9,2 9,4 8,8 

KM2 9,2 9,6 9,7 9,3 8,5 9,2 8,8 9,3 

KM3 9,2 9,5 9,6 9,1 9,1 9 9 8,7 

KM4 9,1 9,1 9 9,1 9,2 9,1 9,4 8,8 

KM5 8,9 9,5 9 8 10 7,5 9,5 9,4 

KM6 8,9 9,7 9,5 8,9 8,3 8,5 8,8 7,8 

KM7 8,8 9,5 8,6 8,7 8,7 8,5 9 7,5 

KM8 8,7 10 8,2 7,9 8,8 7,9 9,7 0 

KM9 8,7 8,7 9,3 8,6 8,3 8,4 8,9 7,2 

KM10 8,7 9 9,2 8,5 8,5 8,4 8,7 8,3 

KM11 8,6 9,6 9,1 8,6 7,9 8,1 8,5 8,4 

KM12 8,6 9,4 8,6 8 8,5 7,9 9,1 6,7 

KM13 8,5 8,4 8,4 8,4 8,9 8,2 8,6 8,2 

KM14 8,5 9,1 8,7 8,2 8 8 9 6,7 

KM15 8,4 9,1 8,3 8 9 7,4 8,7 6,3 

KM16 8,4 8,9 8,5 8,5 8,1 7,9 8,5 8,3 

KM17 8,4 8,8 8,8 8,2 8,4 7,9 8,5 8,8 

KM18 8,3 8,9 8,1 7,7 8,9 7,9 8,3 8,1 

KM19 8,2 7,2 9,1 8,8 7,8 8,1 8,5 0 

KM20 8,2 8,8 8,4 7,8 8,2 7,8 8,5 6 

KM21 7,8 8,8 8,1 7,7 8,2 7,2 7 7,4 

KM22 7,7 8,8 8 7,5 8,3 7 6,8 6,4 

KM23 7,5 8 7,8 6,7 8 6,6 7,6 6,1 

KM24 7,4 8,8 7,5 6,4 8 6,8 7,3 7,5 

KM25 7,4 8,2 7,2 7 7,9 7 7 6,2 

MO1 8,9 9,5 9,2 8,5 8,7 8,5 8,8 7,7 

MO2 7,7 8,2 7,4 7,1 7,9 7 8,6 5,8 

MO3 7,1 7,9 6,7 6,7 7,5 6,7 7,3 7,9 

HO1 9,2 9,6 9,5 9,6 9,2 9,3 8 8,9 

HO2 8,9 8,7 9,4 8,9 9,1 8,7 8,5 8,1 

HO3 8,7 8,1 9,2 9 8,7 8,6 8,3 8,6 

HO4 8,7 8,5 9 9 8,8 8,6 8,2 8,7 

HO5 8,6 9,1 8,8 8,1 9,3 8,1 8,5 8,6 

HO6 8,4 8,6 8,8 8,2 8 8,3 8,3 8 
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Lisa 2 järg 
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HO7 8,4 8,4 9 8,5 8,6 8 8,2 9 

HO8 8,3 8,5 8,7 8 8,6 8,4 7,8 7,5 

HO9 8,3 8,6 8,7 8,3 8,6 7,6 7,8 6,4 

HO10 8,2 8,7 8,8 7,9 7,9 7,7 8,3 6,3 

HO11 8,1 9 8,6 7,5 8,5 7,4 7,7 7,8 

HO12 8,1 8 8,3 8 8,9 7,6 7,6 5,5 

HO13 8,1 8,1 8,4 7,9 9 7,8 7,7 7,5 

HO14 8 7,9 8,6 7,8 8,6 7,8 7,2 8,1 

HO15 7,9 8,2 8,6 7,9 8,5 7,4 7,1 8,4 

HO16 7,9 8,6 7,9 7,2 8,2 7,3 8 5 

HO17 7,8 8 8,5 7,5 7,8 7,1 7,6 7,9 

HO18 7,7 7,6 8,2 7,6 8,1 7 7,5 6,7 

HO19 7,6 7,8 8 6,9 7,9 7,5 7,3 7,5 

HO20 7,5 7 8,2 7,3 7,9 7,3 7,1 6,1 

HO21 7,2 7,7 7,3 6,7 7,4 6,9 6,9 7,3 
Märkus. PK = puhkeküla, K = kodumajuuts, PM = puhkemaja, HS = hostel, KM = külalistemaja, MO = 

motell, HO = hotell 
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lLisa 3. Maamajutuse järku/ökomärgist omavate majutusasutuste 

