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Antud töös on uuritud Võrumaal tegutsevaid mikroettevõtteid ning nende edukust mõjutavaid 

tegureid. Kuna Võrumaa turismi, kui ka üldise ettevõtte edukuse defineerimise kohta leidub 

üldiselt vähe informatsiooni, siis annab uuring hea ülevaate asukohas tegutsevatest 

ettevõtetest ja erinevatest kriteeriumitest edukuse hindamisel.  

 

Töö eesmärgiks on välja selgitada kas valitud asukoha mikroettevõtted on edukad ning kas 

sellega elukutseliselt tegutsemine oleks võimalik.  

 

Kokku pöörduti elektroonilise kirjaga 26 ettevõtte poole ning nõusolek saadi 12 käest, kellega 

viidi läbi intervjuud, mis olid poolstruktueeritud ja koosnesid 13 vestlusteemast. Sellele 

järgnes ka küsitluse ankeet, mis täideti intervjuu lõpus.  

 

Töö tulemuste põhjal jõuti järeldusele, et Võrumaal turismi alal tegutsevad mikroettevõtted 

on edukad ning sellel alal elukutseliselt töötamine oleks võimalik ja tasuv. Samal teemal võiks 

tulevikus kindlasti täiendavaid uuringuid läbi viia ning töös välja toodud kriteeriume 

laialdasemalt kasutada. 

Märksõnad: kasum, maine, tootearendus, korduvkülastus, eesmärk 
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In this thesis, micro-enterprises operating in Võrumaa and factors affecting their success have 

been researched. As there is not much information about tourism in general in Võrumaa nor 

about how to define the success of an enterprise overall, the research gives a good overview  

on the local micro-enterprises and different critearias of success. Purpose of this thesis is to  

find out whether the micro-enterprises in the area are successful and is it possible to work in 

this field professionally.  

 

A total of 26 enterprises were contacted by e-mail and agreement to collaborate was achieved 

with 12 of them, who all were interviewed. Interviews were semi-structured and consisted of 

13 topics which was followed by a survey at the end of the interview.  

 

Based on the results of the work it was concluded that tourism micro-enterprises in Võrumaa 

are successful and it would be possible to work full time in this field. Further studies on this 

subject could certainly be carried out in the future and the criterias brought out in this thesis 

could be used on a more widely.  
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SISSEJUHATUS 

 

Turismil on Eesti majanduses suur roll ning see on tihedalt seoses teiste 

majandussektoritega. Turismi osatähtsus Eesti sisemajanduse koguproduktis ja tööhõives 

on ligikaudu 8% ning läbi selle antakse suur panus Eesti eksporttuludesse. Hetkel on Eestis 

üheks peamiseks eesmärgiks tõsta Eesti turismi konkurentsivõimet teiste riikidega ning 

kindlustada nii turismiteenuste ekspordi kui ka siseturismi läbi jätkusuutlikku 

majanduskasvu. Selle jaoks tulekski tõsta meie kohalike turismiettevõtete ning seal hulgas 

just eriti mikroettevõtete seas kvaliteeti ning edukust. 

 

Antud lõputöö eesmärk on anda ülevaade turismiettevõtete edukust mõjutavatest teguritest 

Võrumaa mikroettevõtjate arvamusuuringu alusel. Kuna pigem on levinud populaarse 

arvamusena see, et Võrumaal turismiga elukutseliselt täiskohaga tegelemine ei ole 

võimalik, siis töö uurimisküsimuseks võiks püstitada selle, kas see on võimalik ning kui 

edukad on Võrumaal tegutsevad turismiettevõtted. Samuti on ülesandeks selgitada välja, 

milliseid edukuse kriteeriumeid peavad kohalikud ettevõtjad kõige olulisemaks ning kui 

kõrgelt hindavad neid samu kriteeriumeid enda rahulolu seisukohast. 

 

Töös antakse teoreetiline ülevaade turismist Võrumaal ja Eestis ja ettevõtte edukuse 

kriteeriumitest. Töö metoodika osas kirjeldatakse andmete kogumise viise ja kuvatakse 

valimisse sattunud Võrumaa turismiettevõtete profiil. Töö viimases osas antakse ülevaade 

uurimuse käigus saadud andmete tulemustest.  

 

Lõputöö teema valik tulenes sellest, et kuna autori näol on tegemist potentsiaalse tulevase 

Võrumaal turismivaldkonnas tegutseva ettevõtjaga, siis täidaks lisaks lõputöö eesmärgile 

antud uurimus hästi ka ettevõtte loomisele eelneva uuringu rolli. Uurimisaluse asukoha 

valik pole samuti juhuslik, vaid valitud kindlalt seetõttu, et lõputöö autor on pärit ning 

elanud terve elu Võrumaal. 

 

Sooviksin tänada oma lõputöö juhendajat, lektor Lea Sudakovat (MSc), kes aitas töö 

algstaadiumis teema ja suuna täpsustamisel ning abistas mind alati tekkinud küsimuste ja 
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murede korral. Lisaks sooviksin tänu avaldada ka kõikidele turismiettevõtetele ning nende 

esindajatele, kes nõustusid intervjuus ja küsitluses kaasa lööma. Nende hulgas olid 

järgnevad ettevõtted ja isikud: Vaskna Turismitalu ja Margit Utsal, Uue-Saaluse Veinitalu 

ja Maris Kivistik, Suhka Turismitalu ja Merike Raiste-Prutt, Kütioru Puhkekeskus ja Tõnis 

Talv, Mi Sann ning Ilse ja Sulev Sokk, Pullijärve Puhkeküla ja Aigar Paas, Kirikumäe 

Matkamaja ja Uuno Ruus, Rogosi Mõisa Külalistemaja ja Kalmar Luisk, Mooska Talu ja 

Eda Veeroja, Ala-Rõuge Külalistemaja ja Laili Ago, Maamehe Golfi Talu ja Karin Sepp 

ning MTÜ Eesti Ellujäämisselts ja Aigar Liping. 
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1. TEOREETILINE ÜLEVAADE 

1.1. Turism Eestis ja Võrumaal 

 

Maakohtades on turismiga tegeletud juba aastakümneid ning see on tähtis väikeettevõtluse 

valdkond. Turismi olulisus väljendub nii maakohtadesse väikeettevõtete rajamisel kui ka 

seal lisa-töökohtade loomisel (Farr 2018). 

 

Samuti on turism parim viis kuidas anda edasi kohaliku looduse hoidmise ja säilitamise 

vajaduse põhimõtteid ning juhtida selle tähtsusele tähelepanu. Võrumaal on turismil suur 

roll, säilitada ja anda edasi kohalikku keele- ja kultuuripärandit, hoida Võrumaale omast 

kultuurilist ja keelelist eripära, tavasid ja kombeid, oskusi ja tugevdada kultuuriruumi 

kogukonda (Vana-Võromaa…2019). Turismivaldkonnaga tegelemist soodustab kohalik 

ettevõtluskeskkond ning turismiga tegelevad ettevõtjad saavad abi paljudelt kohalikelt 

arendus-organisatsioonidelt. Mõned tähtsamad ja olulisemad neist on näiteks SA Võrumaa 

Arenduskeskus, Võrumaa Turismiinfokeskus, Võrumaa Turismiliit ning ka Võrumaa 

Partnerluskogu ja Võrumaa Talupidajate Liit (Ettevõtluskeskkond 2019). Lisaks ettevõtete 

poolt pakutavale toele aitab kindlasti siin turismile kaasa ka looduslik pool. Esmalt teeb 

Eesti mastaabis Võrumaa eriliseks selle künklik ja ainulaadne reljeef. Samuti annab palju 

lisaväärtust ka koha paiknevus kaardil. Nimelt jääb Võrumaa paljudele turistidele tee peale, 

kes suunduvad kuhugi edasi ning see läbi avastavad ja teevad vahepeatuse just siin (Pullat 

1984). 

