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Loodusturismi hoogustumisega edendavad ka loodusgiidid üha olulisemat rolli kasvavas 

turismitööstuses, olles tähenduste loojad inimkultuuri ning looduse vahel. Antud töö eesmärgiks on 

teada saada, milline on loodusgiidi koolituse pakkumine ja nõudlus loodusgiidi teenuse järele  Eesti 

turismimaastikul ning selle arengusuunad. Vastused uurimisküsimustele leiti läbi kvalitatiivse 

metodoloogia, kus meetodina on kasutatud poolstruktureeritud intervjuusid. Loodusgiidi tööks 

vajalikku erialast õpet pakuvad erinevad erialaliidud, looduskoolid, ühendused ja matkaklubid, kes 

oma koolituse teema ja sisu koostamisel lähtuvad kutsestandarditest. Uuringu tulemustest lähtuvalt 

selgub, et ülekoolitamist loodusgiidide puhul ei toimu. Oluline uurimistulemus on ka see, et 

ettevõtjad ei pea kutsetunnistuse omamist tänasel tööturul kuigi vajalikuks. Peamiseks põhjenduseks 

toodi välja see, et  täna saab tööturul teenust pakkuda ka ilma vastava tunnistuseta. Tulemusi 

põhjalikult analüüsides leiab töö autor, et vähene huvi loodusgiidi kutsetunnistuse omamise vastu on 

pigem soetud keeruliste suhetega asjaosaliste vahel. Inimeste omavahelised konfliktid 

on  loodusgiidi kutse andmise protsessi siiani pigem pärssinud, kuid teadlikkust loodusgiidi kutse 

olulisusest ja vajalikkusest saab tõsta vaid siis, kui pöörame tulevikus rohkem tähelepanu koostöö 

arendamisele kõikidel tasanditel ja kõikide osapoolte vahel. Autori arvates võiks üks lahendustest 

olla koolituskeskuse loomine eesmärgiga koolitada juba valdkonnas  töötavaid inimesi või uusi 

huvilisi, kes saaksid vajadusel panustada  loodusgiidi teenuse pakkumisega.Huviliste koolitamisesse 

antud valdkonnas saaksid panustada  oma ala spetsialistid, kes vajadusel tuleksid kokku ja 

koolitaksid välja nõutud hulga inimesi. Spetsialistidena näeb töö autor juba väga pikka kogemust 

omavaid giide, kelle panus valdkonna jätkusuutlikusse arengusse on   ülioluline. 

 

 
Märksõnad: loodusgiid, koolitamine, giidikutse, haridusasutuste koostöö, ettevõtjate 

koostöö 
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Traditional guides have to be competitive, to adapt the  market needs in nowadays, because in the 

modern developing world there has been coming more alternatives to traditional nature guiding. The 

aim of this work is to find out the supply to nature guide training and the demand for nature guide 

service in the Estonia and its development directions. The author of the master thesis conducted semi-

structured interviews with educational institutions, entrepreneurs and people with experience in the 

public sector. The results of the study show that there is no over-training among nature guides. It is 

a seasonal job, and sometimes there is not enough good nature guides, especially in the high season. 

Another important research result is that entrepreneurs do not consider guide certification as an 

essential thing. The main reason is that today the service can be provided on the labour market 

without guide certification. By analysing the results thoroughly, the author of the thesis finds that the 

lack of interest is deeply connected with the matter of complex relationships between the parties 

involved. Personal conflicts in this system have hampered development of nature guide  certification 

and profession.  Awareness and necessity of the nature guide certification can only be raised if we 

pay more attention to developing cooperation at all levels and between all parties in the future. As 

one suggestion, the author of the thesis points out that the training for nature guides could be 

conducted by professionals, who  come together and educate required number of people if needed. 

For experienced guides, it is opportunity to take part in complement training and  new beginners  

have an option to get an overview of this field. Specialists, who conduct trainings, could be persons, 

who have very long experience in this field. Their contribution is very important for sustainability in 

this field.   

 

 
Keywords: nature guide, training, guide certification, cooperation between schools, 

cooperation between employees  
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SISSEJUHATUS 

 

Koos üldise turismi arenguga on ka loodusturism hoogsalt arenenud. Eesti saab puhast ja - ja 

elukeskkonda üha rohkem kasutada riikliku kuvandi ja positsiooni edendamiseks 

(Väliskeskkond 2020: Olulised trendid ja nende tähendus Eestile 2012:48). 

Loodusturismi hoogustumisega edendavad ka loodusgiidid üha olulisemat rolli kasvavas 

turismitööstuses, olles tähenduste loojad inimkultuuri ning looduse vahel. Kui seni on Eesti 

oma loodusturismi fookuse suunanud siseturistile ja väliskülalistele, siis viimasel ajal on 

suurenemas huvi ka kaugematest kohtadest tulevate külastajate seas (Nikolova ja Timo 2019). 

Loodusgiidide tähtsust turismisektoris ei saa alahinnata. Esiteks annavad loodusgiidid olulise 

panuse  loodusega seotud väärtushinnangute, nagu näiteks keskkonnateadlik eluvaade, 

elurikkus ja  keskkonnahoid  kujundamisele. Samuti aitavad loodusgiidid mõtestada ja 

vahendada klientidele loodus- ja pärandkultuurmaastiku  turismiobjektil või marsruudil. 

(Kivipõld 2016) 

Teisalt esitab loodusturismi hoogne areng loodusgiididele mitmeid väljakutseid. Eestit tuntakse 

rahvusvahelisel tasandil turvalise riigina. Loodusgiidi töö on seotud eelkõige turistide 

teenindamisega  loodus- ja pärandkultuurmaastikel, mistõttu on loodusgiididel suur vastutus 

kanda klientide turvalisuse ees kogu marsruudi vältel. Teenuse turvalisus ning esmaabi 

saamine peab olema tagatud igale külalisele. 

Seoses ühiskonna arenguga on inimesed loodusest üha enam kaugenenud, mistõttu looduses 

viibimine ja käitumine vajab üha enam selgitustööd. Loodusgiididel tuleb oma töö käigus 

klientide teadlikkust tõsta  keskkonnahoiu, külastuskoormuse ja keskkonnaeetika teemadel, et 

meie ainulaadne looduskeskkond  oleks ka tulevaste põlvede peamiseks rikkuseks. 

Erinevate külastajate rühmade ootuste ja vajadustega arvestamine on osa külalislahke riigi 

kuvandi loomisest ning hoidmisest. Loodusgiidil, kes on sageli  oma riigi saadikuks, on selles 

osas täita suur roll.  
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Käesoleva magistritöö teemaks on “Loodusgiidi koolitamine Eestis” . Antud töö eesmärgiks 

on teada saada, milline on loodusgiidi koolituse pakkumine ja nõudlus loodusgiidi teenuse 

järele  Eesti turismimaastikul ning selle arengusuunad. 

Loodusturismi korraldajate, retkejuhtide ning loodusgiidide kompetentsuse tõstmisega 

tegelevad erinevad koolitajad. Koolitajateks on nii haridusasutused, erialaliidud ja ühendused. 

Päevakorda kerkinud probleem seisneb selles, et koolitajate poolt pakutav õpe on sageli erineva 

nimetusega. Näiteks haridusasutustes saab õppida nii matkajuhi, giidi kui looduturismi 

õppekaval, kuid kompetentsid, mis loodusgiiditööks vajalikud, on kõikidel õppekavadel 

sarnased.  

Järjepidev loodusgiidide koolitamine tõstatab küsimuse, kas vastavat koolitust saanute hulk on 

tasakaalus turu vajadustega või tegelevad haridusasutused ning koolitajad loodusgiidide 

ülekoolitamisega.   

Täna leiab Kutsekoja kodulehelt väljastatud kutsetunnistuste registrist  kolm inimest, kellel on 

kehtiv loodusgiidi kutsetunnistus (SA Kutsekoda). Sellest faktist lähtuvalt on oluline uurida, 

kas loodusgiidi kutset tööturul peetakse vajalikuks või mitte. 

Loodusgiidide vähene huvi kutsetunnistuse vastu esitab ka küsimuse, kas praegune kutse 

andmise kord on jätkusuutlik ning mõistetav kõikidele osapooltele  või vajaks see 

edasiarendamist. 

Töö eesmärgist lähtuvalt püstitas autor järgmised uurimisküsimused: 

1. Kuidas toimub loodusgiidide õpetamine Eestis? 

2. Kuidas on loodusgiidide koolitamine vastavuses turu vajadustega? 

3. Kuidas loodusgiidi kutset hinnatakse?  

4. Milline on praegune loodusgiidi kutse andmise ning atesteerimise kord ja milline on 

tuleviku perspektiiv? 

Vastused uurimisküsimustele leiti läbi kvalitatiivse metodoloogia, kus meetodina on kasutatud 

poolstruktureeritud intervjuusid. 

Käesolev magistritöö koosneb kolmest peatükist, mis omakorda jaguneb alapeatükkideks. 

Esmalt on kirjeldatud loodusgiidinduse teoreetilist tausta, selle tähendusest, hetkeolukorrast 

Eestis ja antud valdkonna uuringutest Eestis ning mujal maailmas. Teine peatükk annab 
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ülevaate lõputöö raames korraldatud  uuringust haridusasutuste, ettevõtjate ning avalikus 

sektoris töötavate inimeste seas ning uurimuse tulemustest. Kolmandas osas järgneb arutelu, 

kus töö autor teeb  järeldused ning omapoolsed ettepanekud. 

Käesoleval magistritööl on oluline praktiline väärtus, sest läbi selle saab arendada metoodikat, 

kuidas loodusgiidide kutse andmist ning atesteerimist paremini reguleerida. Tulemused 

peaksid huvi  pakkuma haridusasutustele, ettevõtjatele ning avalikule sektorile.  

Töö autor tänab lõputöö juhendajat Tarmo Pilvingut ning kõiki intervjuudes osalenud inimesi. 
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1.TEOREETILINE KÄSITLUS 

 

1.1 Looduses giidimisest 
 

1.1.1 Loodusgiidi definitsioon 

 

Loodusgiid on liitsõna, kus rõhk asetub viimasele poolele sõnast, mis näitab tegijanime ehk 

ametit, seega on loodusgiid giid ja alles siis loodusetundja. Et defineerida sõna loodusgiid, 

tuleb aluseks võtta nii giidi definitsiooni kui looduse käsitluse (Kivipõld 2016). 

Eesti Turismiseaduse järgi on määratletud, et giid on füüsiline isik, kes tutvustab huviväärsusi 

eelnevalt kokkulepitud programmi, marsruudi ja ajakava järgi (Turismiseadus §16). 

Loodusgiidi definitsiooni Eesti Turismiseaduses eraldi määratletud ei ole. 

Euroopa Giidide Liitude Föderatsiooni definitsiooni kohaselt on giid isik, kes juhib gruppe ja 

üksikisikuid külalisele sobivas keeles erinevatel vaatamisväärsustel, linnakeskkonnas ning 

vahendab mõtestatult ja meelelahutuslikult- kultuuri, looduspärandit, keskkonda. Sarnaselt 

Eesti Turismiseadusele, ei ole ka Euroopa Giidide Liitude Föderatsioonil eraldi määratletud 

loodusgiidi definitsioon (European Federation of Tourist Guide Associations 2019). 

Sageli seostatakse Eestikeelses terminoloogias loodusgiidi definitsiooni matkajuhi ning 

retkejuhi definitsiooniga. Põhjuseid võib otsida  Eesti turismi ajaloost. Nõukoguliku 

turismipoliitika rakendamisel oli oluline roll turistlikul matkamisel ja ekskursioonidel. 

Matkamine oli üks siseturismi vorme, mida propageeriti eriti noorte seas. Turistlikke matku 

võis sooritada nii jalgsi, jalgratastel ja suuskadega. (Tooman 2018:87)  Loodusgiid on Eesti 

kontekstis võrdlemisi uus mõiste. 

Selgust loodusgiidi mõistes on toonud giidi kutsestandard, mis kinnitati 2014. aasta lõpus. Giidi 

kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse giidi kutsetegevust ning esitatakse 

kompetentsusnõuded. Uues giidi kutsestandard hõlmab endas spetsialiseerumist loodusgiidiks 

(eelnevate aastate kutsestandardites ei ole loodusgiidi eraldi määratletud). Giidi standardis on 

kirjeldatud loodusgiidi tööd järgnevalt: 

https://www.feg-touristguides.com/
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“Loodusgiidi töö eesmärk on looduse ja pärandkultuurmaastike tutvustamine ja vahendamine 

ning keskkonnateadliku eluvaate kujundamine, mis ei eelda kliendilt füüsilist ja erialast 

ettevalmistust ( viide giidi kutsestandard)” 

Erinevalt loodusgiidi tööst, peavad matkajuht, retkejuht ja aktiivtegevuste instruktor läbi viima 

aktiivtegevusi (köietööd, seikluspargi tööd, matkad veekogudel, jalgsimatkad jne.), mis eeldab 

füüsilist ettevalmistust. Sageli kuuluvad need nõuded pigem matkatreeneri kui loodusgiidi 

pädevusalasse. Aktiivtegevuse instruktori standardis on kirjeldatud kutset järgmiselt: 

“Instruktor kasutab erinevaid erialaspetsiifilisi vahendeid, oskab adekvaatselt hinnata riske, 

käituda kriisiolukorras ning anda esmaabi” (viide kutsestandard). 

