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SISSEJUHATUS 

 

Kindlasti on paljud inimesed mingil eluetapil mõelnud rajada oma ettevõtet. Olgu siis selleks 

põhjuseks majandusliku olukorra parandamine, võimalus enda tööaega planeerida, 

saavutada sõltumatus tööandjast, suurepärane äriidee või lihtsalt soov ennast realiseerida. 

Põhjuseid ettevõtlusega alustada on kindlasti palju ja neid kõiki  ei jõuakski üles loendada. 

Ettevõtlikud inimesed on majanduse alus, läbi nende rajatud ettevõtete luuakse töökohti. 

Ettevõtlusega võib tegeleda hobi korras, osalise või täistööajaga.  

Ettevõtte planeerimisel on oluline koostada äriplaan, mis on ettevõtte alus. See loob 

võimalusi taotleda ettevõtlustoetusi ning leida investoreid ja saada laenu. Äriplaan aitab 

analüüsida tegevusala protsesse alates ideest kuni ettevõtte  teostamiseni. Äriplaani 

koostamisel tuleb silmas pidada ettevõtte tüüpi, tegevusala ja suurust. Edukamad on need 

ettevõtjad, kellel on selgelt seatud eesmärgid. 

  

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on  läbi viia majandusteoreetilistel alustel põhinevad 

uuringud ja analüüsid seiklusturismi ettevõtte rajamiseks ning koostada nende alusel 

äriplaan. Rajatav ettevõte hakkab tegelema loodusturismi valdkonnas ja pakkuma paintballi 

teenust koos sauna ja toitlustusega.  

 

Eesmärgi saavutamiseks püstitatakse järgmised ülesanded: anda teoreetiline ülevaade 

loodusturismist ja sellel põhinevatest turismivormidest, anda ülevaade ettevõtte 

planeerimise protsessist ja tuua välja teoreetilised alused äriplaani koostamiseks ning 

tutvustada osaühingu asutamisel vajalikke tegevusi Eestis, koostada praktiline äriplaan. 

  

Antud bakalaureusetöö on jagatud neljaks osaks. Esimeses osas esitatakse plaanitud ettevõtte 

tegevusala liik, mis on üks loodusturismi alaliike ja selle tõttu antakse teoreetiline ülevaade 

loodusturismist ja selle potentsiaalist ning kirjeldatakse loodusturismi erinevaid vorme, 

käsitletakse  äriplaani loomiseks vajalikke protsesse ja teoreetilise teadmisi, sealhulgas 

äriplaani struktuurilist ülesehitust ja äriplaani vajalikkust. Antakse ka ülevaade toimingutest, 

mis on olulised osaühingu loomisel Eestis. 

  

Teises osas ehk metoodikas kirjeldatakse täpsemalt, milliseid meetodeid kasutati loodava 

ettevõtte majanduskeskkonna ja ettevõtte sisemiste nõrkuste ja tugevuste analüüsimiseks. 
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Kolmandas osas ehk tulemustes analüüsitakse täpsemalt ettevõtte tegevusala, seatud 

eesmärke, pakutavaid teenuseid, turusituatsiooni, konkurentsi ja turundustegevust. Viiakse 

läbi loodava ettevõtte SWOT ning keskkonna- ja riskianalüüs. 

  

Neljandas osas ehk arutelus kirjeldatakse täpsemalt, milliste tulemusteni jõuti läbi erinevate 

analüüside ning uuringute ja võrreldakse neid töö teoreetilise osaga. 

  

Praktilise äriplaani koostamine peaks andma vastuse, kas antud äriplaan on teostatav ja 

jätkusuutlik ning orienteeritud kasumlikkusele. Praktiline äriplaan on paigutatud lisasse. 
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 

 

1.1 Loodusturism tegevusalana 

 

Seoses elujärje paranemisega on  kogu maailmas tõusuteel  inimeste hulk, kes otsivad uusi 

vaba aja veetmise võimalusi, kes soovivad veeta oma vaba aega reisides ja nö. laiseldes,  

külastades erinevaid vaatamisväärsusi ja sihtkohti (Page 2007:2). 

Sõna “turism” tähendab Maailma Turismiorganisatsiooni andmetel reisimist väljapoole oma 

tavalist elukeskkonda meelelahutuse, äri või muul eesmärgil kauemaks kui 24 tunniks ning 

reisi eesmärk ei ole seotud töötamise ega ajateenistusega (UNWTO 2011). 

 

Kõige kiiremini kasvav turismivorm on loodusel põhinev turism. Maailma 

Turismiorganisatsiooni andmetel moodustab loodusturism umbes 20 protsenti maailma 

turismisektorist (Kuenzi and McNeely 2012:2). Loodusturism on turismivorm, kus elamuse 

saamiseks ja ressursiks on looduskeskkond, erinevad looduslikud vaatamisväärsused ning 

looduses toimuvad tegevused  (Looduskaitse arengukava...2012:11). Loodusturismi 

külastajate peamine eesmärk on külastada inimtegevusest rikkumata paiku looduses, et saada 

kogemusi ja nautida looduses viibimist (Kuenzi and McNeely 2012:3). Veel üheks 

eesmärgiks on pakkuda puhkust looduses ja seda läbi keskkonnasäästliku mõtteviisi, et 

inimesed käituksid looduses vastutustundlikult. Inimtegevuse kahjulikku mõju loodusele 

aitaks vähendada suurem keskkonnateadlikus. Seda saavad pakkuda ka ettevõtjad, kes on 

antud valdkonnas rohkem pädevad, kes on omandanud hariduse loodusteaduste valdkonnas. 

Teadmisi saab edasi anda läbi tegevuste, mis leiavad aset looduses või on muul moel looduse 

suhtes õpetlikud. Eriti edukalt saab suurendada huvi läbi aktiivsete tegevuste looduses. 

Nõnda avaneb hea võimalus looduse vahendamise teel kujundada ümber inimeste hoiakut 

keskkonna suhtes ja luua otsene side inimese ja looduse vahel (Loodusturismi käsiraamat... 

2007:4). 

Eestis on loodusturism üha rohkem  populaarsust koguv turisminduse liik, millel on kõvasti 

potentsiaali (Loodusturismi käsiraamat...2007:13) ja paljud ettevõtjad on huvitatud sellel 

alal tegutsemisest ning on loomulik, et ettevõtja tahab teenida oma tegevusega kasumit, kuid  

kasumit taga ajades tuleb jälgida, et ei kahjustataks oma tegevusega ümbritsevat keskkonda 

(Burns 2016:23). 
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Loodusturismil on mitmeid erinevaid vorme, antud töös keskendutakse neile, mis on enam 

seotud rajatava ettevõttega. 

  

Maaturism on üks kiiremini kasvavaid turismi vorme. Muutused turismisektoris toovad 

ettevõtjad maale, et pakkuda siin uusi ja trendikaid teenuseid külastajatele. Nõudlus 

maaturismi teenuste järgi pakub mitmeid uusi võimalusi, kuid on ühtlasi ka ohuks 

ümbritsevale keskkonnale (Roberts and Hall 2001:147). Maal saab pakkuda tänu 

ümbritsevale keskkonnale erinevaid teenuseid ja atraktsioone, mis on otseselt seotud 

maastikutüübi ära kasutamisega. Maaturismi puhul mängib ümbritsev loodus tähtsat rolli, 

sest moodustab kõige olulisema osa pakutavast teenusest. Ettevõtjal peab olema teadmisi ja 

oskusi, et kasutada ümbritsevat ressursi targalt ja säästlikult (Roberts and Hall 2001:147-

148). 

 

Ökoturism pakub võimalusi külastada rikkumata ja saastamata loodusalasid eesmärgiga 

õppida tundma ja jälgida seal kasvavaid taimi ning elavaid loomi või nautida erinevaid 

kultuurisündmusi ja üritusi. Ökoturism on säästva turismi üks vorme. Säästva turismi 

peamine eesmärk on üheaegselt vähendada negatiivset jalajälge keskkonnale ja panustada 

kogukonna arengusse (Kuenzi and McNeely 2012:3). 

 

Seiklusturismi sisuks on füüsiliselt aktiivne, sportliku iseloomuga tegevus, mis sisaldab 

teatud riski ja toimub looduskeskkonnas ning võimaldab inimestel positiivsete elamuste 

saamist. Selline aktiivne tegevus, mis arendab oskusi ja pakub ühtlasi ka puhkust, omab 

tohutut potentsiaali. Seiklusturismi teeb eriti nauditavaks see, et ta sisaldab endas  

riskitegurit, mis eeldab füüsilist vastupidavust ja oskust looduskeskkonnas toime tulla 

(Kuenzi and McNeely 2012:3). 

 Seiklusturismi kirjeldamiseks sobivad väga hästi sõnad nagu „väljakutse“, „fantaasia“, see 

turismivorm on äärmiselt loominguline ja kaasahaarav. Ainukeseks piiriks on inimese 

kujutlusvõime, võimalustel piirid puuduvad. See omadus teeb seiklusturismist ühe kiiremini 

kasvava turismi sektori (Roberts and Hall 200:165-166).  

Antud töös käsitletava ettevõtte „PIUSA PALL OÜ“ tegevus kvalifitseerub seiklusturismi 

alla, sest paintballi mäng, mida pakub ettevõte, on kehaliselt aktiivne ja rohkesti adrenaliini 

tekitav sportlik tegevus, mis toimub looduskeskkonnas. 

 

  



9 
 

1.2 Äriplaani koostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid 

 

1.2.1 Äriidee 

 

Äriideed sünnivad erinevatel põhjustel, olgu see siis vajaduspõhine, mis rahuldab kellegi 

vajadusi või soov midagi uut moodi teha. Ümbritsev keskkond pakub selleks uusi ideid ja 

lahendusi (Suppi 2013:43). Ent heast äriideest alati ei piisa, kõige perspektiivikam on valida 

tegevusala mida saab hästi edasi arendada (Sirkel jt 2008:41). 

SA INNOVE 2008 õppematerjalides on käsitletud uuringut milles selgus, et 60 protsenti 

vastanutest olid saanud oma äriidee tehnoloogia edasi arendamise võimalustest ja 20 

protsenti vastanutest väitsid, et nende äriidee oli saanud alguse juhusest või 

kokkulangevusest (Sirkel jt 2008:44). 

 

Oluline on leida endale äriidee, mille puhul pakutaval tootel või teenusel oleks huvilisi, kes 

oleksid nõus maksma antud toote/teenuse eest raha. Tänapäeval vahetub tehnoloogia väga 

ruttu ja selleks, et kliendil oleks jätkuvalt huvi pakutava teenuse/toote järgi peab olema loov 

ja paindlik ning valmis uuendusteks. Heal ideel ei pea olema palju huvilisi, tähtis on eristuda 

teistest pakkujatest ja pakkuda midagi, mis on antud hetkel turul ainulaadne (Sirkel jt 

2008:14). 

Hea idee ei garanteeri alati edu. Eduka idee elluviimiseks tuleb läbi töötada kogu protsess 

alates ideest kuni ettevõtte elluviimiseni. Parim viis, kuidas seda teha välistades võimalikult 

palju riske, on  koostada äriplaan.  

 Äriidee elluviimine eeldab teatud omadusi. Ettevõtlikul inimesel on isikuomadused, mis 

soodustavad ettevõtlusega tegelemist või teadmised ja oskused, mis aitavad tegutseda 

ettevõtjana. Mõistet “ettevõtja” saab iseloomustada mitmel moel. Üldiselt mõistetakse selle 

all inimest, kes püüdleb oma eesmärkide poole, et saada rahalist kasu oma ideede elluviimise 

eest (Suppi 2013:26-27). 

 

Ettevõtja peaks vastama järgnevatele kriteeriumitele: loov ja innovaatiline, enesekindel ja 

energiline, riskialdis ja otsustuskindel, hea suhtlemisoskusega ja koostööaldis (Sirkel jt 

2008:13). 
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On läbi viidud uuringuid, mille tulemusena osutusid edukamaks need inimesed,   kellel olid 

olemas need vajalikud isikuomadused või olid nad valmis end selles suunas arendama 

(Pickle and Abrahamson 1991:11-12). 

 

1.2.2 Äriplaani planeerimise protsess 

 

Äriplaani koostamist tuleb alustada eelplaneerimisest. Kohe algusest peale on oluline omada  

selget pilti oma ideest ja nende võimalikust teostamisest praktiliste tegevuste abil. 

Planeerimine peab näitama reaalseid tegevusi, mis on vaja  ära teha ning kuidas need 

tegevused mõjutavad tulevast ettevõtet. Eelplaneerimine aitab välja selgitada ja vältida 

murekohti, ennetada võimalikke probleeme, aitab saada täpsemat ülevaadet vajalikest 

tegevustest ning juhtida protsesse vastavalt tegevuskavale (Burton and Michael 1992:16). 

Planeerides tegevusi, on oluline panna paika teostatavate ülesannete järjekord. Peale selle 

on planeerimise protsessi jooksul kasulik esitada suunavaid küsimusi ja seejärel  leida neile 

vastuseid või loogilisi lahendusi. Kirja pandud plaan peab olema selge ja kergesti loetav 

(Burton and Michael 1992:16). Äriplaanist peaks aru saama ka inimene, kes ei ole antud 

valdkonna spetsialist (Sirkel jt 2008:84). Kui sa ei suuda kirjeldada äriplaani lihtsalt ja 

lühidalt, võib see tähendada, et äriplaan  ei ole korralikult läbi mõeldud. Sageli ei suuda 

ettevõtted turul konkureerida just selle tõttu, et neil puudub põhjalik planeering (Bangs 

2002:13). 

Uurimus, mille viisid läbi Whelan ja Sisson 1993.aastal, paljastas viis põhilist nõrka kohta 

planeerimisel: poolik planeerimine, ebaefektiivne protsesside juhtimine, halb 

kommunikatsioon, vähe jätkutegevusi ning vähesed hüved ja kompensatsioon (Philips and 

Moutinho 1998:3). 

 

Äriplaan peab vastama sinu ideedele, kogemustele ja ootustele. Järgides planeeritud 

protsessi suudad vältida vigu ning säästa aega ja raha (Bangs 2002:X). 

Paratamatult kaasnevad planeerimisel ka  probleemid, mis vajavad sekkumist. Oluline on 

leida probleemi põhjus ja otsida efektiivne lahendus sellele. Leida alternatiive, mida on 

võimalik kasutada ning sõnastada  need selgelt ja arusaadavalt. Probleemide ilmnemisel  on 

oluline võtta vastutus ja teha otsuseid, mis on vajalikud olukorra parandamiseks (Burton and 

Michael 1992:34). 
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Et muutused keskkonnas toimuvad pidevalt, siis tuleb planeerimisel olla paindlik ja 

arvestada võimalike muutustega, nendeks tuleb lihtsalt valmis olla (Burton and  Michael 

1992:87). 