 

2015. aasta seisuga majutati Võrumaal 51 644 turisti, kellest 86% moodustasid siseturistid 

ja 14% välisturistid (Tabel 1). Kogu aasta jooksul majutatud külastajate seast lausa 70% 

tulid siia pikema puhkuse eesmärgil, ülejäänud kliendid viibisid ainult ühe öö. Kogu Eestis 

majutatud 3 112 143 turistist moodustavad Võrumaal majutatud kõigest ligikaudu 1,66%. 

See on siiski üsna märkimisväärne tulemus kuna suuremate linnade majutusarvud on 

kõvasti mõjutatud suurte hotellide poolt, Võrumaal on aga suuremas osas tegemist turismiga 

tegelevate väikeettevõtetega (Laurmaa 2016). 
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Tabel 1. Majutuskohad ja nendes majutatud turistid maakonna järgi 2015a (Laurmaa 2016) 

Maakond Majutuskohad Voodid Majutatud 

turistid 

Siseturistid, 

% 

Välisturistid, 

% 

Harju 240 19 267 1 720 815 18 82 

Tallinna linn 138 15 457 1 381 575 13 87 

Hiiu 57 1337 19 742 75 25 

Ida-Viru 79 3917 180 545 67 33 

Jõgeva 36 959 21 292 81 19 

Järva 35 805 15 175 81 20 

Lääne 85 2299 83 976 67 33 

Lääne-Viru 75 2602 115 200 74 26 

Põlva 54 1390 41 046 88 12 

Pärnu 186 8645 347 239 49 51 

Pärnu linn 94 4987 167 342 45 55 

Rapla 23 851 18 614 89 11 

Saare 213 5656 146 142 59 41 

Tartu 109 3769 221 659 52 48 

Tartu linn 48 2098 98 532 48 52 

Valga 95 2837 84 917 80 20 

Viljandi 64 2263 44 137 79 21 

Võru 66 1475 51 644 86 14 

Kogu Eesti 1417 58 072 3 112 143 38 62 

 

 

 

1.2.    Ettevõtte edukuse kriteeriumid 

 

Ettevõtete edu kindlaks määramine ja selle mõõtmine on väga raske ja palju vastuolu tekitav 

tegevus, eriti just väikeettevõtete seas (Ahmad, Seet 2009). 

 

Kõige enam seostatakse eduka ettevõttega just rahaliselt heal järjel olemist ehk finantsilist 

edukust. Rahalise edukuse üks parim näitaja on kindlasti kasumi tase. Enamus 

väikeettevõtetest, kellel ei õnnestu algusfaasis hakata teenima kasumit kaovad üsna kiiresti. 

Üheks ettevõtte edukuse tähtsamaks aspektiks on kasumi teenimine (Suttle 2019).  

 

Samuti üheks heaks edukuse mõõtmise meetodiks oleks teha seda maksimaalse täituvuse 

järgi. Maksimaalne täituvuse all mõeldakse antud töös ettevõtja enda jaoks seatud ideaali 

või suurimat täituvust, mida tema ise sooviks. Täituvuse määr on turisminduses väga oluline 

näitaja, sest tänu sellele saab ettevõtte kohta öelda päris palju. Täituvuse määr on ettevõtte 

omanike seas väga tähtis, nimelt saab läbi selle tähendada ettevõtte edukust (Hendricks 

2019). 



9 

 

Korduvkülastajate osakaal klientide seas võiks olla samuti üks indikaator, mille alusel saaks 

mõõta edukust ühes turismiettevõttes. Korduvkülastajate puhul on plussiks see, et tegemist 

on juba sel puhul teatud määral tuttavate klientidega ning nende vajaduste ja soovidega on 

lihtsam arvestada. Korduvkülastajaid arvu tõstmiseks tuleb kindlasti esmasel külastusel 

pakkuda suurepärast teenindust ja omapäraseid tooteid (Repeat business…2019). 

 

Väga oluline on ettevõtte loomisel ja selle juhtimisel luua ettevõttele eesmärke. Eesmärgid 

on head tähelepanu ja sihikindluse koondajad soovitu saavutamiseks. Eesmärgid on 

lahendused saavutamaks ihaldatut (McKay 2019). Seetõttu saabki pidada eesmärkide 

pidevat saavutamist eduka turismiettevõtte näitajaks. Inimese ajul on imepärane võime 

lahendada probleeme ja eesmärgid aitavad neid lihtsamini lahendada (Soto 2019).  

 

Viimastel aastatel on turism elanud läbi suuri muutusi tänu interneti ja infotehnoloogia 

arengule. Tänu sellele on levinud paljud turismi võrgustikud, kus saab edasi anda oma 

kogemusi ning jätta tagasisidet (Cerutti, Piva 2016). Läbi selle arengu on turistide positiivse 

tagasiside mõju suurem kui kunagi varem. Lisaks sellele annab kindlasti hea tagasiside lisa 

motivatsiooni ettevõtjale jätkata oma tegemistega ning vajadusel korrigeerida ja muuta 

ennast. 

  

Ettevõtte maine on kindlasti üheks heaks edukuse indikaatoriks. Ettevõtte hea maine on 

miski, mida on väga raske üles ehitada ning võtab kaua aega, kuid seda kaotada on samas 

väga lihtne ja võib juhtuda kiirelt. Mainel on ettevõtte jaoks väga suur roll (A Higher 

Reputation…2018). 

 

Koostöö on väikeettevõtete seas väga tähtis. Eriti veel kohtades nagu seda on näiteks 

Võrumaa. Ettevõtlus on endiselt antud kohas üsna raske ning seda just eriti algusfaasis. 

Koostöö on hea võimalus tulu ja edukuse kasvatamiseks (David, Wilson 2015).  

 

Ettevõtte poolt pakutavate toodete ja teenuste maksimaalselt välja arendamine on taaskord 

üks hea turismiettevõtte edukuse määramise kriteerium. Nimelt annab täieliku potentsiaali 

saavutamine märku edukast ettevõttest. Samuti kasvatab see ettevõtte tulu, külastuste arvu 

ja külastuste pikkust klientide poolt (Tourism Product Development…2019). 

 

Kasumi all käsitletakse antud töös rahalist kasu, mis esineb siis, kui ettevõtlusest saavutatud 

tulu ületab vajalike tehtud kulude osakaalu. Saavutatud kasumiga majandamise õigus on 
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ettevõtte omanikul, kes paigutab seda enda heaks arvamise järgi. Kasumi saab välja 

arvutada lahutades kogutulust  maha kogukulud (Kenton 2019). 

 

Tootearenduse protsess algab ideede otsimisega ning lõppeb kas siis uue toote või teenuse 

välja toomisega. Uue toote või teenus all võib defineerida ka eelnevalt eksisteerivas tootes 

või teenuses tehtud muudatuste korral või siis absoluutselt uue toote väljaarendamist 

(Tootearendus 2019). Ettevõtlusega alustamise üheks esimeseks sammuks on kirjaliku 

äriplaani koostamine (Äriplaani koostamine 2019). Lisaks kõigele, on äriplaan ka hea 

indikaator investoritele, otsustamaks, kas on mõistlik üldse ettevõttesse investeerida. 