Ingliskeelses terminoloogias kasutatakse loodusgiidi defineerimiseks nii nature guide kui 

nature interpreter definitsiooni. Nature guide, eesti keeles otsetõlkes loodusgiid, on isik, kes 

viib viib turiste loodus- või pärandkultuurmaastikkele, rakendades ökoturismi põhimõtteid 

(Black, Ham, Weiler 2001:147-156). Seega sarnaneb nature guide pigem eestikeelsele sõnale 

loodusvaatleja, kelle peamiseks ülesandeks on turistid juhatada neile olulistesse paikadesse. 

Looduses olevate objektide ja nende tähenduste avamine ei ole  ekskursiooni juhi peamine 

ülesanne Nature interpreter ehk looduse vahendaja on isik, kes tutvustab teadmisi loodusest 

ning teadmiste jagamise kõrval kujundab arusaama, et inimene on osa loodusest. Looduse 

vahendamine kujundab inimeste väärtushinnanguid ja  positiivset suhtumist loodusesse 

emotsionaalse aktiivse tegevuse kaudu (Käsiraamat loodusturismi ettevõtjale 2007:4). Seega 

sarnaneb sõna nature interpreter  eesti keeles sõnale loodusgiid. 

 

 

1.1.2 Loodusgiidi õpe Eestis 

 

Turismihariduse edendamine ja kompetentsuse tõstmine koostöös turismiettevõtjate ja 

turismiharidust pakkuvate haridusasutustega on peamiseks eelduseks kvaliteetsete 

turismitoodete ja -teenuste pakkumisele (Eesti Riiklik Turismiarengukava 2013: 23). 

20. a tulevikuperspektiiv Eesti turismihariduses ja turismisektoris on turismivormide 

õpetamine ja korraldamine, mis põhinevad loodusega seotud vaatamisväärsustel ja tegevustel 

(Mets 2014). Looduspõhine turism (Nature-based tourism), Loodusturism (Nature tourism), 
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Ökoturism (Ecotourism), Seiklusturism (Adventure tourism), Vastutustundlik turism 

(Responsible tourism)  ja  Säästev turism (Sustainable tourism) on need turismivormid,  mille 

osakaalu tähtsus turismiga seotud õppekavades  oluliselt kasvab (vt. Tabel 2.) 

Allikas: Definitions of Ecotourism, Nature Tourism, Sustainable Tourism, Responsible 

Tourism 

 

Tabel 2. Loodusturismiga seotud turismivormide  selgitused 

Mõiste Selgitus 

Looduspõhine turism (Nature-

based tourism) 

Hõlmab kõiki turismivorme, kus looduskeskkond on peamine 

tõmbenumber 

Loodusturism  

(Nature tourism) 

Vastutustundlik turimivorm looduskeskkonnas, mis säästab 

keskkonda ning paraneb kohalike inimeste heaolu 

Ökoturism (Ecotourism) Turismivorm, mille mõju hapratele looduskeskkondadele, on 

minimaalne 

Keskendub looduspõhiste kogemuste pakkumistele 

Seiklusturism  

(Adventure tourism) 

Turismivorm, mis tavaliselt (mitte alati) leiab aset metsikus 

looduses 

Looduskeskkond on sageli kohaks, kus viiakse läbi seiklustegevusi 

Fookus on rohkem aktiivsetel tegevustel, mitte niivõrd loodusel 

Säästev turism  

(Sustainable tourism) 

Turismivorm, mis võtab täielikult arvesse praegust ja tulevast 

majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnaalast mõju 

Arvestab külastajate, tööstuse, keskkonna ja vastuvõtva kogukonna 

vajadustega 

Vastutustundlik turism 

(Responsible tourism) 

Turismivorm, mis maksimeerib kohalike kogukondade kasu ja 

minimeerib negatiivseid keskkonnamõjusid 

Aitab kohalikel inimestel säilitada kultuuripärandit, vääriselupaiku 

ja ainulaadseid liike 

 

 

https://www.gaiadiscovery.com/travel-transportation/definitions-of-ecotourism-nature-tourism-sustainable-tourism.html
https://www.gaiadiscovery.com/travel-transportation/definitions-of-ecotourism-nature-tourism-sustainable-tourism.html
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Turismivormid, mis põhinevad loodusega seotud vaatamisväärsustel ja tegevustel, on seotud 

keskkonnaharidusega. Eesti riiklikku keskkonnaharidust, mille üheks osaks on loodusharidus, 

kujundatakse riikliku õppekavaga. Riiklikku õppekava toetavasse loodushariduse tegevusse 

panustavad nii riigi- ja kohalike omavalitsuste asutused kui ka ülikoolid ja MTÜ-d. 

(Looduskaitse arengukava 2020:8) 

Looduse kvaliteetset vahendamise oskust õpetatakse nii kutsehariduse kui kõrghariduse 

tasandil. Kutseõppet selles valdkonnas pakub Kuressaare Ametikool, Haapsalu 

Kutsehariduskeskus, Tartu Kutsehariduskeskus ja  Luua Metsanduskool. Lisaks korraldab giidi 

koolitusi erinevate projektide raames Võrumaa Kutsehariduskeskus. Näiteks selle aasta 

jaanuaris omandas suur osa giidi kursuse lõpetajatest (spetsialiseerumisega loodusgiidiks) 

oskused ja teadmised töökohapõhises õppes ESF programmi PRÕM toetusel (Stein 2019). 

Kõikides selles valdkonnas kutseõpet pakkuvates koolides toimub õpe 2.a.  Kuressaare 

Ametikoolis, Haapsalu Kutsehariduskeskuses ning Tartu Kutsehariduskeskuses on giidi 

õppekava koostamise aluseks giidi kutsestandard, tase 5. Õpingute lõpuks omandatakse giid 

tase 5 kompetentsid. Eelpool nimetatud õppekavadel õppides on võimalus spetsialiseeruda 

loodusgiidiks, sest üks kompetentsidest, mis õpingute jooksul läbitakse, on ekskursiooni 

läbiviimine looduskeskkonnas.  

 Luua Metsanduskoolis on matkajuhi õppekava koostamise aluseks aktiivtegevuste instruktori 

kutsestandard, spetsialiseerumisega matkamisele. 

Loodusgiidi tööks vajalikud kompetentsid läbivad tervet matkajuhi õppekava. Praktiline 

esmaabi, looduse vahendamise metoodika ja klienditeenindus on vaid ühed näited õppekava 

kohustuslikest osadest. Õpingute lõpus omandatakse matkajuht tase 4 kompetentsid.  

Loodusgiidi tööks vajalikke oskusi on võimalus omandada ka  bakalauruse- ja magistriõppes, 

seda nii Tallinna Ülikoolis on rekreatsiooni korralduse erialal ning Eesti Maaülikoolis 

loodusturismi erialal. Rekreatsiooni eriala õppekavas on eraldi moodul rekreatsioon 

looduskeskkonnas, mis käsitleb endas Eesti elustiku ja elukooslusi, looduses liikumise teooriat 

ja metoodikat, ökoturismi, rekreatsiooni geograafiat, seiklustegevuste teooriat ja metoodikat, 

riskijuhtimist rekreatiivses tegevuses,  rekreatiivseid rajatisi looduskeskkonnas ja  erinevaid 

matkatehnikaid. Eesti Maaülikoolis loodusturismi eriala õppekaval on loodus, turism ja 

ettevõtluses läbivad teemad. Muuhulgas õpitakse loodusgiidi tööks vajalikke oskusi, nagu 

näiteks võõrkeeli, suhtlemispsühholoogiat, riske ja tööohutust loodusturismis, fotograafiat, 

http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10540021
http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10540021
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looduse vahendamise metoodikat, klienditeekonna kujundamist, külastajate sihtgruppide ja 

eripärade tundmist. 

Lisaks haridusasutustele pakuvad ka giidi koolitust erinevad MTÜ-d. Lahemaa Ökoturism on 

üks sellistest ühingutest, mis on pakkunud alates 2006.a erinevate koolituste läbiviimist. 

Loodusgiidi õpe, orienteerumisõpe, koostöökoolitus, kooli õppekavasid toetav looduse ja 

keskkonna alane täiendõpe on need suunad, millega Lahemaa Ökoturism on tegelenud juba 13 

aastat.  

Erialaosasid, mis on loodusgiiditööks vajalikud, leiab ka MTÜ Eesti Matkaliidu poolt läbi 

pakutavate koolituste hulgast. Looduses viibimise kultuur, matka praktiline läbiviimine (rollid 

grupis, psühholoogiliselt keerukate situatsioonide lahendamine) ja ohud jalgsimatkal on ühed 

kohustuslikest õpiväljunditest jalgsimatkajuhi koolitusel. Koolituse läbinul on võimalus 

taodelda matkajuhi (aktiivtegevuste instruktor, EKR tase 5) või nooremtreeneri (EKR tase 4) 

kutset.  

Lisaks organiseerivad loodusgiidi tööks vajalikku erialast õpet ja täiendõpet Loodusgiidide 

ühendus, Huvitava Bioloogia Kool, Muraste Looduskool, Ökokratt, Alutaguse Matkaklubi jpt. 

Loodusgiidi õpet toetavad ka erinevad nutirakendused, mille kaudu saab loodusgiidi tööks 

vajalikke oskusi ka iseseisvalt õppida. Järjest enam populaarsust saavutav platform 

rahvusvahelisel areenil on INNOGUIDE. Rakendus pakub e-kursuseid, blogijate kogemusi ja 

õppevideosid. Kolm peamist teemat millele keskendutakse on jätkusuutlikkus, kultuuride 

vahelisus ja eksperimentaalsus. 

Et koolitajad saaksid oma eesmärki täita, on oluline arvestada turu vajadustega. Turu vajadused 

loodusgiidi töö teenuse järele on suuremad  peamiselt suvehooajal, seega on loodusgiidi töö 

oma iseloomu tõttu inimestele pigem hobiks kui põhitööks. Näiteks lindude pesitsusaeg määrab 

ära selle, et linnuvaatlusmatkade järele on nõudlus suur kevadest sügiseni.  Sellel perioodil 

ületab loodushuviliste nõudlus pakkumise, mistõttu vajadus kvaliteetset koolitust saanud 

inimestele järele, kes oleksid seda tööd nõus tegema lisatööna, on kasvamas. Sesoonsuse 

tasandamiseks on üha enam juurde loodud turismitooteid ja -teenuseid, mida saab tarbida ka 

talvel (Eesti Riiklik Turismiarengukava 2013:7). Räätsamatkad, uisumatkad rabalaugastel ja 

merel ning tõukekelgumatkad metsaradadel ja rannikul on ühed võimalused loodusgiidi töö 

hooajalisust vähendada. 

https://www.360.ee/matkad/raatsamatkad
https://www.360.ee/matkad/uisumatkad
https://www.360.ee/matkad/toukekelgumatkad
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1.1.4 Loodusgiidi standard ja kutse Eestis ning välismaal 

 

Eesti loodus pakub üha enam huvi loodushuvilistele väljastpoolt Eestit, andes loodusturismile, 

sealhulgas loodusgiididele suure kasvupotentsiaali. Et arendada Eesti loodusturismi 

konkurentsivõimet tervikuna nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil, on oluline osa tõsta 

loodusturismi korraldajate, retkejuhtide ning loodusgiidide kompetentsust  (Eesti Riiklik 

Turismiarengukava 2013: 21). 

Eesti Standardikeskuse koduleheküljelt leiab, et Eesti riigi poolt kehtestatud standardid 

giididele vastavad Euroopa poolt kehtestatud standardi EN 13809:2003 nõuetele (European 

Standardisation Committee 2011). 

Eesti Turismiseadus ei ole kindlaks määranud giidide kohustusi ja õigusi, kuid kehtiva 

turismiseaduse alusel peavad giid ja giid-tõlk oma tööalast kompetentsust tõendama 

(Turismiseadus §16 lg 3). Giidi kompetentsuse tõenduseks on, kas kohaliku atesteerimise 

läbimine ja/või  kutsetunnistuse, tase 5 või 6 omamine. Atestatsiooni  eksamil näitab giidiks 

soovija, et ta haldab piisavalt erialaseid teadmisi, huvitavaid lugusid ja legende ning 

kutseoskusi mingil piiratul alal.  Lisaks aitab Eestis giidide kompetentsuse hindamisele ja 

tunnustamisele kaasa SA Kutsekoda. Kutsekoda  reguleerib kutsesüsteemi, hariduse ja 

töömaailma liidese arendamist ning selle toimimist. Kutsekoda korraldab ka kutsestandardite 

väljatöötamist ning koordineerib kutseeksamite korraldamist (Kutseseadus §4). 