Majandusteadlased on öelnud, et organisatsiooni ellujäämine sõltub suuresti sellest, kui hästi 

suudetakse kohaneda pidevalt muutuvas keskkonnas (Philipse and Moutinho 1998:58-59). 

Lõpuks tuleb plaan veelkord objektiivselt üle vaadata, kaaluda läbi planeeritud tegevuste 

tugevad ja nõrgad küljed, seejuures võivad saada nähtavaks ka uued võimalused, mida 

ennem ei märgatud (Bangs 2002:1). 

  

 Äriplaani koostamisel on kasulik lähtuda järgnevatest küsimustest (Bangs 2002:13): 

Missugune on sinu äri? 

Millist teenust/toodet sa pakud? 

Kui suur on oodatav tulu antud ärivaldkonnast? 

Mis annab sulle konkurentsieelise? 

Miks just see asukoht? 

Kas on olemas oskused ja teadmised, mis on vajalikud juhtimaks protsessi? 

Kas rahalised vahendid on olemas ja kättesaadavad? 

 

Järgnevalt vaatame, missugused nõudmised esitatakse äriplaani koostamisele Eestis. Eesti 

Töötukassa on välja töötanud äriplaani struktuuri ja selles sisalduvad teemad järgnevalt: 

äriplaani kokkuvõte, loodava ettevõtte üldandmed, visioon, missioon, eesmärgid, 

ärikeskkond, SWOT analüüs, toode/teenus, põhiprotsessid, omahinna arvestus, turg, 

kliendid, konkurents, turundustegevus, personal, juhtimine, riskianalüüs, ettevõtte 

käivitamise tegevuskava, finantsplaneerimine ja lisad (Äriplaani koostamise...2014:2). 

 

1.2.3 Äriplaani kokkuvõte ja ettevõtte üldandmed 

 

Äriplaani kokkuvõtte on lühike ja kokkuvõtlik ülevaade äriplaanist. Kokkuvõte peab 

sisaldama kõike olulist, mis on seotud antud äriga.  Näiteks peab see kirjeldama 

toodet/teenust ja  selle hinda ning asukohta (Gerson and Shotwell 1991:8). Peale selle  

annab äriplaani kokkuvõte ülevaate ettevõtte  plaanitud tegevustest, konkurentidest, 

turuolukorrast ja finantsprognoosidest. Äriplaan aitab näha puudusi  ja läbimõtlemata 

tegevusi. Äriplaani koostamise eesmärgiks ei tohiks olla ainult erinevate toetuste küsimine. 
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See on  hea abivahend ettevõtjale ettevõtte rajamisel (Sirkel jt 2008:86). Kokkuvõte ei tohiks 

olla pikem, kui kolm lehekülge (Gerson and Shotwell 1991:8). 

Ettevõtte loomisel tuleb välja tuua olulisemad üldandmed, mis annavad ülevaate ettevõttest.  

Eesti Töötukassa äriplaani koostamise abimaterjal (vt tabel 1) näitab millised üldandmed on 

vaja lisada ettevõtte loomisel. Tabel näitab, mis tüüpi ettevõttega on tegemist, kes on omanik 

ja millega ettevõte tegeleb (Äriplaani koostamise...2014:4). 

 

 

Tabel 1. Loodava ettevõtte üldandmed (Äriplaani koostamise...2014:4). 

 

EMTAK koodi ja tegevusala määramiseks kasutatakse vastavat tabelit, mille alusel 

liigitatakse ettevõtte tegevus vastavalt  EMTAK koodile. EMTAK on Eesti Majanduse 

Tegevusalade Klassifikaator (EMTAK selgitavad...2008). 

1.2.3.1 Missioon ja visioon 

 

Igal ettevõttel peavad olema missioon ja visioon. Missioon põhjendab ettevõtte olemasolu 

vajalikkust ning näitab, mida soovitakse korda saata kliendi vajaduste rahuldamiseks. 

Olulise tähtsusega on järgnevad tegurid:  milliseid tarbijate vajadusi rahuldatakse, millise 

sihtrühma vajadusi rahuldatakse ning kuidas tarbijate vajadusi rahuldatakse ja kuidas erineda 

teistest ettevõtetest (Varendi ja Teder 2008:42). 
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Missiooni sõnastamisel ei tohiks kasutada pikka ja venivat teksti, sõnastus peaks olema 

lühike ja lööv. Soovitatav on rõhutada ettevõtte tugevusi ja eeliseid konkurentide ees 

(Varendi ja Teder 2008:42). 

 

Visioon on ettevõtte pikaajaline nägemus oma tuleviku plaanidest. Ettevõtte visioon peaks 

olema kirjeldatud lühidalt, suunatud arengule, motiveeriv ja positiivse sõnumiga, aidates 

sellega kaasa ettevõtte eesmärkide realiseerimisele. Hästi sõnastatud visioon aitab eristuda 

konkurentidest, mõista ettevõtte identiteeti ja arengusuundi (Varendi ja Teder 2008:43). 

1.2.3.2 Eesmärgid 

 

Eesmärk on kavandatud tegevuse lõpptulemus, see näitab, kuhu tahetakse jõuda teatud aja 

jooksul. Eristatakse pea- ja kõrvaleesmärke, Ettevõtte peaeesmärk on kasumi teenimine. 

Ettevõtte eesmärgid fikseeritakse, kusjuures seatakse nii pika- kui ka lühiajalisi eesmärke, 

mille suunas liigutakse etappidena st et pikaajaliste eesmärkideni jõutakse läbi lühiajaliste 

eesmärkide. Vaheetappides saab hinnata, millised eesmärgid on saavutatud ja kui suures 

ulatuses. Eesmärke peab saama mõõta, nad ei tohi olla arusaamatud ja üldistavad. 

 

Eesmärkide seadmisele ja täitmisele aitavad kaasa järgnevad pidepunktid: tähtajad, reaalsus, 

mõõdetavus, tulemustele suunatud ja konkreetsus (Varendi ja Teder 2008:46). 

1.2.3.3 Ärikeskkonna analüüs 

 

Ärikeskkonna analüüsimisel ja uurimisel on tänapäeval võimalik kasutada PESTLE 

meetodit, mis on koondanud ühte poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed, tehnoloogilised, 

juriidilised ja looduskeskkonnast tulenevad tegurid. Antud analüüs annab vastuse, kuidas 

need tegurid mõjutavad  ettevõtte tegevusala  (Varendi ja Teder 2008:15). 

 

Näiteks õppematerjalis “Ideest eduka ettevõtteni” kirjeldavad Sirkel ja kaasautorid  

kaasaegset kiiresti arenevat tehnoloogiat kui ettevõtte edu võtit. Tänapäeval on kaasaegne 

tehnoloogia, teadmised ja innovaatilisus väga tähtsal kohal ettevõtte arendamisel (Sirkel jt 

2008:24). 

 

SWOT analüüs on tõenäoliselt kõige tuntum ja laialt levinud ettevõtte analüüsi mudel. Selle 

abil saab välja selgitada ettevõtte sisemised tugevused ja nõrkused ning välised võimalused 
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ja ohud tulevikus . Nimetus SWOT tuleb inglisekeelsete sõnade algustähtedest, milleks on 

neli märksõna (Varendi ja Teder 2008:10): 

- tugevused (strengths) 

- nõrkused (weaknesses) 

- võimalused (opportunities) 

- ohud (threats) 

 

Tugevused on näiteks unikaalne toode, madalad püsikulud ja koolitatud personal. Nõrkused 

on suured üldkulud, madal krediidivõime ja halb maine ostjate seas. Ettevõtte võimalused 

tulevikus on näiteks uue sihtrühma tekkimine ja riigipoolne tugi tegevusalale. Ohud, mis 

võivad tulevikus saatuslikuks saada, on rahvastiku vähenemine piirkonnas ja ostjate 

eelistuste muutumine. Tugevuste ja võimaluste puhul peaks rõhuma pikaajalistele 

näitajatele, milles võib kindel olla. Nõrkuste ja ohtude puhul saab hinnata skaalal nende 

esinemise tõenäosust ja kahju ulatust ning esitada need tähtsuse järjekorras (Varendi ja Teder  

2013:11-12). 

SWOT analüüs tehakse igale ettevõttele eraldi. SWOT analüüsi tehes tuleb lähtuda sellest, 

et iga ettevõte on ainulaadne ning arvestada antud ettevõtte olukorda ja võimalusi (Suppi 

2013:58).  

1.2.3.4 Toode/teenus 

 

Toode on teatud hulk esemeid, mida toodetakse ja müüakse kliendile koos kõigi kaasnevate 

hüvedega, sama kehtib ka teenuse kohta. Teenus ei pea olema käega katsutav nagu 

konkreetne toode, aga peab siiski tulemuse andma (Suppi 2013:182). 

Autorid Tukker ja Tischner kirjeldavad oma teoses  teenuse/ toote protsessi kui väärtust, mis 

koosneb reaalsetest toodetest, teenuste disainist ja on kombineeritud niimoodi, et suudavad 

täita lõpptarbija vajadusi. Sellisel juhul peavad toode ja teenus olema seotud ning väärtus 

peab tulenema nii teenusest kui tootest (Tukker and Tischner 2006:31). 

Sama toode/teenus võib rahuldada tarbija erinevaid vajadusi. Näiteks fotoaparaat on ühele 

tarbijale töövahend ja teisele vahend jäädvustamaks erinevaid koosviibimisi (Sirkel jt 

2008:95).  
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Erinevad autorid soovitavad jagada hüved kolme gruppi (Sirkel jt 2008:96): 

1. standardsed hüved on näiteks toote garantii, mis on laialt levinud ettevõtete puhul 

ja mis ei anna eelist konkurentide ees; 

2. ettevõttest tulenevad hüved on näiteks pikaajalised kogemused teatud ettevõtte 

valdkonnas, mis on eelis konkurentide ees; 

3. eristatavad hüved on näiteks ainulaadne ettevõte turul, mis omab patenti või on 

ainuke esindaja/maaletooja. See annab suure eelise konkurentide ees. 

 

Toode/teenus võib olla suurepärane, aga sellest ei piisa, kui puudub turg. Kui pole tarbijaid, 

siis puudub ettevõttel käive. Selleks et tootel/teenusel oleks tarbijaid, tuleb eristuda 

konkurentidest. Tarbijad peavad teadvustama, et sinu pakutav teenus on turul uus ja huvitav 

ning peegeldab tarbijate uskumusi. Eriti tuleb kasuks, kui toode on täiesti unikaalne (Everett 

2008:87). 

1.2.3.5 Põhiprotsessid 

 

Tootmise, teenindamise põhiprotsess hõlmab pikka tegevuste ahelat alates varustuse 

hankimisest kuni kliendini jõudmiseni. Äriplaanis tuleb kõiki neid tegevusi järk- järgult 

kirjeldada, tuua välja, kui palju võtab aega iga plaanitud tegevus ja anda ülevaade olemas 

olevatest vahenditest. Samuti tuleb näidata, kuidas toimib logistiline lahendus ja muu 

kooskõlastus toote/teenuse pakkumisel. Samuti tuleb kirja panna tootmisprotsessis kasutatav 

tehnika ning teenindusala puhul ka broneerimine ja ettevõtte lahtiolekuajad.  

Käivitusperiood, mis kulub ettevõttel müügikäibeni jõudmisele, sisaldab koostöölepinguid, 

tarnijaid ja makseid (Äriplaani koostamise...2014:7-8). 

1.2.3.6 Omahinna arvestus 

 

Et ettevõtte peamine eesmärk on teenida kasumit, on eriti oluline määrata tootele/teenusele 

kõige optimaalsem hind. Liiga madala hinna puhul võib ettevõtte jääda kahjumisse ja 

põhjendamatult liiga kõrge hinna määramisel võib samuti ettevõtte jääda kahjumisse, sest 

keegi ei pruugi osta liiga kallist toodet/teenust (Sirkel jt 2008:97). 

 

Hinna määramisel soovitab M. Sirkel silmas pidada, et kulukeskne hinnakujundus 

arvutatakse omahinna ja mõistliku juurdehindluse suhtes ning tarbija hinnatajust lähtuv 

hinnakujundus sõltub sellest, kui palju tarbija on nõus maksma antud toote/teenuse eest. 
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Hind ei ole tarbijale kõige olulisem, vaid sõltub suuresti sellest, mis ta saab selle eest. Samuti 

sõltub hind suuresti turundusmeetodist, reklaamist ja toote/teenuse kvaliteedist ja  

konkurentsi tõttu välja kujunenud turuhinnast (Ibid.:97). 

1.2.3.7 Turg ja kliendid 

 

Sihtrühma leidmisel on oluline analüüsida erinevaid komponente, mis aitavad  leida 

potentsiaalseid kliente ehk inimesi, kes vastavad kriteeriumitele, kellele on suunatud antud 

teenus/toode. Suureks abiks on siin turuanalüüsi ja segmenteerimise teostamine. 

Segmenteerimine toimub demograafiliste, geograafiliste ja sotsiaal-psühholoogiliste 

aspektide alusel. Geograafilise aspekti moodustavad elukoht ja töökoht. Demograafiline 

aspekt on sissetulek, sugu, haridus, pere suurus ja hobid. Psühholoogiliseks aspektiks 

peetakse elustiili, tarbimisstiili ja väärtushinnanguid.  

Sihtrühma leidmisel on oluline võrrelda enda ettevõtmist konkurentidega. See annab 

ülevaate ootustest ja nõuetest sinu pakutavale teenusele/tootele võrreldes konkurentidega 

(Gerson and Shotwell 1991:9). 

Chisnall on öelnud: “Turu segmenteerimise puhul arvestataks, et inimesed erinevad 

eelistuste, vajaduste, suhtumiste, eluviiside, perekonna suuruse ning koosluste lõikes, tegu 

on konkreetse abinõuga suurendada turul nõudmist suunates turundus pingutusi 

olulisematele klientide ning tarbijate ala rühmadele” (Chisnall 1985:264; Loodusturismi 

käsiraamat... 2007:40 kaudu). 

 

Tuleb meeles pidada, et klient on see, kes ostab ettevõtte toodet/teenust. Oluline on olla 

kliendikeskne ja näidata üles hoolivust, sellest lähtuvalt on võimalik luua pikaajaline 

koostöö. Ebakvaliteetse teenuse/toote müük ja halb  kommunikatsioon võivad valmistada 

kliendile pettumust ja ta võib loobuda pakutavast teenusest/tootest (Varendi ja Teder 

2008:112). 

 

Äri edukus või läbikukkumine on otseselt seotud sellega, kui hästi sa tunned oma klienti. 

