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Üha enam räägitakse jätkusuutlikkusest ning seda erinevates majandussektorites ning 

võimalusi, kuidas seda tagada ja järgida. Lisaks on ka tarbija on muutnud teadlikumaks 

ning ei ole nõus tarbima tooteid ja teenuseid, mis mõjuvad negatiivselt keskkonnale. See 

on pannud ka turismisektorit leidma võimalusi jätkusuutlikuks tegevuseks. Seda enam, et 

looduskeskkond on üks olulisemaid osasid turismis. Üheks parimaks lahenduseks on 

ökomärgised, mis eristavad keskkonnasõbralikke ettevõtteid sarnastest ettevõtetest. Ning 

see läbi on ka tarbijal kergem neid ära tunda. Paraku on neid aastate puhul vägagi palju 

juurde tekkinud ning võivad see läbi pigem segadust ja umbusaldust tekitada, kuna on 

keeruline märgisterägastikus mõista, mis mida tagab. Töö põhieesmärk ongi välja uurida, 

kui hästi tarbija teab märgised turismis. Kas neid kasutatakse turismiotsusel? Ning kas ta 

tunneb ära ökomärgised, kui neid näidata. Ning see läbi näha üldisemat pilti, kas tõesti on 

neist seeläbi kasu ka ettevõtetele. Uurimustöös selgus, et tarbijate teadlikkus 

ökomärgistest on paraku väga madal. Pigem usaldatakse ennast või klientide tagasisidet, 

kui kvaliteedimärgiseid. Töö koostaja arvab tulemustest lähtuvalt, et ökomärgised paremat 

turundustööd, et tarbija teaks ja oskaks neist lähtuda.   

Märksõnad: ökomärgis, turism, tarbija, teadlikkus, jätkusuutlik, kvaliteedimärgis 
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Today, there are more and more discussions around sustainability in different economic 

sectors and opportunities how to ensure it and follow. On top of that consumers are also 

more knowledgeable now days and are not so willing to consume products and services 

that impact nature in a negative way. This has put tourism sector also to look into making 

their businesses more ecofriendly and sustainable. More so, because nature is major part 

of tourism. One of the best solutions are eco-labels, what separates ecofriendly companies 

from standard companies, by making them easily identifiable for customers. 

Unfortunately, over the years there is has been a massive increase in number of eco-labels 

available which is causing confusion and distrust, because consumers have hard time 

identifying what does eco-labels stand for. Main goal is to find out how well customer 

knows eco-labels in tourism. Are they doing decisions based on eco-labels? Do they know 

eco-labels if shown? That will show more general picture, are they really useful to 

companies at all. The research revealed, that customer knowledge on eco-labels is actually 

really low. Customers rather trust feedback left by other customers, than eco-labels. The 

author of thesis thinks, based on results, that eco-labels require better marketing campaign, 

so that customers would know and could make decisions based on eco-labels. 
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SISSEJUHATUS 
 

Kuigi inimesed on rännanud inimajaloo alguse ajast, võeti turism kui mõiste ajalooallikate 

järgi kasutusele alles 1811.aastatel ( Haapsalu kutsehariduskeskus,… i.a.). 1841 aastal 

alustas Thomas Cook riigisisese reisiga, kus organiseeris rongisõidu kord kvartalis 

karskusliikumise kokkutulekule, olles esimesi, kes korraldas ekskursioone (Ingle 1991). 

Aastakümnete jooksul on turism saanud hoogu ning sellest on arenenud välja üks kõige 

kiiremini kasvav majandussektor maailmas. Tänapäeval on turism rahvusvahelise 

kaubanduse üks peamisi sektoreid ja üks peamisi jõukuse loojaid paljudes arengumaades 

(UNWTO 2013). Maailma turismiorganisatsiooni (UNWTO) andmetel on alates 2010.aastast 

turismi kasv olnud vähemalt 4% aastas. 2018.aastal kasvas välisturism kogu maailmas 5,6%, 

tehti 1,4 miljardit mitmepäevast välisreisi, mis on 74 miljoni võrra rohkem kui 2017. aastal. 

Reisid Euroopa riikidesse kasvasid  5,7%. Ning ka Eesti majutusasutustes peatus 2018. aastal 

1,3% turisti rohkem kui 2017.aastal. Kuigi välisturiste oli 0,7% vähem kui 2017.aastal, siis 

see eest siseturistide arv kasvas 4,5%, jõudes 1,45 miljonini (Puhka Eestis 2018). UNWTO 

ennustab, et kasvutrend jätkub ning 2030ndaks aastaks on reisijate arv kasvanud 1,8 

miljardini (UNWTO 2013).  

Tänapäeva turism on muutunud mitmekesiseks, arenedes ajas ning hõlmab üha rohkem uusi 

sihtkohti. Kuid teisalt on turism ka maailmas üks suurim ressursside raiskaja ja 

keskkonnaprobleemide tekitaja. See on pahupool, mis samas võib  hävitada võlud, millele 

turism toetub. Suurenev mure keskkonnamuutuste pärast maailmas on suurenenud vajadus 

üha enam jätkusuutlike lähenemisviiside järele, ning seda ka turismis. Jätkusuutlikus on 

tänapäeval üks peamisi küsimusi ning seda on ka arutatud Eesti riiklikus turismiarengukavas 

2014-2020, mis toob välja, et jätkusuutliku turismi arenguks on tarvis säästva turismi 

põhimõtete rakendamine (Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, 2013). Ettevõtted, 

valitsused, valitsusvälised organisatsioonid, sihtkohad ja üha enam ka turistid, otsivad 

võimalusi oma keskkonnamõjude vähendamiseks ja mõneti ka nende sotsiaalseks mõjuks, 

säilitades samal ajal turismi võimalikud majanduslikud ja kogemuslikud eelised (Hall, 

Gossling ja Scott 2015).  
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Ökoturismi mõiste võeti esimest korda kasutusele 1960ndatel. Kusjuures turismis tunnustati 

seda alles 1980ndatel ning 1990ndatel peeti seda üheks kiiremini kasvavaks turismisektoriks 

(Björk 2007). Pärast 1992. aastal Rio de Janeiros ÜRO keskkonna ja arengukonverentsi said 

alguse paljud „rohelised“ sertifitseerimisprogrammid ja märgisusteemid. 2000. aastaks oli 

Euroopas enam kui üle 40  keskkonnaalase sertifikaadi ja auhinna, mis oli tunduvalt enam 

kui  Põhja- Ameerikas ja Austraalias (Font ja Buckley 2001: 20-21).  Praeguseks on üle 

maailma 463 ökomärgist, mis on 199 riigis ning seda 25 eri tööstussektoris (Ecolable 

index… ,2019). Ökomärgised on hea vahend ettevõtetele, et ennast eristada teistest 

samalaadsetest teenustest ja näidata sellega tarbijale oma keskkonnasäästlikke tarbimisviise 

(Font 2001: 198-211). 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida, kui oluliseks peab lõpptarbija üleüldiselt 

kvaliteedimärgiseid ning kui hästi tuntakse ökomärgiseid turismis. Kvaliteedimärgised on 

meid turismis praeguseks juba päris pikalt saatnud. Näiteks riiklikult kasutuses olev 

ökomärgis EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) on turul juba aastast 2001 (Ökoturismi 

kvaliteedimärgis…,i.a.) ja globaalne märgis Blue Flag  loodi lausa aastal 1987 (Blue Flag 

2014). Kuid pärast 25 aastat uute märgiste levikuga nii üle Euroopa kui ka mujal, võib nende 

juurde tekkimine tarbijatele ja tootjatele segadust tekitada. Sellises märgisterägastikus ära 

tunda neist enda jaoks kõige olulisemad märgiseid ja üldse aru saada, mis märgis mille kohta 

käib. Ning kas mitte juba vanemad märgised pole ennast tõestanud ning sellega ka 

kinnistanud? Praegune märgiste üleküllus võib lõppkokkuvõttes lihtsalt vähendada 

ökomärgiste ja tootestandardite potentsiaalset kasu.  

Märgiseid annavad välja väga erinevad asutused, selleks on nii valitsussisesed kui ka mitmed 

valitsusvälised organisatsioonid. Märgised on lahterdatud kolmeks tüübiks ning nende tausta 

kontroll ja märgise sisu on ka selle võrra erinev. Kuid mille alusel tavainimene oskab neid 

kõiki selekteerida. Nii ongi mõned ettevõtted ära kasutanud esitledes peamiselt näiteks ainult 

ühte aspekti, mis on keskkonnasõbralik ning jätnud välja oma toote suurema protsessi, mis 

ei ole nii roheline. Mis omakorda tekitab inimestest segadust kui ka ilmselt mõne märgise 

puhul ka pettumust ,kui ei vasta ootustele, mis kujutatav märgis endaga kaasa peaks tooma. 

Ning see annab juba halba eelarvamust paraku kõikide märgite suunas. Nii leidubki meedias 

skeptilisust ökomärgiste kohta (Must 2018) kui ka pettumust (Sarapuu 2018).    
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Kas ettevõttele toob märgise taotlemine ka lõpuks kasu? Võttes arvesse, et mõningate 

märgiste omamiseks on tarvis läbida päris pikk korralik kulukas kadalik. Kuid kõik see 

märgiste üleküllus ning segadus võib hoopiski pärssida märgiste kasutust lõpptarbija seas. 

Suur tänu juhendajale Tarmo Pilvingule, kes jagas asjakohast nõu ning toetas mind töö 

valmimise käigus. Lisaks tänan Marika Kose asjakohase tagasiside eest. Ning suured tänud 

kõigile, kes leidsid aja ning vastasid küsimustele. 
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1.KIRJANDUSE ANALÜÜS  

  

1.1.Ökoturism ja ökomärgised 
 

Maailmas süvenevad üha enam keskkonnaprobleemid ning seetõttu on aastast aastasse 

kasvanud ühiskonnas huvi keskkonna vastu ning vajadus leida probleemidele lahendusi ja 

võimalusi. Seeläbi ka erinevates tootmisvaldkondades on olulisemaks muutunud 

keskkonnasõbralikkus. Kuna järjest rohkem tarbija keeldub ostmast ja kasutamast tooteid, 

mille valmistamine halvendab keskkonnatingimusi. Keskkonnasäästlikkusest on kujunenud 

toote kvaliteedi määraja, millega ettevõtjad üritavad võita uusi kliente. Ning seda rada pidi 

on läinud ka turism, mille ühe haruna on ökoturism (Sarv, 1996) . Ökoturismiks nimetatakse 

reisikorraldust, mis toetab looduse ja kultuurimälestiste säilimist ning ühtlasi toetab 

kohalikku elanikkonna heaolu (Eesti Ökoturismi Ühendus, viidatud Reimann, i.a.).  

Lähtudes piirkondade eripäradest, võib ökoturismi käsitlus olla natukene erinev (Reimann, 

i.a.). Nimelt Rahvusvahelise Ökoturismi ühenduse (TIES) poolt välja toodud definitsioonis 

puudub sõna „kultuur“. TIES sõnastab ökoturismi kui vastutustundlikku reisimist 

looduslikku piirkonda, mis säilitab keskkonna ja kohalike inimeste heaolu ning hõlmab selle 

tõlgendust ja hariduslikku poolt“ (The International Ecotourism society , 2015).  Euroopaga 

võrreldes on Uues Maailmas kultuuriline mitmekesisus suur, ja kultuuripärandist rääkides 

tekib küsimus, millisest pärandist täpsemalt on juttu, kas põlisrahvaste või uusasukate 

kultuurist. Seetõttu on lihtsam rõhutada looduselamusele ja rääkida kohalikest elanikest. See 

eest Euroopas on enamasti võimul põlisrahvas, siis kasutatakse „kultuur“ terminit tihedamini 

(Reimann, i.a.). 

Selleks, et eristada seda loodushoidlikku turismi ülejäänud turismist, selleks on võetud  

turismis kasutusele mitmed sertifitseerimis- ja ökomärgisüsteemid, et esile tuua 

keskkonnasõbralikku teenust või toodet.  Termineid sertifitseerimine ja ökomärgistamine 

kasutatakse sageli vaheldumisi, kuid tähendus on natukene siiski erinev. Sertifitseerimine on 

vabatahtlik protseduur, mis hindab ja auditeerib. Annab kirjaliku kinnituse, et ettevõtte 

toode, protsess või teenus vastab kindlale standardile.  See eest ökomärgistus on auhind, mis 
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antakse ettevõtjale või tegevusele, millel on sama valdkonna ettevõttetest märkimisväärselt 

paremad tulemused keskkonnale. Ainult parimad, kes täidavad eeskujulikult kriteeriumeid, 

saavad ökomärgise (Graci ja Dodds, 2015).  Mõningad kasutavad vaatamata sellele ka 

lihtsalt ühte neist terminitest, nii nagu seda on teinud Tourism2030-DestiNet Services 

kodulehel, kus on kasutusel „sertifikaat“ (Tourism2030…, 2019)  ning Ecolable Index 

kodulehel kasutusel „ökomärgis“ (Ecolable Index…, 2019). Kuid see, mis üldjuhul kõigi 

puhul sama, on nimelt on keskkonnamärgiste jaotus kolme rühma vahel: 

a) I rühma kuuluvad sõltumatu osapoole ökomärgised (ISO standard 14024)- Kõige 

rangem kekskonnamärgis, mis antakse välja tootele või teenusele, kui see vastab 

kehtestatud kriteeriumitele. Nende märgiste terve elutsükkel on keskkonnasõbralik. 