2014. aasta lõpus kinnitati uus giidi kutsestandard, mis hõlmab endas ka spetsialiseerumist 

loodusgiidiks (eelnevate aastate kutsestandardites ei ole loodusgiidi eraldi määratletud). Lisaks 

kohustuslikele kompetentsidele, milleks on on ekskursiooni ettevalmistamine, reisi juhtimine, 

ekskursiooni läbiviimine pärandkultuuri keskkonnas ja klienditeenindus, on uues standardis 

olemas tööosad, mis on seotud spetsialiseerumisega loodusgiidiks. Nendeks on ekskursiooni 

läbiviimine looduskeskkonnas, loodus- ja kultuuripärandi vahendamine ja grupi juhtimine 

loodus- ja pärandkultuuri keskkonnas. Kompetentsid, mis läbivad kutset, on keeleoskus ja 

suhtlemisoskus (SA Kutsekoda) Antud kutsestandard kehtib 2019.a novembrini. Sarnaselt 

eelnevatele kordadele anti Eesti Giidide Liidule selle aasta veebruaris  taas kutse andja volitus, 

mis kehtib järgmised viis aastat.  
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Ametinimetust giid võib kasutada pärast atesteerimise eksami edukat sooritamist (Eesti Giidide 

Liit), kuid giidi kutsetunnistuse omamine on Eestis vabatahtlik ning ei ole selles valdkonnas 

töötamise eeltingimus. Siiski on kutsetunnistuse omamisel mitmeid eeliseid. Näiteks annab 

giidi kutsetunnistuse omamine võimaluse olla tööturul konkurentsivõimelisem. Samuti aitab 

see tõendada omandatuid oskusi ning teadmisi, mis on kirjeldatud kutsestandardis. 

Eestis kutse- ja kõrghariduse tasemel omandatud loodusgiidi tööks vajalik kvalifikatsioon on 

võrreldav ka teiste Euroopa Liidu riikide kvalifikatsioonidega antud valdkonnas. Eesti 

kvalifikatsiooniraamistik (EKR) on alates 2011. aastast sidustatud Euroopa 

kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) tasemetega, et muuta  Eesti kvalifikatsioone vastastikku 

arusaadavamaks ja võrreldavaks teiste maadega. Kuna Eesti kvalifikatsiooniraamistiku 

tasemekirjeldused on identsed EQFi taseme kirjeldustega, võrdub EKRi tase alati sama EQFi 

tasemega. (Haridus-ja Teadusministeerium) Eesti Kvalifikatsiooniraamistik (joonis 1) jaguneb 

kaheksaks tasemeks, 1. tase on madalaim ja 8. tase kõrgeim. Kehtiv giidi kutsestandard 

vastab  Euroopa kvalifikatsiooniraamistikul (EQF) tase 5-le. 

 

 

Joonis 1. Eestis kvalifikatsiooniraamistik Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium 

 

Sarnaselt Eestile, leiab ka rahvusvahelisel tasandil mitmeid regulatsioone, mis on seotud giidi 

kvalifikatsiooni ning standarditega. State and national training requirements for guides, 

Quality guidelines for interpretation provided by guides, Hospitality and guest service 

standards on ühed nendest näidetest ( Guide Qualifications & Performance Standard 2017:4). 

Rahvusvahelistes praktikates sarnaselt Eestile, ei ole  ka Taanis seaduse alusel kindlaks 

määratud giidide kohustused ja õigused. Roskilde Ülikool on ainuke institutsioon, kes väljastab 

giidi sertifikaate Tourist Guide Diploma Programme alusel. Seevastu Itaalias on giidi elukutse 

http://ec.europa.eu/eqf/compare_en.htm
http://ec.europa.eu/eqf/compare_en.htm
http://ec.europa.eu/eqf/compare_en.htm
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seadusega reguleeritud. Giidi eksamite ja sertifikaatide haldamine ning järelvalve toimub 

kohalike omavalitsuste tasandil. Peamiselt õpitakse vajalikud oskused iseseisvalt või võetakse 

lühikesi kursusi kohalikelt litsensiga giididelt. Prantsusmaal toimub giidiõpe ülikoolides ning 

antud elukutse on seadusega reguleeritud. (Meged 2017: 377-378) 

2014-2015.a töötati välja rahvusvahelisel tasandil tunnustatud giidi standard, mis vastab ISO 

nõutele. Giidi standard (edaspidi ATGS) töötati välja rahvusvahelise seiklusturismi ühenduse 

poolt (edaspidi ATTA). Standardi välja töötamises osales vabatahtlikke 16-st riigist, s.h giidid, 

ettevõtjad, turismiorganisatsioonide partnerid. Standardi koostamisel on lähtutud 

seiklusturismi põhimõtetest ning selle kohustuslikud kompetentsid on tehnilised oskused, 

esmaabi, klienditeenindus ja grupi juhtimise oskused, looduse ja kultuuriajaloo 

interpreteerimine ning jätkusuutlikkus. (Guide Qualifications & Performance Standard 

2017:4). 

Rahvusvaheliselt tunnustatud giidi standardit ning saab ära kasutada Eesti loodusgiidi tööks 

vajalikke kompetentside arendamisel ja täiendamisel. Giidid saavad olemasoleva standardi 

põhjal hinnata enda oskusi ja teadmisi. Ettevõtjad saavad antud dokumendi aluseks võtta uute 

töötajate värbamisel. Valitsused saavad olemasolevat giidi standardit kasutada giide 

regululeerivate nõuete koostamiseks.  
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2. METOODIKA 

 

Loodusgiidi töö elukutsena või hobina eeldab inimeselt suhtlemist erinevate osapooltega. 

Eelkõige tuleb loodusgiidil ekskursioone läbi viies suhelda klientidega. Et omandada 

kutsespetsiifilisi oskusi ja teadmisi tuleb loodusgiidil suhelda koolitajatega, kelleks võib olla 

õppeasutus või mõni muu organisatsioon. Koolitajad lähtuvad riigi poolt kujundatud 

hariduspoliitikast. Selleks, et taodelda giidi kutset tuleb taotlejal suhelda kutse andjaga ehk 

Eesti Giidide Liiduga. Eesti Giidide Liit on omakorda tihedas koostöös kutsekojaga, kelle 

ülesandeks on muuhulgas kutsestandardite koostamine, millele põhinevad riiklikud 

õppekavad.   

Antud kontekstis toimub erinevate osapoolte üksteise vastastikku mõjutamine ühises 

sotsiaalses ruumis. Sellest tulenevalt põhineb käesolev magistritöö sotsiaalse võrgustumise 

teoorial ning seda kahel põhjusel. Esiteks uurib sotsiaalse võrgustiku teooria eelkõige suhete 

keerulisust erinevate üksuste vahel, nagu näiteks üksikisikud, grupid ja organisatsioonid. Antud 

magistritöös on samuti tähelepanu all erinevate fookusgruppide omavahelised suhted ühes 

kindlas sotsiaalses ruumis.  Teiseks aitab sotsiaalse võrgustiku teooria selgitada koostöö 

iseloomu erinevates turismiga seotud organisatsioonides. Autori uurimus püüab samuti 

analüüsida iseloomulikke jooni ettevõtjate, õppeasutuste ning riigi koostöös, mis põhineb 

social network teooria kohaselt  peamiselt usaldusel (Fyall jt 2012: 14). 

Töö sissejuhatuses püstitatud uurimisküsimustele vastuste leidmiseks on  töö autor kasutanud 

meetodina fenomenoloogilist uurimust. Fenomenoloogilise uurimuse objektiks on inimlik 

kogemus ning eesmärgiks on esile tuua uuritava vahetud kogemused. (Laherand 2008: 87-89) 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks uurida infoandjaid, kellel on kogemused loodusgiidi tööga.  

Magistritöö andmed on kogutud poolstruktureeritud intervjuudega. Infoandjaid on antud töö 

puhul mitmeid. Uurimuse käigus intervjueeriti  õppekava juhte, ettevõtjaid ning avalikus 

sektoris töötavaid inimesi, et tuua esile kogemuste variatiivsust.  

Intervjuud viidi läbi jaanuar-märts 2019.a. Esialgne valimi suurus oli 20 inimest, neist uuringus 

osales 19, kellest 13 olid naissoost ning 6 olid meessoost.Valimisse kuuluvad inimesed leidis 
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töö autor iseseisvalt internetist või läbi soovituste. Intervjueeritavatele pakkusin eelnevalt 

võimalust tutvuda küsimustega e-kirja teel, seda võimalust kasutas kaks inimest.  Intervjuud 

viidi läbi haridusasutustes, läbi skype või mujal kokkulepitud kohas. 

Uurimisküsimused intervjueeritavatele olid formuleeritud erinevalt, sõltudes uurimisküsimuse 

fookusest. Kokku oli koostatud kolm erinevat intervjuu kava. Küsimuste kavad olid 

fokusseeritud kolmele erinevale fookusgrupile.  

Esimene intervjuu kava (Lisa 1.) oli suunatud haridusasutuste õppekava juhtidele ja õpetajatele 

ning selle eesmärgiks oli välja selgitada haridusasutuste roll loodusgiidi temaatikas, õpetamise 

kvaliteet, praktiline väljund õpingute jooksul ning  koostöö erinevate sektorite vahel. Valimi 

moodustamisel lähtusin haridusasutuste õppekavadest. Esialgse valimi suurus oli seitse 

inimest, nendest kuus nõustusid uuringus osalema (Tartu Kutsehariduskeskus, Haapsalu 

Kutsehariduskeskus, Kuressaare Ametikool, Luua Metsanduskool, Tallinna Ülikool ja Eesti 

Maaülikool).Võrumaa Kutsehariduskeskus uuringus ei osalenud.  

Teine intervjuu kava (Lisa 2.) oli suunatud loodusgiididele ja ettevõtetele ning selle eesmärgiks 

oli välja selgitada ettevõtjate huvi atesteeritud giidide vastu, klientide ootused, turu ja 

pakkumise nõudlus ning tulevikutrendid. Kuna loodusgiidindusega tegelevate inimeste üldarv 

ei ole teada, oli sihipäraseks valimiks autorile kõik internetist leitavad loodusgiidimisega 

tegelevad inimesed. Esialgne valimi suurus oli 17 inimest, nendest 10 olid nõus uuringus 

osalema. Nende seas oli ka ettevõtjaid, kes teevad seiklusreise väljaspool Eestit. 

Kolmas intervjuu kava ( Lisa 3.) oli suunatud avalikus sektoris töötavatele inimestele, mille 

eesmärk oli välja selgitada avaliku sektori roll loodusgiidi atesteerimisel ning  kutse andmisel. 

Valimi moodustamisel lähtusin EAS  koduleheküljel olevatest kontaktidest ning isiklikest 

soovitustest. Valimi suurus oli viis inimest, nendest kolm olid nõus uuringus osalema.   

Uurimuse teine osa on analüüsietapp. Kogutud intervjuud transkribeeriti käsitsi ning seejärel 

kodeeriti ehk töö tekst jagati  osadeks eesmärgiga seda põhjalikult uurida ja mõista. Seejärel 

jagas töö autor jaotatud teksti osa kategooriatesse ehk andmed kategoriseeriti. Analüüsi 

viimases osas uuriti kategooriate omavahelisi suhteid ja hierarhiaid ning rühmitati sarnasuse 

alusel. ( Laherand 2008:89-92) 
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3.UURIMUSTULEMUSED JA ANALÜÜS 

 

3.1 Rahulolu loodusgiidi õppega 
 

3.1.1 Huvi loodusgiidi õppe vastu 

 

Põhjalikud teadmised Eesti loodusest ning matkamise ja retkejuhtimise põhialuseid seotuna 

looduskeskkonnaga saab omandada nii kutsehariduse tasemel kui ka kõrghariduse tasemel. 

Eesti  on piirkondlikult loodusgiidi õppega praktiliselt kaetud, v.a Põhja-Eesti, kus vastava 

sisuga tasemeõpet ega kõrghariduse astet ei paku hetkel ükski kutse- ega kõrgharidusasutus. 

Intervjueeritavatel paluti hinnata loodusgiidi õppe võimalusi üle Eesti. Üks intervjueeritav 

kutsehariduskoolist leiab, et loodusgiidi õpet peaks rohkem olema:  

“Kui ma mõtlen üldse paljud kutsekoolid meil selle giidindusega või loodusgiidindusega 

tegelevad, siis neid on ikka käputäis. Kes on alustanud, kes on proovinud, kes lõpetanud. 

Tegelikult võiks öelda, et väga palju ei ole võimalusi, kui sa tahad väga tugevat vundamenti 

alla saada.” 

Teine intervjueeritav kutsehariduskoolist leiab, et loodusgiidi õpet on hetkel piisavalt:  

“Ma arvan, et Eesti on nii väike, me ei ole nii rikkad, et võiks igas Eesti piirkonnas õpetada; 

meid on nii vähe ja vähe rahvast.” 

Riiklikku koolitustellimust õppekohtade osas peavad täitma nii kutsehariduskoolid kui 

kõrgkoolid. Riikliku koolitustellimusega tagatakse kutseõppes õppida soovijatele 

koolituskohad, lähtudes tööturu vajadustest, riigi strateegilistest ja valdkondlikest 

arengukavadest, uuringutest ja prognoosidest ning koolide võimalustest ja õppijate eelistustest 

(Kutseõppeasutuse seadus § 44). Loodusgiidi õppekohtade arv õppekava rühmade kaupa on 

erinev. Kaks kutseharidusasutusse töötajat  neljast hindavad õppekohtade täituvust pigem 

probleemseks:  

“Loodusturismi korraldus oli sisse töötatud, iga aasta oli tahtjaid 28-30 õpilast. Nüüd on 

loodusgiidi grupis 20 õpilast. Võibolla on see, et piirkond on ära toidetud. Kohalikke ei ole 
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enam nii palju, need kes huvi on tundnud, on saanud tulla.  Õppima tullakse üle Eesti, enam ei 

ole kaugeltki ainult Läänemaa piirkond.” 