Kui turundus on suunatud valele sihtrühmale võib juhtuda, et äri kukub läbi. Tuleb mõista 

klienti ja tema käitumismustrit. Miks  kasutab tarbija konkurendi teenust/toodet ja kuidas sa 

saad seda protsessi muuta läbi turunduse. Mida tarbija otsib ja kuidas sa saad rahuldada tema 

vajadusi (Bangs 2002:23). Hea teenus ja kvaliteetne toode ei taga alati äri edu, kui pole 

klienti kes seda ostab (Suppi 2013:53).  



17 
 

 

Uue ettevõtte sisenemisel turule mängivad rolli mitmed tegurid, mis mõjutavad seda, kas 

ettevõtet saadab edu või mitte. Konkurentsist tingitud  sisenemisbarjäär ja teiste ettevõtete 

reaktsioon mängivad olulist rolli selle juures, kui edukaks saab ettevõte. Tihe konkurents 

võib tuua kaasa hinnasõja või suured reklaami kampaaniad konkurentide poolt. Mida suurem 

on konkurents seda väiksem on tavaliselt ettevõtte kasum ja huvi pakutavate teenuste/toodete 

järgi (Varendi ja Teder 2008:26-28). 

Et paremini konkureerida turul, on tähtis tunda oma konkurente, aga see ei taga ilmtingimata 

edu. Selleks, et paremini mõista oma konkurente on vaja analüüsida nende tegevusi. Kui 

mõistad konkurentide strateegiat, taktikat ja turundustegevust võid kergesti nendega 

konkureerida (Gerson and Shotwell 1991:18). 

1.2.3.8 Turundus 

 

Turundus on suunatud tarbijatele ja nende eelistuste reklaamile. Selleks on võimalik 

kasutada erinevaid vahendeid. Tänapäeval käib suur osa turundusest läbi sotsiaalmeedia, kus 

on kasutusel erinevad platvormid. Laialt levinud on näiteks Facebook ja Instagram.  

Kaupa reklaamides, on oluline on mõista, mis on see väärtus, mis paneb inimesi tarbima 

pakutavat teenust/toodet. Reklaamis esitatud argumendid peaksid olema tugevad ja veenvad 

ning reklaamis sisalduv info peaks aitama eristuda teistest samalaadsetest teenuse/toote 

pakkujatest ehk konkurentidest (McAdam 2013:28). 

Kui teenuse/toote pakkujal puudub selge arusaam pakutavast, kiputakse kordama niigi selget 

infot ja rääkima liiga üldiselt. Selle tulemusena on potentsiaalsel kliendil raske mõista, mis 

teenust ta saab ja tal võib kaduda huvi antud teenuse/toote vastu (McAdam 2013:29). 

Klient peab aru saama mille eest ta maksab, teenus/toode peab olema selgesti sõnastatud ja 

ühtlaselt arusaadav kõigile (McAdam 2013:29). Turunduse “võti” seisneb selles, kui hästi 

teatakse ja tuntakse oma  klienti, et pakutav toode/teenus  müüks iseenesest (McAdam 

2013:68). 

 

Viimaste aastakümnete jooksul on turunduse meetodid väga muutunud. Kasutatakse uusi 

loomingulisi, põnevaid ja isegi frustreerivaid mooduseid. Internet ja sotsiaalmeedia on 

muutnud turunduse strateegiat. Turunduse võimalusi kaaludes tuleks valida kõige 

efektiivsem viis, mis aitab hoida kulud kontrolli all ja toob raha tagasi. Turundus võib 

osutuda väga kalliks, et seda vältida tuleks seda esmalt testida väiksemas mastaabis. Näiteks 
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reklaami plakateid tellides on võimalik kulusid hoida kontrolli all vastavalt kogusele. Esmalt 

tellida vähem ja vaadata, kas klient leiab tee sinu ettevõtteni ja kas see end üldse ära tasub 

(McAdam 2013:69). 

1.2.3.9 Tööjõud 

 

Ettevõtte edukuse juures mängib kõige suuremat rolli tööjõud. Inimeste oskused ja 

teadmised on need, mille abil saavutatakse ettevõttes edu. Töötajad peavad olema 

motiveeritud ja suunatud tulemustele. Tööandjal on oluline leida sellised inimesed ja 

väärtustada neid (Varendi ja Teder 2008:73). 

Henry Ford on öelnud: “ Kui minult võetakse ära kõik tehased ja põletatakse maani maha 

minu laohooned, suudaksin ma ikkagi kõik uuesti üles ehitada, kui mulle jäetakse alles minu 

töötajad “ (Varendi ja Teder 2008:73). 

Ettevõtte töötajad moodustavad meeskonna, kelle huvides on teha koostööd, et ettevõte 

saavutaks püstitatud eesmärgid. Selles mängib olulist rolli meeskonna liider (juht). Tema 

ülesandeks on kaitsta ettevõtte huve ja samas ka meeskonna huve ettevõttes. Tegevustes ja 

juhtimises peab juht olema tõhus meeskonna eestvedaja: suhtlemisaldis, visiooniga ja 

eesmärgile pühendunud (Varendi ja Teder 2008:77). 

Parim viis selleks on planeerida oma töötajate karjääri ja tõsta nende kvalifikatsiooni, mis 

tagab professionaalsemad oskused töötajatele. See omakorda aitab kaasa ettevõtte arengule 

(Varendi ja Teder 2008:81). 

1.2.3.10 Riskianalüüs 

 

Eduka äriplaani kohustuslikuks osaks on ettevõtte riskianalüüs, milles tuleb kirja panna 

võimalikud ohutegurid ja hinnata nende mõju ettevõttele. See aitab ennetada probleeme ja 

ohte ettevõtte rajamisel. Ohtudeks võivad olla näiteks oma finantsvahendite puudumine, 

muutused turuolukorras, konkurents ja muutused vahendite kättesaadavusel teenuse 

osutamiseks või toote müügiks (Suppi 2013:79). 

Ettevõtte riskianalüüs ei taga alati ettevõtte edu, aga aitab kindlasti vähendada 

potentsiaalseid ohte. Ebaõnnestumise põhjuseks on suurel määral turuolukorra ebapiisav 

tundmine. Äriplaani tuleb redigeerida aeg-ajalt vastavalt vajadusele, lähtudes 

riskianalüüsist. Oluline osa on selles ressursside hindamisel ja põhjalikul majanduslike 

aspektide analüüsil, mis peab andma ülevaate äriplaani  sobivusest keskkonda (Sirkel jt 

2008:51). 
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1.2.3.11 Tegevuskava 

 

Tegevuskava kirjeldab tegevusi ja neile kuluvat ajalist kulu ning oodatavat tulemust. Selleks 

moodustatakse tegevuste planeering, mis sisaldab kõiki äriplaanis sisaldavaid toiminguid 

etappidena (Äriplaani koostamise...2007:12). 

 

Finantsplaneerimise eesmärk on anda äriplaanile rahaline hinnang ja välja selgitada, kas 

ettevõtte suudab kasumlikult tegutseda. Selleks on vaja läbi mõelda kõik rahalised tehingud 

äriplaanis (Suppi 2013:73). 

Ükski number ei tohi kajastuda finantsprognooside tabelis esmakordselt. See peab olema 

läbiv teema kogu äriplaani jooksul ja prognoos kajastab lõplikku tulemust numbriliselt 

(Äriplaani koostamise...2014:12). 

Finantsplaani koostamisel tuleb leida vastus küsimustele: Kuidas finantseerida vajaminevaid 

vahendeid? Kui palju raha selleks kulub? 

Finantsprognooside  abil arvutatakse välja tulude ja kulude suhe. Kui tulud ei kata kulusid, 

tuleb leida täiendavad finantseerimise võimalused või teise võimalusena kärpida kulusid. 

Vajaminevaid tootmisvahendeid on võimalik soetada ka omakapitali eest, kui selleks on 

olemas piisavalt rahalisi vahendeid. Kui omavahendeid  napib, on võimalik taotleda 

ettevõtte jaoks laenu või toetust (Varendi ja Teder 2008:94). 

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) isegenereeruvad finantsprognoosid sisaldavad 

äriplaanis järgnevaid komponente (Äriplaani koostamise...2012:13): 

1. Bilanss, mis  annab  ülevaate ettevõtte majanduslikust olukorrast kindlal 

ajaperioodil. 

2. Kasumiaruanne, mis on kokkuvõte tuludest, kuludest ja kasumist kindlal 

ajaperioodil. 

3. Rahavoogude prognoos, mis arvestab kõiki sissetulekuid ja väljaminekuid, raha 

muutust teatud perioodil. Siia arvestatakse kõik tehingud. 

4. Müügiprognoos, milles  hinnatakse toodete/teenuste müüki tulevikus.   

 

Finantsprognooside tabelit on võimalik kasutada ka hiljem, kui ettevõte on juba rajatud ja 

tegutseb. Selle abil saab võrrelda reaalseid rahasummasid äriplaanis prognoositutega. 
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Viimase osa äriplaanist moodustavad lisad. Lisade alla kuulub kogu infovahetus, mis on 

seotud koostatava äriplaaniga. Samuti leiab sealt erinevad lepingud, mis on sõlmitud 

koostööpartneritega ja ka kasutuslepingud, mis on vajalikud näiteks maa või ruumide 

kasutamiseks, ostuks või rendiks. Eelpool mainitutele lisaks võivad seal olla näiteks 

hinnapakkumised põhivara ostuks ja ettevõtja CV, mis on oluline näitamaks ettevõtja 

pädevust äriplaani teostamiseks (Äriplaani koostamise... 2007:13). 

  



21 
 

1.2.4 Ettevõtte (osaühingu) asutamisel esmased toimingud Eestis 

 

Osaühing on ettevõtlusvorm ehk äriühing, mille osakapital on osadeks jaotatud ühe või 

mitme füüsilise või juriidilise isiku vahel. Osaühing on äriühing, mille saab registreerida üks 

isik või mitu isikut. See tähendab, et igal isikul on oma osalus ettevõttes, mis on jagatud 

vastavalt osakutele. Tavaliselt on see jagatud selle järgi, kui palju keegi  panustab kas 

rahaliselt või mitterahaliselt. Mitterahaline sissemakse võib olla näiteks firma põhivara või 

kontoritarbed (arvutid). Osaühingu liige ei vastuta oma isikliku varaga osaühingu ees ja 

osaühingu miinimumkapitaliks on 2500 eurot (Suppi 2013:32). 

Järgnevalt (vt tabel 2) on välja toodud tabel majanduslikult aktiivsetest osaühingutest  Eestis. 

Näitab osaühingute kasvu aastate lõikes alates 2011. aastast kuni 2018. aastani. 

 

 

Tabel 2. Majanduslikult aktiivsed ettevõtted õigusliku vormi järgi, aasta (Eesti  

Statistikaamet...2019). 

  

Osaühingu registreerimiseks tuleb valida ettevõttele ärinimi ja tegevusala. Tegevusala 

valikul juhindutakse Eesti majanduse tegevusala klassifikaatorist (EMTAK). Ette antud 

nimekirjast tuleb valida ettevõtte  põhilise tegevusala numbriline kood  ja sõnastada ettevõtte 

tegevus  vastavalt tegevusalakoodile (Kärsna 2009:22). 

Osaühingu koos ettevõtte põhikirja ja juhatuse koosseisuga saab registreerida elektrooniliselt  

e-äriregistri leheküljel. Vastavaks toiminguks on vajalik ID-kaardi või Mobiil-ID olemasolu. 

(Suppi 2013:45). 

E-äriregistri kaudu on võimalik registreerida ettevõte kiirmenetluse korras Internetis,  

tasudes riigilõivu 145 eurot ja kiirmenetluse toimingu tasu kogusummas 190 eurot (Eesti 

riigi…2019). 

Teine võimalus on asutada ettevõte notariaalselt st et notar koostab dokumendid, mis on 

vajalikud osaühingu asutamiseks ja registreerimiseks. Sel juhul tuleb tasuda lisaks 

riigilõivule, mis on 145 eurot, ka notari tasu (Eesti riigi…2019). 
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Eestis on lubatud omandada ka valmis firma ehk nn riiulifirma. Antud juhul puudub 

äriühingul fikseeritud hind ja tehing sõlmitakse notariaalselt (Kärsna  2009:159). 

 

Kohustus registreerida firma käibemaksukohuslasena tekib osaühingul siis, kui aastane 

käive ületab 40 000 eurot arvestatuna kalendriaasta algusest (Eesti riigi...2019). 

Vabatahtlikult on võimalik registreerida osaühing käibemaksukohuslaseks ka väiksema 

käibe puhul, näiteks on kasulik registreerida ennast käibemaksukohuslaseks, kui soovitakse 

soetada kallimat põhivara (Suppi 2013:47).  

Üldjuhul moodustab käibemaks teenustelt ja kaupadelt 20 protsenti, ent on ka erandeid, 

näiteks majutusteenust pakkuvad ettevõtted maksavad 9 protsenti käibemaksu (Suppi 

2013:46). 

 

Raamatupidamine aitab korras hoida ettevõtte arvepidamist. Selleks võib palgata 

raamatupidaja või pöörduda abisaamiseks raamatupidamise teenust pakkuva ettevõtte poole. 

Samuti on olemas ka erinevaid raamatupidamisprogramme, mida saab edukalt kasutada. 

Võimalus on ka ise tegeleda firma raamatupidamisega, ent see eeldab häid teadmisi antud 

valdkonnas (Suppi 2013:47). 

 

Töötaja tööle võtmisel on tööandjal kohustus registreerida töötaja Eesti Haigekassas 7 päeva 

jooksul. Kui tööandja seda ei tee, on ta kohustatud tasuma töötaja hüvitised ja raviteenuse 

oma tuludest (Suppi 2013:47). 

Oluline on viia ennast kurssi valitud osaühingu tegevusvaldkonnaga. See annab ülevaate kas 

alustaval osaühingul on vajalik taotleda luba või litsentsi ehk riikliku tegevusluba (Kärsna 

2009:24). 

Seda millisel ettevõttel on vajalik ennast registreerida ja  taotleda luba või litsentsi, saab 

kontrollida majandustegevuse registris (MTR) (Suppi 2013:48). 
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2. METOODIKA 

 

Loodava ettevõtte äriplaanis on kasutatud majandusteoreetiliste allikate ja praktiliste 

tegevuste võrdleval analüüsil põhinevat metoodikat. Analüüsi koostamisel on lähtutud 

erinevate autorite teostes ja Töötukassa äriplaani koostamise abimaterjalis sisalduvatest 

soovitustest. 

Makrokeskkonna mõjutegurite välja selgitamiseks teostati loodava ettevõtluskeskkonna 

analüüs, milleks kasutati peamiselt 2012.a Põllumajandusministeeriumi poolt läbi viidud 

maaturismi uuringut ja SWOT analüüsi. Ettevõtte siseste riskide ja ohtude, samuti ka 

tugevuste väljaselgitamiseks koostati SWOT analüüs.  