Kokkuvõttes võib öelda, et äriplaan on ettevõtjale teejuhiks ja reaalne plaan edu 

saavutamiseks (Äriplaan 2019).  
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2. METOODIKA 

2.1.    Metoodika ülevaade 

 

Antud lõputöö raames kogutud andmed ja tulemused on saadud poolstruktueeritud 

intervjuude ja ankeetide kaudu. Läbiviidud intervjuude puhul oli kasutusel küll intervjuu 

kava (Lisa 1), kuid küsimused polnud kindlalt ja täpselt sõnastatud ega järjestatud. Tänu 

sellele intervjuu liigile kujunesid kõik intervjuud sujuvalt ja tihti vastati ühe küsitud 

küsimuse käigus ära ka mitu teist teemat, mis hiljem oleks kõne alla tulnud. Intervjuu 

teemad ja kava ning ankeetküsitluse küsimused on töö autori poolt koostatud, toetudes 

teoreetilises ülevaates toodud ettevõtte edukuse kriteeriumitele. Intervjuu lõppedes lasti 

koha peal täita ka ankeet, mille puhul sai võimalikele tekkinud küsimustele vastata ja 

ankeedi sisu täpsustada vastavalt vajadusele. Tabeli ühes osas tuli seada kriteeriumid 

vastavasse paremusjärjestusse (Lisa 2). Ankeedil tuli vastajal lisaks panna 1-5 palli skaalal 

hinnang väitele lähtudes oma ettevõtte vaatepunktist. Hinne „1“ tähendas seda, et väitega ei 

nõustud üldse, hindele „2“ vastas osaline mitte nõustumine, hindega „3“ tähistati valikut nii 

ja naa ehk pooleldi nõustumist kuid pooleldi mitte, hinne „4“ tähistas osalist nõustumist ja 

hinne „5“ täielikku nõustumist (Lisa 3). Ankeedil oli kaks sama eesmärgiga ülesannet 

selleks, et kontrollida vastuste läbimõeldust. Kõik intervjuud toimusid näost-näkku 

kohtumise teel, erandina esines ainult üks ettevõte, kus ettevõtja kiire graafiku tõttu ei olnud 

võimalik kohtuda ja intervjuu viidi läbi algselt Skype ning hiljem tehniliste tõrgete tõttu 

telefoni teel. Kõik intervjuud on ka helisalvestisena töö autori erakogus salvestatud, välja 

arvatud üks intervjuu, mis diktofoni rikke tõttu kaotsi läks. Samuti on ka kõik täidetud 

ankeedid autori erakogus elektrooniliselt salvestatud.  

 

Intervjuu koosnes ülesehituselt 13 erinevast vestlusteemast ja sellele järgnes koha peal 

elektrooniliselt täidetav ankeet. Intervjuud on analüüsitud hilisemalt helisalvestiste üle 

kuulamisel. Uuringus osalesid Võrumaal turismivaldkonnas tegutsevad ettevõtted. Antud 

piirkonna valik tulenes autori isiklikust huvist. 

Algselt pöörduti 24. jaanuaril 2019 elektroonilise kirja teel 26 ettevõtte poole, keda ideaalis 

oli kõiki planeeritud intervjueerida. Lõpuks saadi kokku tagasi 15 vastust. Kõik ettevõtted 
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kelle poole pöörduti, olid kas eelnevalt töö autorile teada või leitud Eesti Maaturismi 

kodulehelt (Eesti Maaturism 2019). Kõigi 15 vastanu seast viidi läbi intervjuu 12 

ettevõttega, ülejäänud kolmest ettevõttest olid kaks oma tegevuse lõpetanud ning üks 

keeldus osalemast isiklikel põhjustel. Intervjuud viidi läbi ajavahemikul 14.02.2019-

20.03.2019. Antud intervjuude alusel kogutud andmete põhjal on koostatud ka töö 

tulemuste ja arutelu osa.  

 

 

2.2.    Valimisse kuuluvate turismiettevõtete profiil 

 

Vaskna Turismitalu on tegutsenud alates 1993. aasta 5. juunist, mil saabusid esimesed 

kliendid Saksamaalt. Asukoha poolest asub talu Võrumaal, Rõuge vallas ning paikneb 

Vaskna järve ääres. Oma kenas ja imelise loodusega ümbritsetud talus suudavad nad 

majutada korraga ligikaudu 30 inimest. Majutuse näol on tegemist ka ühe nende peamise 

tegevusalaga. Lisaks sellele pakutakse huvilistele ka ettetellimisel toitlustamise võimalust. 

Mainimata ei saa kindlasti jätta ka erinevate laagrite ja suvepäevade võõrustamist. Lisaks 

renditakse välja ka ruume koolituste, seminaride ja muude ürituste läbi viimiseks. Samuti 

laenutatakse välja erinevaid spordi- ja vabaajavahendeid, talvel suuski ja suvisemal ajal 

paati, õngesid ning näiteks ka palle erinevate pallimängude otstarbeks. Pakutavate tegevuste 

alla kuuluvad ka matkad naabertaludesse, näiteks Jõeniidu Puhkemajja, kus huvilistele 

näidatakse sealseid loomi. Üheks huvitavaks ja omapäraseks võimalikuks tegevuseks on 

Vaskna talus ka kohaliku käsitöö näituse vaatamine või soovil ka väiksemate gruppidega 

ise käsitöö valmistamine. (Margit Utsal, Vaskna turismitalu perenaine. Helisalvestis. 14. 

veebruar 2019) 

 

Uue-Saaluse Veinitalu on turismiettevõttena tegutsenud üsnagi lühikest aega, aastast 2016. 

Luba veini tootmiseks saadi järgneval, 2017. aastal. Hubane veinitalu asub Võrumaal, 

Rõuge vallas, Uue-Saaluse külas. Talu hoovist avaneb ka imeline vaade otse kõrval asuvale 

Alajärvele. Uue-Saaluse Veinitalu näol on tegemist ettevõttega, mille peamiseks 

pakutavaks teenuseks on veinituurid. Ühe veinituuri käigus näidatakse talus olevaid 

marjakasvatusi ning hiljem veiniköögis veini tootmiseks vajalikke seadmeid ja masinaid. 

Kogu tuuri ajal räägitakse terve veinitootmise protsess huvitavalt ja kaasahaaravalt otsast 

lõpuni läbi ning lõpus avaneb tuuril osalenutel võimalus ka toodangut maitsta. Lisaks 
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nendele tuuridele korraldatakse mõni kord ka muid loodusmatkasid lähedal asuvatesse 

vaatamisväärsustesse ning laenutatakse Alajärvel sõitmiseks paati. Samuti on võimalik ka 

talu kohalikku toodangut endale kaasa osta. (Maris Kivistik, Uue-Saaluse veinitalu 

perenaine. Helisalvestis. 14. veebruar 2019) 

 

Suhka Turismitalu esimesed kliendid saabusid 1999. aasta juunikuu esimesel päeval. 