 

“Vahepeal meil isegi tekkis tunne, et enam ei peaks giidi õppekavaga edasi minema, võtaks 

turismikorralduse, aga siit sealt tekib küsimine, millal me avame. Me nüüd tegime otsuse, et 

võtame uuesti giidi eriala. Vahepeal tundub, et õpilasi vähe ja raske saada neid sinna rühma, 

aga iga kord oleme ikka rühmad täis saanud.” 

Üks tasemeõppe pakkujast hindab vastava eriala õppekohtade täituvust väga heaks:  

“Kuna meil on konkurss, siis peale põhikooli ikka keegi sisse ei saa ja isegi keskkooli järgselt 

ei saa sisse. Me oleme lati enda jaoks kõrgele pannud. Õppekohad täituvad maksimaalselt ning 

väljalangevus õpingute jooksul on ligi 10%.” 

Ülikoolile esitatud riiklik koolitustellimus lähtub prognoositavast kõrgharidusega spetsialistide 

vajadusest tööturul, ministeeriumide, omavalitsusüksuste liitude, registreeritud kutse- ja 

erialaliitude ning ülikoolide ettepanekutest, ülikooli missioonist ja ülesannetest ühiskonna ees 

ning riiklikuks koolitustellimuseks riigieelarves ette nähtud vahenditest. (Ülikooliseadus § 131 

)    Kõrghariduse esimese astme õppekohtade täituvust antud valdkonnas hindab üks õppekava 

juhtidest järgmiselt:  

“Bakalaureuse tasemel on 26 õppekahta täis. Nominaalajaga pooled kindlasti lõpetavad. 

Õpingud lükatakse edasi näiteks sõjaväe tõttu, hiljem tulevad tagasi. Kui inimene on ise 

praktilise väljundiga, siis ta ei lõpetagi õpinguid, läheb erialasele tööle ja kaob ära. Tööturg 

on ühe toreda tööinimese juurde saanud.” 

Teise kõrgharidusasutuse õppejõu sõnul, on  õppekohtade täituvus seotud  ajaliste muutustega: 

“See õppekava on meil olnud 10.a. Kui esimesel aastal tulidki ettevõtjad sellesse tasulisse 

õppekavale, siis alguses oli mingi 50 tudengit korraga koos. Need täna tegutsevad ka 

sektoris.  Tänapäeval kõik ülikoolid konkureerivad tudengite pärast, sa pead õpetama seda, 

kes sul on ja võtma temast parim ja kallutama, äkki teemegi sinust selle looduseinimese.” 

Intervjueeritavate vastuste põhjal võib öelda, et huvi loodusgiidi õppe vastu on jätkuvalt 

olemas. Piirkonnad, kus antud õpet pakutakse rohkem, on õppekohtade täituvus mõnevõrra 

aeglasem. Näiteks Läänemaal pakub antud valdkonna õpet nii Kuressaare Ametikool kui 
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Haapsalu Kutsehariduskeskuses, mis võib tähendada seda, et selles piirkonnas on loodusgiidi 

kompetentsidega inimesi juba piisavalt olemas, seega uute õpilasteni jõudmiseks tuleb koolidel 

rohkem pingutada. Praktiline elu on siiski näidanud, et õppeaasta alguseks on õppekohad 

täitunud. Seevastu vesteldes Luua Metsanduskooli matkajuhi õppekava juhiga selgub, et nende 

vastuvõtmise aluseks määratud lävendi ületamine on üpriski keeruline ka keskkooli järgsetel 

õpilastel. Pikk valdkonnas õpetamise kogemus ning tugev koostöö valdkonnas töötavate 

ettevõtjate vahel, on kindlasti ühed põhjused, miks huvi selle õppekava vastu on võrdlemisi 

suur. Kõik haridusasutused, kes antud eriala õpetavad, püüavad mingil määral eristuda teistest 

koolidest ning pole kahtlust, et erinevad õpetamismeetodid ning õppekorraldus rikastavad 

haridusmaastikku antud valdkonnas, pakkudes õpilastele mitmekülgsemat õpikeskkonda. 

 

 

3.1.2 Loodusgiidide õpetamise kvaliteet 

 

Aspektid, mis mõjutavad loodusgiidide õpetamise kvaliteeti, on mitmeid. Näiteks kutseõpetaja 

kvalifikatsioon on antud õppevaldkonnas kindlasti üks õppekvaliteedi mõjutajaid. 

Kutseõpetaja kutsestandardi madalaimale tasemele vastavaid õpetajaid ei tohi koolis olla üle 

20% (Kutseõppeasutuse seadus §39).  

Haridusasutuste töötajatel ning ettevõtjatel paluti hinnata loodusgiidide õpetamise kvaliteeti 

Eestis. Tabelis 1 on välja toodud õppeasutuste arvamused loodusgiidi õppe kvaliteedi kohta. 

 

Tabel 1. Loodusgiidide õpetamise kvaliteet 

Haridusasutused Loodusgiidide õpetamise kvaliteet 

Haapsalu Kutsehariduskeskus Ebaühtlane, inimese isikuomadused mängivad suurt rolli 

Tartu Kutsehariduskeskus Tase on hea, õpetajad on tegevad giidid 

Kuressaare Ametikool Tase erinev, rühmad on aastate lõikes väga erinevad 

Luua Metsanduskool Taset ei saa võrrelda, kõigil on suunitlus erinev 
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Tallinna Ülikool Ise õppinuna on kvaliteet kohati tugevam 

Eesti Maaülikool Tase on kõikuv 

 

 

Õppekavade juhid peavad loodusgiidi õpetamise taset pigem ebaühtlaseks. Peamisteks 

põhjusteks on õpilaste motivatsioon ja isikuomadused, mis erinevatel õppeaastatel võivad olla 

üsna erinevad. 

Ettevõtjate vastused “tase on hea” ja “tase on ebaühtlane” jagunesid võrdselt. Üks osa 

ettevõtjatest leiavad, et loodusgiidide õpe on täiesti tasemel. Põhjendused toodi välja 

järgmiselt: 

“Ma arvan, et nende võimaluste juures, mis meil on on hea. Alati saab rohkem ja paremini. 

Olles ise olnud kutsehariduses töö tõttu, siis tean väga hästi, et eelarve paneb kõik paika.” 

“Ma arvan, et see läheb paremaks”. 

“Tase on hea, sest õpetajad enamjaolt tegevgiidid. Küsimus selles, kuidas suudetakse õpilasele 

teadmised edasi anda.” 

“Ma arvan, et see on täiesti tasemel, ega see mingi raketiteadus ei ole.” 

Teine osa teenusepakkujatest peavad loodusgiidide õpetamise taset  pigem ebaühtlaseks. 

Peamiste probleemidena toodi välja: 

Üks loodusgiidi teenust pakkuv ettevõtja hindab kutseõppeasutustes  loodusgiidide  õpetamise 

olukorda järgmiselt:  

“Paljudel on see olukord kutsekoolides, kus mul on tore inimene, tal on koormust vähe, talle 

oleks vaja midagi juurde panna. Kas ta oskab või mitte ei ole oluline. Oluline on see, et oma 

inimene”. 

“Tase on väga ebaühtlane, on väga häid õpetajaid on keskpäraseid, on üsna kehvasid. 

Kvaliteetset koolitamist peaks olema rohkem.” 
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“Toodetakse kahuriliha, kõikidest ei saa nagunii loodusgiide. See, et tegelikult ühele inimesele 

tuubitakse seal bioloogi tasemel materjali pähe, on natuke liiga palju, tipptasemel. Ma vaatan, 

kuidas nad eksamiks valmistuvad, õnnetud inimesed.” 

Sarnaselt haridusasutuste töötajatele, mainivad ka ettevõtjad, et õppekvaliteedi taset mõjutab 

õpilaste endi huvi ja motivatsioon antud erialal õppida: 

“Kõik sõltub inimesest endast, mitte koolist.Inimese isikuomadused mängivad suurt rolli”. 

“Meil käib ütleme selliseid praktikante just vaatluspraktikal ja ma ei saa aru, miks nad 

vaatlevad, sest teadmiste poolest on nad võimelised aga nad ei julge.” 

Intervjueeritavad, kes ei ole eelnevalt loodusgiidinduse õppega kokku puutunud, pidasid õppe 

kvaliteeti pigem heaks. Loodusgiidi õppega ei olnud kokku puutunud intervjueeritav, kes 

igapäevaselt tegeleb väljuvate seiklusreiside korraldajana.  Seda põhjendas ta järgmiselt:  

“Mis puudutab Luua kooli ja  Maaülikooli giidi õpet, siis ma jään vastuse võlgu. Esiteks ma ei 

tea kui palju seal on, kes inimesi loodusgiidi eriala lõpetab. Meil üks tüdruk on Luualt, tema 

on küll väga asjalike teadmistega. Õpetajad kindlasti tasemel, aga  kõik sõltub inimesest 

endast, mitte koolist.” 

Lisaks toodi välja tähelepanekuid, mis valdavalt olid seotud loodusgiidi õppe kvaliteediga: 

“Subjektiivne arvamus, sest taset ei saa võrrelda. Suunitlus on kõigil erinev. Oluline on 

ettevõtjate tagasiside, mitte võrdlus teiste koolidega. Sageli ei saa eristada puhtalt loodusgiidi 

piirkonda tutvustavast giidist.” 

Uurimus näitab, et õppekavade juhid on  loodusgiidide õpetamise kvaliteedi suhtes 

kriitilisemad  kui ettevõtjad, pidades seda ebaühtlaseks. Haridusasutuste töötajad küll 

nõustuvad, et loodusgiidi spetsialiseerumisega seotud aineid annavad edasi oma ala parimad 

ehk tegevgiidid, kuid õpilaste oskused ja tahe omandada õpiväljundeid on aastate lõikes väga 

erinevad. Ka ettevõtjad näevad õpetamise kvaliteedi ja  õpilase motivatsiooni vahel seost, kuid 

lisaks sellele  märgitakse ära, et õpetamise kvaliteeti võib mõjutada ka koolide piiratud eelarve, 

mis ei võimalda palgata kvalifitseeritud tööjõudu. Need on mõned põhjustest, miks  loodusgiidi 

õppekvaliteet on piirkonniti erinev.  
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3.1.3 Praktika osakaal õppekavades 

 

Haridusasutuste õppekavades on praktiline väljund võrdlemisi erinev, sõltudes sellest, kas tegu 

on päevase õppevormiga, sessioonõppega või tsükliõppega. Samuti sõltub praktika osakaal 

õppeliigist. Kõrghariduse tasemel  on võimalus õppida nii magistriõppes kui bakalauruseõppes. 

Kutseharidust on võimalus omandada 5.tasemena või 4.tasemena. 5. taseme kutseõppe eeldab 

õppijalt vähemalt keskhariduse olemasolu. 4. taseme kutseõppe eeldab hariduse omandajalt 

vähemalt põhiharidust.  

Vastanutel paluti hinnata praktilise õppe osakaalu tähtsust õppekavades. Küsitlusest selgus,et 

õppekava juhid ning õpetajad hindasid praktika osakaalu tähtsust õppekavades küllaltki 

erinevaks.  

 

Kuuest haridusasutustest neli ehk 67% vastanutest pidasid praktika osakaalu õpingute jooksul 

piisavaks. Kutsehariduskoolide põhjendused olid järgmised:  

“Õpingute mahust 50% on praktika. Läbi kahe aasta teevad sujuvalt. Õpilase ülesanne on oma 

praktika väljundid saavutada.” 

 “Õppekavas on oluline väljundid, mõnel läheb väljundi saavutamiseks 100h, mõnel 200h. 

Tund meil ei ole, tund ei ole mitte mingi näitaja.” 
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 “Ma arvan et on piisav, sest inimesed, kes sellel õppekaval õpivad on muu töö kõrvalt. Minu 

jaoks ei ole oluline tundide arv, vaid mida ta seal teeb, mida ta sinna saama läheb, et ta endale 

eesmärgid püstitaks.”. 

“On kooskõlas seadusega. Seaduses on öeldud, et 50% peab olema praktilist tööd ja 

praktikat,mis üldjuhul jaguneb ka 25% ja 25%. “ 

Kõrgharidust pakkuv kool põhjendas oma vastust järgmiselt: 

“Tegu on akadeemilise ülikooliga ja me ei saa minna üle teatud piiridest. Isiklikult meie võtame 

välja maksimumi, mis kannatab. Kes, kuidas oskab praktikat õppekavasse siduda. Õpilane võib 

ka kõik praktikad läbida, nt. võtta vabaaineks, keegi kätt ette ei pane, see on tema oskus ja 

tahe.” 

17% vastanutest leidis, et praktika osakaal  kõrghariduses õpingute jooksul peaks olema 

suurem: 

“Peaks rohkem praktikat olema. Kuidas iga tudeng oma praktikat teeb, on tema oma asi. 

Kontrollitud keskkond on lihtne, aga see, et sa võtad protsessi juhtimise eest vastutuse ja selle 

ka läbi hammustad ja kõik elus ja terved on, sina k.a- see on midagi uut.” 

16% vastanutest arvab, et praktika maht kutsekoolides on liiga suur. Peamise probleemina 

toodi välja järgmine asjaolu: 

 “Meil on  praktika kahel aastal,  ühel aastal 210 astronoomilist  tundi ja teine aasta ka. 