Kasutades eelpool mainitud maaturismi uuringut ja Setomaa arengukava 2015-2025, 

analüüsitakse võimalusi potentsiaalsete klientide leidmiseks ja nende vajaduste 

rahuldamiseks. 

Töö koostamisel tutvuti põhjalikult lähiümbruses sarnast teenust pakkuvate ettevõtetega, et 

selgitada välja, millega tegelevad konkurendid ja kui edukad nad on oma tegevuses. Selleks 

külastati konkurentide kodulehekülgi ja jälgiti sotsiaalmeedia postitusi. 

Loodava ettevõtte edukaks reklaamimiseks uuriti edukate firmade turundustegevust, 

pöörates erilist tähelepanu võimalustele, mida pakuvad erinevad Interneti keskkonnad. 

Väga oluline on välja selgitada, kas loodav ettevõte on võimeline kasumit tootma ja selleks 

teostati vastavad arvutused ning koostati nende alusel firma finantsprognoosid. 

Finantsprognooside koostamisel kasutati Töötukassa äriplaanis sisalduvaid  Ettevõtluse 

Arendamise Sihtasutuse (EAS) isegenereeruvaid finantsprognooside tabeleid. 

Allpool on esitatud tabel (vt tabel 3), milles on välja toodud erinevate analüüside infoallikad 

ja saavutatud tulemid. 
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Tabel 3. Metoodika (autori koostatud) 
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3. TULEMUSED 

3.1 Ettevõtluskeskkonna analüüs 

 

Ettevõtluskeskkonna analüüsi tulemusena selgus, et Eesti  rahvastikust moodustavad 

linnaelanikud umbes 70 protsenti ja maaelanikud 30 protsenti. Vastavate uuringute käigus 

selgus, et on kasvanud nende vastajate osakaal, kes on nõus kulutama kuni 30 eurot päevas 

ja ka nende osakaal suurenes, kes soovisid kulutada 70-100 eurot ning  ka nende, kes olid 

valmis kulutama üle 100 euro päevas. Samas on endiselt kõige suurem grupp ehk 42,2 

protsenti vastajatest valmis kulutama  30-40 eurot päevas inimese kohta (Maaturismi 

uuring...2012). 

2016. aastal külastasid Eestit enim lähiriikide elanikud. Kõige rohkem oli külastajaid 

Soomest ( 42%), Venemaalt (16%) ja Lätist (15%). Populaarseim Eestisse reisimise eesmärk 

oli puhkusereis, sellele järgnesid ostureis ja sõprade/sugulaste külastamine. 

Eestit külastas enim inimesi vanuses 35-44 aastat ja koos lastega reisis 20% turistidest. 

Väliskülalised kulutasid keskmiselt 268 eurot inimese kohta (101 eurot ööpäevas) ja 

külastajad, kes viibisid Eestis ühe päeva kulutasid keskmiselt 77 eurot inimese kohta (Eesti 

Statistika...2016). 

On teada, et üle 55-aastased inimesed reisivad üha rohkem, sest neil on parem tervis, rohkem 

vaba aega ja võimalik enda peale raha kulutada. Paljud inimesed jäävad pensionile varakult 

ja on aktiivsed ning huvitatud reisimisest ning uute kogemuste saamisest. 

Linnades  elavate ja keskmisest enam teenivate 25-aastaste üksi elavate naiste segment on 

reiside kasvus eakate inimeste järel tähtsuselt teisel kohal. Lisaks sellele on suur osa 

õpetajatest naised ning just nemad otsustavad, kuhu klassiga ekskursioonile minna 

(Maaturismi uuring...2012). 

3.2 Ettevõtte SWOT analüüs 

 

SWOT analüüsi tulemustest selgus, et ettevõtte tugevused on seotud olemasoleva 

keskkonnaga, seda nii looduse, pärandi, kui ka ettevõtluskeskkonna mõttes. Ettevõte 

(paintballi väljak) asub looduskaunis kohas, Piusa jõe käärus, mida ümbritsevad kaunid 

metsasalud. Väljak on rajatud looduslikule niidule, kusjuures rajamise käigus ei raiutud 

ühtegi puud ega tekitatud kahju loodusele, pigem vastupidi, sest aastaid hooldamata 

heinamaa sai korralikult niidetud. Mänguks vajalikud varjendid ja tõkked on ehitatud 
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taaskasutatud materjalidest nt vanad prussid ja lauad, autorehvid jms. Teedevõrk on 

piirkonnas küllaltki tihe ja teeviitade abil on vajalikke kohti lihtne leida. Tugevuseks võib 

pidada ka oskust külastajaid hästi teenindada, mille sisse kuulub sõbralik ja viisakas 

suhtlemine kolmes keeles. Erialane haridus tagab professionaalse ja kvaliteetse teenuse. 

Pakutava teenuse sisuks on põneval autori koostatud stsenaariumil põhinev sõjaline mäng, 

mille kulgu juhib ja jälgib instruktor. Kombineeritud teenus tagab kliendi rahulolu, sest 

teenuspaketti kuuluvad ka toitlustamine (catering) ja saun. Hinnad on taskukohased, mis  

kutsuvad kliente uuesti teenuseid kasutama. Autor näeb paintballi väljaku külastamist ühe 

osana puhkusest Värska sanatooriumis või Piusa Ürgoru puhkemajas, mis mõlemad asuvad 

ca 20 km läheduses. Ühildades sama piirkonna põnevaid tegevusi, avanevad suurepärased 

koostöövõimalused, mille eesmärgiks on aktiivpuhkuse propageerimine ja klientide rahulolu 

suurendamine.  

Üheks suuremaks nõrkuseks on madal krediidivõime, sest antud turismi sektoris ei ole 

firmade käibed eriti suured. See asjaolu takistab laenu saamist ja firmat on raske edasi 

arendada. Kuna antud ettevõtte püsikulud on madalad, ei kavatseta võtta laenu, vaid 

arendada firmat toetuste ja omafinantseeringute abil. Riskide maandamiseks firma 

kindlustatakse ning sõlmitakse kliendiga leping, milles klient nõustub teenust kasutama omal 

vastutusel.  

Üksikettevõtjana tegutsemine võib vähendada teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust. Selle 

olukorra vältimiseks on mõttekas tulevikus palgata tööjõudu. 

Ehkki ettevõte asub looduslikult kaunis kohas, kätkeb see asjaolu endas ka teatud nõrku 

külgi, näiteks jäävad linnad küllaltki kaugele. See omakorda teeb keeruliseks teatud teenuste 

kättesaadavuse. Õnnetuse korral tuleb abi oodata kauem. Selliste riskide vältimiseks on autor 

läbinud esmaabikoolituse ja kannab hoolt selle eest, et ohutusnõuded oleksid paintballi 

mängimisel tagatud. 

Üks olulisi turismi sektori nõrkusi on seotud hooajalisusega ehk sesoonsusega. 

Turismihooaeg lüheneb ka külmade ja vihmaste ilmade arvelt. Ent paintballi markeritega 

(paintballi relvadega) võib mängida aastaringselt, modernne ja uus tehnoloogia võimaldab 

mängida isegi miinuskraadidega. Külmade ilmade vastu aitab soe söök ja jook ning 

ilmastikukindel riietus. 

Ärikeskkonna soodsad arengud ehk võimalused tulevikus on seotud  järjest  rohkem 

populaarsust koguva turismiharuga. Selle edasiseks arenguks on oluline 

väärtusahela  tugevamaks muutmine kõigi osaliste tihedama koostööga. Selle tegevuse 

tähtsaim eesmärk on klient ja tema terviklik elamus. Müüa tuleb mitte üksnes 
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olemasolevat  ressurssi st keskkonda, vaid anda sellele rohkem lisandväärtust. 

Demograafiliste ja sotsiaalsete  muutustega seonduv  linnastumine toob suurema nõudluse 

puhkamisele maapiirkonnas. Ka organiseeritud puhkuse osakaalu suurenemine võimaldab 

sektorit  arendada. Maaturismi sektor võib pakkuda alternatiivset tööhõivet ja tööd töötutele, 

seda enam, et maaturismi sektoris pakutavad töökohad muutuvad tööturul üha 

atraktiivsemaks. Loomulikult tuleb hoolitseda ka reklaami eest, sest info kättesaadavus 

soodustab igati turistide arvu kasvu. 

Ärikeskkonna ebasoodsad arengud ehk ohud tulevikus on seotud rahvastiku 

vähenemine  maakohtades ja koondumine linnadesse vähendab potentsiaalseid kliente 

maakohtades. Samas on see protsess ka vastupidine, sest inimesed, kes kolivad linna, otsivad 

võimalusi pöörduda looduslikku keskkonda tagasi oma juurte juurde. Tarbijate eelistused 

võivad alati muutuda ja see kajastub üsna kiiresti klientide arvus, mis vastavalt kas kasvab 

või kahaneb. Samas võib ostjate eelistuste muutumine teises suunas tuua uusi kliente. Ohuks 

on siseturu piiratus, mis väljendub nõudluse tugevas  sõltuvuses majanduse suutlikkusest ja 

sissetulekutest. On arusaadav, et kahanev sissetulek toob kaasa  külastajate vähenemise. 

Selle vältimiseks plaanib autor enda ettevõtet paremini juhtida, et inimesed linnast sooviksid 

pakutavaid teenuseid rohkem tarbida.  

Kui arvestada asjaolusid, et enamik inimesi elab Eestis linnades ja kaotab järjest rohkem 

kontakti maaeluga, inimeste soov oma tavapärasest keskkonnast pääsemiseks kasvab 

ning  Eurostati andmetel tehakse lühireisid Eestis valdavalt kodumaal, loob see head 

eeldused maaturismi aastaringseks teenuste osutamiseks. Vastavalt Eesti Uuringu  keskuse 

OÜ korraldatud küsitlusele asus siseturistide reisi eesmärk pigem maapiirkonnas: 35 

protsendi vastanute jaoks oli maapiirkondadesse tehtud sisereisi eesmärgiks puhkus mingis 

maaturismi ettevõttes. Maaturismi ettevõtteid külastavad pigem nooremad kui vanemad 

inimesed (Maaturismi uuring...2012). 

3.3 Konkurentide analüüs 

 

Külastatumad kohad piirkonnas on Värska veekeskus, mida külastas 2013.aastal 84708 

inimest, sh 50 protsenti Venemaalt, Seto Talumuuseum (2013.a. 14933 inimest), Piusa 

koobaste  külastuskeskus (2013.a. 14000 inimest) ja Vastseliina linnuse külastuskeskus 

(2013.a. 11000  inimest).Väga tähtis on see, et inimestel on võimalik külastada ka 

väiksemaid atraktsioone  nagu Saatse Seto muuseum, Obinitsa muuseum, Seto ateljee-

galerii, Vana Jüri seebikoda (Setomaa arengukava...2013-2014). 
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Eestis on registreeritud 31.03.2017 seisuga 27 ettevõtet, mis pakuvad paintballi varustuse 

renti või müüki. Suur osa nendest  ettevõtetest asub Harjumaal (11 ettevõtet). Põlvamaal on 

registreeritud üks ettevõte, mis pakub paintballi teenust, selleks on Mooste Paintball OÜ ja 

teine samalaadne ettevõte asub Võrumaal (Inforegister…). 

Mooste Paintball OÜ plussideks on kaks paintballi väljakut (põlluväljak ja metsaväljak). 

Lisaks paintballi teenusele pakutakse ka airsofti teenust. (Airsoft  on spetsiaalsete relvadega 

taktikaline sõjamäng, milles imiteeritakse ehtsaid lahingusituatsioone  kas üksiksõduri või 

rühma vaatenurgast). Paintballi mängu hind on 20-30 eurot ja airsofti mängu hind on 20 

eurot. Lisaks saab kasutada sauna, mis maksab 100 eurot ja tellida toitlustus, mis maksab 5 

eurot inimese kohta.  Nende eeliseks on koduleht, mille kaudu nad teevad sotsiaalmeedia 

turundust ning neil on pikk kogemus teenuse pakkumisel. Mooste Paintball OÜ miinusteks  

on vanemad markerid ja varustus. Koht on raskesti leitav, sest  puuduvad teeviidad ja teeolud 

on küllaltki keerulised. Võru Paintballi plussideks on asukoht, mis on kergesti leitav ja head 

teeolud. Firma on Võrus ainuke  paintballi teenuse pakkuja ja tal on oma mänguväljak. Võru 

Paintballi miinusteks on vanemad markerid ja varustus. Neil puudub koduleht ja jääb mulje, 

et nad panustavad vähe reklaami jaoks. Samuti ei paku nad toitlustust ja sauna kasutamise 

võimalust. Inforegistris nende kohta andmed puuduvad. Õnneks on vahemaa mõlema 

ettevõttega piisavalt suur (Mooste ca 60 km ja Võru ca 40 km), et hakata üksteist otseselt 

segama. 

Kaudseteks konkurentideks, kellest võivad aja jooksul kujuneda kasulikud koostööpartnerid, 

peab autor Värska Sanatooriumit, Piusa Koobaste Külastuskeskust ja Piusa Puhkemaja. 

Värska Sanatoorium AS pakub erinevaid võimalusi puhkamiseks. Spaas on neli erinevat 

sauna, lisaks basseinid, mullivannid ning muud võimalused lõõgastumiseks. Inimesed, kes 

otsivad aktiivpuhkust ei leia endale siit siiski sobivat paketti, pigem sobib neile „Piusa Pall 

OÜ“  paintballi teenus, millele lisaks on veel saun voolava veekogu ääres ning toitlustus 

vabas looduses. Värska sanatoorium sobib väga hästi  koostööpartneriks , sest katab ära 

puudu oleva majutusvajaduse. 

Piusa Koobaste Külastuskeskus ja muuseum pakuvad võimalust külastada Piusa koopaid ja 

muuseumi, millele lisandub veel toitlustus. Lisaks korraldatakse seal erinevaid  õpitubasid 

ja giidiga ekskursioone. „Piusa Pall OÜ“ teenus on teist tüüpi - liikuv ja adrenaliinirohke. 

Antud kaks firmat täiendavad teineteist, nende vaheline koostöö on täiesti reaalne, sest 

pakutakse erinevad  turismi teenuseid. 
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Naxos OÜ on Piusa Ürgoru Puhkemaja, mis pakub majutusvõimalusi koos forellipüügiga. 

Ettevõte asub Piusa jõe kaldal ning kujutab endast üsna suurt kompleksi, mis mahutab palju 

inimesi. Naxos OÜ muid aktiivseid tegevusi ei paku, selle tõttu sobib ta hästi koostööks 

ettevõttele PIUSA PALL OÜ, mis võimaldab puhkajatele vaheldusrikast ja põnevat 

sportlikku tegevust.  