Märgis on vabatahtlikkuse alusel taotletav.  

b) II rühma märgid on isedeklareeritavad märgised (ISO standard 14021)- Olemuselt 

on oluliselt paindlikumad. Märgised on tootja enda garantii toote koostise, 

valmimismeetodi, jalajälje ja muu kohta. Ei ole küll sõltumatu osapoole jagatava 

märgistusega, kuid nõudmisel peavad tootjad olema võimelised enda märgiste 

garantiid kinnitama. 

c) III rühma märgid on muud keskkonnateatised (ISO standard 14025)- On 

informeerivad märgid, nagu näiteks jäätmekäitlusega seotud teated. Väga palju 

informatsiooni koostise ja tootmismeetodi jalajälje kohta ei anna (Säästva Eesti 

Instituut, 2006). 

Ökomärgis EHE ehk Ehtne ja huvitav Eesti on asustatud 2001.aastal. Tegemist on Eesti 

riigisiseselt kasutusel oleva ökomärgisega. Märgis on kõrge keskkonnateadlikkusega ja 

pärandkultuuri väärtustavate turismiettevõtete teenuste tunnustamiseks, esile tõstmiseks 

ning turundamiseks. Antakse ettevõttele, kelle tegevus ning teenused lähtuvad 

rahvusvahelisest ökoturismi põhimõtetest, aidates sellega tuvastada Eesti rikkalikku 

pärandkultuuri. Märgis on erinevaid teenused pakkuvale turismiettevõttele või 

organistatsioonile (MTÜ Eesti Maaturismi, 2017) . 

Green Certificate on asustatud 2001. aastal ning on Läti riigi siseselt kasutuses olev märgis. 

Ökomärgis kinnitab, et järgitakse loodusressursside säästmist ja ratsionaalset kasutamist, 

pakkudes keskkonnasõbralikku turismiteenuseid, tervislikku ja kohalikku toitu ning 

ulatuslikku informatsiooni kohaliku loodus-, kultuuri- ja ajalooliste vaatamisväärsuste kohta 

(Ecolabelindex…, 2019). Märgist saavad taotleda turismiettevõtted, erinevad 
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vaatamisväärsused ja ka põllumajandusettevõtted, kes toodavad kaupu ja võtavad vastu 

külastajaid. Lisaks ka loodusjuhid (Latvia travel…, 2018). 

Nature´s Best Sweden on asustatud 2002. aastal ja on Rootsi riigisiseselt kasutuses olev 

märgis. Antud ökomärgis hindab kvaliteetset keskkonnasäästlikku reisielamust loodusesse  

ning samuti, mis toetab kohalikku kultuuri. Märgis omistatakse parimatele toodetele, 

reisikorraldajatele ja turismiteenustele (Nature´s Best Sweden…, 2019). 

Ecotourism Norway on asustatud aastal 2008. Tegemist on Norra riigi siseselt kasutatava 

sertifikaadiga. Toetub rahvusvahelise ökoturismi põhimõtetele, hinnates 

keskkonnasäästlikku turismi ning toetades kohalikku kultuuri (Norsk Økoturisme…, 2019). 

Märgis antakse ettevõtetele (Visit Norway…, 2019). 

Norway Sustainable Destination asustati aastal 2013 ning seda kasutatakse Norra riigi 

siseselt (Global Sustainable Tourism Council …, 2015). Märgistusüsteem on turismi 

sihtkohtadele. Märgis toetab jätkusuutliku keskkonda, kohalikku kogukonda ja 

kultuuripärandit. Märgis ei tähenda, et sihtkohad veel 100% jätkusuutlikud on, kuid 

saavutavad selle pikaajalises protsessis (Visit Norway…, 2019). 

Viabono on loodud 2001 aastal. Tegemist on Saksamaa siseselt kasutatava märgisega, mida 

saavad taotleda vaba aja veetmise ja turismi valdkonnaga tegelevad ettevõtted (Viabono…, 

i.a.). 

Tour Cert on 2004. aastal asustatud sertifikaat ning on rahvusvaheliselt kasutuses. Märgis 

antakse vastutustundliku ja jätkusuutliku turismi tagamise eest. Märgis näitab pidevat 

arengut jätkusuutliku tuleviku suunas. Põhiliselt on suunatud turismiettevõtetele 

(TourCert…, 2019). Läänemere riikidest kasutuses Saksamaal. 

Blue Flag loomine jääb aastasse 1987. Tegemist on rahvusvahelise märgisesüsteemiga. 

Nende eesmärk on edendada randade, jahisadamate ja paadisõitjate jätkusuutliku 

majandamist. Ja samuti arendada usaldusväärset keskkonnaharidust ja säästvat turismi. 

Märki saavad taotleda rannad, sadamad ning turismiettevõtted, kes tegelevad säästva 

laevasõiduga (Blue Flag…, 2014). Läänemere riikidest kasutuses Norras, Rootsis, 

Saksmaal, Taanis, Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas. 

Green Key on globaalne märgis, mis loodi aastal 1994. Ökomärgis on suunatud hotellide, 

väikeste majutuskohtade, kämpingute ja vaatamisväärsuste jaoks. Sertifitseeritud ettevõtted 

peavad vastama kriteeriumitele, mis puudutab jäätmeid, energiat, vett, hankeid, rohealasid, 
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vastutustundliku ja jätkusuutliku ettevõtlust ning oma töötajate kaasamist(Green Key…, 

2014). Läänemere riikidest kasutuses Rootis, Norras, Saksamaal, Taanis, Eestis, Lätis, 

Leedus, Poolas ja Soomes. 

European Destination of Exellence ehk EDEN on kasutuses olnud aastat 2006. Tegemist 

on Euroopa Liidus säästvat turismi arendava mudeliga. See põhineb igal aastal toimuvate 

riiklike võistluste ja müügi edendamiskampaaniatel, mille tulemusel valitakse välja iga 

osaleva riigi turismisihtkoht, omastades märgise. Valiku läbi soovib EDEN tõmmata 

tähelepanu Euroopa turismisihtkohtade väärtustele, mitmekesisusele ja ühtsetele tunnustele. 

Eesmärk on aidata vähendada koormust ja hooajalisust, tasakaalustada turismivoogusid ning 

suunata neid mittetraditsiooniliste sihtkohtade suunas (Euroopa Komisjon..., i.a.). 

Läänemere riikides kasutusel Soome, Poola, Saksamaa, Leedu, Eesti ja Läti. 

Earth Check on alustanud 1987. aastal. Tegemist on rahvusvaheliselt kasutuses oleva 

märgisega. Märgis on suunatud reisi- ja turismitööstusele, mis tahab lahendada turismi 

sihtkohtade, kogukondade ja ettevõtete peamisi jätkusuutlikkuse ja kliimamuutuse küsimusi 

(Earth Check…, 2019). Läänemere riikidest kasutusel Taanis, Norras, Rootsis, Soomes ja 

Saksamaal. 

Green Globe on loodud aastal 1999 ning on rahvusvaheline. Nende eesmärgiks on 

hõlbustada vastutustundlikku, jätkusuutlikku keskkonnaalast ja sotsiaalset tegevust 

turismitegevustes. Märgis on suunatud majutusettevõtetele, vaatamisväärsusele, 

turismiettevõtetele, reisifirmadele, organisatsioonidele kui ka tarnijatele (Green Globe…, 

2019). Läänemere riikidest kasutusel Taanis, Norras ja Saksamaal. 

Green Leader Tripadvisor asustamisaastaks on 2013 ning on globaalne. Põhiliselt sihiks on 

ökosõbralikud hotellid ja majutusasutused, kes on pühendunud näiteks taaskasutusele, 

kohalikule ja orgaanilisele toidule ning võimaldavad elektriautode laadimisjaamu 

(Tripadvisor…, 2019). Läänemere riikides kasutusel Rootsis, Norras, Saksamaal, Taanis ja 

Soomes. Läänemere riikides kasutusel Taanis, Norras, Rootsis ja Soomes. 

Nordic Swan on loodud aastal 1999 ning on Põhjamaadele. Ökomärgis töötab selle nimel, 

et vähendada kaupade tootmise ja tarbimise keskkonnaalast mõju. Muuta tarbijatele ning 

professionaalsetele ostjatele kergemaks valida keskkonnasõbralikumaid kaupu ja teenuseid 

(Nordic ecolable…, 2019). 
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1.2. Eestis läbi viidud uuringuid tarbijate teadmistest kvaliteedimärgiste 

kohta 
 

Tänapäeval on päris palju ökomärgiseid erinevate tootegruppide seas. Kuid kas selle kõige 

seas neid ka märgatakse ja kasutatakse? Selle alaseid uurimusi on Eestis olnud suhteliselt 

vähe ja pigem põgusalt. Suurem osa uurimusi on läbi viidud siiski ainult toiduainetel 

kasutatavatest märgistest, kuid turismis peamiselt mitte. 

Keskkonnaministeerium on tellinud üle aasta Eesti elanike keskkonnateadlikkuse uuringu, 

koostöös Turu-Uuringute AS ja Tallinna Ülikooli Ökoloogia keskusega. Viimane uuring 

viidi läbi aastal 2018 (Turu-uuringute AS ja Keskkonnaministeerium 2018). Enne seda, 2016 

ja 2014 aastal, oli esmakordselt ka vähesel määral puudutatud teemat ökomärgised. Kasutati 

järgnevaid erinevaid märgiseid (Joonis 1.):  

a) Euroopa Liidu ökomärgis( Euroopa-ülene rangeid kriteeriumeid esitav märgis kogu 

toote elutsüksli vältel)  

b) Põhjamaade ökomärgis (põhjamaade rangeid kriteeriumeid esitav märgis kogu toote 

elutsükli vältel) 

c) Öko-tex (ohtlike kemikaale mittesisaldavad tekstiilitooted) 

d) Eesti mahemärgis (Eesti kohalik mahepõllumajandustoodete märgis)  

e) Euroopa Liidu mahemärgis (Euroopa-ühene mahepõllumajandustoodete märgis)  

f) Energy star ( Energiatõhusad arvutid ja printerid), Euroopa Liidu Energiamärgistus 

(Energiamõjuga toodete energiatõhusust näitav kohustuslik märgis) 

g) FSC (jätkusuutlikult majandatud metsad, puit ja puidutooted) 

h) Roheline võti ehk Green Key (Keskkonnasõbraliku majandatud majutusasutused või 

atraktsioonid)  

Vastajatele pidid ökomärgise logo põhjal tuvastavama, kas nad on seda ökomärgist 

varasemalt märganud. Ning kui jah, siis sellisel juhul ka kirjutama lahtise vastusena 

ökomärgise tähendus (Turu-uuringute AS ja Keskkonnaministeerium 2016). 
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Joonis 1. Ökomärgiste tuntus, ajaline võrdlus 2014 ja 2016 aastal. Märgist märganud 

vastajate %, n= 1003 (Turu-Uuringute AS, 2016). 

 

Joonistelt on näha, et mõlematel aastatel, 2016 aastal 69% ja 2014 aastal 62%, on kõige 

suurem tuntus olnud Euroopa liidu energiamärgistusel, mis on aastaid näha olnud 

kodumasinatel. Eesti mahemärgist on märganud aga mõlemal aastal ligi pool valimist. Ning 

ülejäänud  märgised olid teada vähemusele vastajatest, mille hulgas on ka ökomärgised, mis 

on kasutuses turismis. 

 

 

1.3 Mujal Euroopas läbi viidud uuringuid tarbijate teadmistest 

kvaliteedimärgiste kohta 
 

Kuigi Euroopa piires on palju märgiseid väljastatud, leidis töö autor ainult ühe uurimuse 

tarbijate teadlikkusest ökomärgiste kohta turismis. Küsitlus viidi läbi 2008. aastal Soomes 

Oulanka rahvuspargis. Küsitluses osales 273 inimest, kellest 212 olid Soome turistid ning 

ülejäänud 61 vastanutest olid mujalt 13-st Euroopa riigist ja 3 väljast poolt Euroopat. 