Lahendame asja nii, et neil on avatud praktikapäevik, mida nad alustavad kasvõi septembris 

kuni praktika kaitsmiseni. Saavad teha millal iganes kui tekib võimalus, sest muidu see praktika 

maht (suvine) on nii suur, ei suudaks kolme kuuga ära teha.” 

Üldises pildis ollakse praktika osakaaluga õppekavades rahul, sest praktika puhul on oluline 

osa protsessil, mitte EKAP-idel. Õppekava juhid peavad oluliseks,  et õpilane on saavutanud 

kõik õpiväljundid lävendi tasemel. Õpiväljundite puhul on tähtis, et õpilane on suuteline 

seadma endale praktika eesmärgid ja -ülesanded.  Samuti peab õpilane täitma juhendamisel 

praktikaülesandeid ja kirjeldama praktikaaruandes organisatsiooni tegevuse põhimõtteid ning 

töötajate tööülesandeid. Kõige olulisemaks praktika eesmärgiks peetakse aga seda, et õpilane 

oskaks analüüsida enda hoiakute, teadmiste ja oskuste arengut praktika vältel.  
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3.2  Loodusgiidi kutse andmine 
 

Loodusgiidi kutset, tase 5 ja 6, antakse nii tööturult taotlejale kui ja kutsehariduskeskuste 

lõpetajatele. Kutsehariduskeskuse lõpetaja peab olema läbinud eelnevalt õppekava, see on 

eeldus eksamile pääsuks. Kutseeksami sooritamine kutseõppe lõpetamiseks on alates 2017. a 

õpinguid alustavatel õpilastel kohustuslik nendel erialadel, kus eksami sooritamine on 

võimalik, k.a loodusgiidi erialal. Kutseõppes giidi õppekava lõpetajate, kui ka tööturult tulnud 

taotlejale, on kutseeksami läbiviimise vorm samasugune. Eksam on kombineeritud, mis 

koosneb nii teooria eksamist kui praktilisest eksamist. (Eesti Giidide Liit) 

 

 

 3.2.1 Kutseõppe lõpetamine ja giidi kutseeksam  

 

Kutseeksamiga lõpetamine oli kutsekoolide õpilastele mõni aasta tagasi keeruline, sest 

sisuliselt ei olnud võimalus kutseeksamit koolis teha. Küsitluses paluti välja tuua, milliseks 

peavad õppekava juhid kutsehariduskoolide lõpetajatele ette nähtud kutseeksami andmise ja 

kutse taotlemise korda. Vastustest selgub, et kutseeksami  andmise korda kutsekoolides 

hindasid kõik neli kutseharidusasutust pigem keeruliseks, seda põhjendavad järgmised väited:  

“Giidieksamit ei saanud mingil perioodil teha, sellega oli segadus”. 

“Küsimus selles, kas ühildada lõpuekskursioon kutseeksamiga, praegu koolieksam ja 

kutseeksam sisuliselt sama asi, aga eraldi hindamine.” 

Meie oleme arusaamisel, et kooli kutseeksam ei saa olla selline nagu on tööelu kutseeksam, 

kuna mina olen mõlemas paadis, siis mina saan väga hästi aru, aga nemad kes nad ei ole 

kutsekoolis töötanud ja sellega kokku puutunud, ei saanud kahjuks aru.” 

“Paralleelselt koolieksami ning kutseeksami kokkuviimist pole suudetud ära teha”. 

Ühe lahendusena taolist olukorda parandada on koolidel taodelda kutseandja õigust. 50% 

vastanutest  ehk kaks kutsehariduskooli leiab, et kutsekool võiks omada tulevikus kutseandja 

õigust, kuid see eeldab lisatööd:  
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“Nähes kuidas on toiminud, küsisin õpetajate käest, kas oleme valmis? See tähendab seda, et 

tõele peab otsa vaatama. Kas ainult oma õppijatele, kas kõikidele giididele?” 

“Pakkumises on isegi see, et koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega hakkavad koolid ise läbi 

viima kutseeksamit, nagu teevad kelnerid või kokad. Kool kutsub kutsekomisjoni kokku ja teeb 

selle ise ära. “ 

Ülejäänud 50% vastanutest sellist lisakohustust pigem ei ole nõus võtma: 

“Me saaksime taotleda kutseandja õigust, aga me ei ole seda taodelnud. See eeldab palju 

lisatööd, eeldab eraldi inimest.  Kuna Giidide Liit teeb, see on okei.” 

“Ma leian, et üks asutus õpetab, teine võiks hinnata õpetamist, aga  kuidas ise hinnata? Ei ole 

piisavalt adekvaatne. Kui hindamiskomisjon hindab, siis ta kindlasti on adekvaatne. “ 

 Neljast kutseharidusasutusega seotud intervjueeritavast on kahe vastaja hinnagul  giidi eriala 

lõpetamise vajalikkus kutseeksamiga üldsegi kaheldav: 

“Euroopa tunnustab kutseeksameid ja sealt saadud eksameid, aga koolilõputunnistust 

võibolla  selliselt ei tunnista. Kokkade puhul räägib kasuks, aga giidi puhul ma ei tea”. 

“Metsanduses on toimiv kutsete süsteem, kui ei ole paberit, ei saa metsamasinate peale tööle. 

Ise oled ettevõtja ja  küsid endalt kutsetunnistust?Pole mõtet aega ja ressurssi selle alla 

panna.” 

Samuti oli üks ettevõtjast intervjueeritav sama meelt: 

“Ma pooldan seda, et kool ei pea kohe andma kutseeksamit, need noored kõik ei ole valmis ja 

ma olen sellega kokku puutunud. Kui kõik ei ole valmis, siis näitab keegi ametnik kuskil kõrgel, 

vot selle kooli lõpetajatest nii palju ei läinud erialasele tööle, nii palju selle eriala lõpetanutest, 

ei sooritanud eksamit ära jne. Võibolla ta saab alles esimese tõuke, nüüd lähen õppima 

metsandust juurde, et hakata metsagiidiks. “ 

Uurimusest selgub, et kutsehariduskeskuste töötajad peavad kutsehariduskeskuse lõpetajatele 

mõeldud kutseeksami taotlemise protsessi pigem keeruliseks. Peamise põhjusena tuuakse välja 

see, et õpingute läbimiseks tuleb õpilasel sooritada nii lõpueksam kui kutseeksam. Õppekava 

läbimine ja koolieksami sooritamine on eeldused  kutseeksamile pääsemiseks. Sisuliselt on 

tegu ühe ja sama eksamiga, kuid kutseeksami praktilise osa jaoks tuleb koolil eraldi kutse andja 
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organisatsiooniga leppida kokku praktilise eksami aeg. Koolid leiavad, et mõistlikum oleks 

kooli lõpueksami hindamisel ära hinnata ka  giidi kutseeksamis olevad kompetentsid ning seda 

mitmel põhjusel. Esiteks on kutseeksami korraldamine koolidele küllaltki kulukas. Näiteks 

õppegrupis, kus õpib 12 õpilast, tuleb ekskursiooni jaoks tellida bussi 12 korda, et iga õpilane 

saaks giidiprogrammi viia otsast lõpuni läbi. Need kulud tuleb koolil katta. Teiseks tuleb iga 

õpilase kohta arvestada üks pikk tööpäev, mis võib olla väga ajamahukas tegevus nii koolidele 

kui hindajatele, tulenevalt õppegrupi suurusest. Kooli lõpu- ja kutseeksamit pole siiani 

suudetud ühildada. Intervjueeritavate sõnul soovib hindamiskomisjon näha tervikut, kuid 

koolieksami puhul  hindajad seda ei näe. Kutseandja õiguse taotlemine võimaldaks koolidel 

kutseeksamiga seotud asjades rohkem kaasa rääkida, kuid see eeldab ka lisatööd, milleks kõik 

koolid veel valmis ei ole.  

 

 

3.2.2  Loodusgiidi kutse andmise kord tööturult tulnud taotlejale 

 

Kutsetunnistuse omamine toetab  giidi konkurentsivõimet nii Eestis kui mujal maailmas, sest 

kutsetunnistuse olemasolu aitab tõendada giidi kutsestandardis olemasolevaid teadmisi ja 

oskusi. Tööturult tulnud taotlejale on lisaks formaalsetele dokumentidele (isikut tõendava 

dokumendi koopia, taotleja avaldus, CV, keskharidust tõendava dokumendi koopia, töökeele 

B2 ja eesti keele oskuse C1 taset tõendav dokument, maksekorralduse koopia kutsetunnistuse 

väljastamise kulude katteks) vajalik esitada ka eneseanalüüs, giidipäevik juba teostatud 

ekskursioonide kohta ning ühe oma marsruudi kirjeldus ( Eesti Giidide Liit: kutse taotlemine). 

Küsitluses paluti vastata, kuidas hindavad  ettevõtjad loodusgiidi kutseala kutsesüsteemis. 

Eesti Matkaliidu kutsekomisjoni esimehe kogemust omav ja  silmapaistev matkategelane, 

hindab olukorda järgmiselt: 

“Probleem on see,et kogu süsteem painutati euroopa süsteemi alla. Väga bürokraatlik ja ei ole 

kindel, kas praegune süsteem kõige parem on. Bürokraatia on niivõrd suur, et seda täies mahus 

läbi teha Eestis nagu teised riigid, kus rahvaarv on suurem, on probleemikoht. Meie koormus 

on niivõrd suur ja paljud löövad käega.” 

Loodusgiidi praegune staatus kutsesüsteemis ja olulisus kutsealana,  on seotud ka Eesti turismi 

ajalooliste arengutega: 
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“Giindinduses peeti kaua aega giidiks kultuurigiidi. On suur segadus, kuhu loodusgiidid 

kuuluvad. Nii kaua kui see ei ole selge, ei saa ka öelda, kes peaks kutset andma.” 

“Loodusgiididega peaksid tegelema loodusgiidid, mitte kultuurigiidid, see ongi see moment, et 

kui me võrdleme kahte asja: kultuurigiid on humanitaartaustaga ja loodusgiid reaaltaustaga. 

Tänane olukord on see ja  mina arvan, et see ei peaks nii olema.” 

Kutsekoja kodulehelt väljastatud kutsetunnistuste registrist leiab kolm inimest, kellel on kehtiv 

loodusgiidi kutsetunnistus. Kutsetunnistuse omamine vabatahtlikkuse alusel võibolla üks 

põhjustest, miks kutsetunnistust omavaid loodusgiide on võrdlemisi vähe. Loodusgiidi 

kutsetunnistus ei ole giidina töötamise eeltingimus, mistõttu intervjueeritavad kutsetunnistuse 

olemasolu esmavajalikuks ei pea:  

“Kutsestandardid on väga olulised, aga täna saab teenust pakkuda ilma kutseta, seda ei 

kontrollita.” 

“Atesteerimine ja kutsetunnistus teisejärguline minu jaoks, sest info teenuse osutaja kohta 

liigub kiirelt.” 

“Giidi igapäevatöö ja töötasu ei sõltu atesteerimisest.” 

Mõned vastajatest leiavad, et kutsetunnistuse nõue peaks tekkima ettevõtjate poolt, nagu seda 

on näiteks rakendatud matkatreenerite puhul: 

“Määrab see, kas rahastaja nõuab kutset või ei nõua.” 

“Atesteerimise süsteem tuleks ümber teha, vastasel juhul pointi ei ole.” 

“Kutsetunnistustel on siis mõte kui neid tööturul päriselt on vaja.” 

Kutset omavate loodusgiidide vähesus võib olla tingitud ka sellest, et sarnaselt õppeasutuste 

töötajatele, peavad ka ettevõtjad atesteerimist ning kutse taotlemise korda pigem keeruliseks. 

Üks ettevõtja põhjendas oma arvamust järgmiselt: 

“Kui tahate giidiks saada, siis öeldakse okei läheme Teiega Haapsallu. Teeme ühe retke, aga 

mitte nii, et näiteks Teil on 1. mail mingi grupp ja olete mingi grupiga metsa minemas. Ütled 

komisjonile, et olen sellel päeval grupiga metsas, aga ei, Te lähete komisjoniga metsa ja 

hakkate komisjonile esinema. Ma ei tea, kas need on natuke teistmoodi asjad?”  
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Sarnaselt ettevõtjatele, peavad ka avaliku sektori töötamise kogemust omavad inimesed 

kutsesüsteemi giidinduses keeruliseks: 

“Liiga palju bürokraatiat, nii palju kui mul kutsekojas kogemust oli. See kuidas tavagiidile 

eksamit teha, see oli nagu nii keeruline protsess. Komisjonile on ka protsess keeruline, kes teeb 

seda tööd vabatahtlikult.” 

“Eelmine kutsestandard oli nii keeruline ja võibolla seepärast  pole peetud vajalikuks. Tehakse 

seda tööd niikuinii. Ma arvan, et see kutsetunnistus hakkab kaalu juurde saama, sest 

kutsekoolide lõpetajatel tuleb teha kutseeksam.”   

Ühe põhjusena on toodud välja ka kutsetunnistuse taotlemise kõrget tasu, mille hind sõltub 

taodeldavast tasemest: 

“See kutseeksam, mis praegu on  koostatud Giidide Liidu, on  ikkagi põhjendamatult kallis. 