Ettevõtte turundustegevuses kasutatakse erinevaid meetodeid. Üheks eeliseks konkurentide 

ees on firma koduleht, kus on hulgaliselt hea kvaliteediga pilte, mis annavad põhjaliku 

ülevaate ümbritsevast loodusest ja rajatistest (sh. paintballi väljak), kusjuures piltide 

kvaliteet on väga tähtis, sest see aitab kaasa firma maine loomisele. 

Tänapäeval on eriti tõhus tutvustada oma ettevõtet erinevates sotsiaalmeedia keskkondades 

nagu Facebook ja Instagram, kus firmal on loodud omad kontod. 

Üheks võimaluseks on tutvustada ettevõtet ka paberkandjal, näiteks võib tellida plakatid, 

mida saab levitada turismi infopunktides, stendidel, koolides ja teistes rahvarohketes 

kohtades.  

Mänguväljaku avamispäeval toimub firmat ja teenuseid tutvustav üritus, kus pakutakse 

klientidele teatud soodustusi, näiteks hinnaalandust firma sünnipäeva puhul või 10% 

soodustust klientidele,  kes tulevad mängule oma sünnipäeva tähistama. 

Firma teenuseid saab müüa otse tarbijale, aga saab kasutada ka vahendajat. Selleks, et 

samaaegselt müüa tooteid ja teenindada tarbijaid, tuleb kasutada erinevate interneti 

portaalide abi, kusjuures teenuse pakkumine toimub mitmes keeles (eesti, vene ja inglise), 

mis annab firmale kahtlematult teatud eelise. 

Firma kaasab turundusse valikuliselt mõne turismifirma, kes aitab  klientidele majutuskohti 

broneerida.  

Ettevõtte finantsplaneerimisest annavad ülevaate lisades esitatud finantsprognooside tabelid 

aastateks 2019-2022, sealhulgas on kasumi (lisa 2), müügi- (lisa 3), bilansside (lisa 4) ja 

rahavoogude prognoos (lisa 5). 
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4. ARUTELU 

 

SWOT analüüsi tulemustest selgus, et ettevõtte tugevused on seotud valdavalt olemasoleva 

keskkonnaga, seda nii looduse, pärandi, kui ka ettevõtluskeskkonna tähenduses. Tugevuseks 

võib pidada ka atraktiivsust võõrkeelsetele klientidele, professionaalset ja kvaliteetset 

teenust ning üheks oluliseks tugevuseks, tuginedes Everetile (2008) on kindlasti ka 

unikaalne toode.  

 

Samas toovad Varendi ja Teder (2013) välja, et tugevuste ja võimaluste puhul peaks rõhuma 

pikaajalistele näitajatele, milles võib kindel olla. Kuna ülalmainitud tugevused ei 

kvalifitseeru valdavalt pikaajaliste näitajate hulka, oleks kasulik otsida võimalusi tulevikus 

näiteks uuele kliendirühmale laieneda. 

 

Gerson and Shotwell (1991) toovad välja, et sihtrühma leidmisel on oluline analüüsida 

erinevaid komponente, mis aitavad leida potentsiaalseid kliente ehk inimesi, kes vastavad 

kriteeriumitele, kellele on suunatud antud teenus/toode. Suureks abiks on siin turuanalüüsi 

ja segmenteerimise teostamine, mis toimub demograafiliste, geograafiliste ja sotsiaal-

psühholoogiliste aspektide alusel.  

 

Segmenteerimise tulemusel võib eeldada, et populaarsemaks osutub ilmselt teenus 

hinnaklassis 30-40 eurot inimese kohta päevas (Maaturismi uuring...2012), millise 

tulemuseni on jõudnud ka töö autor teenuste müügihindade prognoosis 2017-2020. a. (Tabel 

8). Samas tuleb arvestada aga asjaoluga, et samasse hinnaklassi jäävad ka lähimate 

konkurentide pakutavad teenused. Siinkohal ei ole ilmselt väga suuri võimalusi klientide 

mõjutamiseks hinna kaudu, sest Sirkel koos kaasautoritega (Sirkel jt 2008) toob välja, et 

liiga madala hinna puhul võib ettevõtte jääda kahjumisse ja põhjendamatult liiga kõrge hinna 

määramisel võib samuti ettevõtte jääda kahjumisse, sest keegi ei pruugi osta liiga kallist 

toodet/teenust.  

 

Seega võib osutuda kaalukeeleks pigem teenuse unikaalsus ja geograafiline asukoht, mida 

toetab ka Eesti Uuringu keskuse OÜ korraldatud küsitlus, mille kohaselt asus siseturistide 

reisi eesmärk pigem maapiirkonnas: 35 protsendi vastanute jaoks oli maapiirkondadesse 
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tehtud sisereisi eesmärgiks puhkus mingis maaturismi ettevõttes. Maaturismi ettevõtteid 

külastavad pigem nooremad kui vanemad inimesed (Maaturismi uuring...2012). 

 

Turunduse võimalusi kaaludes peaks vaagima lisaks olemasolevatele ka neid teenuseid, mis 

muudaksid pakkumise atraktiivseks ka üle 55-aastastele inimestele ja linnades elavate ning 

keskmisest enam teenivate 25-aastaste üksi elavate naistele (Maaturismi uuring...2012), kes 

hetkel on hõlmamata turusegmendiks, sest autori esialgsete hinnangute kohaselt on 

potentsiaalseteks klientideks hoopis mehed vanuses 21-45 aastat, millest lähtuvalt on 

suunatud ka turundus.  

 

Lisaks on  küll välisturunduse võimaluste osas viidatud Venemaa turistidele, kuid tuginedes 

2016. aasta statistikale (Eesti Statistika...2016), ei tohiks unarusse jätta ka Soome ja Läti 

turiste, arvestades eriti väliskülastajate keskmist vanust, populaarsemaid reisi eesmärke ja 

võimalusi rahalisteks kulutusteks. 

 

SWOT analüüsi kohaselt on vaadeldava ettevõtte üheks suuremaks nõrkuseks madal 

krediidivõime. See asjaolu takistab laenu saamist ja firmat on raske edasi arendada. Kuna 

antud ettevõtte püsikulud on madalad, ei kavatseta võtta laenu, vaid arendada firmat toetuste 

ja omafinantseeringute abil. Riskide maandamiseks firma kindlustatakse ning sõlmitakse 

kliendiga leping, milles klient nõustub teenust kasutama omal vastutusel.  

 

Lisaks on üheks oluliseks nõrkuseks ka üksikettevõtjana tegutsemine, mis võib vähendada 

teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust. Selle olukorra vältimiseks on mõttekas kaaluda 

tulevikus täiendava tööjõu palkamist. 

 

Suppi (2013) toob välja, et finantsplaneerimise eesmärk on anda äriplaanile rahaline hinnang 

ja selgitada välja, kas ettevõtte suudab kasumlikult tegutseda. Selleks soovitab ta läbi mõelda 

kõik rahalised tehingud äriplaanis. 

Koostatud on finantsprognoosid (lisa 3-6), mis kajastavad ettevõtte rahalist seisu nelja aasta 

lõikes. Prognoositud kasumiaruandes (lisa 3) on arvestatud ettevõtte kõigi tulude, nt 

müügitulu ja sihtfinantseerimisest tulevate tuludega ning kõigi kuludega sh majandamis-, 

töötasu- ja koolituskuludega ning maksudega nii, et ettevõte teeniks kasumit. Arvutuste 

tulemusena on näha, et ettevõtte on jätkusuutlik ja  tegutseb kasumlikult. 
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5. KOKKUVÕTE 

 

Antud  lõputöö on koostatud põhinedes majandusteoreetilistele seisukohtadele ning neist 

lähtudes on koostatud äriplaan, mille alusel on rajatud reaalselt tegutsev ettevõte.  

 

Lõputöö esimeses osas antakse ülevaade loodusturismist, tutvustatakse erinevaid 

turismivorme ja arutletakse selle üle, kuidas arendada loodusturismi loodust kahjustamata.  

Uurides antud valdkonda lähemalt, selgus, et loodusturismil põhineval tegevusalal on suur 

nõudlus turul ning võimas kasvupotentsiaal. Huvi antud teenuste ja toodete vastu on suur. 

Loodusturismi teenust või toodet pakkudes on hea võimalus teadvustada 

keskkonnasäästlikku mõtteviisi ning viia seda inimesteni läbi tegevuste vabas looduses. 

Järgnevalt on kirjeldatud  äriideed, äriplaani ja ettevõtte planeerimise erinevaid protsesse.  

Lõputöö teoreetiline osa toetab reaalse äriplaani koostamist. Praktiline äriplaan on 

koostatud, kasutades Eesti Töötukassa abimaterjale ja juhiseid äriplaani koostamiseks. 

Äriplaan sisaldab järgnevaid komponente: ettevõtte üldandmed ja eesmärgid; keskkonna- , 

SWOT- ja riskianalüüs; toote/teenuse kirjeldus; turu ja potentsiaalsete klientide uuring; 

konkurents; turundusvõimalused; nõudmised personalile; tegevuskava ja 

finantsplaneerimine. 

 

Teises ehk metoodikat kirjeldavas osas on tabeli vormis toodud allikad ja saadud tulemused. 

Makrokeskkonna analüüs põhineb peamiselt Põllumajandusministeeriumi maaturismi 

uuringul ja Setomaa arengukaval 2015-2025. SWOT-meetod on abiks nii ettevõtte väliste 

kui ka sisemiste tugevuste ja nõrkuste analüüsimisel. Ettevõtte konkurentsivõime 

määratlemiseks võrreldakse loodavat ettevõtet samalaadseid teenuseid pakkuvate firmadega. 

 

Kolmandas osas kajastuvad töö käigus selgunud tulemused. Erinevad uuringud ja 

turismialane kirjandus kinnitavad, et maaturism (ka seiklusturism) on arenev ja tulevikku 

vaatav turismiharu. Üha enam inimesi huvitub puhkamisvõimalustest maal, see kehtib nii 

sise- kui ka välisturistide kohta. Ohuks võib kujuneda siseturu piiratus, mis väljendub 

nõudluse tugevas  sõltuvuses majanduse suutlikkusest ja sissetulekutest. On arusaadav, et 

kahanev sissetulek toob kaasa  külastajate vähenemise. Selle vältimiseks plaanib autor enda 

ettevõtet paremini juhtida nii personalipoliitika kui ka turundus- ja müügitegevuse vallas. 

Teostatud analüüsist selgus ka, et loodav ettevõte on  tegevus- ja konkurentsivõimeline, sest  

ettevõttel on võimalus teenida kasumit läbi konkurentsieelise, milleks on  looduslikult kaunis 
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ja mitmekesine keskkond, loodust säästev suhtumine ning Eestis ainulaadsed paintballi 

markerid.  SWOT analüüsis välja toodud nõrkuste ja võimalike ohtude teadvustamine aitab 

ettevõtjal probleemidega tegelda ja neid vältida.  

  

 

Neljandas osas arutluse käigus, kaaludes veel kord antud ettevõtet  toetavaid, aga ka segavaid 

faktoreid, jõutakse seisukohale, et kuigi ettevõttel on mõned nõrgad kohad nagu näiteks 

madal krediidivõime, ettevõtja ainuisikuline tegutsemine ja loodusturismi hooajaline 

iseloom, on tugevad küljed siiski ülekaalus. Kindlalt võib väita, et ettevõtte tugevusteks on: 

looduslikult hea asukoht, atraktiivne teenus, ettevõtja professionaalsus ja soodne 

turukonjunktuur. 

 

Antud ettevõtte rajamine annab lisaks majanduslikule poolele võimaluse ka ennast 

realiseerida läbi erinevate tegevuste, panna proovile oma teadmised ja oskused. Ettevõtte 

rajamine antud valdkonnas on hea võimalus pakkuda klientidele põnevaid elamusi ja 

positiivseid emotsioone vabas looduses. 

Autor alustas oma ettevõtte rajamisega 02.08.2017, registreerides oma firma nimega PIUSA 

PALL OÜ. Firma rajamise äriplaan on leitav lisas 1. 

 

Analüüsides äriplaani koostamise aluseid ja  ettevõtte alustamisele  eelnenud planeerimise 

protsesse ning koostades reaalse äriplaani, mis tugineb teoreetilistel alustel, võib öelda, et 

tegemist on realiseeritava ideega, mis on võimeline tooma kasumit ettevõttele. Antud  

ettevõte on perspektiivikas  ja pakub turul uut omanäolist toodet.    
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SUMMARY 

 

This thesis has been written using economic concepts and theories and based on them, a 

business plan has been accomplished on the basis of which a real company is founded.  

The first part of the thesis gives an overview of nature tourism, introduces different forms of 

tourism and discusses how to develop nature tourism without damaging nature. Exploring 

this area in more detail, it turned out that the activity based on nature tourism has a high 

market demand and powerful growth potential. Interest in these services and products is 

great. Providing a nature tourism service or product is a good way to raise awareness of the 

environmentally friendly way of thinking and bring it to people through activities in the wild. 

The theoretical part of the thesis supports the preparation of a real business plan. The 

theoretical business plan has been compiled using the support materials and instructions of 

the Estonian Unemployment Insurance Fund for preparing the business plan. The business 

plan includes the following components: general business data and goals; environmental, 

SWOT and risk analysis; product / service description; market and potential customer 

survey; competition; marketing opportunities; staff requirements; Action Plan and Financial 

Planning.   

In the second part, describing the methodology, the corresponding table and survey results 

have been represented. The analysis of the macro environment is mainly based on the Rural 

Tourism Survey of Ministry of Agriculture and Setomaa Development Plan 2015-2025. The 

SWOT method is helpful in analysing both the company's external and internal strengths and 

weaknesses. The determination of a company's ability to compete has been compared with 

other competing companies. 

The third part reflects the results of the work. Various studies and tourism literature confirm 

that rural tourism (including adventure tourism) is a developing and forward-looking tourism 

industry. More and more people are interested in recreation opportunities in the countryside, 

both for domestic and foreign tourists. A threat to the internal market can be one, which is 

reflected in the strong dependence of demand on economic performance and income. It is 

understandable that declining income leads to a decrease in visitors. To avoid this, the author 

plans to manage his business more effectively in terms of human resource management, 

marketing and sales. 

The analysis carried out also revealed that the company being created is operational and 

competitive, because the company has the opportunity to earn profit through a competitive 
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advantage, which is a naturally beautiful and diverse environment, a sustainable attitude 

towards nature and unique paintball markers in Estonia. Awareness of the weaknesses and 

potential threats identified in the SWOT analysis helps the entrepreneur to deal with 

problems and avoid them. 

In the fourth part of the discussion, considering the factors that support the company, as well 

as the interfering factors, the author concludes that although the company has some 

weaknesses, such as low creditworthiness, sole proprietorship and seasonal nature tourism, 

the strengths still prevail. Certainly, the company's strengths are: naturally good location, 

attractive service, professionalism of the company and favourable market situation. 