Küsimustele vastasid turistid alates 16ndast eluaastast. Küsimused jagunesid 4 gruppi:  
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a) teadlikkus ökomärgistest turismis (vastusevariandid : teab, ei tea üldse või ekslik 

informatsioon) 

b) teadlikkus PAN Parks sertifikaadist (mille on omanud ka Oulanka rahvuspark; 

vastusevariandid: jah või ei) 

c) soov teada saada rohkem informatsiooni ökomärgistest (vastusevariandid: jah või ei) 

d) kas ollakse nõus maksma rohkem teenuste eest, mis omavad ökomärgiseid 

(vastusevariandid: jah, natukene või tunduvalt rohkem või ei) 

Lõpptulemusena saadi teada, et inimeste teadmised ökomärgistest turismis on madalad: 

ainult 11% kogu vastanutest olid mõne märgisega tuttavad. Siseturistide seas oli 14% 

vastanutest tuttav ökomärgistega turismis ning välisturistide seas oli ainult  2%, kes teadsid 

mõnda ökomärgist. PAN Parks sertifikaadist see eest enamus väitis teadvat väga vähe (45% 

avastas rahvusparki külastades, et park on omanud PAN Parks sertifikaadi). Ning kusjuures 

ainult üks inimene tunnistas, et antud sertifikaat oli tema reisiotsust mõjutanud. Lisaks peab 

mainima, et antud PAN Parks sertifikaat läks 2014 aastal pankrotti. Kuigi teadmised 

ökomärgistest olid madalad, näitasid vastajad suurt huvi üles saada rohkem infot 

ökomärgiste kohta (70% vastanutest) ning pidasid ökomärgiste olemasolu vajalikuks (75% 

vastanutest). Lisaks arvas 95% vastanutest, et märgiste nähtavust tuleks Soomes parandada 

ning 78% olid nõus ka natukene rohkem maksma turismiteenuse eest, millel on ökomärgis 

(Puhakka ja Siikamäki 2008). 

 

 

1.4 Väljas pool Euroopat läbi viidud uuringud tarbijate teadmistest 

kvaliteedimärgise kohta  
 

Väljas pool Euroopat on viidud läbi uurimusi tarbijate teadmistest ökomärgiste kohta Uus- 

Meremaal 2005. aastal ning USA-s 2014. aastal.  

Uus-Meremaal viidi küsitlus läbi Wellingtoni´s, valides piirkonnaks vaatamisväärsustest 4 

kõige populaarsemat kohta. Küsitluses osales 295 inimest, välisturistid kui ka siseturistid. 

Pidid vastama küsimustele oma hoiakust ökomärgiste kohta, kui ka seda, kui hästi tuntakse 

märgist Green Globe 21. Küsitlusest koorus aga välja, et peamiselt siiski teatakse 

ökomärgiseid tarbetoodetelt, kuid mitte turismis. Vaid ainult 9% vastanutest oli tuttav 

turismis kasutatavate ökomärgistega ning ainult 5% oskas neid konkreetselt nimetada. 
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Nendest 25- st (9%) inimesest 10 märkis, et nad on ostnud ökomärgisega toodet, 12 inimest 

väitis, et ei olnud ostnud ning 3 ei olnud päris kindlad. Kusjuures ükski neist vastanutest ei 

nimetanud Green Globe 21. Kuid pärast märgise näitamist 4% tunnistas, et teavad seda 

märgist ning 4%, et märgis on tuttav. Põhiliselt leidis autor, et märgiste kohta teatakse vähe 

ning see võib olla sellest, et kasutatakse suurt kogust märgistusi erinevates sektorites. Kuid 

positiivseks peab seda, et märgiste tuntus võrreldes eelnevate andmetega, on natukene 

suurenenud (Schott, 2005).  

USA-s läbi viidud küsitlus toimus interneti teel ning selles osales 392 inimest. Küsitluseks 

olid inimesed, kes viimase aasta jooksul olid vähemalt ühe öö veetnud turismimajutuses. 

Küsimustik jagunes kolmeks: esimeses osas üldine tajutav seos ökomärgiste ja majutuse 

kvaliteedi vahel, ökomärgise tähtsus turisiotsusel ning kuue ökomärgise tuntus. Kas 

ökomärgisega majutus on parema kvaliteediga kui seda on ilma ökomärgiseta majutus? 

Teises osas lasti ka hinnata ökomärgiste tähtsust erinevate toodete ja teenuste puhul. 

Viimasena lasi töö koostaja inimestel hinnata oma usaldusväärsust märgise suhtes. 

Hindamise puhul kasutati 5 palli skaalat. 

Tulemuste puhul saadi teada, et reisijad teadsid kõige enam ja pidasid kõige 

usaldusväärsemaks Enery Star märgist. See tulemus oli ka kooskõlas eelnevate sarnaste 

töödega. Teine kõige enam tuttav ja usaldusväärseim oli Green Leaders Tripadvisor. Autor 

arvab, et uut logo hindasid vastajad see tõttu kõrgelt, sest eelnevalt on laialdaselt juba tuntud 

Tripadvisori logo. Ülejäänud ökomärgiste tuntus oli paraku madal. Ning kõige vähem tunti 

Green Key´d. Samas olid vastajad suhteliselt hästi meelestatud, pidades näiteks 

ökomärgstega majutusasutusi kvaliteedi poolest paremaks, kui seda ilma märgiseta on. Kuid 

üleüldises pildis arvas töö autor, et ökomärgised vajavad paremat turustamist ( Park ja 

Millar, 2014). 
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2. MATERIAL JA METOODIKA 
 

2.1. Üldine töökäigu kirjeldus 
 

Uurimustöös lähtutakse kvantitatiivsest uurimismeetodist. Küsimustik koostati kahes keeles, 

eesti kui ka inglise keeles, ning viidi läbi Google Forms keskkonnas alates 6. detsembrist 

2018 kuni 15.märts 2019 . Küsimustiku linki jagati interneti vahendusel sotsiaalmeedia 

Facebook erinevates teemagruppides, Trip.ee ja TripAdvisor.com foorumi kaudu. Interneti 

küsitlus valiti just see tõttu, et hajutada väiksemat piirkonda, millele küsitlus toetuks. 

Interneti teel hõlmaks väga erineva taustaga inimesi laiemalt. Seda just pigem eestlaste 

puhul, et sõna saaks ka öelda inimesed, kes elavad väljaspool linna. Lisaks ei tahaks 

välismaalaste seast leida ainult talvise hooaja külastajaid, kes enam jaolt ainult linnavisiidil 

või spa- puhkusel. Valimi hulka kuuluvad kõik inimesed, kes vähegi tegelevad reisimisega. 

Need on kõik potentsiaalsed kliendid, kellele peaksid olema suunatud kvaliteedimärgised. 

Selleks on tagatud küsimustikus ka küsimus, mis näitab ära, kas vastaja ikkagi sobib antud 

valimisse: kui tihti reisitakse kodumaa piires/ välismaale?  

Küsimustik jaguneb 5 osaks:  

a) Andmed vastaja kohta 

b) Reisiharjumused 

c) Üldine arvamus kvaliteedimärgistest 

d) Teadmised ökomärgistest  

e) Kas ökomärgiste suurem teavitustöö tagaks ka kasutuse 

Küsimusi täpsemalt kokku on 20. Esimesed kaks punkti on pigem võimalus täpsemalt teada 

saada vastajatest, nende senistest harjumustest ning kas nad ka antud valimisse sobiksid. 

Punkti c puhul tahaks välja uurida, mida üleüldiselt arvatakse kvaliteedimärgistest. Kui 

oluliseks neid peetakse ning kas neid ka kasutatakse? Punkti d kohta on välja toodud 

erinevad ökomärgiste logod (14 märgist), ning vastaja peab andma hinnangu, kas ta antud 

ökomärgist teab või ei tea. Punkt e näitaks aga ka edasist huvi, kas ollakse valmis neid 

märgiseid paremini tundma õppima, juhul kui ei tea. 
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Küsimuse esitamisviise on põhiliselt kolm: Üks on valikuvariantidega, teine 

hindamisskaalaga ning kolmas variant on avatud küsimused/lahtrid, kuhu saab oma mõtteid 

soovi korral väljendada ja selgitada. 

Hindamisskaalad on üldiselt 1-5 vahemikuga (7 küsimust), kus 1 tähendas „ei ole oluline/ ei 

mõjuta“ ning 5 tähendas „On väga oluline/ jah, mõjutab väga“. Küsimused, kus on tahetud 

teada ökomärgiste tuntust, olid hindamisskaalaga 1-4, kus iga hinnangupunkt sisaldas 

kindlat tähendust: 1-ei tea, 2- olen näinud, kuid ei tea, millega on tegu, 3- tean, millega on 

tegu, kuid ei ole reisiotsusel kasutanud, 4- tean väga hästi, millega on tegu ja olen antud 

märgisest lähtuvalt teinud reisiotsuseid. Sellisel puhul on väärtus ka sõnaline ja annab 

parema ülevaate. Küsimustega lähemalt tutvuda saate töö lõpus olevas lisas (Lisa 1). 

Arvestades, et antud teemal on vähe andmeid, eriti ökomärgistest turismis, on mõningaid 

tulemusi analüüsitud MS Office Exel programmiga „kirjeldav statistika“. Kuid  on ka 

vastused, mis on teisaldatud protsentideks. Protsentide kasutus see tõttu, et vastuste puhul 

on erinev külastus erinevate riikide vahel ning erinev arv vastajaid eestlaste ja välismaalaste 

hulgas. See läbi andes parema ülevaate ja võrdlusemomendi. 

Küsimustikule kokku vastas 302 inimest, neist 212 olid eestlased ning 90 välismaalast. Ühe 

valimina paraku neid kasutada ei saa, sest see võib oluliselt mõjutada tulemusi. Sarnaselt on 

toiminud ka näiteks eelnevalt mainitud Soomes läbi viidud uurimustöös (Puhakka, 2008), 

kus nende valim oli 273 ning välismaalaste osakaal sellest lausa 61 inimest. Sarnase 

koguvalimiga on ka Uus- Meremaal tehtud uurimus, 295 inimest (Schott, 2006).  

Selle töö valimist selekteeris töö koostaja välja 2 välismaalast. Üks, kes oli järjestikku 

korduva küsimustiku täitnud ning teine, kes ei olnud küsimustikus toodud ühegi riigiga 

kokku puutunud.  Lisaks jätsin välja analüüsist küsimuste vastused, millele vastates kas saadi 

valesti aru või oli mingi muu põhjus, miks eirati soovitut.  

Kuna märgiseid on tõesti palju, võttis töö koostaja aluseks eelmise aasta bakalaureuse töö 

(Olevi, 2017), milles on ökomärgiseid käsitletud  ning mis oleks ka hea järg soovitusele, 

märgiste tuntuse tuvastamisel lõpptarbijate seas. Et piirkond väga laialivalguvaks ei 

muutuks, lähtub töö koostaja Läänemere riikidest, kus on antud märgised kasutuses. Kokku 

on märgiseid 14- 6 riigi siseselt kasutatavat ökomärgist ning 8 riikidevahelist ökomärgist. 

. 
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3. TULEMUSED 
 

3.1. Vastanute üldandmed 
 

Küsimustikule vastanute eestlaste osakaal oli 71% (vastajate arv ehk n= 212) ja 

välismaalaste osakaal oli 29% (n=88). Eestlaste hulgas oli naiste vastanute osakaal 48%  

ning meeste osakaal 23%. See eest välismaalaste seas oli meeste ja naiste osakaal täpselt 

pooleks ehk siis 15% . 

Eestlaste puhul vastas kõige enam 31-55 vanusegruppi jäävad inimesed, mis tegi 65% kogu 

vastanud eestlaste seast. Järgmiseks jäi vanusegrupp 18- 30, kelle vastanute protsent oli 25%. 

Ning kõige vähem vastasid vanusegrupp üle 56 aasta vanused inimesed, mida oli 10% kogu 

vastanud eestlaste hulgast. See eest välismaalaste puhul oli vastanuid kõige rohkem 18-30 

vanusegrupist. Nende osakaal kogu vastanud välismaalastest oli 52% . Järgnes vanusegrupp 

31-55 aastased, keda oli 40% ning viimasena 8%-ga 56 aastased ja vanemad välismaalased.  

Ankeeti täites tuli välja, et välismaalaste seas oli väga erinevast rahvusest vastajaid. Nende 

hulgas enam jaolt ka siis inimesed, kes Eestis reisimas käinud ning paar inimest, kellel 

Eestiga kokkupuude läbi tööreisi. Ülevaade riikidest, kust pärit oldi on toodud joonis 2 peal. 

 

Joonis 2. Küsitlusele vastanud välismaalaste päritolu, n= 88. 
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Kõige rohkem oli vastajaid USA-st, kus vastajaid oli 15. Suhteliselt tasavägise arvuga 

vastajaid oli 4 riigist: Läti, Saksamaa, Venemaa ja Soome. Kõige kaugemateks külalisteks 

võis pidada välismaalasi lisaks USA-le Mehhikost, Brasiiliast ning Austraaliast. 

 

 

3.2.Vastanute reisiharjumused 
 

Kuna keskkonnamärgised on suunatud ka lõpptarbijatele, et nad suudaks eristada 

keskkonnasõbalikumat teenust teistest samalaadsetest teenustest, siis kõik, kes vähegi 

tegelevad reisimisega, on sihtgrupiks. Veendumaks, et vastajad kõik sellesse kategooriasse 

mahuksid, uuris töö autor vastanute reisimistihedust, mille tulemused on alljärgnevas tabelis 

(Tabel 1). Nagu tabelist näha, siis enamus vastanutest siiski leiab aja, et reisile minna. 