Kui inimene teeb turismitalu juures seda tööd hobikorras, siis ta kindlasti loeb iga rahanumbrit 

ja need, kes talle tulevad turismitallu, pole kindlasti huvitatud seda kinni maksma. “ 

Sarnaselt loodusgiididele, on ka matkatreeneritele nende kutse taotlemine rahaline väljaminek, 

kuid erinevus on selles, et matkatreenerite puhul on kutse omamine  kohustuslik: 

“Meil on matkatreenerite arv umbes 50, oli mingi aeg 70. Pead uuendama ja maksad. Pead 

läbima koolitusi, pead tõestama, et oled seda teist teinud. Paljud mõtlevad, et  olen juba 

maksnud ja teinud.” 

Erinevus peitub ka selles, et alates viiendast tasemest, toetab riik matkatreenerite kutse 

taotlemist rahaliselt.  

Tulemusi analüüsides võib järeldada, et siiani on loodusgiidid kutse andmise protsessi pidanud 

pigem keeruliseks. Täna võib Eesti Giidide koduleheküljelt lugeda, et kutseeksami praktiline 

osa sooritatakse mitte ainult hindamiskomisjoni ning eksaminandi vahel, vaid reaalses 

tööolukorras, kus kolmandaks osapooleks on kliendid. See muudatus peaks oluliselt 

lihtsustama nii hindajate kui eksaminandi kutseeksami sooritamise  protsessi. Teine peamine 

probleem seisneb selles, et  ettevõtjad ei pea kutsetunnistuse omamist kuigi vajalikuks, sest 

tööturul saab teenust pakkuda ka ilma vastava tunnistuseta. Intervjueeritavatest kutsekomisjoni 

liikmed siiski leiavad, et loodusgiidi kutsetunnistuse tulevikuväljavaated on head. 
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Kutsetunnistust omavaid inimesi hinnatakse tööturul üha rohkem ning tulevikus võib 

loodusgiidi kutsetunnistuse olemasolu olla tugev argument tööturul edukaks toimetamiseks. 

 

 

3.3 Nõudlus ja pakkumine 
 

3.3.1 Ettevõtjate ootused loodusgiididele 

 

Loodusturism on kasvav nišiturg, mistõttu on loodusturismiga tegelevatel ettevõtjatel 

kasvamas ka vajadus uute töötajate järele. Intervjueeritavate vastustest selgub, et loodusgiidid 

on sageli ise ettevõtjad, mistõttu  uute töötajate värbamise kohustus on ettevõtjate endi õlul. 

Uurimusest selgub, et intervjueeritavad ei pea uute töötajate palkamise juures atestatsiooni ning 

kutse olemasolu esmatähtsaks just nendel puhkudel:  

“Ma olen erinevates valdkondades oma elu jooksul töötanud, alates meditsiinist lõpetades 

loodusturismiga,. Olen alati inimesele otsa vaadanud, kui ma näen, et tal on sära silmis ja kui 

tal on tahe olemas ja kui ta näitab seda ülesse, siis üldjuhul on inimene suuteline kõik asjad 

ära tegema.”  

“Ma kasutan tavaliselt enda õpilasi, enamik nendest tegutsevatest loodusgiididest on minu 

õpilased. Ma tean, kes kui hästi mida teeb. Võimalusel kasutan ka häid kolleege, kelle kvaliteeti 

ma tean.” 

Ettevõtjad leiavad, et tunnistuse olemasolu ei taga alati seda, et tulevane töötaja omab giidina 

vajalikke kompetentse ja oskab neid ka rakendada: 

“Kui ma panen letti litsenseeritud giidid, kuid ta tuleb koolist ja  ei ole veel valmis ja hakkama 

ei saa, siis kogu mu firma maine oma maatasa. Paber ei anna midagi.” 

“Ma tean ühte, kes peab ennast väga väga heaks, aga tal on selline asi, et ta räägib 

kummituslugusid. Ta räägib neid ka liiga noortele. Olen talle mitu märkust teinud. Meil oli 

sellel talvel juhus, kus oli tulemas üks esimene klass. Õpetaja  helistas, et üks poiss ei julge 

tulla, sest seal on väga palju kummitusi. Lapse fantasia on niivõrd elav, et ta läheb sellega 

kaasa. Nende asjadega peab väga ettevaatlik. Need  ongi sellised asjad, mida peab teadma.” 

Atestatsioonist ning kutse olemasolust peavad ettevõtjad tähtsamaks seda, et uus kolleeg omaks 

teadmisi Eesti looduse mitmekesisusest ja oskusi loodusväärtuste säilimisest. Ettevõtja jaoks 
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on oluline, et uue kolleegi arengut saab jälgida ja suunata, arvestades konkreetse teenuse 

eripära: 

“Kõigepealt ma sunnin neid olema vähemalt 5 korda enda kõrval, siis kui ma näen, et ta on 

võimeline, siis ta saab minu kõrval mõned lõigud teha.  Ma aitan ta järje peale ja  kui ta ei 

komista enam, siis lasen tal tööd teha.  See juhtub kuskil seitsmenda korra peal. See muidugi 

eeldab ka iseseisvat tööd.” 

“Ma näen nende arengut ja  tean, mis on nende põhi. Sellise ristküsitlusega tuleb üpris kiiresti 

välja ja on kohe näha, kas inimene on midagi juurde õppinud.” 

Uurides loodusgiididelt, kuidas ollakse kindel uue töötaja kompetentsuses kui puudub 

sellekohane atestatsioon või kutse, olid vastused üpris sarnased- uute töötajate kvaliteedis 

veendutakse peamiselt läbi testimise: 

“Minu aus vastus on see, et kui mulle tuleb hea kutsetunnistusega giid, siis ma ikkagi teda enne 

ei võta, kui ma olen testinud. Ma tahan näha selle inimesi oskusi ja spetsiifikat. Kui see haakub 

minu väljundiga ja ma saan seda ära kasutada, siis loomulikult pole mul selle vastu midagi.” 

“Lähed ühe korra tegema mingit lihtsamat asja ja kui kliendid tulevad tagasi, siis annad talle 

uue võimaluse. Kolme korra pärast saad aru, et see toimib ja sa ei pea muretsema.  Ma ei ole 

käinud kordagi kellegagi kaasas, et teda kontrollida.” 

“Ma ei julge öelda, kas ma julgeksin tellida ettevõtjana loodusgiidi, kellest ma üldse midagi ei 

tea. Ta ehk teab sellest teemast, aga ma ikkagi uurin tagapõhja. Mitte nii palju, kas tal on 

paber, aga just see, kas ta on teinud, kellele on teinud,  ja missugune on grupi mulje sellest 

jäänud. Ülikool matsi ei riku, sul võis olla ka kaks diplomit, aga mats jääb matsiks.” 

Ettevõtjad, kes eelistavad oma teenuseid üksinda pakkuda, seisavad silmitsi pigem 

väljakutsetega, mis on seotud töö organisatoorse poolega, sest sageli tuleb 

loodusgiidil  konkurentsis püsimiseks  mitut ametit korraga täita. Üks loodusgiididest 

iseloomustab oma tööd järgmiselt: 

“Klassika on see, et sul on kaheksane buss, ise sõidad jai ise giidid.” 

Intervjueeritav, kes omab avalikus sektoris töötamise kogemust hindab olukorda järgmiselt:  
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“Eks need ettevõtted on üsna piiri peal, sest nad teevad kõike. Teevad matku, peavad olema 

raamatupidajad, turundajad, peavad rääkima kaasa keskkonna teemadel.” 

Tulemused näitavad, et ettevõtjate ootused tulevasele loodusgiididele ei ole kõrged. Ettevõtjate 

sõnul ei taga tunnistuse olemasolu kvaliteetset teenindamist. Atestatsioonist ning 

kutsetunnistusest peetakse olulisemaks inimese teadmisi, kogemusi ja isikuomadusi. Uue 

töötaja puhul peetakse head suhtlemisoskust ning kliendikeskset teenindamist kõige 

olulisemaks, sest teadmisi ning kogemusi saab tulevane töötaja omandada aja jooksul juurde, 

kuid inimese isikuomadusi tööandja muuta ei saa.   Intervjueeritavate sõnul on kõige kindlam 

viis tulevase  töötaja kompetentsuses veenduda läbi ristküsitluse ja proovitöö. 

 

 

3.3.2 Klientide ootused loodusgiididele 

 

Kliendi rahulolu loodusgiidi teenusega on tugevalt seotud kliendi ootuste täitumisega. Selleks, 

et klient oleks lojaalne ning soovitaks tarbituid teenuseid ka järgmistele potensiaalsetele 

klientidele, tuleb teenusepakkujatel arvestada inimeste soovide ja vajadustega, mis erinevate 

sihtrühmade ja rahvuste puhul on erinev. Uurimusest  selgub, et ettevõtjate arvates on 

personaalne klienditeenindus universaalne oskus, mida kõik kliendid ootavad : 

“Mina isiklikult lähen koguaeg väiksemate gruppide poole. Läti ja  Leedu vahendajad tahavad 

tulla suurte gruppidega. Olin ühe firmaga juba täitsa konfliktis, just see teenuse kvaliteet on 

oluline, mitte kvantiteet.” 

“Paratamatult pead igal inimesele lähenema individuaalselt. Igakord räägid sama juttu: mis 

meil põllul kasvab, kus meie lehmad on,palju dotatsiooni piima pealt saate. Kõik küsivad sama 

asja, inimesed on kõik erinevad. “ 

Kliendikeskse teenuse pakkumisel on oluline ka piisav grupi taustainfo omamine, seda näiteks 

kultuuriliste nüansside puhul: 

“Kuna mul oli jaapanlastega kokkupuudet meditsiini valdkonnas, siis ma teadsin juba rituaale. 

Olen saanud tagasisidet, et neil on väga meeldiv olnud see, et ma austan nende traditsioone. 

Kui istud lõunalauda, tuleb pühitseda toitu ja peab sellega kaasa minema.” 
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“Kui ma selle sideme tekitan, siis asi läheb juba personaalseks. Soomlastega soomlaste asjad 

ja  jaapanlastega jaapani asjad.” 

Intervjueeritavate vastused peegeldavad personaalse klienditeeninduse olulisust eriti 

aga  erivajadustega klientide puhul: 

“Väga personaalne, sest diagnoosid on väga karmid. Näiteks autistist downi sündroomini 

ning  selle eripäraga peab arvestama. Vaimupuudega inimesel on see, et kui sa emotsiooni ei 

paku, siis teadmistega ei tee ta midagi.” 

“Mul on olnud grupis praktiliselt pimedaid, kolmejalgseid kellel ongi tuge vaja, ka 

neljajalgseid või lapsekäruga Tänapäeval tahavad inimesed ka oma lemmiklooma kaasa võtta. 

Sellised asjad tahan alati ette teada, vaid sel juhul olen saanud öelda, kas see rada on 100% 

jõukohane, osaliselt või talle on vaja saatjat.” 

“Olen pimedatele ja intellektipuudega inimestele teinud ekskursioone Lahemaal ja mitte üks 

kord, vaid rohkem kordi. See on omaette maailm, sest seal on alati kaasas rohkem õpetajaid ja 

saatjaid, kes jälgivad olukorda. Ma pean ütlema, et nendega oli väga  huvitav tuuri teha. Väga 

sümpaatsed mälestused jäid.” 

Nii füüsilise kui vaimse puudega inimeste reisimise osakaalu tähtsus loodusturismis on 

kasvavas trendis, kuid erivajadustega grupile teenuse pakkumine nõuab loodusgiidilt 

sellekohast ettevalmistust ning valmisolekut:  

“Olen teinud pimedatele lastele tuuri, tohutult raske. Vastavat klientuuri on, aga selle jaoks 

peaks selgelt ennast täiendama. Ma jään hätta, sest seal on kirjeldustõlge, kuidas pimedale 

illustreerida ümbritsevat, näiteks mul on vasakul kuusk, aga  võibolla ta pole näinud kuuske. 

Tunnistan, et ma ei saanud sellega hakkama ja ma ei jäänud üldse rahule.” 

Üks ettevõtjatest leiab, et giidide õppekavades peaks erivajadustega inimesi eraldi käsitlema: 

“Natuke selle töö spetsiifikast või psühholoogiast võiks lugeda. Kui sa oled täitsa loll, 

võid  tahtmatult solvata seda inimest. Nad on väga õrna psüühikaga, seetõttu peaks suutma 

ennast väga hästi kontrollida ja jälgida.” 

Intervjueeritavate vastustest selgub, et personaalse klienditeeninduse pakkumine  on üks 

olulisemaid oskuseid loodusgiidide puhul. Loodusgiidid näevad suure 
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väljakutsena  loodusturismi populaarsuse kasvu erivajadustega inimeste seas. Olles 

klienditeenindaja, tuleb paratamatult erivajadustega kokku puutuda. Vaimse ja füüsilise 

puudega inimesed, lemmikloomaga reisijad, väikeste lastega reisijad, vanurid- kõik need 

kliendigrupid vajavad eraldi kohtlemist. Intervjueeritavad leiavad, et ka õppekavades peaks 

olema sellekohane õpiväljund olema, ses kaasav turism on kasvavas trendis. 