Imekaunis talukompleks asub Võrumaal, Rõuge vallas, Mäe-Suhka külas. Talus pakutavate 

teenuste seast võib lisaks majutusele ja toitlustusele leida ka seminariruumi rentimise 

võimaluse, lõõgastava suitsusauna kasutamise ning ka erinevaid matku Piusa ümbruses ja 

lähedal asuvates metsades. Talvisel ajal on võimalik kasutada läheduses asuvaid suusaradu, 

millest teatud osa läbib ka legendaarne Haanja suusamaratoni rada. (Merike Raiste-Prutt, 

Suhka turismitalu perenaine. Helisalvestis. 15. veebruar 2019) 

 

Kütioru Puhkekeskuse näol on tegemist väga noore ja alles alustava turismiettevõttega. 

Hetkel on antud ettevõte tegutsenud kõigest alla aasta, kuid tegemist on väga ambitsioonika 

ettevõttega. Hetkel pakutakse Kütioru Puhkekeskuses peamise teenusena 

taliekstreemspordi harrastamise võimalusi, näiteks mäesuusa ja lumelaua nõlvad ja rajad. 

Lisaks sellele on võimalik ka majutusteenust tarbida. Kütioru Puhkekeskus asub Võrumaal, 

Võru vallas, Kolereino külas. (Tõnis Talv, Kütioru puhkekeskuse juht. Helisalvestis 15. 

veebruar 2019) 

 

Võrumaal, Rõuge vallas, Vakari külas asub turismiettevõte nimega Mi Sann. Tegemist on 

alates 2005. aastast kliente võõrustanud ettevõttega, mille peamiseks tegevusalaks on 

suurepäraste saunaelamuste pakkumine. Lisaks saunamõnude nautimisele pakutakse seal ka 

majutust. Koha peal vastu võttev pererahvas on väga lahke ning kogenenud, nimelt olid nad 

enne Mi Sannaga alustamist läbi viinud matkasid peaaegu juba 50 aastat. (Sulev ja Ilse 

Sokk, Mi Sann peremees ja –naine. Helisalvestis. 20. veebruar 2019) 

 

Pullijärve Puhkeküla on tegutsenud üle 6 aasta. See looduskaunis kompleks asub Võrumaal, 

Rõuge vallas, Misso alevikus. Kokku mahutab puhkeküla korraga ligikaudu 20 inimest, 

lisaks nendele kohtadele on võimalus lisana kasutada ka telkimisplatsi. Soovi korral 

pakutakse ka ettetellimisel toitlustust. Antud sihtkoht on populaarne spordiürituste 

korraldamise paigana ning kohapeal on võimalik ka rentida erinevaid sporditarbeid. (Aigar 

Paas, Pullijärve puhkeküla peremees. Helisalvestis. 1. märts 2019) 
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Kirikumäe Matkamaja on turismivaldkonnas tegutsenud alates 1996. aastast. Ettevõte 

tegutseb Võru maakonnas, Võru vallas, Kirikumäe külas. Algeliselt asus sel alal talu, kuid 

nõukogude ajal rajati sinna laagriala ning 1980. aastate lõpupoolel ehitati sinna kämpingud, 

mis on seal kasutusel siiamaani. Tegemist on väga põneva ja lummava asukohaga 

ettevõttega, mis on peamiselt keskendunud majutuse pakkumisele ja erinevate laagrite ja 

ürituste läbi viimisele. Samuti on võimalus koha peal laenutada suvisel ajal jalgrattaid ning 

talvel suuski ja uiske. Pakutavate teenuste hulgast võib leida ka lähiümbruses läbiviidavad 

matkad. Lisaks on paarisaja meetri kaugusel ka Kirikumäe järv, mis on kõigile huvilistele 

avatud. (Uuno Ruus, Kirikumäe matkamaja peremees. Helisalvestis. 7. märts 2019) 

 

Rogosi mõisa külalistemaja on Võrumaal, Rõuge vallas, Ruusmäe külas asuv külalistemaja, 

mis on tegutsenud ligikaudu 11 aastat. Rogosi mõisa külalistemaja asub ajaloolises Rogosi 

mõisas. Korraga mahutab mõisa külalistemaja umbes 50 inimest. Lisaks majutusele toimib 

võrratus mõisahoones ka suurepärane toitlustus. Madalhooaja ehk talvega paremini 

toimetulemiseks pakutakse sel ajal toitlustust väljapoole, erinevatele üritustele ja teistele 

ettevõtetele. Lisategevustena pakutakse veel sauna, mõisa muuseumi külastust ja ka 

mõisaruumide renti erinevateks üritusteks. (Kalmar Luisk, Rogosi mõisa külalistemaja 

peremees. Helisalvestis. 7. märts 2019) 

 

Mooska talus hakkas turismialane äritegevus pihta 2007. aastal. Algselt retkekorraldusele 

suunitletud turismiettevõte on praeguseks ajaks üle läinud rohkem suitsusauna ja 

suitsusaunas valmistatud liha pakkumisele. Lisaks sellele laenutatakse kohapeal välja ka 

erinevat sauna varustust ja tarvikuid. Pakkumisel on ka erinevad loodusretked nagu näiteks 

talvisel ajal lumeräätsa matk. Mooska talu asub Võrumaal, Rõuge vallas, Haanja külas. (Eda 

Veeroja, Mooska talu perenaine. Helisalvestis. 8. märts 2019) 

 

Ala-Rõuge külalistemaja on Võrumaal, Rõuge aleviku südames tegutsev ettevõte. Hoone, 

milles tegutsetakse on vana mõisa veskihoone. Samuti ollakse ka väga rohelised, nimelt on 

neil oma hüdroelektrijaam ja lisaks ka päikesepaneelid. Ala-Rõuge külalistemaja alustas 

tegevust 2002. aastal. Korraga suudetakse majutada ligikaudu 40 inimest. Lisaks majutusele 

pakutakse kohapeal ka toitlustust ning saunas kasutamise võimalust. Üks tähtis osa on ka 

kindlasti ruumide rendil erinevate ürituste otstarbeks. (Laili Ago, Ala Rõuge külalistemaja 

perenaine. Helisalvestis. 14. märts 2019) 
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Maamehe Golfi Talu hakkas turismialase ettevõttena tööle 2015. aastal ning asub Võrumaal, 

Võru vallas, Tiri külas. Praegused tegevusalad on majutus ja toitlustus ning 

seminariruumide rentimine. Lisaks sellele on nende peamiseks ja neid ka omapäraseks 

tegevaks tegevuseks maamehe golfi mängu teenuse pakkumine. Kahe kilomeetrist ja üheksa 

augulist rada läbitakse golfikeppidele sarnanevate keppidega, mille alumisse osasse on 

kinnitatud puukotad. (Karin Sepp, Maamehe Golfi Talu perenaine. Helisalvestis. 15. märts 

2019) 

 

MTÜ Eesti Ellujäämisselts on tegutsenud alates 2001. aastast. Selts korraldab retkesid ja 

rännakuid loodusesse ning annab nende jooksul edasi klientidele teadmisi ellujäämise koha 

pealt ning samuti ka loodus kui terviku kohta. Retkede üheks peaeesmärgiks on õpetada 

loodust kasutama enda kasuks ellujäämise eesmärgil. Aastate jooksul on ka retked 

moderniseerunud ning viimastel aastatel on ka üheks lahutamatuks osaks saanud tehnika, 

paigaldatakse metsas üles kaameraid erinevate vaatluste eesmärgil ning kasutatakse ka 

droone erinevate võtete jaoks. (Aigar Liping, MTÜ Eesti Ellujäämisseltsi juht. 