The establishment of this company, in addition to the economic side, also provides an 

opportunity to realize oneself through various activities, to test one’s knowledge and skills. 

Establishing a business in this area is a good opportunity to offer customers exciting 

experiences and positive emotions in the nature. 

The author started his company on 02.08.2017 by registering his company name PIUSA 

PALL OÜ. The business plan for establishing the company can be found in the appendices 

(Appendix 1). 

Analysing the basics of the business plan and the planning processes that preceded the start-

up of the business and drawing up a real business plan based on theoretical foundations, it 

can be said that this is a realistic idea that can bring profit to the company. This company is 

promising and offers a new unique product on the market. 
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  Lisa 1. Loodava ettevõtte äriplaan. Praktiline osa 

   1. Äriplaani kokkuvõtte 

 

Antud loodaval ettevõttel on kavas pakkuda paintballi teenust koos sauna ja toitlustusega. 

Paintballi mängud toimuvad väljakul, mille autor on isiklikult ehitanud. Mänguväljak on  

ehitatud  taaskasutatud materjalidest. Väljaku ehitamisel on kasutatud puitu, riidest 

kartulikotte ja autorehve. Paintballi väljak on eraldatud võrguga, mis on tehtud kangast ja 

asetatud puidust postidele. Paintballi väljakust ettekujutuse saamiseks on lisatud illustreeriv 

foto (vaata lisa 2). 

Paintballi mängu juurde kuulub kogu mänguks vajalik varustus: paintballi marker, näomask, 

kaitseriietus, salved, värvikuulid ja CO2- miniballoonid. Mänguks saab valida kas 200 või 

400 värvikuuliga paketi inimese kohta ja korraga saab mängida kuni 14 inimest. Loodava 

ettevõtte poolt pakutav paintballi teenus on Eestis ainulaadne, sest kasutusel on antud 

ajahetkel kõige modernsemad paintballi markerid, mida keegi teine paintballi teenuse 

pakkuja Eestis ei kasuta. 200 kuuliga mängu hind on 22 eurot inimese kohta ja 400 kuuliga 

mäng maksab 30 eurot inimese kohta. 

 

Esimesed paintballi markerid valmistati 1950ndatel ja esmalt kasutati neid puude ja 

kariloomade distantsilt märgistamiseks. 1977. aastal USA-s Michiganis kasutati paintballi 

esimest korda nö. ellujäämismängus kahe sõbra vahel. Paintballi populaarsus on kiirel 

tõusuteel: ainuüksi USA-s mängib aastas paintballi umbes viis miljonit inimest 

(Jahipaun...2008). 

Eestis alustati paintballi teenuse pakkumist 1995. aastal (Paintball...2019). 

 

Kuna mängud kestavad mitu tundi on pärastiseks lõõgastuseks ja  pesemiseks pakkuda saun. 

Saun on puukütte kerisega ning lisaks leiliruumile ja pesuruumile on ka puhkeruum. Sauna 

hind on 60 eurot ja see sisaldab 3- tunnist teenust kogu grupile. Lisaks on pakkuda ka 

toitlustusteenus. Menüüs on seljanka supp hinnaga 4,8 eurot ja burgerid hinnaga 3.6 eurot.  

Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu (20%). Majutusteenust ettevõte ise ei paku vaid kasutab  

koostööpartneri (Värska Sanatoorium, Piusa Ürgoru Puhkemaja) teenuseid ja tooteid. 
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2. Loodava ettevõtte üldandmed 

 

 

Tabel 4. Loodava ettevõtte üldandmed (Äriplaani koostamise...2014:4) ja autori koostatud 

3. Missioon, visioon ja eesmärgid 

 

Ettevõte missiooniks on pakkuda  oma klientidele paintballi teenust. Paintball on spordiala,           

milles vastased püüavad üksteist värviga täidetud purunevate želatiinist kuulidega “rivist          

välja lüüa”. Paintball on põnev füüsilist tegevust pakkuv mäng, mis võimaldab mängijatel 

oma vaimsed ja kehalised võimed proovile panna. Paintballi võivad mängida erinevas 

vanuses inimesed, alates kooliõpilastest kuni pensioniealisteni. Lisaks mängule kuuluvad 

teenuspaketti ka lõõgastav saun ja maitsev toit unikaalses looduslikus paigas Piusa jõe 

kaldal. Antud teenus pakub rahuldust erinevatele inimrühmadele sõltumata nende soost ja 

vanusest. 

Ettevõtte visiooniks on olla 2022. aastaks suurim ja populaarseim paintballi teenuse pakkuja           

Lõuna-Eestis. Slogan ehk moto on: Elamus vabas looduses!  

  

Ettevõtte asutamiseks seati üles erinevad eesmärgid.  

Lühiajalised  eesmärgid:     

  - soetada paintballi varustus    

  - ehitada valmis paintballi väljak  

   - alustada paintballi mängude korraldamist      

Keskmise pikkusega eesmärgid:  
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   - leida koostööpartnerid 

   - kolme aasta jooksul kahekordistada teenuse müüki  

Pikaajalised eesmärgid:  

  -saavutada järgneva viie aastaga paintballi teenuste pakkujate hulgas kõige suurem jälgijate    

arv Facebookis  

  -viie aasta jooksul palgata lisatöötaja, kui ettevõtte rahaline seis seda võimaldab  

  -viie aasta jooksul osta juurde 10 komplekti markereid ja varustust. 

4. Ärikeskkond 

4.1 Makrokeskkonna analüüs 

 

Piirkond 

Ettevõte (paintballi väljak) paikneb Võrumaal Võmmorski külas  looduskaunis kohas. 

Praegu kuulub Võmmorski küla Setomaa valla koosseisu. Mõne kilomeetri kaugusele jäävad 

Piusa liivakoopad ja Obinitsa muuseum, küla asub Seto külävüü (Setomaa peamine 

turismimarsruut) vahetus läheduses. Piirkonnas on hea teede ühendus ja rahuldavad teeolud. 

Suurimad lähedal paiknevad maanteed on Võru ja Räpina  maantee, mis on varustatud  

teeviitadega ja selle tõttu on lihtne õiget asukohta leida. Lisaks eelpool mainitule muudab  

asukoha väärtuslikuks Eesti-Vene piiri lähedus, Koidula piiripunkt asub 4 km kaugusel. 

Tulevikus on arvestatud välisturistidega Venemaalt kui ettevõtte potentsiaalsete klientidega. 

 

Väliskeskkond 

Kasvab nende inimeste arv, kellel on piisavalt raha ja ka aega. Eesti  rahvastikust 

moodustavad linnaelanikud umbes 70 protsenti ja maainimesed 30 protsenti. Kui arvestada 

asjaolusid, et enamik inimesi elab Eestis linnades ja kaotab järjest rohkem kontakti 

maaeluga, suureneb inimeste soov oma tavapärasest keskkonnast välja pääseda ja tehakse 

järjest rohkem lühireise kodumaal ning see loob head eeldused maaturismi arenguks. 

Maaturismi viljelevad ettevõtted peaksid valmis olema aastaringselt teenuste osutamiseks. 

Selline tegevus väljaspool suurlinnu loob rohkelt uusi töövõimalusi turismi ja 

puhkemajanduse valdkondades   ning suurendab inimeste heaolu kogu  Eestis (Maaturismi 

uuring...2012). 
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Sisemaine turism 

Vastavalt läbi viidud uuringule on võrreldes 2001. aastaga toimunud suur muutus inimeste 

terviskäitumise ja puhkuse veetmise osas. Kõige enam on inimesed hakanud  huvituma 

aktiivsest ning loodus- ja kultuuripuhkusest. Võrreldes eelmiste aastatega on kõige enam 

kasvanud lühipuhkuste ehk ühe- kuni kolmepäevaste reiside osakaal, samas on vähenenud 

üle seitsme päeva kestva puhkuse veetmine Eestis. Uuringuga sooviti samuti välja selgitada, 

kui palju on inimesed valmis kulutama raha reisimisele ja puhkamisele. Vastajad jagati 

vastavalt kulutuste tasemele viieks grupiks. Selgus, et on kasvanud nende vastajate osakaal, 

kes on nõus kulutama kuni 30 eurot päevas ja ka nende osakaal suurenes, kes soovisid 

kulutada 70-100 eurot ning  ka nende, kes olid valmis kulutama üle100 euro päevas. Samas 

on endiselt kõige suurem grupp ehk 42,2 protsenti vastajatest valmis kulutama  30-40 eurot 

päevas inimese kohta (Maaturismi uuring...2012). Kõige märgatavam tõus on olnud 

tervisepuhkuse osas ning suurt huvi pakuvad aktiivne puhkus ning looduspuhkus 

(Maaturismi uuring...2012). 

 

Välismaine turism 

2016. aastal külastasid Eestit enim lähiriikide elanikud. Kõige rohkem oli külastajaid 

Soomest ( 42%), Venemaalt (16%) ja Lätist (15%). Populaarseim Eestisse reisimise eesmärk 

oli puhkusereis, sellele järgnesid ostureis ja sõprade/sugulaste külastamine.  

Eestit külastas enim inimesi vanuses 35-44 aastat ja koos lastega reisis 20% turistidest. 

Väliskülastajad kulutasid keskmiselt 268 eurot inimese kohta (101 eurot ööpäevas) ja 

külastajad, kes viibisid Eestis ühe päeva kulutasid keskmiselt 77 eurot inimese kohta (Eesti 

Statistika...2016). 

 

Globaliseerumine 

Maailma turismiorganisatsioonid näevad tuleviku turismi mõjutavate muutuste seas trende, 

mis ennustavad maaturismile kasvu. Globaliseerumine toob kaasa piiride ja kauguse 

kadumise ning kaupade, teenuste, kapitali, tööjõu ja ideede liikumise. Selle tulemusena 

reisimine muutub lihtsamaks (lihtsustuvad piirikontrolli ja viisanõuded). See lihtsustab ja 

muudab reisimist mugavaks, inimesed  külastavad rohkem paiku ja see annab juurde tulevasi 

potentsiaalseid kliente (Maaturismi uuring...2012). 
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Keskkonnasäästlik areng ja teadlikkus 

On kasvanud inimeste teadlikkus ja austav suhtumine  keskkonda. Järjest rohkem turiste 

pöörab reisi sihtkoha valikul tähelepanu loodusele ja puhtale keskkonnale. Üha enam 

igatsevad inimesed lihtsa looduslähedase seisundi järele, nad soovivad puhata  eemal üle- 

rahvastatud turismi piirkondadest. Maal puhata on tänapäeval prestiižne. Tõuseb 

loodusturismi ja aktiivse looduspuhkuse väärtus, inimesed seovad puhkuse oma hobidega. 

Suured metsa- ja sooalad, traditsioonilised maastikud, maapiirkondade rahulik miljöö, 

kultuuripärand ja  põllumajandusmaa rohkus on eeldusteks loodus-ja taluturismile. Puhtus 

ja hõre asustus pakuvad võimalusi looduslähedaseks puhkuseks ning suvekodude ja 

keskkonnasõbralike elukohtade rajamiseks.  Tõusev keskkonnateadlikkus ja “rohelise”  

mõtteviisi mõjukuse kasv tingivad üha rangemat keskkonna kaitse ja tervise ohutusnõuete 

kehtestamist (Eesti riiklik...2004).  

 

Sotsiaal- demograafilised muutused 

Tänapäeva ühiskonna suuremateks muutusteks on inimeste järjest pikenev eluiga ja sellest 

johtuv rahvastiku vananemine. Aga ei saa väita, et kõik vanemad inimesed oleksid halva 

tervisega ja istuksid päevad läbi kodus, vastupidi, on teada, et üle 55-aastased inimesed 

reisivad üha rohkem, sest neil on parem tervis, rohkem vaba aega ja võimalik enda peale 

raha kulutada. Paljud inimesed jäävad pensionile varakult ja on aktiivsed ning huvitatud 

reisimisest ning uute kogemuste saamisest (Maaturismi uuring...2012). 

 

Järjest tähtsamat rolli mängib arenevas maailmas haridus. Haritud inimene on huvitatud 

maailmas toimuvast, teadlikum sotsiaalküsimustes, rohkem mures keskkonna pärast, tunneb 

suuremat huvi tervislike  eluviiside vastu, tal on parem keeleoskus ning suurem soov 

reisimiseks  ja oskus väljakutsetega toime tulla.  

 

Pidevalt suureneb naiste majanduslik roll, sest üha rohkem naisi käib tööl, teenib raha ning 

neil on võimalik seda kulutada ka reisimisele. Linnades  elavate ja keskmisest enam teenivate 

25-aastaste üksi elavate naiste segment on reiside kasvus eakate inimeste järel tähtsuselt 

teisel kohal. Lisaks sellele on suur osa õpetajatest naised ning just nemad otsustavad, kuhu 

klassiga ekskursioonile minna (Maaturismi uuring...2012). 
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5. SWOT ja riskianalüüs 

5.1 SWOT 

 

 

 Tabel 5. SWOT analüüsi tabel (Äriplaani koostamise...2014:6) ja autori koostatud 

 

Tugevused 

Ettevõtte tugevused on seotud olemasoleva keskkonnaga, seda nii looduse, pärandi, kui ka 

ettevõtluskeskkonna mõttes. Ettevõte (paintballi väljak) asub looduskaunis kohas, Piusa jõe 

käärus, mida ümbritsevad kaunid metsasalud. Teedevõrk on piirkonnas küllaltki tihe ja 

teeviitade abil on vajalikke kohti lihtne leida. Tugevuseks võib pidada ka oskust külastajaid 

hästi teenindada, mille sisse kuulub sõbralik ja viisakas suhtlemine kolmes keeles. Erialane 

haridus tagab professionaalse ja kvaliteetse teenuse. Pakutava teenuse sisuks on põneval 

autori koostatud stsenaariumil põhinev sõjaline mäng, mille kulgu juhib ja jälgib instruktor. 

Instruktor aitab ka vajadusel korrastada ja hooldada paintballi markerit ehk paintballi relva. 
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Kombineeritud teenus tagab kliendi rahulolu, sest teenuspaketti kuuluvad ka toitlustamine 

(catering) ja saun. Hinnad on taskukohased, mis peaks kutsuma kliente uuesti tagasi meie 

teenuseid kasutama. Paintballi väljaku külastamine võiks olla üks osa puhkusest Värska 

sanatooriumis või Piusa Ürgoru puhkemajas, mis mõlemad asuvad ca 20 km läheduses. 

Ühildades sama piirkonna põnevaid tegevusi, avanevad suurepärased koostöövõimalused, 

mille eesmärgiks on aktiivpuhkuse propageerimine ja klientide rahulolu suurendamine.  