 

 

3.3.3 Nõudlus ja pakkumine 

 

Järgnevalt soovis töö autor teada saada, kas tänases majandussituatsioonis on loodusgiidide 

koolitamine tasakaalus turu vajadustega või tegelevad haridusasutused ning koolitajad 

loodusgiidide ülekoolitamisega. Küsimusele vastanutest ei arvanud keegi, et  loodusgiidide 

pakkumine ületaks nõudluse. Pigem leiti, et vastava koolituse läbimine, tuleb kasuks kõikidel 

elualadel: 

 

“Raske on öelda, kas kõigil on tööd. Kui me võtame ükskõik, millise valdkonna, siis me 

tegelikult ei tea, kas kõigil on tööd. Koolitame õpetajaid ja kui vähe nendest läheb tööle 

õpetajaks. Samamoodi annab loodusgiidi koolitus hästi palju juurde silmaringi arendamiseks 

ja ükskõik, kuhu ta tööle läheb, on see baas väga hea ja võibolla temast ei tule kohe 

loodusgiid,  ehk ta küpseb selleks 10.a või  15.a pärast.” 

 

“Giidiks võib õppida, aga inimene muutub elu jooksul ja ei pruugi jääda sellele tööle. Tal 

on  olemas teadmistepagas, sest kunagi ei tea, millal seda jälle võib vaja minna. Ma ei näe, et 

see oleks suur probleemikoht.” 

 

“See on nagu natuke sama, kui sa pead lastele rääkima, et miks nad peavad matemaatikat 

õppima. See ei ole see, et sa lähed poemüüaks või arve ametnikuks, see arendab sul loogikat 

ja ülesande lahendamise oskust. Kui sa oled loodusgiid, siis see võib haakida väga paljude 

teiste erialadega.” 
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Ligi 20.a kogemusi omav väljuvate seiklusreiside korraldaja leiab, et töö puudust antud 

valdkonnas hetkel kindlasti ei ole:  

“Vaadates kui palju väikeseid ettevõtteid Eestis on, siis kindlasti igaüks oma koha leiab. Usun, 

et ei peagi palgale minema. Kerge on väikese oma äriga alustada.” 

Loodusgiidide teenuse suurem tarbimine toimub üldjoontes kõrghooajal maist septembrini, 

mistõttu antud ajaperioodil on nõudlus väga suur, mis  ületab kohati pakkumise:  

 

“Kui ma eelmine aasta punnitasin iseseisvalt suvehooaja ära teha, siis see aasta ma ei jõua. 

Ma juba näen praegu, et isegi kui keegi tuleb mulle kolm korda kuus appi, on see väga suur 

abi mulle.” 

 

Tarbijani jõudmine sõltub suuresti giidi enda tahtest ning motivatsioonist tööd teha:  

 

“Kindlasti ei saa kõigist ei  loodusgiide, seda peab inimene tahtma.” 

 

“Ma arvan, et see sõltub inimesest endast, kas ta leiab endale väljundi või mitte. Ega teadmised 

ei jookse mööda külge maha. Kui sa saad loodusgiidi koolituse, siis seda on võimalik mitmes 

kohas kasutada. See, kas sa saad endale piisavalt gruppe ja väljundi, see sõltub inimesest 

endast, kuidas sa ennast sisse töötad  ja nime teed. “ 

Intervjueeritavate vastustest selgub, et ülekoolitamist loodusgiidide puhul ei toimu. 

Loodusgiidi teenust pakutakse peamiselt maist septembrini, ülejäänud kuudel on teenuse 

pakkumine ettevõtjate sõnul marginaalne. Enamus intervjueeritavaid teevad loodusgiidi tööd 

hobi korras ning põhitöö kõrvalt, sest tegu on hooajalise tööga. Kõrghooajal on kohati puudus 

headest loodusgiididest puudus, mistõttu kvaliteetse koolitamise järgi on vajadus kasvamas. 
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3.3.4 Koostöö 

 

Loodusgiidi elukutse jätkusuutlikkuse aspektist lähtuvalt, on oluline roll koostöö edendamisel 

loodusgiidi teenust pakkuvate ettevõtjate, õppeasutuste ja avaliku sektori vahel. Tihe koostöö 

erinevate valdkonna ekspertide vahel aitab arendada loodusgiidide tööalast kompetentsi, mis 

on piirkonna konkurentsivõime üheks aluseks (vt. Tabel 3.). 

Küsitluses selgus, et ettevõtjad peavad koostööd kutse andja ehk Eesti Giidide Liiduga pigem 

komplitseerituks: 

“Üsna kanajalgadel see koostöö asi.” 

Uurimus näitab, et nõrk koostöö giidide ja kutse andja vahel on seotud inimeste isiklike 

konfliktidega. Üks osa intervjueeritavatest põhjendavad oma väiteid järgmiselt:  

“Eesti on nii väike ja inimesed tunnevad üksteist. Kui mulle see inimene ei meeldi, siis ma ei 

taha temaga ühe laua taga istuda ja koostööd teha. Mul on see kala võibolla tekkinud juba 

koolipõlvest. Oli vastik tüüp ja  nüüd ta tahab, et ma hakkaksin temale midagi töötama välja” 

“Isiksuste konflikt pigem, mitte huvide. Isiksused on kunagi põrkunud, mingil põhjusel ja 

kanduvad edasi isikute peal.” 

“Giidide Liit püüab teha koostööd mingil määral ja mõned asjad ka õnnestuvad. Loodusgiidide 

Ühendust nad tõrjuvad igati. Ütlevad, et tahame teha koostööd, aga  ei anna teada, kus on 

eksam. Ei kutsu meid eksamikomisjonile. Teevad kõik endast oleneva, et me sinna 

eksamikomisjoni ei saaks,  et ei saaks eksameid vaatama minna. Nagu ei oleks olemas. Parem 

ongi kui ei oleks olemas. Siiski teatud loodusgiidide sektoritega nad teevad koostööd ja tundub, 

et päris kenasti saavad hakkama.”  

Ettevõtjad leiavad, et koostöö koolidega peaks samuti olema tõhusam: 

“Mina küll ootaks, et mulle praktikante saadetaks. See, et täna õpilased praktikat 

saaksid,  seda ei peeta väga oluliseks.  Jah nendega on tüli, aga nende hulgas on ka asjalikke. 

Esiteks, miks nad mulle meeldivad, sest nad märkavad minu tehtud vigu, mida ma ise ei märka 

enam.” 
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“Ma ei ole kuulnud, et ükski haridusasutus oleks meie poole pöördunud, et mis meile vaja on. 

Loomulikult me võiks ka ise minna haridusasutuse juurde, et võiksite mingeid asju teistmoodi 

teha.”  

Vastupidiselt ettevõtjate arvamusele, leiavad kõik neli kutseharidusasutust, et koostöö 

valdkonna ettevõtjate ning haridusasutuste vahel on väga hea:  

“Meil on palju õppejõude ja külalisõppejõude tööturult, nad on oma eriala spetsialistid. On 

tihe koostöö. Kaasatud läbi õpetamise.” 

“Võibolla Läänemaa Turismi kaudu ongi kontakt kõige suurem, seal on kokkusamised päris 

sageli. Igasugune koostöö meilide ja kodulehe kaudu. Õppekava arenduse teemadel mõtted, 

töötajate saamiseks kas on huvi või tahtmist, kas kuskile on vaja kedagi.” 

“Koostöö toimib küll. Me teeme suviti nt. koostöös linnatuure. Sasta tagasi oli  Wellfest, 

pakkusime tasuta selle raames giidituuri. Pidevalt hoiame kätt pulsil  turismiinfokeskusega. 

Me ikka küsime ja uurime, kuidas ja mis ning teeme ümarlaudu. Ja kui neil on vaja abi, siis 

vastavalt vajadusele aitame”. 

“Koostöö käib mitmel tasandil. On kaasatud õppekava arendusse. Siis kõige suurem kasutegur 

on see, et praktikud käivad õpetamas. See koostöö, et käime ise ettevõtetes, neid teenuseid 

tarbime läbi õppereiside. “ 

Samuti leiavad kõrgharidust pakkuvad koolid, et koostöö on ettevõtjatega hea:  

“Me oleme nagu üsnagi heas koostöös. Kõik töötavad ülikooli kõrvalt mingisuguse 

ettevõtlusega, kas vabakutselisena või mingi konkreetse ettevõtte all juba . Noh selles plaanis 

on väga hea juba. Kerge profesionaalne kretinism käib kõigil kaasas.”  

“Võimalus kaasata ettevõtjad ja kõik see, mis puudutab välitegevust ja varustust, püüame viia 

tudengid välja, et nad seda prooviksid kogenenud ettevõtjate käe all. Kui on ettevõtluse ained, 

siis käiakse ka mööda ettevõtteid. Sügisel käisime kolmanda kursusega lausa Soomes tooteid 

ja teenuseid vaatamas.” 

Sarnaselt koolidele, leiavad ka avalikus sektoris töötavad inimesed, et koostöö ettevõtjatega on 

hea:  
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“Oma näite peal pean ütlema, et hästi. Käin koolis ja loodan eksami ära teha. Olen ka 

omavalitsuse esindaja, vallavanem olen. Kõik on esindatud. Väikeses kogukonnas ja saarel 

tean, kes on giidid.Suurematest kohtades on see keerulisem.” 

“Tihe suhtlemine toimub küll, riiklik sektor suhtleb ettevõtjatega. Üksipäini ei saa midagi ära 

teha, EAS ise ei müü midagi. Tal peavad olema sõnumite taga keegi, kes müüb midagi.” 

Siiski  nõustuvad ettevõtjad üksüheselt,  et sujuv koostöö partnerite vahel mõjub kogu 

piirkonna arengule soodsalt:  

“Konkurentsi eripära on see, et sa pead seda konkurenti kiitma, et tekitada usaldust, mitte 

laitma, muidu mõtlevad inimesed, mis siin viga on. “ 

“Nii väikeses mullis nagu loodusturism on, ei ole tüli kunagi edasi viib jõud olnud.Muidugi 

inimlik on alati kakelda, ei ole midagi sinna parata. See on sisseehitatud. Geenid on need, mis 

meid juhivad ja geen tahab alati haarata kõige suuremat osa.”  

Teatud osapoolte vaheline koostöö tuli uurimuses rohkem ilmsiks ning on see on  kajastatud 

tabelis 3.  

 

Tabel 3. Koostöö erinevate osapoolte vahel 

 Esimene osapool  Teine osapool Esimese osapoole arvamus koostööst 

teise osapoolega 

Ettevõtjad Eesti Giidide Liit Komplitseeritud 

Ettevõtjad Haridusasutused Võiks parem olla 

 Haridusasutused  Ettevõtjad  Koostöö on hea 

 Avalik sektor  Ettevõtjad  Koostöö on hea 

 

 

Põhjused peituvad eelkõige inimeste vahelistes suhetes. Mitteaktsepteeriv suhtumine teatud 

inimeste vahel on kestnud aastaid, mistõttu sujuv koostöö  kahe osapoole vahel on olnud siiani 

nõrk. Vastajad siiski leiavad, et tihe koostöö kõikidel tasanditel tagab Eesti konkurentsivõime 

tervikuna, mistõttu tuleb tulevikus rohkem tähelepanu pöörata sellele. 
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4. ETTEPANEKUD 

 
 

Loodusgiidi koolituse osas on intervjueeritavad toonud välja mitmeid mõtteid ja 

ettepanekuid,  millega käesoleva töö autor nõustub. Lisaks toob töö autor välja omapoolse 

nägemuse loodusgiidide olukorrast Eestis. 

Hetkel toimub loodusgiidide atesteerimine kindlas piirkonnas, näiteks on võimalus atesteerida 

ennast Lahemaa piirkonnas. Loodusgiidid leiavad, et atesteerimine peaks olema liigipõhine mitte 

piirkonna põhine. Giidid, kes tegelevad lindudega või taimedega arvavad, et konkreetse piirkonna 

liigilisest koosseisust on veelgi olulisem tunda terves riigis olevaid liiki. Seda põhjendatakse 

sellega, et Eesti on võrdlemisi väike riik ning turist soovib Eestist tervikpilti saada.  

Korrektse andmebaasi vajalikkusest, kuhu atesteeritud ning kutset omavad giidid koonduksid, on 

samuti ideena välja käidud. Kutset omavad giidid on kutseregististist leitavad, kuid atesteeritud 

giidide kohta eraldi andmebaas puudub (v.a Tallinna Giididel, kellel  on eraldi andmebaas olemas). 

Kui soovime, et EAS saaks meid edukalt välisturgudel turundada, oleks äärmiselt vajalik 

süstematiseeritud andmebaas litsenseeritud giididest. Initsiatiivi peaksid siinkohal üles näitama 

giidid ise. 

Kõik uurimuse osapooled nõustuvad, et Eesti potentsiaal loodusturismi valdkonnas on järjest 

kasvamas, mistõttu kvaliteetne loodusgiidide koolitus on oluline.  Peamise probleemina 

nähakse suursündmusi. Selle aasta suursündmuseks on  Laulupidu ning turistidel on soov lisaks 

kultuurilisele elamusele tutvuda ka Eesti loodusega. Antud perioodil on turu nõudlus 

loodusgiidi tööle suur, aga inimesi, kes turu nõudlust rahuldaksid, ei ole piisavalt. Üks 

lahendustest võiks olla koolituskeskuse loomine eesmärgiga koolitada juba 

valdkonnas  töötavaid inimesi või uusi huvilisi, kes saaksid vajadusel panustada  loodusgiidi 

teenuse pakkumisega. Selle aasta märtsis käisid ATTA esindajad koostöös haridusasutuste ja 

ettevõtjatega Eesti Maaülikoolis töötuba läbi viimas, mis oli seotud loodusgiidi standardite 

parandamisega. See andis hea sisendi tulevaseks koostööks nii antud organisatsiooniga ja 

kohalikel asjalistel omavahel (Adventure Travel News 2019). 
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KOKKUVÕTE 

 

 

Üha mobiilsemalt arenevas maailmas tekib traditsioonilise giidimise kõrvale ka üha enam 

alternatiive. Rahvusvahelisel tasandil kasutatakse üha enam teenust local guide, mis võimaldab 

huvilisel leida internetist kohalikke, kes on meeleldi nõus olema teejuhiks uues sihtkohas. 