Eestlastest 5 inimest vastas, et nad kodumaal puhkusereisil ei käi, kuid see eest välismaal 

käivad. Neid eestlasi, kes käivad harvem reisil, neid oli kodumaa suhtes ainult 7% ning  

välismaa puhul natukene suurem protsent ehk 13%. Suurem osa eestlasi aga tegeleb 

 

Tabel 1. Vastanute reisimistihedus puhkuse eesmärgil kodumaal ja välisriiki, n= 302 

Reisimistihedus Reisi 

sihtkoht 

Eestlaste arv Eestlaste arv 

% 

Välismaalaste 

arv 

Välismaalaste 

arv % 

Ei reisi kodumaa 5 2 6 7 

välisriik 0 0 1 1 

Vähem kui 

kord aastas 

kodumaa 15 7 12 14 

välisriik 27 13 12 14 

Vähemalt kord 

aastas 

kodumaa 76 36 30 34 

välisriik 68 32 36 41 

Paar korda 

aastas või 

rohkem 

kodumaa 116 55 40 46 

välisriik 117 55 39 44 

 

reisimisega vähemalt iga aastaselt, kui mitte enam. Kodumaal ringi reisijaid oli 91% ning 

välismaad avastavaid eestlasi 87%. 

Välismaalasest vastanute seas hakkab silma üks, kes väidetavalt välisriiki puhkusreisile ei 

reisi. Sama vastas ka kodumaal reisimise kohta. Põhjusena tõi ta välja, et reisib enamasti 

tööalaselt, mis on teda toonud ka Eestisse. Tema oli ka ainuke vastaja, kes mõlemale 

küsimusele vastas „Ei reisi“.  
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Nagu näha, siis nii mõnigi välismaalastest on vastanud , et kodumaal nad kas ei reisi ( 7%) 

või reisivad vähem kui kord aastas (14%). Natukene aktiivsem ollakse välismaale reisimiste 

suhtes, kus mittereisijate arv on 1. Vähemalt kord aastas või enam käiakse kodumaal 

reisimas 80% ning välismaal 85%. 

Kuid mis neid reisitee ette võtma paneb on peamise põhjusena toodud siiski välja puhkus. 

On väike osa neist, kes kirjutas, et tööalaselt. Eestlaste 140 vastuse seas oli 10 inimest ning 

73-st vastusest välismaalaste seas 6 inimest. Kultuuri tõi välja 25 eestlast ja 13 välismaalast. 

13 eestlast ja 9 välismaalast tõi reisipõhjuseks looduse avastamise ja nägemise ning üks 

nendest välismaalastest ka ökoturismi.  

Seiklushimu ja avastamisrõõm on eestlasi kui ka välismaalasi viinud järgnevatesse 

Läänemere reigiooni riikidesse, mille ülevaade on joonisel 3. 96% välismaalasi on see 

toonud ka Eestisse. Eestlaste seas kõige populaarsemad sihtkohad, mille kohta küsitluses 

pidi aru andma, on olnud Läti 79%-ga, Soome 77% ning kolmandana Rootsi 75%. Kõige  

 

Joonis 3 Ülevaade protsendiliselt, kui palju eestlasi (n= 212) ja välismaalasi (n= 88) on 

külastanud neid Läänemere riike, kus on kasutusel uurimustöös toodud märgised. 

 

vähem on vastanute seas olnud eestlasi, kes on käinud Taanis. Selle külastajate protsent on 

25%. Välismaalaste eelistatumad sihtkohad on olnud samuti Läti 66%-ga ning Soome 63%. 

Ning väga napilt kolmandana Saksamaa 61%-ga. Kõige vähim on külastatud välismaalaste 

poolt samuti Taanit, 31% välismaalasi kõigist vastanud välismaalastest. 
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3.3. Üldine arvamus ja hoiak kvaliteedimärgistest turismis 

  
Lõpptarbija käest sai uuritud ka nende üldisemat hoiakut kvaliteedimärgiste kohta, et näha 

nende huvi ja senist käitumist märgistuse osas.  

Selle käigus küsiti, kas turismiotsusel lähtutakse kvaliteedimärgisest. Eestlaste puhul vastas 

69% inimestest, et nad ei lähtu sellest. Vaid 21% vastanutest teeb otsuseid 

kvaliteedimärgisest lähtuvalt ning 10% kogu vastanud eestlastest, teeb seda mõnikord. See 

eest välismaalaste puhul vastasid ligikaudu pooled, 51% vastanutest, et nad ei tee reisiotsust 

kvaliteedimärgisest lähtuvalt. Teisest poolest kõigest 14% vastanud välismaalastest vastas 

jaatavalt ning 35% teeb seda mõnikord. 

Kuid kui minna natukene täpsemaks ning uurida, kas kvaliteedimärgisel on mõju rohkem 

kodumaal või välismaal, sellisel juhul arvamus eelnevast natukene muutub, mida on näha ka 

joonistel 4 ja 5. Konkreetsema eitusega, et koduriigi siseselt kvaliteedimärgis ei mõjuta  

 

Joonis 4 Hinnang, kui palju mõjutab kvaliteedimärk eestlaste turismiotsust kodumaal ja 

välismaal (kus hindamisskaalal 1on madalaim väärtus ,ei mõjuta reisiotsust, ning 5 kõrgeim, 

jah, mõjutab väga). Ning kui suur osa vastanutest valis mõlema kohta sama hinnangu. 

Tulemused protsentides, n= 183. 

 

nende otsust, hindas vastanud eestlaste seas 55% ning välisriigi puhul 51%. Hinnangu 2 

andsid kvaliteedimärgise mõjust kodumaal 14% ning välismaal 13% küsimusele vastanud 
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eestlastest. Hinnangu number 3 märkis võrdväärne kogus inimesi märgiste mõjust nii 

kodumaal kui ka välismaal 18% vastanutest. Natukene üle keskmise hinnangu (nr 4) andsid 

9% eestlastest kodumaal kvaliteedimärgiste mõjust reisiotsusele ning välismaal 5% rohkem 

ehk siis 14%. Inimesed, kes olid täiesti kindlad, et neid mõjutab kvaliteedimärgis 

turismiotsusel, andsid maksimum hinnangu suhteliselt võrdselt: koduriiki külastades 4% 

vastanutest ning 5% välisriiki külastades.  

Inimesed, kes hindasid kvaliteedimärgise mõjust turismiotsusel võrdseks nii koduriigis kui 

ka välisriigis, on samuti toodud joonisel 4. Hinnangu nr. 1 andsid 38% vastanutest, nr 2-ga 

hindasid 7% vastanutest, keskmise hinnangu määras 10% vastanutest, 4 vääriliseks pidas 

3% vastanutest ning 1% vastanutest andis mõlemale maksimum hinnangu.  

Inimesed, kelle arvates kvaliteedimärgis avaldab reisiotsusel mõju pigem välismaal, neid oli 

kokku 12% 176-st inimesest ning keskmiselt oli see 1,7 hindamispalli võrra suurem kui 

kodumaal arvatavast mõjust. Vastanute hulgast pidas mõni ka kvaliteedimärgise mõju 

turismiotsusel suuremaks just nimelt kodumaal. Kokku oli neid inimesi 9% vastanutest ning 

hinnang oli keskmiselt 1,1 palli võrra kõrgem. 

Keskmine hinnang kvaliteedimärgise mõjust kodumaal oli eestlaste jaoks 2,05 (standard 

hälve ehk SD= 1,27). Välismaa puhul oli see, eest keskmine 2,20 punkti (SD= 1,32), mis 

näitab, et eestlaste arvamus kaldus pigem selle poole, et välismaal mõjutab kvaliteedimärgis 

rohkem. 

Lisakommentaare jagas 78 inimest. Väga suur osa vastajatest ei tea, mis asi on 

kvaliteedimärgis, pole märganud ning et neid üldse turismis kasutatakse. Seda väljendas 27 

vastajat. Päris mitmed kirjutasid ka, et kodumaal ei tundu see nii oluline olevat, kuna kõik 

on tuttav ning reputatsioon levib väga kergelt tutvusringkonna mööda. Lisaks ööbitakse ka 

päris palju tuttavate juures. Võib-olla välismaale sõites vaatab mõni ehk rohkem, kuna koht 

võõram. Kuid oli ka neid vastajaid, kes lihtsalt pidas tähtsamaks klientide tagasisidet. Kuni 

4 inimest olid ka skeptilised, et antud märgised ei ole tõsiselt võetavad ning nende arvates 

on ainult rahasummad selle taga.  

Kui vaadelda välismaalaste vastuseid, siis nende hindamisjaotus on tunduvalt sujuvama 

skaalaga. Kõige enam jääb silma hinnangu 4 väärtusetulp, kus terve skaala peale on enim 

hinnatud kvaliteedimärgise mõju turismiotsusel välismaal 33%-ga. Sama väärtusetulbale 

hinnangu on koduriigis andnud 19% vastanutest. Kõige madalama hinnangu on andnud 

koduriigi suhtes 30% ning välisriigi kohta 24%. Järgmine hinnanguväärtus nr. 2 on 
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Joonis 5. Hinnang protsentuaalselt, kui palju mõjutab kvaliteedimärk välismaalaste 

turismiotsust kodumaal ja teistes riikides (kus hindamisskaalal 1 on madalaim väärtus ,ei 

mõjuta reisiotsust, ning 5 kõrgeim, jah, mõjutab väga). Ning kui suur osa vastanutest valis 

mõlema kohta sama hinnangu; n=88. 

 

saanud tasavägiselt inimeste punkte, nimelt on see 18% koduriiki külastades ning 17% 

välisriiki külastades. Keskmisele seisukohale on jäänud koduriigi suhtes 24% ning välisriigi 

kohta 17% vastanutest. Ning kõige kõrgem punktiväärtus on võrdselt hinnatud mõlema 

turismipiirkonna suhtes, mis on 9%. 

Kui vaadelda inimeste vastuseid, kelle jaoks mõlemad sihtkohad on võrdväärsed, siis ligi 

poole võrra vähenes välismaalaste arv kindla ei suhtes märgiste rollist turismiotsusel. Vaid 

20% välismaalastest jäid kindlaks, et neid ei mõjuta kvaliteedimärgis turismiotsusel 

kummaski reisisihtkohas ning hindasid seda 1-ga. Hinnangutulbad 2 ja 3 said kumbki 

võrdväärselt inimeste punkte, kumbki 11%. Hinnangu 4 jagas välja 16% ning hinnangu 5 

andis 5% vastanutest, kelle turismiotsuses mängib rolli kvaliteedimärgis nii kodumaal kui 

ka välismaal võrdselt.  

Välismaalased, kelle arvates teise riiki reisides on kvaliteedimärgise roll olulisem, oli 26% 

vastanutest. Keskmine hinnaskaala oli 1,5 punkti võrra suurem. Ning inimesed, kes pidasid 
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olulisemaks just kodumaal kvaliteedimärgise mõju reisiotsusele, oli 9%, hinnates seda 

keskmiselt 1,8 punkti võrra rohkem. 

Välismaalaste keskmine hinnang, kas kvaliteedimärgis mõjutab reisiotsust kodumaal, oli 

2,60 (SD= 1,34). Ning välismaa suhtes oli keskmine hinnang 2,85 (SD= 1,34). Mis näitab, 

et samuti välismaalaste jaoks on kvaliteedimärgise mõju turismiotsusel pigem suurem just 

koduriigist lahkudes.  

Välismaalastest 47 inimest lisas ka omapoolse kommentaari. Tundub, et ka nende puhul 

kodumaal usaldatakse pigem sõpru, tuttavaid ning nende hinnanguid. Või kui sõpra pole nõu 

andmas, siis sobiks pigem ka teiste klientide kommentaarid. Ligikaudu 6 inimest tõi 

välismaa puhul välja, et siin on kvaliteedimärgise olemasolu tähtsam, kuna on võõras 

piirkond. Välismaalaste hulgas oli 7 kommentaari, kus inimene ei teadnud, mis on 

kvaliteedimärgis ning et neid turismis kasutatakse. Kumas läbi ka inimeste skeptilisust, 

vähemalt 4 inimest oli negatiivselt meelestatud. Toodi välja, et märgiste puhul on tegemist 

turunduse propagandaga ning kellegi organisatsiooni märgised ei mõjuta. Lisaks selgitati, et 

kvaliteedimärgised võivad olla ära ostetud ning valed. Üks tõi ka välja, et Euroopas on 

märgiste süsteem liiga kaootiline, organiseerimata ning mitte alati usaldusväärsed.  

Sai ka uuritud, kas kvaliteedimärgistus peaks turismiteenusel olemas olema (joonis 6). 