 

Nõrkused  

Üheks suuremaks nõrkuseks on madal krediidivõime, sest antud turismi sektoris ei ole 

firmade käibed eriti suured. See asjaolu takistab laenu saamist ja firmat on raske edasi 

arendada. Kuna antud ettevõtte püsikulud on madalad, ei kavatseta võtta laenu, vaid 

arendada firmat toetuste ja omafinantseeringute abil. Riskide maandamiseks firma 

kindlustatakse ning sõlmitakse kliendiga leping, milles klient nõustub teenust kasutama omal 

vastutusel.  

 

Üksikettevõtjana tegutsemine võib vähendada teenuse kvaliteeti ja kättesaadavust. Selle 

olukorra vältimiseks on mõttekas tulevikus palgata tööjõudu.  

 

Ehkki ettevõte asub looduslikult kaunis kohas, kätkeb see asjaolu endas ka teatud nõrku 

külgi, näiteks jäävad linnad küllaltki kaugele. See omakorda teeb keeruliseks teatud teenuste 

kättesaadavuse. Õnnetuse korral tuleb abi oodata kauem. Selliste riskide vältimiseks on 

läbitud esmaabi koolitus ja kantakse hoolt selle eest, et  ohutusnõuded oleksid paintballi 

mängimisel tagatud. 

 

Üks olulisi turismi sektori nõrkusi on seotud hooajalisusega ehk sesoonsusega. Turismi 

hooaeg lüheneb ka külmade ja vihmaste ilmade arvelt. Ent paintballi markeritega (paintballi 

relvadega) võib mängida aastaringselt, modernne ja uus tehnoloogia võimaldab mängida 

isegi miinuskraadidega. Külmade ilmade vastu aitab soe söök ja jook ning ilmastikukindel 

riietus. 

  

Ärikeskkonna soodsad arengud ehk võimalused tulevikus 

Tegemist on järjest  rohkem populaarsust koguva turismiharuga. Selle edasiseks arenguks 

on oluline väärtusahela  tugevamaks muutmine kõigi osaliste tihedama koostööga. Selle 

tegevuse tähtsaim eesmärk on klient ja tema terviklik elamus. Müüa tuleb mitte üksnes 
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olemasolevat  ressurssi st keskkonda, vaid anda sellele rohkem lisandväärtust . 

Demograafiliste ja sotsiaalsete  muutustega seonduv  linnastumine toob suurema nõudluse 

puhkamisele maapiirkonnas. Ka organiseeritud puhkuse osakaalu suurenemine võimaldab 

sektorit  arendada. Maaturismi sektor võib pakkuda alternatiivset tööhõivet ja tööd töötutele, 

seda enam, et maaturismi sektoris pakutavad töökohad muutuvad tööturul üha 

atraktiivsemaks. Loomulikult tuleb hoolitseda ka reklaami eest, sest info kättesaadavus 

soodustab igati turistide arvu kasvu. 

 

Ärikeskkonna ebasoodsad arengud ehk ohud tulevikus 

Rahvastiku vähenemine  maakohtades ja koondumine linnadesse vähendab potentsiaalseid 

kliente maakohtades. Samas on see protsess ka vastupidine, sest inimesed, kes kolivad linna, 

otsivad võimalusi pöörduda looduslikku keskkonda tagasi oma juurte juurde. Tarbijate 

eelistused võivad alati muutuda ja see kajastub üsna kiiresti klientide arvus, mis vastavalt 

kas kasvab või kahaneb. Samas võib ostjate eelistuste muutumine teises suunas tuua uusi 

kliente. Ohuks on siseturu piiratus, mis väljendub nõudluse tugevas  sõltuvuses majanduse 

suutlikkusest ja sissetulekutest. On arusaadav, et kahanev sissetulek toob kaasa  külastajate 

vähenemise. Selle vältimiseks plaanitakse ettevõtet paremini juhtida, et inimesed linnast 

sooviksid pakutavaid teenuseid rohkem tarbida.  

5.2 Riskianalüüs 

 

Olulised riskid, millega tuleb arvestada antud ettevõtte puhul on järgnevad:  

 

Sesoonsus ja sõltuvus ilmast - antud firmas kasutatavad paintballi markerid töötavad ühtviisi 

nii talvel kui suvel. Tegemist on moodsaima tehnikaga, mis võimaldavad mängimast iga 

ilmaga, kui klientidel on selleks soovi.  

 

Õnnetused - õnnetuste vältimiseks toimub enne teenuse kasutamist instruktsioon, kus 

selgitatakse mängijatele ohutusnõudeid, õpetatakse paintballi markerit käsitlema ja 

tutvustatakse mängu  korraldust. Ettevõtte juht on läbinud vajaliku esmaabikoolituse. 

Paintballi mängudel on nõutav kaitsevarustuse kasutamine ning kliendid allkirjastavad peale 

ohutusnõuete instruktsiooni omavastutuslepingu. Paintballi väljak on eraldatud võrguga, mis 

ei lase kuulidel sealt läbi lennata, see aitab hoida ka heanaaberlikke suhteid. Paintballi 

markerit on lubatud  eranditult kasutada ainult väljakul.  
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Personalirisk - esialgu tegutseb ettevõtte juht üksi. See võib kujuneda keeruliseks 

probleemiks, kui ta peaks haigestuma või mingil teisel põhjusel puuduma töölt. Selle             

vältimiseks on vajalike teadmistega varustatud ja välja õpetatud mõned pereliikmed, kes 

suudavad teda asendada.  

 

Kuritegevus - vargus, vandalism. Võidakse lõhkuda paintballi väljak ning varastada 

seadmed. Nimetatud juhtumite vastu aitab  kindlustus. 

 

Tulekahju – sauna on paigaldatud suitsuandur ja tulekustuti.  

 

Keskkonnaohud – kuulid, mida kasutatakse paintballi mängudel, on ohutud keskkonnale ja 

biolagunevad. Lisaks on ümber väljaku paigaldatud võrk, mis ei lase kuule läbi ja nõnda ei 

sattu kuulid mujale. Võrk on valmistatud kangast ja on paigaldatud taaskasutatavatele 

puidust postidele. Mängus kasutatavad CO2 balloonid korjatakse peale mängu kokku.  

 

Maal tegutsemine üksinda – riskide vähendamiseks tuleb aega õigesti planeerida, et kõik  

tööülesanded saaksid õigeaegselt täidetud. Üksikettevõtja peaks tegema aktiivselt koostööd 

suuremate turismifirmadega ning panustama aega ja ressurssi oma ettevõtte reklaamimiseks 

ja tutvustamiseks.  

 

Tarnija – võib juhtuda, et tarnija ei saada enam kaupa või lõpetab majandustegevuse. Sellisel 

juhul tuleb leida uued tarnijad. Kindlasti on ka teisi turul tegutsevaid tarnijaid, kes on 

huvitatud koostööst ja kasumi teenimisest. 

   

Majanduskriis – majanduskriisi ajal kannatavad tõenäoliselt enam meelelahutusule 

orienteeritud ettevõtted, sest inimesed elavad sel ajal säästlikud ja ei kasuta raha tühisele 

tegevusele. Kuna kliente käib vähem, langeb ka firma käive. Ettevõtte elus hoidmiseks tuleb 

langetada teenuse hindu. Sellises olukorras on väga oluline jõuda tarnijaga kokkuleppele 

toodete madalamas hinnas, et oleks võimalik omakorda teenust odavamalt müüa.   

 

Toitlustus - teenust sisse ostes, võib juhtuda, et cateringi pakkuja ei ole usaldusväärne, ei saa 

näiteks toitu õigeks ajaks valmis või ei saa teenust mingil muul põhjusel osutada. Sellise 
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olukorra vältimiseks tuleks teha koostööd mitme erineva toitlustajaga, et oleks alati olemas 

varuvõimalus.  

 

 

6. Toode/teenus, põhiprotsessid ja omahinna arvestus 

 

Pakutav teenus sisaldab endas paintballi mängu koos sauna ja toitlustusega. Paintball on 

järjest enam populaarsust koguv spordiala, milles vastased püüavad üksteist  värviga 

täidetud purunevate želatiinist kuulidega “rivist välja lüüa”, tulistades vastastikku          

süsihappegaasil või suruõhul töötavast relvast nn paintballi markerist (relvast). Paintballi 

mänguks on olemas kogu vajalik varustus: kaitseriietus (sõjaväeline laiguline vorm), mask 

näo kaitseks, markeri salved, marker, värvikuulid ja CO2 sisaldavad markeri sisse käivad 

miniballoonid, mis annavad relvale löögijõu. Paintballi mäng kestab orienteeruvalt kaks ja 

pool tundi ja mängu viib läbi instruktor. Mänguks on pakkuda kaks erinevat paketti: üks 

pakett on mõeldud 200 kuuliga mänguks ja mänguaeg on ka vastavalt lühem; teine on 400 

kuuliga pakett ja selle mänguaeg on loomulikult pikem. Mõlemat paintballi paketti saab 

korraga mängida kuni 14 inimest. Paintballi markerid on ühed modernsemad, mida 

tänapäeva tehnoloogia selles valdkonnas pakub.  

CO2 miniballoonid mida kasutan paintballi mängudel on väikesed ja sisaldavad vähem CO2, 

kui tavaliselt paintballi mängudel kasutatavad CO2 balloonid, mis on kordades suuremad. 

Paintballi mängus kasutatavad kuulid on nö ökosõbralikud. Paintballi kuulid on tehtud 

zelatiinist ja toidulisandidest  ning on naturaalsed ja ei sisalda toksilisi aineid.  Paintballi 

kuulid on 100% biolagunevad ja tähistatud märgisega GO Green (Paintballs...2019). 

 

Mängule lisaks on sauna kasutamise võimalus. Tegemist on puuküttega saunaga, kus on 

olemas leili-, pesu- ja eesruum (puhkeruum). Saun asub vahetult Piusa jõe kaldal ja pakub 

suurepärast võimalust saunalavalt kohe külma vette hüpata.  

 

Kolmandaks on toitlustusteenus, mis ostetakse sisse toitlustust pakkuvalt firmalt. Menüüs  

on lihtsad ja mitte kallid, aga ühtlasi populaarsed toidud nagu burgerid ja supp. 

Majutusteenust firma ei paku, teeb hoopis koostööd lähedal asuvate ööbimisvõimalust 

pakkuvate firmadega.  WC kasutamise võimalus on olemas, üks WC asub saunas ja teine on 

kõrvalhoones.  



50 
 

6.1 Tootmise/teenindamise põhiprotsess  

 

Teenindusprotsess algab mängu broneerimisest., mis võib toimuda telefoni, e-posti või 

sotsiaalmeedia kaudu. Arve esitatakse kliendile üldjuhul e-posti teel, vajadusel saab maksta 

ka enne mängu kohapeal. Klientidele vastatakse esimesel võimalusel, e-kirjadele vastatakse 

ühe tööpäeva jooksul. Kliendid annavad teada oma soovidest (mängijate arv, paketi 

erisoovid, saabumise kuupäev ja kellaaeg). Kliendid saabuvad mängule oma 

sõiduvahenditega, mille parkimiseks on koht olemas.  

 

Paintballi mäng korraldatakse vastavalt kliendi soovidele. Enne mängu algust õpetatakse  

markerit käsitlema ning räägitakse mängu reeglitest. Iga üksiku mängu stsenaarium kestab 

umbes 30 minutit, mängitakse läbi mitmeid erinevaid stsenaariumeid. Sealhulgas lipu 

varastamine, kindluse hõivamine ja turvamees. Mängu kestvus kokku on orienteeruvalt kaks 

ja pool tundi. Pärast iga mängu (stsenaariumi) läbi mängimist on mõttekas teha väike paus, 

et markereid laadida ja joomas käia (2-3 minutit).  

 

Sauna kasutamise soovist tuleb teada anda mängu broneerimisel või päev enne saabumist, et 

jõuaks sauna enne klientide saabumist ära kütta. Ka toitlustussoovist tuleb ette teatada. 

6.2 Omahinna arvutus 

 

Teenuste puhul tõusevad kulud iga aastaga. Finantsprognooside tabeli koostamisel võeti 

aluseks teenuste keskmine kulu ühes kuus  aasta lõikes. Omahinna arvutamisel võeti arvesse 

kõik võimalikud kulud, mille hulka kuuluvad nii paintballi varustuse maksumus kui ka 

mänguväljaku rajamise ning korrashoiu ja ka turustamise ning ekspluatatsiooniga seotud 

kulud.  

Teenuste puhul tõusevad kulud iga aastaga. Prognooside tabel näitab, kuidas muutuvad 

teenuste kulud ühes kuus (paintball, toitlustus, saun) aasta lõikes. 200 kuuliga paketi 

omahind ühe ühiku kohta tuleb 3.45 eurot.  

Kui müüa terve aasta jooksu seda paketti 700 kohta, siis teeb see keskmiselt kuus 58 kohta. 

Kulud on seega 200 eurot keskmiselt kuus (700/12 x 3.45).  400 kuuliga paketil omahind 

ühiku kohta 6.9 eurot. Kui müüa terve aasta jooksul antud paketti 320 kohta, teeb see 

keskmiselt 26 kohta kuus. Kulud on seega 180 eurot kuus (320/12 x 6.9). Toitlustuse (supi) 

omahinnaks tuleb 2.4 eurot. Müües terve aasta jooksul 350 portsjonit, teeb see keskmiselt 

29 portsjonit kuus. Kulud on seega  keskmiselt 70 eurot kuus (350/12 x 2.4) Burgeri omahind 
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on 1.92 eurot. Müües aasta jooksul  350 burgerit, teeb see keskmiselt 29 burgerit kuus. Kulud 

on seega keskmiselt 56 eurot kuus (350/12 x 1.92). Sauna teenuse omahind on 5 eurot. 

Pakkudes saunateenust aastas 75 korda, teeb see ühes kuus 6 korda. Kulud on seega 31 eurot 

(75/12 x 5). 

7. Turg ja kliendid 

7.1 Turg 

 

Statistikaameti andmetel elab Eesti rahvastikust umbes 70 protsenti linnades  ja 30 protsenti  

maal. Kui arvestada asjaolusid, et enamik inimesi elab Eestis linnades ja kaotab järjest 

rohkem kontakti maaeluga, inimeste soov oma tavapärasest keskkonnast pääsemiseks 

kasvab ning  Eurostati andmetel tehakse lühireisid Eestis valdavalt kodumaal, loob see head 

eeldused maaturismi aastaringseks teenuste osutamiseks. Vastavalt Eesti Uuringu  keskuse 

OÜ korraldatud küsitlusele asus siseturistide reisi eesmärk pigem maapiirkonnas: 35 

protsendi  vastanute jaoks oli maapiirkondadesse tehtud sisereisi eesmärgiks puhkus mingis 

maaturismi ettevõttes. Maaturismi ettevõtteid külastavad pigem nooremad kui vanemad 

inimesed (Maaturismi uuring...2012). 