Booking.com keskmised hinded ning hinded erinevate aspektide lõikes 
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K1 3 9,7 9,7 9,6 9,8 9,4 9,9 9,5 9,2 

PM1 3 9,5 9,5 9,7 9,2 9,7 9,7 9,2  0 

PM3 2 9,4 9,7 9,3 9,3 8,6 9,7 10 10 

K3 2 9,3 9,4 9,3 8,8 8,9 9,9 9,5 8,8 

K4 2 9,2 9,6 9,2 8,5 8,9 9,6 9,4 7 

PM6 3 9,2 9,3 9,3 8,9 9,1 9,3 9,2  0 

PK2 2 9 9,1 8,8 8,9 9 9 9 8 

K5 2 9 9,3 8,6 9,6 8,6 9,3 8,8  0 

PM8 3 9 9,4 8,9 8,9 8,5 9,4 8,9 7,3 

PM10 3 8,9 9,4 9 8,3 8,5 9,2 8,9 7,9 

PM11  3 8,8 9 8,6 8,5 8,3 9,6 9 8,5 

KM7 3 8,8 8,6 8,7 8,7 8,5 9,5 9 7,5 

KM9 3 8,7 9,3 8,6 8,3 8,4 8,7 8,9 7,2 

PM12 2 8,7 8,6 8,6 8,7 8,3 9,2 8,9  0 

PM13 2 8,7 9,3 9,3 8,3 8,3 8,6 8,5 7,5 

PK6 2 8,4 8 7,9 9,3 8,2 8,5 8,5  0 

K11 3 8,2 9,1 8,1 8,1 8,1 8,5 7,5 7 

PK12 3 7,8 8,2 7,7 8,8 7,9 8 6,3 6,3 

PK11 2 7,8 7,5 7,5 7,8 7,2 7,8 7,2 7,5 

K13 3 7,8 8 7,8 7,7 7,2 8,8 7,3 8 

PK14 3 7,7 8 7,5 8,3 7 8,8 6,8 6,4 

PM19 2 7,7 7,5 7,9 7,8 7,6 7,6 7,6 6,8 

PK23 2 6,5 6,3 6,3 6,9 6,3 7,2 6,1 6,9 

HS1 Green Key 9,1 9,1 9,1 9,3 8,6 9,1 9,5  0 

HO2 Green Key 8,9 9,4 8,9 9,1 8,7 8,7 8,5 8,1 

HO4 Green Key 8,7 9 9 8,8 8,6 8,5 8,2 8,7 

HO11 Green Key 8,1 8,6 7,5 8,5 7,4 9 7,7 7,8 

HO13 Green Key 8,1 8,4 7,9 9 7,8 8,1 7,7 7,5 
Märkus. PK = puhkeküla, K = kodumajuuts, PM = puhkemaja, HS = hostel, KM = külalistemaja, HO = hotell 

 

 



52 
 

Lisa 4. Korrelatsiooniväljade joonised aspektide kaupa kõigi 

majutusettevõtete lõikes 

 

 

Joonis 10. Korrelatsiooniväli aspekt „puhtus“ 

 

Personal 

 

Joonis 11. Korrelatsiooniväli aspekt „personal“ 
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Joonis 12. Korrelatsiooniväli aspekt „hubasus“ 

 

 

Joonis 13. Korrelatsiooniväli aspekt „asukoht“ 
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Joonis 14. Korrelatsiooniväli aspekt „mugavus“ 

 

 

Joonis 15. Korrelatsiooniväli aspekt „hinna/kvaliteedi suhe“ 
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Joonis 16. Korrelatsiooniväli aspekt „tasuta WiFi“ 
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