Helisalvestis. 20. märts 2019) 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 

3.1.    Ettevõtete suurus, tüüp ja kasum 

 

Valimisse sattunud ettevõtted olid kõik mikroettevõtted ning töötajate arvud varieerusid 

minimaalselt ühest kuni maksimaalselt kuue töötajani. Madal töötajate arv ongi üldiselt 

omane mikroettevõtetele, kes maaturismi alal tegelevad. Intervjuude käigus selgus, et 

kokku valimis olnud 12 ettevõttest olid enamus kas ühe või kahe töölisega ettevõtted. 

Kokku oli ühe töölisega ettevõtteid 4 ja samuti ka kahe töölisega ettevõtteid 4. Kolme, nelja, 

viie ja kuue töölisega ettevõtteid oli kõiki vastavalt kõigest üks. Ettevõtete tüüpide koha 

pealt uuriti seda, kas oma eesmärgilt on ta elustiili, lisasissetuleku- või 

põhisissetulekuallikas ning on see ettevõtte toimimise aja jooksul muutunud. 

Põhisissetulekuallikana defineeriti neid ettevõtteid, mis toimisid ettevõtjate jaoks nende 

ainsa ja põhilise tööna. Lisasissetulekuallikana toimivate ettevõtete alla mõisteti neid, mida 

tehakse põhitööle lisaks kõrvale. Elustiili ettevõtete all mõisteti taolisi ettevõtteid, kus ei 

pakuta otsest teenust ja puudub ka põhitöö, vaid lastakse kliendil jälgida ja kaasa lüüa 

igapäeva toimetustes. Selgus, et kõigist osalenud ettevõtetest 7 juhul on turism 

põhisissetulekuallikas, 4 ettevõtet toimivad kas teise ameti või pensionil oleku kõrval 

lisasissetulekuallikana ning 1 ettevõtte toimib hobi korras. Samuti tuli välja ka see, et kõigist 

valimis olnud ettevõtetest on algusest peale turismist saadud põhiline tulu ning see on 

jätkunud praeguseni 4 ettevõtte puhul. Ka algselt lisasissetulekuallikana loodud ja antud 

vormis tänaseni tegutsevaid ettevõtteid oli 4. Algselt hobina loodud ettevõte jätkab siiani 

hobi korras toimimisega. Esines ka kolm ettevõtet, mis algul olid lisasissetulekuallikad, 

kuid aja möödudes sai nendest ettevõtja jaoks põhisissetulekuallikas. 

 

Läbi viidud intervjuude käigus tuli välja, et valimisse kuuluvast kaheteistkümnest 

ettevõttest kümne ettevõtte kasum on viimaste aastate lõikes olnud suuremal või väiksemal 

määral kasvav. Ühe ettevõtte kasumi tase on püsinud stabiilselt samal tasemel ning üks 

ettevõte ei osanud antud küsimusele vastata. Kõik üksteist ettevõtet, kes kasumi taseme 

kohta oskasid infot anda ütlesid ka seda, et on oma praeguse kasumi tasemega rahul. Kasumi 

investeerimise koha pealt oli peamiseks domineerivaks vastuseks see, et kõik kasum, mis 
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teenitakse, läheb ka enamalt jaolt ettevõttesse tagasi. Kasumit arvelt arendatakse nii 

teenuseid ja tooteid kui ka hooneid. 

 

 

3.2.    Tootearendus ja äriplaani jälgimine 

 

Tootearendus on peamiselt juhitud kahest faktorist - nõudlusest või pakkumisest. Võrumaal 

tegutsevatest ja valimisse kuuluvast 12 ettevõttest oli tootearendus puhtalt nõudlusest 

juhitud viies ettevõttes. Nii nõudlusest kui pakkumisest mõlemast juhitud tootearendusega 

ettevõtteid oli kokku neli. Kahes ettevõttes leiti, et kõige tähtsam toodete arendamisel ja 

nende pakkumisel on enda soovid ja huvid ehk siis pakutakse ainult selliseid tooteid ja 

teenuseid, mille läbiviimine endale meelt mööda on. Ühes ettevõttes mainiti, et nende jaoks 

on kõige tähtsam toote arendamisel kultuuripärandist lähtumine ning täpsustati, et toodet 

või teenust antakse edasi nii, nagu kultuurile kohane ja sellest hoitakse täpselt kinni. 

Ettevõtted, kus tootearendus on juhitud puhtalt nõudlusest väitsid, et nende teenuseid ja 

tooteid on aja jooksul kujundanud välja klientide soovid ja ettepanekud. Turismiettevõtted, 

kus tootearendus on juhitud nii nõudlusest, kui ka pakkumisest sõnasid, et jälgitakse ja 

kujundatakse tooteid ja teenuseid teatud määral nii läheduses asuvate sarnaste ettevõtete 

järgi, kuid kindlasti on oluliselt mõjutanud ka klientuuri soovitused ja ettepanekud. 

 

Äriplaani koostamisel tuleks olla enda ja ettevõtte suhtes võimalikult realistlik. Läbi 

äriplaani on võimalik saada algne ülevaade, kas idee on üldse teostatav ning samuti ka selle 

potentsiaalset tasuvust. Põhjalikult ja hoolikalt kokku pandud äriplaan on ettevõtte loomisel 

heaks alustalaks. Antud töö raames valimis olnud 12 Võrumaa turismiettevõtete seast 

puudus hetkeseisuga äriplaan lausa 9 ettevõttel. Ülejäänud 3 ettevõtet, kus äriplaan 

eksisteeris, ütlesid ka seda, et selle jälgimine toimub aktiivselt. Näiteks jälgitakse kogu 

toodangu koguse arvu ja kõrvutatakse seda äriplaaniga ja samas jälgitakse ka klientide 

külastatavuse arvu. Üheksa ettevõtte seas, kus äriplaan puudus, esines üks ettevõte, millel 

algselt küll oli koostatud äriplaan, kuid seda ei järgitud üldse. Ülejäänud 8 äriplaanita 

ettevõtet polnud varem kordagi äriplaani oma ettevõtte kohta koostanud.  
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3.3.    Ettevõtete puudused ja tulevikuväljavaated  

 

Ettevõtete puuduste all käsitletakse antud töös neid elemente ja faktoreid, mida valimis 

olnud ettevõtete juhid leidsid vajaka olevat endi ettevõtetes. Kolmes ettevõttes tuvastasid 

juhid oma ettevõtte puudusena sanitaartehnilist poolt ning üks nende seast lisas ka 

internetiühenduse puudumise ja halvad kommunikatsioonivõimalused halvas telefoni 

levialas paiknemise tõttu. Lisati, et tualetid ja pesemisruumid on üsna vanad ja vajaks 

renoveerimist. Kaks ettevõtet, mis mõlemad täidavad ühtlasi ka mõlemale ettevõtjale 

lisasissetulekuallika rolli väitsid, et nende ettevõtte suurim puudus hetkel on see, et ei 

tegeleta sellega täiskohaga ja ei täideta seeläbi kogu potentsiaali ettevõtte puhul. Kaks 

ettevõtet nägid enda puudusi aegunud hoonete ja majutustingimuste näol. Ühes ettevõttes 

tunti, et nende puudus seisneb majutuse korralduses ja tubade paigutuses. Nimelt kuna 

nende ettevõttes on suurem osa tubadest 3 ja 4 kohalised, aga kliendid on küsinud rohkem 

2 kohalisi tube, siis on esinenud juhtumeid, mil kogu potentsiaal jääb kasutamata ja 

klientidest jäädakse ilma. Üks ettevõte tuvastas oma peamise puudusena raskesti 

ligipääsetavust halbade maateede ja nende vähese hoolduse näol ning lisas ka viitade 

puudumise. Ainuke ettevõtte valimis, kes tegutses renditud ruumides, nägi enda suurimat 

puudust selles, et kuna hoone ruumides ollakse rentnikud, siis ei ole otstarbekas ja mõistlik 

ruume uuendada ja renoveerida. Lisaks oleks see suuresti komplitseeritud kuna hoone on 

muinsuskaitse all. Üks noor ja üsna lühikest aega tegutsenud ettevõte leidis, et nende suurim 

puudus ongi kogenematus ja finantside vähesus. Lisati, et ideid ja väljavaateid on palju, 

kuid hetkel puudub teostuseks rahastus ning vähese kogemuse tõttu on tagasi lükatud nii 

mõnedki toetuse taotlused. Kogu valimis esines üks ettevõte, kes ei osanud ühtegi puudust 

välja tuua. 