Jooniselt võib täheldada, et eestlaste jaoks see nii oluline ei tundu, jättes täiesti ükskõikseks 

vähemalt 39% eestlastest. 2-ga hindas 11% eestlastest. Hinnangule 3 ja 4 reageeris enam 

vähem sama palju eestlasi, 22% ja 20%. Maksimum hinnangupunktid jagas välja 8% 

eestlastest.  Hinnangu keskmine eestlaste puhul oli 2,47 (SD= 1,39), mis on alla keskmise 

tulemuse. Välismaalaste puhul pidas kvaliteedimärgise olemasolu 1 vääriliseks lausa poole 

väiksem protsent vastanutest ehk siis 18% välismaalastest. 11% välismaalastest hindas 

kvaliteedimärgise olemasolu 2-ga. Hindele 3 reageeris 22% välismaalastest. Kõige enam 

hinnati välismaalaste puhul kvaliteedimärgise olemasolu tähtsuseks 4 punktiskaalaga, mida 

oli lausa 33% vastanutest (29 inimest). Ning kõige kõrgema hinde andsid 17% 
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Joonis 6. Kui oluliseks peab eestlane (n=212) ja välismaalane (n= 88) kvaliteedimärgise 

olemasolu turismiteenusel (kus 1 on kõige madalam hinnang ning 5 kõige kõrgem). Tulemus 

protsentides. 

välismaalastest (15 inimest). Välismaalaste puhul keskmiseks hinnanguks kujunes 3,20 

(SD= 1,35), mis on pea ühe punkti võrra suurem kui seda oli eestlaste keskmine hinnang 

ökomärgiste tähtsusele turismiteenustel. 

54 lisakommentaari seas hakkab silma, et mõningate inimeste puhul on see siiski oluline 

ning seda just nimelt võõra riigi puhul. Üks lisas ka, et seda just pigem väljaspool Euroopat. 

Üldises muljes jäädi kommentaaride poole pealt ükskõikseks, mis võis ka olla ka see tõttu, 

et märgistest vähe teatakse. Üks lisas ka, et märgised näitavad ainult standardeid, kuid 

lõppkokkuvõttes on teenus mis loeb. Positiivsemalt kommenteeriti, et tagab kvaliteetsuse 

ning nende läbi on kergem kõigi vahel välja vaheda just endale sobivaim. 

Kui nüüd aga segada küsimusse erinevad kriteeriumid, mis võivad mõjutada lõpptarbija 

otsust turismiteenusel, siis kuhu paigutub tähtsusjärjekorras kvaliteedimärgise olemasolu 

(joonis7). Nagu joonisest selgub, siis selle koha pealt on nii eestlased kui välismaalased päris 

võrdsel arvamusel. Nimelt asukoha keskmine järjestuse number on 1,93 (SD= 1,34), olles 

sellega ka esimesel kohal. Teisena oli eestlaste jaoks oluline hind, mille järjestuse keskmine 

oli 2,53 (SD= 1,09) . Tähtsuselt kolmandaks peeti klientide tagasisidet, mille keskmine 

järjestuse tulemus oli kõige üksmeelsem, 2,97 punkti (SD= 1,03). Eelviimasena tuli 

kriteerium, mis jättis esmamulje piltidest. Selle järjestuse keskmine oli  3, 28 (SD= 1,19). 

Ning viimaseks jäi eestlaste jaoks keskmise hinnanguga 4,31 (SD= 1,20) kvaliteedimärgise 

olemasolu. 
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Joonis 7. Eestlaste (n= 169) ja välismaalaste (n=79) turismikriteeriumite järjestus (ühest 

kuni viieni) keskmise  järgi. 

Kui nüüd jälgida välismaalasi, siis ka nende hinnangu kohaselt asukoht oli üks esimesi, 

järjestuse keskmisega 1,92 (SD= 1,26), mida nad reisiotsusel teenuse puhul esmalt silmas 

pidasid. Teise kriteeriumina toodi välja hind keskmise järjestuse tulemusega 2,8 (SD= 1,29). 

Napilt järgnes sellele klientide tagasiside keskmisega 2,92 punkti (SD= 1,04) ning oli ka üks 

üksmeelsemaid vastuseid. Eelviimaseks valiti esmamulje piltidest, saades 3,44 keskmiseks 

punktisummaks (SD=1,35). Ning viimaseks, mida turismiotsusel silmas peetakse, jäi 

välismaalaste arvates kvaliteedimärgise olemasolu keskmise järjestusarvestusega 3,91 (SD= 

1,3).  

Kui panna lõpptarbija valiku ette, kas turismiotsusel lähtuda pigem klientide tagasisidest või 

kvaliteedimärgise olemasolust, siis eestlased pigem eelistavad klientide tagasisidet. Selle 

vastanute protsent oli lausa 69% ning kvaliteedimärgise olemasolu pidas tähtsamaks ainult 

7% vastanutest. Ülejäänud 24% vastanutest ei pidanud kumbagi oluliseks. Kommentaarides 

toodigi enamasti välja, et nad usaldavad teiste klientide arvamust kõige rohkem, sest see on 

kõige ausam. Lisaks toodi välja, et märgis ei anna alati ülevaadet kõigest kohapeal vaid on 

mingile kindlale osale suunatud. Üks, kes ei olnud kummagagi nõus tõi välja, et kui ettevõte 

ikka tahab, siis kaotab ära ka klientide negatiivsed kommentaarid. Ning nii on paraku ka 

tema kogemused olnud. Kuid kui tuleb ette valikus turismiteenuste vahel, kus üks on 

natukene odavam ilma kvaliteedimärgiseta ja teine on natukene kallim kvaliteedimärgisega, 
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siis selle puhul jagunesid eestlased suhteliselt võrdväärselt kahte leeri: Odavama kasuks 

otsustas 51% ning natukene kallima kvaliteedimärgisega teenuse kasuks osutus 49% 

eestlastest. Selle poolt toodi ära, et kui ikka on väike summa vahe, siis kindlasti kallim ning 

saab ka olla kindlam, et teenus on kvaliteetne. Samuti kui on juba ikka pikemalt reisi 

planeeritud, ei taheta riskida. Ning mis peamine, peaasi, et meeldib. Kuid teise poole väidete 

kohaselt ei saa ka kunagi kindel olla, mida täpsemalt see kvaliteedimärgis siiski tagab. On 

kogetud ja vahest hoopiski selle ilma kvaliteedimärgiseta parem kogemus saadud.  

Samuti välismaalaste puhul eelistatakse pigem lähtuda turismiotsusel klientide tagasisidest. 

Välismaalaste seast valis selle variandi 81% vastanutest. Kvaliteedimärgist valis ainult 10%. 

Ning neid, kellele kumbki olulist rolli ei mänginud, oli 9%. Ka välismaalaste kommentaaride 

seast tuleb välja, et klientide arvamus on lihtsalt nende jaoks ausam. Toodi välja, et märgised 

võivad olla ettevõttel lihtsalt loodud, et klienti lollitada. Lisaks kirjutas üks hotellitöötaja, et 

tema arvates need märgised ei näita midagi, sest pahatihti on küll samapalju tähti ning ka 

märgiseid, kuid väga erinev tähendus. Kas odavam kvaliteedimärgiseta või natukene kallim 

kvaliteedimärgisega, jagunesid vastused  välismaalastel samamoodi nagu eestlastelgi antud 

valiku vahel võrdselt. 49% vastanutest valis odavama kvaliteedimärgiseta ning 51% valis 

kallima. Välismaalased lisasid juurde, et lõppkokkuvõttes sõltub ikkagi sellest, kui suur see 

hinnavahe on. Kuid kui ei teata ka mida see märgis annab, siis sellisel juhul loomulikult 

valitakse see odavam variant. 

Töö koostaja uuris ka klientide hinnangut märgiste vahel, mille tähendus või ülesehitus on 

erinev. Ühe variandina kindlasti keskkonnasõbralikust taga ajavad ökomärgised, teisena 

märgised, mille hindamise taga on klientide hinnang ning märgised, mille põhieesmärk on 

tagada kvaliteet. Ülevaade lõpptarbija hinnangust on toodud joonisel 8. Nende hulgast 

eestlaste jaoks oli kõige kõrgem hinnang 3,92 (SD= 0,99)- märgised, mille hindamise taga 

on kliendid. Teise koha eestlase jaoks sai kvaliteeti hindavad märgised, mille keskmine 

hinnang oli 3,18 (SD= 1,13). Ja viimasena ökomärgised keskmise hinnanguga 2,62 

(SD=1,23). Väga palju ei erinenud ka välismaalaste hinnangu järjestus. Esimesena 
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Joonis 8. Eestlaste (n=106) ja välismaalaste (n=83) keskmine hinnang (1- 5, kus 1 on 

madalaim väärtus ning 5 on kõrgeim) erinevate märgiste vahel turismis. 

sai kõige rohkem punkte märgised, mille taga on klientide hinnang. Selle keskmiseks 

hinnanguks oli 3,69 (SD= 1,15).  Teisena samaväärse keskmise hinnanguga nagu 

eestlasedki, andsid välismaalased 3,18 punkti (SD=1,14)  kvaliteeti hindavatele märgistele. 

Ökomärgised said välismaalaste poolt natukene kõrgema hinde 3,05 punkti (SD= 1,22), kuid 

sellegi poolest teisest kahest natukene taga pool. 

 

 

3.4 Teadmised ja hoiakud ökomärgistest 
 

3.4.1. Riigisisesed ökomärgised 

 

Mõistmaks täpsemalt, kui hästi teavad lõpptarbijad ökomärgiseid turismis, sai uuritud logo 

põhjal, kui hästi nad neid teavad. Ülevaade nii riigisisestest kui ka üleriigilistest märgistest 

on toodud eestlaste puhul joonisel 9 ja 11 ning välismaalaste puhul 10 ja 12. Lisatud on ka 

ülevaatlikud tabelid tulemuste keskmisest. 

Eesti oma ökomärgis EHE vastas teadvat ainul 19% eestlastest, sellest 7% on seda ka 

kasutanud. 13% vastanutest on märgist näinud, kuid ei tea täpselt, millega tegu on olnud. 

Ülejäänud 68% vastanutest ei tea, mida antud märgis tähendab. Antud protsent joonisel 

(joonis 9.) on ka kõige väiksem „ei tea“ hinnangutest kui võrrelda teistega . Nature´s Best 

3,18

3,92

2,62
3,18

3,69

3,05

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

Märgised, mis hindavad

eelkõige kvaliteeti

Märgised, mille hindamise

taga on klientide hinnang

Ökomärgised

K
es

k
m

in
e 

h
in

n
an

g

(m
in

.1
 j

a 
m

ax
.5

)

Eestlane Välismaalane



29 
 

Sweden märgist teab kokku 11% vastanutest ning riiki külastanud eestlastest, 4% neist on ka 

seda turismiotsusel kasutanud. 8% vastanutest on märgist näinud, kuid ei tea millega tegu  

 

 

Joonis 9. Eestlaste teadmiste hinnang riigisiseste ökomärgiste kohta protsentides (on 

külastanud märgist kasutavat riiki). Hinnangu skaala 1-4 (1- ei tea; 2- olen näinud, aga ei 

tea; 3-tean, kuid ei ole kokkupuudet olnud; 4- tean hästi, olen kasutanud reisiotsusel). 

 

ning 81% ei tea, mis märgisega on tegu. Norra  puhul on kaks märgist. Märgis Norway 

suistainable destination ökomärgist teab 7% vastanutest, kuid ükski neist pole märgist 

turismiotsusel kasutanud. 15% eestlastest on märgist näinud, kuid ei tea, millega on tegu. 

78% vastanutest ning riiki külastanutest, ei tea, mida antud märgis endast kujutab. Teist 

Norra märgist Ecotourism Norway teab 11% vastanutest, kuid vaid 1% neist on seda ka 

turismiotsusel kasutanud. 14% Norra riiki külastanutest on märgist märganud. Ning 75% 

kõigist Norrat külastanud eestlastest ei tea mis märgis endast kujutab. Meie naaberriiki Lätit 

külastanud eestlastest 9% teab seal kasutusel olevat ökomärgist Green Certificate ning 

nendest 2% on seda ka turismiotsusel kasutanud. 17% eestlastest on seda märganud, kuid ei 

tea millega on tegu. Ülejäänud 75% Lätit külastanud inimestest ei tea, mida antud märgis 

tähendab. Saksamaal kasutuses olevat märgist Viabono´t teatakse eestlaste hulgas kõige 

vähem. Selle hulk oli 92%. 6% vastanutest on märgist küll märganud, kuid ei tea millega 
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tegu. Ning ainult 2% vastanutest teavad märgise tähendust, kuid pole seda turismiotsusel 

kasutanud.  

Hea ülevaate eestlaste teadmistest ökomärgiste kohta annab ka järgnev tabel 2. Tabelist on 

näha, et teadmised on päris madalad. Eestlaste puhul kõige tuntum on Eesti oma ökomärgis 

EHE (keskmine= 1,58, SD= 0,95). Teisena riigisiseste märgiste puhul on Ecotourism 

Norway (keskmine= 1,37; SD= 0,72). Päris napilt tulevad järgi Green Sertificate 

(keskmine= 1,35; SD= 0,69) ning Nature´s Best Sweden (keskmine= 1,33; SD= 0,77). 

Kahele viimasele positsioonile jäävad märgised Norway Sustainable destination (keskmine 

1,29; SD= 0,59)  

 

Tabel 2. Riigisiseste  ökomärgiste järjestus eestlaste keskmise teadmishinnangu järgi 

Märgis 

(riigisisene) 

Aasta, 

millal loodi 

Vastanud 

eestlaste arv 

Keskmine Mediaan Mood Standard 

hälve 

EHE 2001 212 1,58 1 1 0,95 

Ecorourism 

Norway 

2008 73 1,37 1 1 0,72 

Green sertificate 2001 167 1,35 1 1 0,69 

Nature´s Best 

Sweden 

2001 160 1,33 1 1 0,77 

Norway 

Sustainable 

destination 

2013 73 1,29 1 1 0,59 

Viabono 2001 99 1,10 1 1 0,36 
Märkus. Hinnanguvahemik oli 1-4, kus: 1- ei tea; 2- olen näinud, aga ei tea; 3-tean, kuid ei ole kokkupuudet 

olnud; 4- tean hästi, olen kasutanud reisiotsusel. 