 

Külastatumad kohad piirkonnas on Värska veekeskus, mida külastas 2013.aastal 84708          

inimest, sh 50 protsenti Venemaalt, Seto Talumuuseum (2013.a. 14933 inimest), Piusa 

koobaste  külastuskeskus (2013.a. 14000 inimest) ja Vastseliina linnuse külastuskeskus 

(2013.a. 11000 inimest).Väga tähtis on see, et inimestel on võimalik külastada ka väiksemaid 

atraktsioone  nagu Saatse Seto muuseum, Obinitsa muuseum, Seto ateljee-galerii, Vana Jüri 

seebikoda (Setomaa arengukava...2013-2014). 

7.2 Kliendid 

 

Autori arvates on antud ettevõtte potentsiaalseteks klientideks:  

- Põlvamaal ja Võrumaal elavad ning töötavad militaarse huviga mehed vanuses 21-

45 aastat, kellel on keskmine sissetulek  ja erialane haridus. 

- Välisturistid Venemaalt, kes omavad kõrgemat sissetulekut ja on nõus väga hea 

kvaliteedi eest ka rohkem maksma. Enamjaolt on tegemist 20-25-aastaste meestega. 

Tavaliselt peatuvad lähedal asuvas SPA-s või puhkemajades.   
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- Üliõpilased, õpilased, kes peavad sünnipäeva või otsivad aktiivseid vaba aja 

veetmise võimalusi. Enamjaolt mehed vanuses 18-25. Elavad Lõuna-Eestis.   

- Motivatsiooni- ja meeskonnaüritused firmadele, kus töötavad nii mehed kui ka 

naised ja kes on nõus maksma  hea kvaliteedi eest palju raha. Nad otsivad sportimise 

võimalusi ning uusi elamusi.  

- Asutused, kes peavad suvepäevi; sõpruskonnad, kes teevad ühiseid väljasõite 

loodusesse; koolid ja noortekeskused, kes külastavad Lõuna-Eestit puhkuse 

eesmärgil.  

- Koolilapsed kes teevad väljasõite klassiekskursioonidele. Enamjaolt põhikooli ja 

gümnaasiumi õpilased vanuses 15-18. 

 

Isiksusomaduste põhjal on kliendid aktiivse ellu suhtumisega inimesed, kes otsivad 

seiklusi ja uudsust ning tegelevad  spordiga.  
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8. Konkurents 

 

Eestis on registreeritud 31.03.2017 seisuga 27 ettevõtet, mis pakuvad paintballi varustuse 

renti või müüki. Suur osa nendest  ettevõtetest asub Harjumaal (11 ettevõtet). Põlvamaal 

on registreeritud üks ettevõte, mis pakub paintballi teenust, selleks on Mooste Paintball OÜ 

ja teine samalaadne ettevõte asub Võrumaal (Inforegister…).  

 

Allpool esitatud tabelis antakse ülevaade otsestest konkurentidest 

 

    nimi   asukoht    suurus   turundus    teenus     hind 

Mooste 

paintball OÜ 

Viislioru 

talu, 

Viisli küla,  

Mooste, 

Põlvamaa 

töötajaid 1 

käive 2017.a. 

oli 2784 eurot  

 

bilansimaht 

2017.a. oli 

8982 eurot 

koduleht 

facebook 

paintball ja 

airsoft koos 

sauna ja 

toitlustusega 

airsoft 20 eurot 

paintball 20-30 

eurot 

saun 100 eurot 

toitlustus 5 eurot 

Võru 

paintball 

Jüri 64, Võru andmed 

puuduvad 

facebook paintballi 

teenus 

andmed 

puuduvad 

 

Tabel 6. Ettevõtte otsesed konkurendid (autori koostatud) 

 

Plussid 

Mooste Paintball OÜ plussideks on kaks paintballi väljakut (põlluväljak ja metsaväljak).           

Lisaks paintballi teenusele pakutakse ka airsofti teenust. (Airsoft  on spetsiaalsete relvadega 

taktikaline sõjamäng, milles imiteeritakse ehtsaid lahingusituatsioone  kas üksiksõduri või 

rühma vaatenurgast.)  Nende eeliseks on koduleht, mille kaudu nad teevad sotsiaalmeedia 

turundust ning neil on pikk kogemus teenuse pakkumisel. Ka paintballi teenuse hinnad on 

soodsamad.  

Võru Paintballi plussideks on asukoht, mis on kergesti leitav ja head teeolud. Firma on Võrus 

ainuke  paintballi teenuse pakkuja ja tal on oma mänguväljak. 
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Miinused 

Mooste Paintball OÜ-l on vanemad markerid ja varustus. Koht on raskesti leitav, sest  

puuduvad teeviidad ja teeolud on küllaltki keerulised. 

Võru Paintballi miinusteks on vanemad markerid ja varustus. Neil puudub koduleht, 

panustavad vähe reklaami jaoks. Ei paku toitlustust ja sauna kasutamise võimalust. 

Inforegistris nende kohta andmed puuduvad. Õnneks on vahemaa mõlema ettevõttega 

piisavalt suur (Mooste ca 60 km ja Võru ca 40 km), et hakata üksteist otseselt segama. 

 

Kaudsed konkurendid 

 

   firma nimi       asukoht       suurus       teenus 

Värska Sanatoorium 

AS 

Rõsna küla, 

Setomaa vald, 

Võrumaa 

110 töötajat 

käive 2017.a. oli 

3 510 356 eurot 

majutus 

ravi ja hooldus 

veekeskus ja saunad 

toitlustus 

Piusa Koobaste 

Külastuskeskus ja 

muuseum 

Piusa küla, Võru 

vald, Võrumaa 

5 töötajat 

käive 2017.a. oli 

71 542 eurot 

turism 

muuseum 

kino 

toitlustus 

Naxos OÜ Väiko-Härma küla, 

Setomaa vald, 

Võrumaa 

1 töötaja 

käive 2014.a. oli 

82 721 eurot 

majutus 

forellipüük 

saunad 

 

Tabel 7. Ettevõtte kaudsed konkurendid (autori koostatud) 

 

Järgnevalt esitatakse lühiülevaade olemas olevatest kaudsetest konkurentidest, kellest 

võivad aja jooksul kujuneda kasulikud koostööpartnerid. 

 

Värska Sanatoorium AS on konkurent eelkõige veekeskuse teenuste poolest. Seal on            

mitu erinevat sauna: aurusaun, tavaline saun ja infrapunasaun. Piusa Koobaste          

Külastuskeskus pakub konkurentsi eelkõige toitlustuse poole pealt. Neil on           

mitmekesine menüü ja maitsvad toidud.  Piusa Ürgoru Puhkemaja teenuseks on forelli püük 

ja püütud kala söömine. 
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Värska Sanatoorium AS pakub erinevaid võimalusi puhkamiseks. Spaas on neli erinevat           

sauna, lisaks basseinid, mullivannid ning muud võimalused lõõgastumiseks. Inimesed, kes 

otsivad aktiivpuhkust ei leia endale siit sobivat paketti, pigem sobib neile „Piusa Pall OÜ“  

paintballi teenus, millele lisaks on veel saun voolava veekogu ääres ning toitlustus vabas            

looduses. Värska sanatoorium sobib väga hästi  koostööpartneriks , sest katab ära puudu 

oleva majutusvajaduse.  

 

Piusa Koobaste Külastuskeskus ja muuseum pakuvad võimalust külastada Piusa koopaid ja 

muuseumi, millele lisandub veel toitlustus. Lisaks korraldatakse seal erinevaid  õpitubasid 

ja giidiga ekskursioone. „Piusa Pall OÜ“ teenus on teist tüüpi - liikuv ja adrenaliinirohke. 

Antud kaks firmat täiendavad teineteist, nende vaheline koostöö on täiesti reaalne, sest 

pakutakse  erinevad  turismi teenuseid.  

 

Naxos OÜ on Piusa Ürgoru Puhkemaja, mis pakub majutusvõimalusi koos forellipüügiga. 

Ettevõte asub Piusa jõe kaldal ning kujutab endast üsna suurt kompleksi, mis mahutab palju 

inimesi. Naxos OÜ muid aktiivseid tegevusi ei paku, selle tõttu sobib ta hästi koostööks 

ettevõttele PIUSA PALL OÜ, mis võimaldab puhkajatele vaheldusrikast ja põnevat 

sportlikku tegevust.  

 

Võrreldes teiste samalaadsete ettevõtetega, peab autor Piusa Pall OÜ eduteguriteks:  

 

- teenuse omanäolisust  

- hea hinna ja kvaliteedi suhet 

- teenuse kaasaegsust  

- kvalifitseeritud tööjõudu  

- looduslähedast asukohta.  
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9. Turundustegevus  

9.1 Hinnakujunduse alused ja müügihind 

 

Hinna kujunemisel on arvestatud nii teenuse omahinnaga, mis kulub paintballi mängule ühe 

inimese kohta, kui ka võrreldud konkurentide müügihindu. Samuti on silmas peetud 

võimalikku kasumimarginaali (vt prognooside 2019 tabelit lisas).  

Valitud on turukeskne ehk konkurentsipõhine hinnapoliitika, mille puhul on teenusele hinna 

määramisel lähtealuseks konkurentide hinnad. Hinnapoliitika põhineb nõudmise ja 

pakkumise tasakaalul. Meetod on sobilik standardsete ja ühetaoliste teenuse puhul, mille 

tarbijate ostukäitumine on püsikindel. Turuhinnast erineva hinna määramisel pole antud 

juhul mõtet, sest hinna tõstmisel võib turust ilma jääda, alandamisel aga kaotatakse 

põhjendamatult tulu ning see võib ühtlasi kaasa tuua konkurentide poolse hävitava 

hinnasõja.  

Prognoositav müügitulu kasv on esimesel tegutsemise aastal 116% ja teisel aastal 35% ning 

kolmandal aastal 25%.  

Järgnevalt esitatakse autori koostatud ja prognoositud teenuste müügihindade tabel aastateks 

2019-2022.    

  

Tabel 8. Teenuste müügihindade prognoos 2019-2022.a (autori koostatud) 
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9.2 Turundus 

 

Ettevõtte turundustegevuses kasutatakse erinevaid meetodeid. Üheks eeliseks konkurentide 

ees on firma koduleht, kus on hulgaliselt hea kvaliteediga pilte, mis annavad põhjaliku 

ülevaate ümbritsevast loodusest ja rajatistest (sh. paintballi väljak), kusjuures piltide 

kvaliteet on väga tähtis, sest see aitab kaasa firma maine loomisele.  

 

Tänapäeval on eriti tõhus tutvustada oma ettevõtet erinevates sotsiaalmeedia keskkondades 

nagu Facebook ja Instagram, kus firmal on loodud omad kontod.  

  

Üheks võimaluseks on tutvustada ettevõtet ka paberkandjal, näiteks võib tellida plakatid, 

mida saab levitada turismi infopunktides, stendidel, koolides ja teistes rahvarohketes 

kohtades.   

 

Mänguväljaku avamispäeval toimub firmat ja teenuseid tutvustav üritus, kus pakutakse 

klientidele teatud soodustusi, näiteks hinnaalandust firma sünnipäeva puhul või 10% 

soodustust klientidele,  kes tulevad mängule oma sünnipäeva tähistama.  

 

Firma teenuseid saab müüa otse tarbijale, aga saab kasutada ka vahendajat. Selleks, et            

samaaegselt müüa tooteid ja teenindada tarbijaid, tuleb kasutada erinevate interneti 

portaalide abi, kusjuures teenuse pakkumine toimub mitmes keeles (eesti, vene ja inglise), 

mis annab firmale kahtlematult teatud eelise. 

Firma kaasab turundusse valikuliselt mõne turismifirma, kes aitab  klientidele majutuskohti 

broneerida.  

 

10. Personal ja juhtimine 

 

PIUSA PALL OÜ on osaühing, mille osalus kuulub 100% autorile, kes on firma ainus 

juhatuse liige ja esimees ning kelle ülesandeks on juhtida firmat ning korraldada ja läbi viia 

pakutavat teenust. Ülesannete hulka kuuluvad ka tegevuste  juhendamine ja 

klienditeenindus. Ametinimetuseks on  juhendaja/klienditeenindaja, palk on esimesel 

tegutsemise aastal 500 eurot bruto. Plaanitud on palgataseme tõus 10% ulatuses igal 

järgneval aastal.  
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Esimesel firma loomise aastal on omanik ainuke töötaja firmas. Teisel aastal palgatakse 

juurde üks töötaja, kelle ülesandeks saab klientide teenindamine. Tulevasel töötajal peab 

olema väga hea eesti keele ja ühe võõrkeele oskus (inglise või vene), hea suhtlemisoskus 

ning positiivne hoiak. Nõutud haridustase on vähemalt keskharidus, vajadusel läbib töötaja 

klienditeenindaja koolituse. Peale klientide teenindamise on tema ülesandeks ka mängude 

juhendamine.   

Töötamise motivatsiooniks on kindel põhipalk ja paindlik tööaeg. Esimesel aastal on palgaks 

500 eurot bruto, palk tõuseb igal aastal 10%.  

             

Raamatupidamisega tegeleb juht ise, kasutades selleks Internetis pakutavat 

majandustarkvara SmartAccounts. Kui tasuda 12 kuu eest korraga, tuleb kuu hinnaks 14,92 

eurot. 

 

11. Ettevõtte käivitamise tegevuskava 

 

Järgnevalt esitab autor ettevõtte käivitamise tegevuskava tabeli vormis. 

 

  

Nr tegevus aeg oodatav tulemus 

1 osaühingu asutamine 2017. a. august alustamine 

ettevõtlusega 

2 osaühingu 

pangakonto avamine 

2017. a. august soetatakse põhivara 

3 paintballi väljaku 

ehitamine 

2017-2019. a. alustatakse paintballi 

teenuse pakkumist 

4 sauna korrastamine 2019. a. sauna teenuse 

kasutamine 

 

Tabel 9. Ettevõtte käivitamise tegevuskava (autori koostatud) 
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12. Finantsplaneerimine 

 

Ettevõtte finantsplaneerimisest annavad ülevaate lisades esitatud finantsprognooside 

tabelid aastateks 2019-2022, sealhulgas on kasumi (lisa 3), müügi- (lisa 4), bilansside (lisa 

5) ja rahavoogude prognoos (lisa 6). 
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Lisa 2. Paintballi väljak 
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Lisa 3. Prognoositud kasumiaruanne 2019-2022 (eurodes) 
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Lisa 4. Müügiprognoos aastateks 2019-2022 
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Lisa 5. Bilansside prognoos aastateks 2019-2022 
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Lisa 6. Prognoositud rahavoogude aruanded 2019-2022   
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