 

Tuleviku väljavaadetest oli vaieldamatult kõige rohkem esinenud tegevuseks olemas 

olevate hoonete remontimine, renoveerimine, hooldamine ja täiendamine. Kõigist 12 

ettevõttest leidsid koguni 10 ettevõtet, et nende hooned ja ruumid vajaks täiendamisi ja 

lisamugavuste loomist. Nende hulgast üks lisas ka, et tulevikus on plaanis rajada ka talu 

ümbrusesse võrukeelne matkarada. Nende seast mainis üks ettevõte ka lisaks remondile ja 

hooldusele ka seda, et tulevikus on plaanis oma toodete ja teenuste näol arendama edasi 

rohkem kohalikku elu. Ühel ettevõttel on praegu ainsaks plaaniks tulevikus lisaks praegu 
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koha peal pakutavale majutusele ja toitlustusele hakata pakkuma ka toitlustust välja poole 

erinevatele üritustele. Üks ettevõtte leidis, et praegusel hetkel puuduvad plaanid tulevikuks. 

 

 

3.4.    Edukuse väärtustamine ja hindamine 

 

Selleks, et kindlaks määrata millist edukuse kriteeriumi väärtustatakse kõige rohkem ja kui 

kõrgelt hinnatakse sama kriteeriumi alusel oma ettevõtet, kasutati antud töös küsitluse 

ankeete. Kogutud andmete põhjal selgus, et kriteerium, mida antud valimis olevad Võrumaa 

ettevõtted kõige enam väärtustavad on ettevõtte hea maine ja selle kõrgelt hindamine. 

Osalenud 12 ettevõttest andis sellele kriteeriumile kõrgeima hinnangu ehk hinde 5 koguni 

üheksa ettevõtet, kaks ettevõtet hindasid hindega 4 ja üks hindega 3. Selle kriteeriumi 

keskmiseks hinnanguks tuli ülimalt kõrge 4,66. Ettevõtted leidsid, et tähtsuselt järgnevaks 

kriteeriumiks, mis võiks ettevõtte edukust määrata, võiks olla klientide poolne positiivne 

tagasiside. Sellele anti seitsme ettevõtte poolt maksimaalne hinnang 5, neljalt hinne 4 ja üks 

ettevõtte hindas seda hindega 3 ning kokku tuli keskmiseks hindeks samuti väga kõrge 4,5. 

Kõrgelt arvati ka teiste organisatsioonide ja ettevõtetega koostööst ning keskmiselt anti 

sellele hinnang 4,16. 12 ettevõttest andis sellele kõrgeima hinnangu neli ettevõtet, hindega 

4 hinnati seda kuues kohas ja hinde 3 panid kaks ettevõtet. Järgmise kriteeriumina, mis 

võiks näidata ettevõtte edukust, valiti ettevõtte ja selle poolt pakutavata toodete ja teenuste 

maksimaalselt välja arendamist. Selle poolt andsid hinde 5 neli, hinde 4 viis ja hinde 3 kolm 

ettevõtet ning keskmiseks hinnanguks kujunes 4,1. Sellele järgnes tähtsuselt, keskmise 

hindega 3,83, ettevõttele seatud eesmärkide saavutamine, millele anti kahe ettevõtte poolt 

hinnang 5, kuus ettevõtet leidsid, et sobivamaks hindeks oleks 4 ning neli ettevõtet hindasid 

selle tähtsust hindega 3. Üllatuslikult madalale langes aga finantsiline edukus, mille 

keskmiseks hindeks tuli lõpuks 3,66. Kuigi nelja ettevõtte jaoks oli selle kriteeriumi tähtsus 

väärt kõige kõrgemat hinnet, siis lisaks kahele hinde 4 pannud ettevõttele leidus kokku 

kogunisti neli ettevõtet, kelle hinnang sellele oli 3 ja ka isegi kaks ettevõtet, kes hindasid 

seda hindega 2. Üheks vähemtähtsamaks kriteeriumiks edukuse hindamisel kujunes 

küsitluses osalenud ettevõtete silmis korduvkülastajate osakaal. Ainult ühe ettevõtte poolt 

pälvis see kõrgeima hinde 5. Võrdselt viie ettevõtte jaoks oli antud kriteerium väärt hinnet 

4 ja 3 ning ühe jaoks isegi hinnet 2, mis keskmise hindena andis sellele kriteeriumile 3,5. 

Kõige vähem tähtsamaks peeti valimis olnud ettevõtete poolt maksimaalset täituvust kui 
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edukuse näitajat. See kriteerium pälvis vaieldamatult kõige väiksema keskmise skoori – 

2,83. Kõigest üks ettevõtte leidis, et see on väärt kõige kõrgemat hinnet 5 ning kaks arvasid, 

et 4 oleks sobiv hinne. Keskmise hindega 3 hinnati seda neljal korral ning sama arvu hääli 

kogus ka hinne 2. Üks ettevõtte leidis, et antud kriteerium oleks isegi väärt kõige madalamat 

hinnet 1. 

 

Küsitluse ankeedi lõpus tuli samad kriteeriumid asetada ka pingeritta, andes kõige 

tähtsamale kriteeriumile kõrgeima koha numbriga 1 ja kõige madalama ehk 

vähemtähtsamale kriteeriumile koha 8. Selle kontrollmeetodi käigus selgus, et sarnaselt 

ankeedil olnud tabelile said ka siin kõige parema hinnangu edukust defineerivate 

kriteeriumite seas klientide poolt tagasi saadav positiivne tagasiside ning ettevõtte hea 

maine. Kuigi kaks esimest kriteeriumit olid küll samad siis olid nad seekord vastupidises 

järjestuses, esimesel kohal oli selle uuringu kohaselt positiivne tagasiside ning teiseks tuli 

ettevõtte hea maine. Varasemalt eelviimasel kohal paiknenud korduvkülastajate osakaal oli 

nüüd tõusnud kõrgemale ja paiknes tähtsuselt kolmandal kohal võrdselt koos teenuste ja 

toodete maksimaalselt välja arendamisega, ühtlasi säilitas see kriteerium oma algse 

positsiooni. Samal kohal asetusid ka nüüd ettevõttele seatud eesmärkide saavutamine ja 

finantsiline edukus, olles endiselt vastavalt viiendal ja kuuendal kohal. Üks suurima 

muutuse läbinud kriteerium oli ka organisatsioonide ja ettevõtetega koostöö. Eelnevalt 

tähtsuselt kolmas kriteerium langes nüüd seitsmendaks. Lõpetuseks oli taaskord viimasel 

kohal maksimaalne täituvus. 