 

ning viimasena Viabono (keskmine= 1,10; SD= 0,36). Tabeli põhjal võib ka näha, et märgise 

vanus ei taga märgise suuremat tuntust. 

Välismaalaste seas kõige vähem teadmatust oli ökomärgisel Norway sustainable destination. 

71% riiki külastanud välismaalastest ei teadnud märgist. 19% välismaalastest on seda 

märganud ning 10% ka teadmis, mida märgis tähendab. Paraku reisiotsusel ei ole seda 

märgist neist keegi kasutanud. Teist Norras kasutatavat märgist Ecotourism Norway teadis 

16% vastanutest, 3% neist on ka seda oma reisiotsusel kasutanud. Ja 6% vastanutest on 

märgist küll märganud, kuid ei tea, millega tegu. Eestis kasutatavat ökomärgist EHE ei 

teadnud 75% välismaalastest. 12% neist on ökomärgist küll märganud, kuid ei tea märgise 
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Joonis 10. Välismaalaste teadmiste hinnang riigisiseste ökomärgiste kohta protsentides (on 

külastanud märgist kasutavat riiki). Hinnangu skaala 1-4 (1- ei tea; 2- olen näinud, aga ei 

tea; 3-tean, kuid ei ole kokkupuudet olnud; 4- tean hästi, olen kasutanud reisiotsusel). 

 

tähendust. Kuid 13% välismaalastest oli märgisega tuttav ning 5% neist on ka turismiotsusel 

sellest lähtunud. Läti märgist Green sertificate teadis 10% riiki külastanutest, kuid 

turismiotsusel kasutanud ei ole.  80% välismaalastest ei teadnud, mis märgisega tegu on ning 

10% välismaalastest on märgist näinud, kuid ei teadnud selle tähendust. Rootsi märgis 

Nature´s Best Sweden oli välismaalaste jaoks kõige vähem tuntud, 84% vastanutest ei 

teadnud märgise tähendust. 10% välismaalastest on ökomärgist märganud ning 6% teadis 

ka, mida märgis tähendab, kuid reisiotsusel kasutanud ei ole. Viabono märgist Saksamaalt 

teadis 6% riiki külastanud välismaalastest. Kuid kasutust turismiotsusel ei ole vastanute 

hulgas pälvinud. 15% välismaalastest on märgist küll näinud, kuid ei oska öelda, millega on 

tegu. 80% vastanutele oli märgis võõras. 

Parema ülevaate ökomärgiste järjestusest, välismaalaste teadmiste põhjal, annab tabel 3. 

Näha on, et ka välismaalaste seas on ökomärgiste tuntus pigem madala võitu. Kõige suurema 

keskmise hinnangu välismaalaste seas sai ökomärgis EHE (keskmine= 1,43; SD= 0,84). 

Sellele järgnes Ecotourism Norway (keskmine= 1,42; SD= 0,85), Norway sustainable 

destination (keskmine= 1,38; SD= 0,66), Green Sertificate (keskmine= 1,31; SD= 0,65), 
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Tabel 3. Riigisiseste ökomärgiste järjestus välismaalaste keskmise teadmishinnangu järgi 

Märgis 

(riigisisesed) 

Aasta, 

millal loodi 

Vastanud 

välismaalaste 

arv 

Keskmine Mediaan Mood Standard 

hälve 

EHE 2001 84 1,43 1 1 0,84 

Ecotourism 

Norway 

2008 31 1,41 1 1 0,85 

Norway 

sustainable 

destination 

2013 31 1,38 1 1 0,66 

Green 

Sertificate 

2001 58 1,31 1 1 0,65 

Viabono 2001 54 1,26 1 1 0,56 

Nature´s 

Best Sweden 

2001 49 1,14 1 1 0,41 

Märkus. Hinnangvahe oli 1-4, kus: 1- ei tea; 2- olen näinud, aga ei tea; 3-tean, kuid ei ole kokkupuudet olnud; 

4- tean hästi, olen kasutanud reisiotsusel. 

 

Viabono (keskmine= 1,26; SD= 0,56) ning viimasene Nature´s Best Sweden (keskmine= 

1,14; SD= 0,41). Järjestuse põhjal tabelis (Tabel 3.) võib järeldada, et märgise vanus ei 

mängi tuntuse puhul rolli. 

 

 

3.4.2. Riikidevahelised märgised 

 

Üleriigiliste märgiste osas paistab joonisel 11 silma üks tulbaveerg, mis on teistest tunduvalt 

ühtlasem- Green Leader Tripadvisor. Kõigest 29% vastanud eestlastest, kes on külastanud 

seda märgist kasutavat riiki, ei tea märgise tähendust. 25% on märgist märganud, kuid ei tea, 

mis on selle tähenduse taga. Ning 46% vastanutest teadis, mida antud märgis tähendab. 

Teadjatest 21% on ka seda oma turismiotsuse valikul kasutanud. Järgmisena teadsid 

eestlased kõige paremini Nordic Swan ecolable märgist, lausa 30% vastanutest. Nende 

hulgast 16% on ka märgist enda turismiotsusel kasutanud. Eestlastest on märganud märgist 

12%, kuid tähendus on neile võõras. Ning 58% eestlastest ei tea antud märgise tähendust. 

Ka märgise Green Globe hinnangud olid võrreldes teistega natukene paremad. Nimelt ainult 

53% eestlastest väitis märgist mitte teadvat. Ligi veerand, 24% vastanutest, on märgist 

kohanud, kuid ei tea selle tähendust. 21% aga teadis märgise tähendust ning 7% on ka seda 

oma huvides turismis kasutanud. Blue Flag  märgise olemasolust 76% eestlastest ei teadnud,  
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Joonis 11. Eestlaste teadmiste hinnang riikidevaheliste ökomärgiste kohta protsentides (on külastanud seda märki kasutavat riiki). Hinnangu 

skaala 1-4 (1- ei tea; 2- olen näinud, aga ei tea; 3-tean, kuid ei ole kokkupuudet olnud; 4- tean hästi, olen kasutanud reisiotsusel). 
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ent 16% eestlastest on seda märgist kuskil märganud. 8% vastanutest oli Blue Flag 

märgisega tuttav ning nende seas 3% oli seda ka oma turismiotsusel kasutanud. Märgis 

Green Key ei ole tuntud 79%-le vastanutest. Märganud on 10% eestlastest. 11% kõigist 

vastanud eestlastest on märgisega tuttav ning 8% on ka sellest oma turismiotsusel lähtunud. 

EDEN märgis on võõras 77%- le vastanud eestlastest. Märgatud on seda 13% vastanute seas 

ning täpsemalt selle märgise olemust teab 9%, millest 2% ka turismiotsusel kasutanud. Eart 

Check ja Tour Cert on eestlaste seas kõige vähem tuntud. Eart Check märgist ei teadnud 

88% eestlastest. Seda märgist on küll 8% vastanutest märganud, kuid lausa poole võrra 

sellest on inimesi, kes selle märgisega tuttav. Ning 4%-st pooled on märgist ka kasutanud. 

Sama kõrge protsent mitteteadjaid oli ka Tour Cert märgise suhtes, 89%. Samuti 8% 

vastanutest on märgist näinud, kuid ei oska öelda, millega tegu. Vaid 3% olid märgisega 

tuttavad, ent ükski pole seda oma turismiteenuse valiku otsuses kasutanud. 

Parema ülevaate jaoks , et millised need märgised siis kõige enam tuntumad on, sai ka 

riikidevahelise märgiste osas koostatud tabel (Tabel 4.). Nimelt on antud tabelis näha 

hinnangu keskmine ning selle järgi märgiste järjestus. Üldise pildina näitab see ka ära, et 

Eestlaste teadmine ökomärgistest on madal, kuid natukene parem, kui see on siseriigiliste 

märgiste puhul (Tabel 2) . Kõige kõrgema 2,38 punkti sai eestlaste poolt Green Leaders 

Tripadvisor (keskmine= 2,38; SD= 1,11). Teisena oli järjestuses Nordic Swan ecolable 

(keskmine=1,88; SD=1,16) ning kolmandana Green Globe (keskmine= 1,77; SD= 0,95).  

 

Tabel 4. Riikidevaheliste ökomärgiste järjestus eestlaste keskmise teadmishinnangu järgi 

Märgis 

(riikidevahelised) 

Aasta, millal 

loodi 

Vastanud 

eestlaste arv 

Keskmine Mediaan Mood Standard 

hälve 

Green Leader 

Tripadvisor 

2013 194 2,38 2 1 1,11 

Nordic Swan 

ecolable 

1999 189 1,88 1 1 1,16 

Green globe 1999 135 1,77 1 1 0,95 

Green key 1994 212 1,40 1 1 0,87 

Blue flag 1987 212 1,36 1 1 0,73 

EDEN 2006 212 1,34 1 1 0,71 

Earth Check 1987 194 1,17 1 1 0,53 

Tour Cert 2004 99 1,14 1 1 0,43 
Märkus: Hinnang oli 1-4, kus: 1- ei tea; 2- olen näinud, aga ei tea; 3-tean, kuid ei ole kokkupuudet olnud; 4- 

tean hästi, olen kasutanud reisiotsusel. 

 



35 
 

Sellele järgnevad Green Key (keskmine= 1,40; SD= 0,87), Blue Flag (keskmine= 1,36; SD= 

0,73), EDEN (keskmine 1,34; SD= 0,71), Earth Check (keskmine 1,17; SD= 0,53) ja Tour 

Cert (keskmine 1,14; SD= 0,43). Lisaks on tabelis ära toodud ka märgiste asustamise aeg, 

kus on näha, et tuntus ei olene märgise vanusest. 

Kui küsida, kas keegi on eelnimetatud märgisega turismiteenust sattunud kasutama ilma, et 

oleks sellest teadlikult turismiotsusel lähtunud, siis eestlaste hulgas 52% vastajatest on 

kindel, et seda pole juhtunud. 14%  eestlastest vastas positiivselt tuues välja enamasti Green 

Leader Tripadvisor, mõningad korrad Green Key, Green Globe, Nordic Swan ecolable ja 

ühe inimese poolt ka EHE ökomärgise. Inimesed, kes endas kindlad ei olnud, neid oli 34%. 

Omalt poolt mingeid märgiseid lisada, jäid eestlased päris napisõnaliseks. Kaks inimestest 

oskas nimetada Carbon reduction label, Green Tick ja Travellife. Mõni mainis veel 

Booking.com keskmist hinnet ning hotellide tärne. 

Välismaalaste puhul hakkab samuti silma üks tulbarühm (joonis 12), mis on teistest erinev 

oma kõige ühtlasema jaotuse poolest ehk siis Green Leader Tripadvisor. Kuigi nende 

esimene tulp (1-ei tea) on natukene kõrgema protsendiga, täpsemalt 41%, on see võrreldes 

teiste samaväärse hindamistulbaga tunduvalt madalam. Välismaalased, kes selle küsitluses 

ära tundsid, oli 41%. Nende seas oli 17% vastanutest Green leader Tripadvisori märgisest 

lähtuvalt ka turismiotsust teinud. Ja 18% vastanud välismaalastest küll ei teadnud, mis antud 

märgis endast kujutab, kuid on seda varasemalt märganud. Samuti välismaalaste puhul 

hakkab teisena silma Nordic swan ecolable, mille on ära tundnud 29% vastanutest ning 13% 

nendest leidnud ka abi turismiotsuse tegemisel. 59% tunnistas, et ei ole märgisega tuttav 

ning 12% on seda varasemalt näinud, kuid ei oska öelda, millega täpsemalt tegu. 

Välismaalaste puhul selle kannul püsis Green Globe. Seda märgist ei tundnud ära 63% ning 

17% on seda varasemalt näinud. Kuid millega on tegu, seda teadis 21% vastanud 

välismaalastest. Nendest 5% on lähtunud märgisest ka turismiotsusel. Blue Flag märgise 

puhul oli 70% välismaalasi, kes seda ei tuvastanud. 15% on märgist varasemalt näinud, kuid 

ei tea, mis see täpselt on. Teadjate hulk jäi 14% sisse ning nendest 3% on ka märgist 

kasutanud. Tour Cert oli üks vähim tuntumaid märgiseid välismaalaste seas. Vaid 4% 

vastanutest tundis märgise ära, kuid kasutust pole nende seas see märgis taganud. Seega 

enamusele oli märgis võõras, 80% ei teadnud ning 17% on seda märgist varasemalt küll 

märganud, kuid teadmised puuduvad. Green Key märgis on taganud endale 9% tuntust, 

millest 3% on leidnud ka eesmärgi kasutada turismiotsusel. 10% välismaalastest on märgist 

märganud, kuid ei tea selle tähendust. Ning 81% vastanutest lihtsalt ei teadnud. Sarnase 
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Joonis 12. Välismaalaste teadmiste hinnang riikidevaheliste ökomärgiste kohta protsentides (on külastanud seda märki kasutavat riiki). 