 

Nüüd, kui oli pandud paika mida väärtustatakse kõige enam, tuli anda hinnang oma 

rahulolule iga kriteeriumi perspektiivist. Selgus, et kõige enam oldi rahul klientide poolt 

saadud tagasisidega. Pooled osalenud ettevõtted leidsid, et on väga rahul oma klientidelt 

saadud tagasisidega ning hindasid seda parima hindega. Neli ettevõtet leidsid, et tagasiside 

on täiesti hea ning panid hindeks 4. Kaks ettevõtet leidsid, et saadud tagasisidet võiks 

hinnata hindega 3 ning keskmiselt tuli selle kriteeriumi hindeks 4,33. Oma ettevõtete mainet 

ja sellega saavutatud hinnati ettevõtete poolt sama hästi ning mõlema kriteeriumi 

keskmiseks hindeks tuli 4. Kolm ettevõtet leidsid, et nende ettevõtte maine on suurepärane 

ning hindasid seda maksimaalse hindega. Kuue ettevõtte jaoks vastas nende ettevõtte maine 

hindele 4. Kolme ettevõtet arvasid, et nende ettevõtte mainele sobilik hinne oleks 3. Oma 

ettevõttega saavutatud hindasid kõrgeima hindega neli ettevõtet. Hinde 4 panid oma 

ettevõttele selle kriteeriumi kohaselt 4 ettevõtet ning sama arvu pälvis ka hinne 3. Keskmise 
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hinde 3,5 sai finantsiline edukus. Esines üks ettevõte, kus leiti, et nende arust oleks see 

ettevõte väärt parimat hinnet 5. Viie ettevõtte jaoks oli nende finantsiline edukus hea ning 

vääris hinnet 4 ning sama palju ettevõtteid pani ka hinde 3. Üks ettevõte leidis ka seda, et 

nende finantsiline edukus on keskmisest väiksem ning hindas seda hindega 2. Sellele 

kriteeriumile järgnes korduvkülastajate osakaal keskmise hindega 3,42. Täiesti rahul olid 

kõigist ettevõtetest 3. Hindega 4 ning mõõdukalt rahul olid kaks ettevõtet ja hinde 3 pälvis 

neli ettevõtet. Keskmisest väiksemaks ning hindele 2 vääriliseks pidasid oma 

korduvkülastajate osakaalu kolm ettevõtet. Kahe kõige madalama hinnangu pälvinu seas oli 

kohtade täituvus ja oma toodete ja teenuste väljaarendamine ning need olid mõlemad 

keskmise hindega 3,16. Mitte ükski ettevõte ei leidnud, et nende ettevõte oleks 

maksimaalselt välja arendatud ja kogu potentsiaal täidetud, seega ei jagatud välja ühtegi 

hinnet 5. Heal tasemel ning hindele 4 vastas neli ettevõtet. Kuus ettevõtet leidsid, et ettevõtte 

väljaarendus on enam vähem hea ning hindasid seda hindega 3. Kahe ettevõtte jaoks on veel 

ettevõtte väljaarendamisel vaja kõvasti tööd teha ja seega hinnati seda hindele 2. Kohtade 

täituvuse pealt esines ainult üks ettevõte, kes oli täiesti rahul ning hindas oma ettevõtte 

puhul seda hindega 5. Viie ettevõtte jaoks oli nende ettevõte hinde 4 vääriline. Kaks 

ettevõtet hindasid oma kohtade täituvust rahuldavalt ning hindele 3. Kolme ettevõtte jaoks 

oli nende täituvus väärt hinnet 2 ning üks ettevõte leidis, et ei saa kohe üldse rahul olla ning 

arvas, et väärib madalaimat hinnet 1. 

 

Lisaks pakuti veel ettevõtete poolt välja mõned kriteeriumid. Välja toodi, et edukust võiks 

näidata ka see, kui paigas on ideaalne töö ja puhkuse vahekord. Sel viisil saaks ettevõte 

anda endast alati parima ning olla alati seda tehes positiivne ja rõõmsameelne. Valimis 

olnud ettevõte, kus esines kõige rohkem töötajaid, tõi välja selle, et edukust võiks näidata 

ühes ettevõttes see, et kõikide töötajate seas on rahulolu. Samas pakuti välja ka see, et ühe 

loodusturismi ettevõtte puhul võiks edukust just näidata see, et ollakse autentsed ning 

säilitatakse omanäolisust. Pakuti välja ka pidevas arengus olemine, mis näitab seda, et 

nähakse oma ettevõtte peal vaeva ja seegi näitaks edukust. Samuti lisati, et ühe 

turismiettevõtte puhul näitab edukust klientide suurepärane lugemine isegi ilma suhtlemata. 

Täpsustati, et tihti ei anna külastajad kõike sõnadega välja ning siis näitabki edukust see, 

kui hoolimata sellest suudetakse pakkuda talle parimat ja vastavalt meele järgi olla. 

Kindlasti peeti üheks tähtsaks edukuse näitajaks Võrumaa turismiettevõtete seas 

kultuuripärandi edasi andmist ja selle populariseerimist. Tähtsaks kriteeriumiks edukuse 
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näitamisel peeti ka seda, et toote või teenuse osutamise lõpus on sees tunne, et on klientidele 

midagi tagasi antud kogu eluks. 

 

 

3.5     Arutelu 

 

Töö eesmärgiks oli anda ülevaade turismiettevõtete edukust mõjutavatest teguritest 

Võrumaa mikroettevõtjate arvamusuuringu alusel. Ettevõtjatelt saadud vastuste põhjal 

selgus, et kõik kriteeriumid on tähtsad ja mõjutavad mingil määral nende ettevõtet.  

 

Töö üheks uurimisküsimuseks oli see, et kas Võrumaal on võimalik tegeleda turismiga 

elukutseliselt. Vastuseid analüüsides ja intervjuusid läbi viies, jõudis autor järeldusele, et 

Võrumaal on võimalik turismialast ettevõtet täiskohaga pidada ning sai sellele kinnitust 

nähes vastustest, kui paljud ettevõtted on tegutsenud juba pikemat aega ning tehes seda oma 

põhitööna.  

 

Teiseks uurimisküsimuseks oli see, et kui edukad on Võrumaal turismialal tegutsevad 

mikroettevõtted. Tulemuste põhjal näeme, et keskmiselt hinnati iga kriteeriumi alusel oma 

ettevõtte edukust vähemalt keskmisest kõrgemaks. Sellest võib järeldada, et uuritavas alas 

asuvad turismiettevõtted on edukad.  

 

Autori hinnangul oli uurimus edukas ning selle käigus saadi läbimõeldud ja asjakohased 

vastused. Algselt 26 ettevõtte poole pöördutust saadi vastus 12 käest. See näitab, et oleks 

olnud võimalik valimit suurendada ja saavutada täpsemaid ja põhjalikumaid tulemusi. 

Valimis olnud mikroettevõtjate jaoks. Antud töö põhjal saab tulevikus kasutada välja 

toodud kriteeriume edukuse hindamiseks ja neid laialdasemalt kasutada. 
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KOKKUVÕTE 

 

Vastavalt teoreetiliste materjalidele on turismis mikroettevõtete edukuse kriteeriumid 

järgnevad: finantsiline edukus, maksimaalne täituvus, korduvkülastajate osakaal, 

ettevõttele seatud eesmärkide saavutamine, klientide positiivne tagasiside ja rahulolu, hea 

maine ja kõrge arvamus ettevõttest, organisatsioonide ja teiste ettevõtetega koostöö ning 

ettevõtte ja selle poolt pakutavate toodete maksimaalselt välja töötamine. 

 

Lõputöö eesmärgiks oli välja selgitada Võrumaal turismiga tegelevate mikroettevõtete 

edukus ning anda ülevaade seda mõjutavatest teguritest. Tööst selgus välja see, et valimis 

olnud Võrumaa turismiettevõtted leiavad, et on edukad ning kinnitavad, et turismialase 

tegevusega on võimalik põhitööna tegeleda. 

 

Töö tulemustes selgus, et kõige enam väärtustatakse turismiettevõtte edukuse määramisel 

ettevõtte mainet. Samuti peeti tähtsateks kriteeriumiteks klientidelt saadavat tagasisidet, 

teiste organisatsioonidega koostööd ning ka oma ettevõtte teenuste ja toodete välja 

töötamist, arendamist. Kuna väärtuste koha pealt täitsid valimis olnud ettevõtted hilisemalt 

ka sarnase eesmärgiga teise küsitluse tabeli, siis sai selle kahe tabeli tulemuste põhjal 

võrrelda, kui mõttestatud ja läbi mõeldud olid vastused. Tulemustest saab välja lugeda, et 

antud vastused olid antud ausalt ja läbimõeldult kuna kahe tabeli tulemustes suuri erinevusi 

ei esinenud, ainus drastilisem vahe esines korduvkülastajate osakaalu tähtsuse ja 

organisatsioonidega koostöö väärtustamisel, kus ühes küsitluse tabelis hinnati algselt 

mõlemad kriteeriumitest kõrgele kohale ning teises tabelis seevastu aga madalamalt. Oma 

ettevõtte praeguse seisu rahulolu koha pealt leiti, et kõige rohkem saab jääda rahule 

ettevõtete klientide tagasiside ja mainega. Kõige halvem hinnang anti oma hetkelisele 

toodete ja teenuste väljaarendamisele ning kohtade täituvusele. Sellest saab järeldada, et 

turism Võrumaal ei ole veel kaugeltki oma maksimaalselt potentsiaali täitnud ning 

arenguruumi on veel küllaga. Kuna kõik uuringus osalenud ettevõtjad leidsid, et need 

kriteeriumid on olulised edukuse näitajad siis võib neid soovitada edaspidiseks kasutuseks 

uurimistöödes.   
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SUMMARY 

 

The aim of this thesis was to find out how successful are the micro-enterprises in Võrumaa 

and how they value different criterions and rate them from their point of view. The results 

showed that the enterprises in Võrumaa who were in the selection believe in their own 

successfulness and validated the fact that it is possible to work full time as micro-

entrepreneur in tourism industry in Võrumaa.  

 

The criterion most valued by enterprises was the reputation of your business as they believe 

it to be the best way to assess the success of a tourism enterprise. Feedback from clients, 

co-operation with ohter organizations and also evolving your business and its services and 

products to the maximum were the other criterias that were thought of highly. As there was 

a second table in the survey, a comparison was made between the two to look up the honesty 

and thoughtfulness of the answers in the previous table. It came out that the answers were 

well thought and reasonably given as there was not any drastic differences between the two 

tables and only two criterias had a difference in those. The proportion of regular visitors 

and working with other organizations were two criterions that had a small difference in two 

tables as they were on the higher part of the list in one and in the lower part on another. 

 

As from their own perspective the results showed that entrepreneurs believe that their 

businesses reputation and feedback are in the best condition. The worst rated ones were the 

occupancy and working and developing their products and services to the maximum. 

 

As a conclusion it can be said that tourism in Võrumaa has not achieved its full potential 

yet and there is plenty of room for progress. As all the participants of the reasearch found 

the criterias to be important in indicating success, they can be recommended to use in future 

thesises.  
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LISAD 



 

Lisa 1. Poolstruktueeritud intervjuu kava 

 

1) Sissejuhatus, tutvustus, lõputöö olemus. 

2) Ettevõtte ajalugu. 

3) Ettevõtte tegevusalad. 

4) Töötajate arv. 

5) Ettevõtte tüüp ning selle muutumine aja jooksul (elustiili, lisa- või põhisissetulek)? 

6) Kasum – kas saavutatud selline kasum, millega ollakse rahul? Kas on olnud viimastel 

aastatel pigem kasvav või kahanev? 

7) Kas ja kuidas on muutunud tegevusalad? 

8) Millest on juhitud tootearendus? Pigem nõudlusest või pakkumisest? 

9) Kas on olemas kindel äriplaan ning kas ja kuidas selle elluviimist jälgitakse? 

10) Väljavaated tulevikuks. 

11) Ettevõtted, kellega teete koostööd? 

12) Kas oskate tuua välja mõne puuduse enda ettevõttes, mida võiks arendada või parandada 

selleks, et suurendada edukust? 

13) Kas oskate tuua välja mõne kriteeriumi lisaks tabelis olnutele, mille järgi saaks 

turismiettevõtte edukust mõõta? 

 

 

 

Lisa 2. Küsitlusankeet 1 

 

Palun järjestada järgnevad kriteeriumid teie jaoks tähtsuse alusel, kõige tähtsama punkti taha 
kirjutage nr 1 ja kõige vähem tähtsama punkti taha nr 8. 

Finantsiline edukus  

Maksimaalne täituvus  

Korduvkülastajate osakaal  

Ettevõttele seatud eesmärkide saavutamine  

Klientide positiivne tagasiside, rahulolu  

Hea maine, kõrge arvamus ettevõttest  

Organisatsioonide ja teiste ettevõtetega koostöö  

Ettevõtte ja selle poolt pakutavate toodete maksimaalselt välja töötamine   
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Lisa 3. Küsitlusankeet 2 

 

   Ei 

ole 
ülds

e 

nõus 

1 

Ei 

ole 
nõus 

 

2 

Nii 

ja 
naa 

 

3 

Olen 

nõus 

 

 

4 

Olen 

väga 
nõus 

 

5 

Finantsiline edukus on ettevõtte jaoks kõige olulisem      

Minu ettevõte on finantsiliselt edukas      

Maksimaalne täituvus on turismiettevõtte jaoks kõige 

olulisem 

     

Olen täiesti rahul oma ettevõtte kohtade täituvusega      

Korduvkülastajate osakaal on turismiettevõtte jaoks kõige 

olulisem 

     

Olen täiesti rahul oma ettevõtte korduvkülastuste 

osakaaluga 

     

Ettevõttele seatud eesmärkide täitmine on turismiettevõtte 
jaoks kõige olulisem 

     

Olen täiesti rahul oma ettevõttega saavutatu üle      

 

Positiivne tagasiside klientidelt on turismiettevõtte jaoks 

kõige olulisem 

     

Olen täiesti rahul klientide poolse tagasisidega oma 
ettevõtte kohta 

     

Hea maine, ettevõtte kõrgelt hindamine on turismiettevõtte 

jaoks kõige olulisem 

     

Olen täiesti rahul oma ettevõtte maine üle      

Mitmete organisatsioonide, teiste ettevõtetega koostöö on 

turismiettevõtte jaoks kõige olulisem 

     

Ettevõte ja selle poolt pakutavate toodete maksimaalselt 

välja arendamine on turismiettevõtte jaoks kõige olulisem 

     

Olen täiesti rahul oma ettevõtte väljaarendamisega      

Kas oskaksite mõne kriteeriumi lisaks tabelis välja toodutele lisada? 

- 
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