Hinnangu skaala 1-4 (1- ei tea; 2- olen näinud, aga ei tea; 3-tean, kuid ei ole kokkupuudet olnud; 4- tean hästi, olen kasutanud. 
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hulga osaliseks, kes märgist ära ei tundnud, sai ka  Earth Check 82%-ga. Seda märgist on 

märganud 12% vastajatest ning märgise tähendust teadis 6% vastajatest. 1% nendest 

tähenduse teadjatest ka märgist kasutanud. Nende kõikide märgiste seast EDEN-it ei 

tundnud ära 78% vastajatest. 10% välismaalastest märkis, et on seda varasemalt märganud, 

kuid ei tea tähendust. Seda teadis 12% vastanutest ning nendest 7% on seda ka kasutanud. 

Ka välismaalaste puhul on tabelis 5 välja toodud hindamise järjestus keskmise järgi. Nende 

esikolmik on sama järjestusega nagu eestlastel on (Tabel 4). Tabelis on ka näha, et üldine 

teadmine on vägagi madal. Kõige kõrgema keskmise märgiste tuntuses sai Green Leader 

Tripadvisor (keskmine= 2,16; SD= 1,14), teiseks jäi Nordic Swan ecolable (keskmine =1,84; 

SD=1,13) ning  kolmandana Green Globe (keskmine= 1,63; SD= 0,92). Välismaalaste 

teadmishinnangu kohasel järgneb Blue Flag (keskmine 1,48; SD= 0,83), EDEN (keskmine 

=1,40; SD=  0,86), Green Key (keskmine= 1,32; SD= 0,74). Samas järjestuses nagu 

 

Tabel 5. Riikidevaheliste ökomärgiste järjestus välismaalase keskmise teadmishinnangu 

järgi 

Märgis 

(riikidevahel

ised) 

Aasta, 

millal loodi 

Vastanud 

välismaalas

te arv 

Keskmine Mediaan Mood Standard 

Green 

Leader 

Tripadvisor 

 

2013 78 2,16 2 1 1,14 

Nordic 

Swan 

ecolable 

 

1999 75 1,84 1 1 1,13 

Green globe 1999 64 1,63 1 1 0,92 

Blue flag 1987 87 1,48 1 1 0,83 

EDEN 

 

2006 88 1,40 1 1 0,86 

Green key 1994 88 1,32 1 1 0,74 

Earth Check 

 

1987 78 1,26 1 1 0,61 

Tour Cert 2004 54 1,24 1 1 0,51 

Märkus: Hinnang oli 1-4, kus: 1- ei tea; 2- olen näinud, aga ei tea; 3-tean, kuid ei ole kokkupuudet olnud; 4- 

tean hästi, olen kasutanud reisiotsusel. 
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eestlastelgi (Tabel 4.), on viimasel kahel positsioonil välismaalaste hinnangul Eart Check 

(keskmine =1,26; SD= 0,61) ning Tour Cert (keskmine= 1,24; SD= 0,61). Ka antud 

järjestuse puhul võib järeldada, et märgise tuntuse taga ei ole selle vanus. 

Töö koostaja uuris välismaalaste käest, kas ja milliseid märgiseid neist eelnevatest nad on 

kohanud turismiteenustel (märgiseid, mida nad pole oma turismiotsusel kasutanud). Sellisel 

juhul 47% vastanutest oli kindel, et ei ole. 34% polnud päris kindel. Ning välismaalastest 

19% vastas positiivselt, tuues kõige enam välja Green Leaders Tripadvisorit ning, paaril 

kolmel korral Nordic Swan, EDEN, Green Key ja Green Globe. Ühe korra mainiti ka Blue 

Flag, EHE ning Viabono märgist. Samuti ka välismaalased jäid omapoolsete märgiste 

nimetamisega napisõnaliseks. Üks inimestest lisas Bio Hotels ning teine Rainforrest 

alliance. 

 

 

3.4.3 Kas ökomärgiste teadlikkust suurendades kasvaks ka kasutus? 

 

Lõpptarbija käest sai ka uuritud, et kas nende arvates märgistuse suurem avalik teavitus 

muudaks tema praegust seisukohta ning paneks ehk ka neid rohkem jälgima. Antud 

hindamine saavutas keskmiseks tulemuseks 3,08 punkti (SD= 1,36). 24 inimest 57 eestlase 

seast arvas, et teavitustöö tuleks kindlasti kasuks. Mõned vastasid, et isegi kui hetkel neid ei 

jälgi, siis suurem tuntus muudaks ehk meeltki. Lisaks tunnistas mõni, et üks asi on ka laiskus, 

mis ei pane otsima nende tähendust. Ning läbi meedia sellest teada andmine jõuaks ka selliste 

inimesteni. Ligikaudu 20 eestlast olid kindlal arvamusel, et nad ei kasutaks neid ka siis. 

Mõningate vastuste puhul kumas välja ka skeptilisust ja umbusaldust, vihjates ajupesule, 

maffia toetusele, mõttetuteks liitudeks ja pidades seda ainult turundusnipiks. Nende seast oli 

ka üks inimene, kes tõdes, et neid märgiseid on lihtsalt liiga palju- võiks ainult üks 

globaalselt kasutuses olla. 

Välismaalaste puhul oli keskmine punktisumma natukene suurem, 3,26 punkti (SD= 1,33).  

Lisaküsimusele vastas 37 inimest, kellest 16 olid positiivselt meelestatud, kuigi enamus 

tõdes, et nad teavad neist märgistest vähe. Ülejäänud pigem ei uskunud, et see neile midagi 

annaks, sest lähtuvad pigem enda arvamustest ja klientide tagasisidest. Ning samuti üks 

nendest arvas, et maailmas võiks üks ühtne märgis kasutuses olla, mis vastaks samadele 

kriteeriumitele. Antud hetkel on need lubadused lihtsalt tänu sellele nii laialivalguvad. 
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4. ARUTELU 
 

Nagu tulemustest näha on, siis suurem osa eestlasi reisib vähemalt kord aastas kui mitte 

enam. Kodumaa puhul jäi see 91% ja  välismaa puhul 87% juurde. Ja milleks ikka reisitakse 

kui soovist näha, kogeda uut ning saada eemale igapäevaelust. Kuid, et positiivne jääks ka 

positiivseks kogemuseks, tuleb eelnevalt ka sihtkohta uurida. 

Tulemustest võib järeldada, et väga paljud seda kvaliteedimärgisest lähtuvalt ei tee. Seda 

väitis 69% vastanud eestlastest ning välismaalastest 51%.. Kui valida kodumaa ja välismaa 

puhul, siis kindlasti olulisemaks peeti märgisest lähtuda välismaal ning seda nii eestlaste kui 

ka välismaalaste seas. Sest kodumaal saab ka tuttavate läbi hinnanguid ning teatakse 

piirkonda rohkem. Kuid isegi siis eelistatakse välismaal lähtuda pigem klientide tagasisidest. 

Erinevate turismikriteeriumide puhul olid eestlased kui ka välismaalased suhteliselt samal 

meelel. Nende järjestus oli mõlemate poolte puhul: asukoht, hind, klientide tagasiside, 

esmamulje piltidest ning viimasena kvaliteedimärgised. Ilmselgelt peeti klientide tagasisidet 

olulisemaks kui kvaliteedimärgiseid, mis väljendus ka eraldi küsimuses. Eeslaste puhul oli 

klientide tagasiside 69%- ga enamuses ning välismaalaste puhul lausa 81%. Kuid valiku 

puhul, kus on natukene kallim kvaliteedimärgisega teenus või odavam ja ilma, siis selle 

puhul jäädi arvamuse osas täpselt kahte leeri. Kuigi kriteeriumide puhul on hind teisena välja 

toodud, usun, et sellisel juhul pigem mõjutab, kui suur see vahe on. Nii nagu mõnigi 

kommenteeris, siis väiksema vahe puhul ikka valiks selle kallima, et olla tootevalikus 

kindlam. 

Kuid juba eelnevate vastuste puhul ei tule enam väga suure üllatusena, et kui inimestel oleks 

valida erinevat sorti märgiste vahel, siis eesotsas on need märgised, mille taga on klientide 

hinnang. Eestlaste puhul selle keskmine hinnang oli 3,92 (SD=0,99) ning välismaalaste 

puhul 3,69 (SD= 1,15) punkti. Järgmise tähtsusega oli nende jaoks kvaliteeti näitavad 

märgised, eestlaste ja välismaalaste keskmine hinnang oli võrdne, 3,18 punkti (SD= 1,13). 

Ning kolmandaks jäi siis keskkonnasõbralikud ökomärgised, eestlaste puhul 2,62 (SD=1,23) 

punkti ning välismaalaste puhul 3,05 (SD= 1,22). Nagu näha, välismaalased hindasid 

keskkonnamärgiseid natukene kõrgemalt.  
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Minnes täpsemalt ökomärgiste juurde siis üldisemas pildis on inimeste teadlikkus nende 

suhtes madal. Päris mitmes kommentaaris võis välja lugeda üllatust, et turismis üldse mingit 

sellist märgisüsteemi kasutatakse. Lisaks need inimesed, kes ei tea, mida kvaliteedimärgis 

turismis tähendada võiks. Ning sedapuhku nii eestlaste kui ka välismaalaste puhul. Päris 

mitmel juhul väljendati ka umbusaldust, pidades märgiseid võimaluseks ettevõtetel lihtsalt 

suuremat raha küsida ja kliente petta. Kõlas ka arvamusi, et neid märgiseid on liiga palju. 

Näha on, et märkide süsteemis on kõige vähem tuntust just pigem riigisiseste ökomärgiste 

puhul. Nende märgiste kõrgeim tuntuse keskmine oli heal juhul üleriigiliste märgiste tuntuse 

keskmiste puhul keskpärane tulemus. Riigisiseste ökomärgiste puhul oli eestlaste kõrgeimalt 

hinnatud Eesti enda ökomärgis EHE, mis peakski ehk kohaliku märgisena tuntud olema. 

Kuid vaatamata sellele, üle pooltest vastanutest ei teadnud, millega on tegu. Täpsemalt siis 

68% vastas, et nad ei tea. Kõige vähem tunti Saksamaa Viabono märgist, mille mitteteadjate 

protsent oli 92%. Ka välismaalaste puhul oli kõige suurem tuntus EHE märgisel. Kuid nii 

suurt edumaad teiste märgistega enam ei olnud, kui seda eestlaste puhul. 

Kui nüüd võrrelda riikidevahelisi märgiseid, siis kõige enam hakkab silma Green Leaders 

Tripadvisor. Nende hinnangu tulpade tase on kõigist kõige ühtlasem, seda nii eestlaste kui 

ka välismaalaste puhul. Eestlaste keskmine hinnang oli 2,38 punkti (SD= 1,11) ning 

välismaalastel 2,16 punkti (SD= 1,14). Mõneti ei tule ka see üllatusena, kuna eelnevad 

tulemused töös on näidanud, et päris palju hinnatakse just klientide tagasisidet, millele ka 

antud märgis tugineb. Samas võib kahtlustada, et kas seda konkreetset märgist inimesed ikka 

teavadki, sest on väga sarnane ülemaailmselt tuntud logoga Tripadvisor. Järgmised kaks 

ökomärgist, mis on eestlaste puhul kogunud kõige rohkem punkte, on Nordic Swan ecolable 

(keskmine= 1,88; SD=1,16) ning Green globe (keskmine 1,77; SD=0,95). Kusjuures 

nendest 3 ei ole ükski otseselt kasutuses Eestis. Muidugi jah, kahte viimast võib märgata ka 

toote pakenditel. Eesti riigis kasutusel olevad riikidevahelised ökomärgised jäävad kohtadele 

4-6: Green Key (keskmine= 1,40; SD= 0,87), Blue Flag (keskmine= 1,36;SD=0,73) ja 

EDEN (keskmine= 1,34; SD= 0,71). Kõige vähem on eestlastele teada märgised Erth Chek 

(keskmine= 1,17;SD= 0,53) ja Tour Cert (keksmine= 1,14; SD= 0,43). Välismaalased aga 

on esikolmiku tundmisega samal arvamusel, mis eestlasedki. Tuntusest paremusjärjestuses 

teine on Nordic Swan Ecolable keskmisega 1,84 (SD= 1,13) ning kolmas Green Globe 

keskmisega 1,63 (SD= 0,92).  Üldiselt on erinevus välismaalaste tabelis võrreldes eestlasega 

ainult Blue flag ja Green Key vahel, mis on  vahetanud kohad.  
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Töös selgub, et lõpptarbija teadmised ökomärgistest on siiani vähesed, olenemata sellest, et 

märgised on meie hulgas juba pikemalt eksisteerinud. Nii, et isegi vanemad märgised jäid 

lõpptulemusena vägagi sarnase tuntuse piiridesse.  Väga mitmedki vastanutes ei teadnud, et 

selline süsteem turismis eksisteerib. Nii mõnigi tõi välja, et märgiseid on palju ja tuli ka 

ettepanekuid, et neid võiks olla üks üheselt mõistetav.  

Kõik eelnev näitab pigem kehva turundust ökomärgiste koha pealt. Kuidas saabki tarbija 

oma turismiotsustel lähtuda märgistest ning eelistada keskkonnasõbralikku teenust, kui tal 

pole neist aimugi. Keskkonnasõbralik kasutus hakkab ikkagi pihta teadlikkusest. 

Küsimusele, et kas tarbija kasutaks ökomärgiseid rohkem, kui oleks teavitustööd? Andsid  

eestlased keskmise hinnangu 3,08 (SD=1,36) ja välismaalased 3,26 punkti (SD= 1,33) . Mis 

näitab, et huvi kindlasti tarbijate seas on.  

Kui sedasi jätkata, on põhiline kasum pigem ainult selles osas, et ettevõtetel on 

keskkonnasõbralikud eesmärgid mida järgida. Kuid samas ei pea selleks alati ju 

märgisesüsteemiga liituma. Kuid, et see info lõpptarbijani jõuaksid ning ettevõtted 

hakkaksid kasu saama ka ökomärgistuse omamise eest kui vahendist, mis paneb tarbija just 

tema kasuks otsustama, peaks hakkama tegema paremat teavitustööd. Või siis teise 

variandina valima neist välja need märgised, mis on endale juba suurema tuntuse pälvinud.  
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KOKKUVÕTE 

 

Maailmas räägitakse üha enam jätkusuutlikkusest ning seda erinevates majandussektorites 

ning võimalusi, kuidas seda tagada ja järgida. Lisaks on ka tarbija on muutnud teadlikumaks 

ning ei ole nõus tarbima tooteid ja teenuseid, mis mõjuvad negatiivselt keskkonnale. See on 

pannud ka turismisektorit leidma võimalusi jätkusuutlikuks tegevuseks. Seda enam, et 

looduskeskkond on üks olulisemaid osasid turismis. Üheks parimaks lahenduseks on 

ökomärgised, mis eristavad keskkonnasõbralikke ettevõtteid sarnastest ettevõtetest.  

Töö autor küsitles interneti teel 302 inimest, kellest 112 olid eestlased ning 90 olid 

välismaalased. Küsitluse käigus sai uuritud klientide teadlikkust ökomärgistest ning ka 

nende arvamust ning seisakuid märgistuse osas.  Selle põhieesmärk oli teada saada, kui hästi 

tarbija teab ökomärgiseid ning kas neid ka kasutatakse. Üheks mure kohaks on märgiste 

pidev juurdekasv, mis tekitab küsimusi, kas tarbija nende kõigi seast ka selle kõige olulisema 

leiab. Või on see inimesed lihtsalt segadusse ajanud. Ning selle kõige põhjal ka mõista, kas 

ökomärgistest on kasu ettevõtte ning tarbijavahelisel ostu-müügi suhtes.  

Kui rääkida ökomärgiste tundmisest turismis, siis natukene kehvem seis on riigisiseselt 

kasutatavate märgiste puhul. Hinnanguskaalal 1-4, kus oli välja toodud kindlad tähendused 

( 1- ei tea; 2- olen näinud, aga ei tea; 3-tean, kuid ei ole kokkupuudet olnud; 4- tean hästi, 

olen kasutanud reisiotsusel), pidi logo põhjal määrama oma teadlikkuse. Kõrgeima keskmise 

tulemuse eestlaste (keskmine= 1,58, SD=0,95)  kui ka välismaalaste (keskmine= 1,43; 

SD=0,84) seas sai Eesti ökomärgis EHE. Üleriigiliste märgiste puhul olid samuti eestlased 

kui ka välismaalased ühel meele ning teistest tunduvalt suurema vahemaaga pälvis parima 

tulemuse Green Leader Tripadvisor. Eestaste keskmine oli 2,38 (SD= 1,11) ning 

välismaalaste teadlikkuse keskmine 2,16 (SD=1,14).  

Uurimuse põhjal sai töö koostaja teada, et märgiste teadlikkus on väga madal. Selles ei näi 

mängivat rolli märgise vanus, vaid tundub, et selle taga peituvad pigem valed 

turundusvõtted. Väga suur osa inimestest ei teadnud isegi, et selline märgistesüsteem 

olemaski on. Enamasti usaldatakse pigem rohkem klientide tagasisidet, kui 

kvaliteedimärgiseid.  Millest võib järeldada, et ka ostu-müügi suhe tarbija ja ettevõtte vahel 
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läbi ökomärgise on madal. Töö koostaja usub, et tarbija kasutaks märgiseid, kuid selleks 

peaks eelnevalt ka nende tähendust teadma. Seda enam, et inimeste huvi nende vastu siiski 

on. Küsimusele, et kas suurema teavitustöö järel kasutataks ökomärgiseid rohkem 

turismiotsusel? Selle vastuseks oli nii eestlaste kui ka välismaalaste puhul 1-5 

hinnanguskaalal tugevalt keskmine hinnangupall ehk siis 3. Nii nagu ka üks vastaja ütles, 

inimesed on laisad ise välja uurima, kuid kerged minema asjaga kaasa, kui neid lahti 

seletatakse. Sellest lähtuvalt soovitan teha suuremat teavitustööd. Ilmselt aitaks ka väga palju 

kaasa, kui näiteks turismiettevõtted tarbijate seas neile märgistele tähelepanu aitavad 

pöörata.  Teise variandina oleks võtta kasutusele üleriigiliste märgiste puhul märgis, mis on 

juba ennast suutnud tarbijale nähtavaks teha ning selle teadlikkust veelgi süvendada.  

 Omalt poolt soovitan ka edaspidi sarnaseid uurimusi läbi viia ja just nimelt turismis 

kasutatavate märgiste osas. Muidugi mõttekam on seda teha sellisel juhul, kui on eelnevalt 

on võetud mingigi suund tarbijate teadlikkuse tõstmiseks, et näha, kuidas ja kas see 

mõjutanud on. 
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SUMMARY 

 

In the world there is more and more discussions around sustainability in different economic 

sectors, on its opportunities and on how to preserve it and follow it. On top of that customers 

are now days more knowledgeable and are not so willing to use products and services that 

have negative impact on environment. This has also put tourism sector to find sustainable 

opportunities. Even more, because nature is big part of tourism. One of the best solutions are 

eco-labels that separates eco-friendly companies form standard companies.  

Author of thesis did a survey over internet 302 random people out of which 212 where 

Estonian and 90 where foreigners. In the course of the survey, the awareness of the surveyed 

people was obtained on eco-labels and their opinion and stand on them. Main goal was to 

understand how well consumers know about eco-labels and do they use them. One of the 

main concerns about the eco-labels is there growth in numbers. Which raises the question 

can consumers even find the most relevant eco-label or it has just confused consumers even 

more. And on the basis of all this, also understand whether eco-labels are beneficial for 

business-to-consumer buying and selling. 

If discussed about eco-labels awareness in tourism, the nationally used eco-labels situation 

is even worse. On a scale from 1 to 4, where specific meaning was used (1 - don`t know, 2 - 

seen it but don’t know, 3 – aware of it, but not using, 4 – aware, using in decision making) 

to pinpoint awareness level based on logo. Highest mean result from Estonians (mean = 1,58 

; SD=0,95) and Foreigners (mean = 1,43 ; SD=0,84) was Estonian eco-label EHE. Over 

nationwide eco-labels there were also consensus between Estonians and Foreigners and best 

result in both groups, by a huge margin, was Green Leader TripAdvisor. Estonians mean 

was 2,38 (SD=1,11) and foreigner’s awareness mean was 2,16 (SD=1,14). 
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Based on research the Author found out, that eco-labels awareness is really low. It seems 

that it doesn’t matter how old or new eco-label is but, reason behind low awareness is wrong 

marketing techniques. Large part of the surveyed didn’t even know this kind of eco-labeling 

system exists. Costumers mostly trust feedback from other consumers than eco-labels. What 

can be inferred from this is that the buying-in-consumer relationship between the consumer 

and the company is also low. Author believes that consumer would use eco-labels in decision 

making, if consumer would know there meaning beforehand. All the more so because people 

have an interest in them. On the question, would you use eco-labels on tourism decision after 

more information? The answer was from Estonians and Foreigners on scale of 1 to 5 a high 

average, meaning 3. Just as one respondent said, people are lazy to investigate themselves, 

but it is easy to get involved if they are explained. Based on that Author recommends to do 

more informational work. Most likely it would help a lot if tourism companies would also 

help to raise awareness on eco-labels. Second option would be to use already well known 

nationwide eco-label that consumers are well aware of and use it also nationally to even 

increase its popularity and awareness.  

I recommend continuing on conducting similar research, specifically in regards to eco-labels 

usage in tourism. Of course, it makes more sense do it when there has been taken some steps 

to raise consumer’s awareness on eco-labels. So the next research results would show if there 

have been any improvements in awareness. 
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LISAD 
 

Lisa 1 
Andmed 

1. Sugu 

a. Naine 

b. Mees 

 

2. Mis vanusegruppi jääte?` 

a. 18-30 

b. 31-55 

c. 55-.. 

 

Reisiharjumused 

3. Mis on Teie eesmärk reisimiseks? 

 

4. Kui tihti reisite Eesti siseselt? 

a. Ei reisigi 

b. Vähem kui kord aastas 

c. Vähemalt kord aastas 

d. Paar korda aastas või rohkem 

 

5. Kui tihti reisite välisriiki ? 

a. Ei reisigi 

b. Vähem kui kord aastas 

c. Vähemalt kord aastas 

d. Paar korda aastas või rohkem 

 

6. Millised järgnevad Läänemereriigid on olnud Teie puhkusesihtkohaks? 

a. Norra 

b. Rootsi 

c. Soome 

d. Läti 

e. Leedu 

f. Venemaa 

g. Saksamaa 

h. Taani 

i. Poola 

j. Ei ühtegi neist 

Üleüldine arvamus kvaliteedimärgistest. 

7. Kas lähtute turismiotsuse tegemisel kvaliteedimärgistest (üleüldiselt märgisüsteem)? 

a. Jah 

b. Ei 
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c. Mõnikord 

 

8. Kas kvaliteedimärgise olemasolu mõjutab Teie reisiotsust siseriigis reisides? Palun 

hinda seda.  

 
Palun selgita? 

 

9. Kas kvaliteedimärgise olemasolu mõjutab Teie reisiotsust välismaale sõites? Palun 

hinda seda.  

 
Palun selgita? 

 

10. Kui oluline on Teie jaoks kvaliteedimärgise olemasolu turismiteenustel? 

 
Palun selgita? 

 

11. Palun pange järjekorda nii, mis on Teie jaoks olulisem turismiteenuse valikul. NB! Palun 

valida numbrid nii, et need ei korduks ei tulbas ega ka reas, jättes Teie jaoks tähtsuse 

järjekorra 1-5ni.  

12. Kas reisiotsust tehes eelistate pigem klientide tagasisidet, kvaliteedimärgise olemasolu 

või ei ole kumbki oluline? Palun valige üks vastusevariantidest. 

a. Klientide tagasiside 

b. Kvaliteedimärgise olemasolu 

c. Kumbgi ei ole oluline 

 

Palun selgita? 

 

13. Kui Teil oleks valida 2 sarnase turismiteenuse vahel, kumma valiksite: kas odavam ja 

ilma kvaliteedimärgiseta või natukene kallim ning kvaliteedimärgisega? 

a. Odavam kvaliteedimärgiseta 

b. Kallim kvaliteedimärgisega 

 

Palun selgita oma valikut? 
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Hinnang erinevatest kvaliteedimärgistest. 

14. Palun hinda, kui oluliseks pead enda jaoks märgiseid, mis hindavad eelkõige kvaliteeti 

(nagu näiteks tärnisüsteem)?  

15. Palun hinda, kui oluliseks pead enda jaoks märgised, mille hindamise taga on klientide 

hinnang (nagu näiteks TripAdvisor)? 

 
16. Palun hinda, kui oluliseks pead enda jaoks ökomärgised? 

22.Kui hästi Te teate järgnevaid kvaliteedimärgised (ökomärgiseid)? 

1- ei tea, 2- olen näinud, kuid ei tea, millega täpsemalt tegu; 3- 

tean millega tegu, kuid ei ole kokkupuudet olnud; 4- tean väga 

hästi millega tegu ja olen antud märgisest lähtuvalt teinud 

reisiotsuseid 
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17. Kas reisides olete sattunud kasutama eelnevat märgisega teenust ,kuid sellest lähtuvalt 

ei ole Te reisiotsust langetanud? 

a. Jah, olen 

b. Ei ole 

c. Pole kindel 

 

18. Kui jah, siis millised kvaliteedimärgised? 

 

19. Kas on veel mingeid teisi märgiseid, mida Te olete kasutanud turismiotsust tehes? 

 

20.Kui turismi kvaliteedimärgistest oleks rohkem avalikku teavitustööd (meedia, 

sotsiaalmeedias), kas siis kasutaksid neid reisiotsusel rohkem? Palun hinda! 

 

Palun selgita? 
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