Populaarsemaks on muutunud ka rakendused, mis pakuvad vajalikku teavet turimiobjektide 

kohta, võimalust jagada läbitud marsruute, videosid ja blogisid. Giididel, nagu iga teise 

valdkonna töötajatel, tuleb  pidevalt kohaneda turu vajadustega, et olla oma valdkonnas 

konkurentsivõimeline. 

Antud töö eesmärgiks on teada saada, milline on loodusgiidi koolituse pakkumine ja nõudlus 

loodusgiidi teenuse järele  Eesti turismimaastikul ning selle arengusuunad. Koolitajaid, kes 

loodusgiidi tööks vajalikke oskusi õpetavad, on nii erialaliitude, erinevate ühenduste, kui 

haridusasutuste hulgas ning sageli on pakutav õpe erineva nimetusega. Selleks, et teada saada, 

milline on pakkumine loodusgiidi töö koolitamisele, kaardistas töö autor esmalt antud 

valdkonda puudutavad organisatsioonid ning nende õppe sisu. Antud aspektist lähtuvalt uuris 

töö autor, kas  vastavat koolitust saanute hulk on tasakaalus turu vajadustega või tegelevad 

koolitajad loodusgiidide ülekoolitamisega.  Koolituse pakkumist silmas pidades uuris töö autor 

ka seda, kas loodusgiidi kutset peetakse vajalikuks ning, kas praegune kutse andmise kord on 

jätkusuutlik või vajaks edasiarendamist. Uurimuse raames viis töö autor läbi 

poolstruktureeritud intervjuud haridusasutuste, ettevõtjate ja avaliku sektoris töötamise 

kogemust omavate inimeste seas. 

Loodusgiidi koolitust pakkuvate organisatsioonide kaardistusest selgub, et kutseõpet selles 

valdkonnas pakub Kuressaare Ametikool, Haapsalu Kutsehariduskeskus, Tartu 

Kutsehariduskeskus ja  Luua Metsanduskool. Lisaks korraldab giidi koolitusi erinevate 

projektide raames Võrumaa Kutsehariduskeskus. Kõrgharidust antud valdkonnas pakub 

Tallinna Ülikooli rekreatsiooni korralduse eriala ning Eesti Maaülikoolis loodusturismi eriala. 

Kutsekoolide poolt pakutav õppe nimetus on varieeruv, sest õppekavade koostamisel 

lähtutakse, kas giidi või aktiivtegevuste instruktori kutsestandardist. Kõrgkoolide õppekavad 

ei põhine kutsestandardil. Kõrgkoolide õppekavade koostamisel 
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lähtutakse  vastutusvaldkondadest, mis määratakse Haridus- ja Teadusministeeriumi otsusega. 

Töö autor leiab, et  nii peaks see ka tulevikus olema. Töö tulemused on näidanud, et  tööturu 

vajadused süvendatud teadmistega spetsialistide järgi  antud valdkonnas, on samuti kasvamas.  

Loodusgiidi tööks vajalikku erialast õpet pakuvad ka erinevad erialaliidud, looduskoolid, 

ühendused ja matkaklubid, kes oma koolituse teema ja sisu koostamisel lähtuvad 

kutsestandarditest. Koolituse sisu määrab ära selle, millist kutset on koolituse läbinul tulevikus 

võimalus taotleda. Olgu selleks giid spetsialiseerumisega loodusgiidiks, matkajuht või 

nooremtreener. 

Uuringu tulemustest lähtuvalt selgub, et ülekoolitamist loodusgiidide puhul ei toimu. 

Põhjuseks on see, et suur osa inimesi teeb loodusgiidi tööd hobi korras ja põhitöö kõrvalt. Tegu 

on hooajalise tööga ning kohati on headest loodusgiididest kõrghooajal puudus. 

Oluline uurimistulemus on ka see, et ettevõtjad ei pea kutsetunnistuse omamist kuigi 

vajalikuks. Peamiseks põhjenduseks toodi välja see, et  täna saab tööturul teenust pakkuda ka 

ilma vastava tunnistuseta. Tulemusi põhjalikult analüüsides leiab töö autor, et vähene huvi 

loodusgiidi kutsetunnistuse omamise vastu on pigem soetud keeruliste suhetega asjaosaliste 

vahel. Inimeste omavahelised konfliktid kutsesüsteemis on  loodusgiidi kutse andmise 

protsessi siiani pigem pärssinud. Teadlikkust loodusgiidi kutse olulisusest ja vajalikkusest saab 

tõsta vaid siis, kui pöörame tulevikus rohkem tähelepanu koostöö arendamisele kõikidel 

tasanditel ja kõikide osapoolte vahel.  

Toetudes uurimistöö tulemustele leiab töö autor, et kvaliteetse koolitamise järgi on vajadus 

kasvamas. Peamise probleemina nähakse Eestis korraldatavaid suursündmusi, kus turistidel on 

muuhulgas soov tutvuda ka Eesti omanäolise loodusega. Tekib olukord, kus loodusgiidi 

teenuse järele nõudlus on suur, kuid teenuse pakkujaid ei ole piisavalt. Ühe ettepanekuna toob 

töö autor välja selle, et huviliste koolitamisesse antud valdkonnas saaksid panustada  oma ala 

spetsialistid, kes vajadusel tuleksid kokku ja koolitaksid välja nõutud hulga inimesi. Oma ala 

spetsialistidena näeb töö autor juba väga pikka kogemust omavaid giide. Kogemust omavate 

giidide jaoks tekib võimalus osaleda just talle huvipakkuval täiendkoolitusel ning  uutel 

huvilistel tekib võimalus antud valdkonnast aimu saada. Suurema huvi korral  on inimesel 

võimalus hiljem astuda kutsekooli või kõrgkooli ja õppida loodusgiiditööd süvendatult.   
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NATURE GUIDE TUITION IN ESTONIA 

RESUMÉ 

 

In the modern developing world there has been coming more alternatives to traditional nature 

guiding. Internationally  more and more local guide app service is been using.  The local guide 

app allows to find local people from internet, who would like to be a guide in their home town. 

App offers also important information about tourist attractions, opportunities to share crossed 

routes, videos and blogs. Traditional guides must to be competitive, to adapt the  market needs 

in nowadays. 

The aim of this work is to find out the supply to nature guide training and the demand for nature 

guide service in the Estonia and its development directions. Trainers, who are teaching nature 

guide work are among the professional associations, various organizations, and educational 

institutions. The training which is offered, is often named differently. To order to find out  

supply to nature guide work training,   the author of this work mapped all the organizations and 

their content of their learning. From this point of view, the author also examined whether the 

number of trainees who have received the training is balanced with the needs of the market or 

there is tendency to overtraining . Moreover, the author also examined whether the nature guide 

certification is considered necessary and whether the current procedure of giving certification 

is sustainable or needs further development. The author of the master thesis conducted semi-

structured interviews with educational institutions, entrepreneurs and people with experience 

in the public sector. 

Mapped data show, that nature guide training is offered in  Kuressaare Vocational School, 

Haapsalu Vocational Education and Training Centre , Tartu Vocational Education Center and 

Luua Forestry School. Higher education in this field are offering Tallinn University and 

Estonian University of Life Sciences. The name of the training which is offered by the 

vocational schools is variable, as the curriculum is based either on guide standard or on the 

activity instructor standard.  Higher education curricula are not based on guide standard. The 

curricula of higher education institutions are based on different responsibility fields, 

determined by the decision of the Ministry of Education and Research. The author believes that 
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this should be the case in the future as well.  The results of this work have shown that the needs 

of the labour market with in-depth knowledge in this field are growing. 

Different professional associations, nature schools, organisations and travel clubs are also 

offering the professional nature guide training. Training content is usually based on nature 

guide or activity instructor standard. 

The results of the study show that there is no over-training among nature guides. It is a seasonal 

job, and sometimes there is not enough good nature guides, especially in the high season. 

Another important research result is that entrepreneurs do not consider guide certification as 

an essential thing. The main reason is that today the service can be provided on the labour 

market without guide certification. By analysing the results thoroughly, the author of the thesis 

finds that the lack of interest is deeply connected with the matter of complex relationships 

between the parties involved. Personal conflicts in this system have hampered development of 

nature guide  certification and profession.  Awareness and necessity of the nature guide 

certification can only be raised if we pay more attention to developing cooperation at all levels 

and between all parties in the future. 

Based on the results of the research, the author of the thesis finds that the need for quality 

training is increasing. For example, big events in Estonia creates situations where demand for 

nature guide services is high, but there are not enough service providers. As one suggestion, 

the author of the thesis points out that the training for nature guides could be conducted by 

professionals, who  come together and educate required number of people if needed.  

Specialists, who conduct trainings, could be persons, who have very long experience in this 

field.  For experienced guides, it is opportunity to take part in complement training and  new 

beginners  have an option to get an overview of this field.  In case of deep interests, there will 

stay opportunity to study nature guide work in  vocational school or university.   
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Lisa 1. Intervjuu küsimused õppekava juhtidele 

 

1. Milline on haridusasutuste roll loodusgiidi temaatikas? 

2. Milliseks peate loodusgiidide õpet Eesti haridusmaastikul?  

3. Millistest osadest koosnevad loodusgiidi õppekavad? 

4. Kuidas Teie õppekava sisu lähtub muutustest tööturul? (Küsimus õppekavarühma juhile) 

5. Kuidas on õpingute läbimisel omandatavad kvalifikatsioonid vastavuses giidi kutsestandardi 

kompetentsiga? 

6. Kuidas toetavad  rakendatavad õppemeetodid õpilase  konkurentsieelist tööturul? 

7. Kuidas hindate praktilise õppe osakaalu õppekavas? 

8. Milline on akadeemilise ülikooli rolli  loodusgiidi temaatikas?  

9. Milline on koostöö õppeasutuse ja valdkonna ettevõtjate vahel?  

10.Milline on olnud  vilistlaste hinnang ( tagasiside) õppetööle? 

11. Milline on olnud ettevõtjate hinnang (tagasiside) õpilastele? 

12. Milline on Teie arvates loodusgiidide tase ? (ühtlane või ebaühtlane? )  

13. Milline institutsioon peaks Eestis loodusgiidi kutse ja atesteerimise eest vastutama ja selle 

temaatikaga tegelema? 

14. Kuidas te hindate avaliku- ja erasektori ning haridusasutuste koostööd loodusgiidi kutse  

andmisel?  

15. Millised on Teie ettepanekud seoses õppekavaga?  

 

 

Lisa 2. Intervjuu küsimused ettevõtjatele 

 

1.Milline on profesionaalste loodusgiidide osakaalu tähtsus Teie  teenuste pakkumisel?  

2. Kas tänases majandussituatsioonis on loodusgiidide koolitamine tasakaalus turu vajadustega 

või tegeleme loodusgiidide ülekoolitamisega? (Näiteks, õppeasutused ja õpilased- kas kõigil 

on ka tulevikus tööd antud valdkonnas) 

3. Milline institutsioon peaks Eestis loodusgiidi kutse ja atesteerimise eest vastutama ja selle 

temaatikaga tegelema?  

4. Kui oluline on Teile, et loodusgiid oleks atesteeritud ? Kui ei ole oluline. 

a. Kuidas Te ettevõtjana veendute loodusgiidi teenuse pakutavas kvaliteedis?  
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5.  Kas Teie ettevõtte giidid on atesteeritud ja omavad kutset. Kui ei, siis miks?  

6. Kuidas hindate loodusgiidide õpetamise kvaliteeti Eestis?  

7. Kuidas hindate Eesti loodusgiidide konkurentsivõimet rahvusvahelisel tasandil? 

8. Kas loodusgiide peaks litsentseerima ning kes seda tegema peaks?  

9. Kuidas tõsta ettevõtjate huvi litsenseeritud loodusgiidide vastu?  

10. Millised ootused on üha enam teadlikemal klientidel loodusgiididele? 

11.Kuidas on loodusgiidide kompetentsid vastavuses personaalse 

klienditeeninduse       põhimõtetega? Erijuhtumid nt erivajadustega klient. 

 12. Kuidas te hindate avaliku- ja erasektori ning haridusasutuste koostööd loodusgiidi kutse 

andmisel?  

 13. Kuidas tagada erinevate põlvkondade loodusgiidide jätkusuutlikkus ka tulevikus? 

 14.Kuidas hindate loodusgiidide järelkasvu?  (Y-põlvkond ja loodus) 

              

 

Lisa 3. Intervjuu küsimused avaliku sektori töötajatele 

 

1.Kuidas on Eestis loodusgiidide kutse andmine ja atesteerimine reguleeritud?  

2.Milline on avaliku sektori roll selles protsessis?  

3. Kuidas on avalik sektor taganud loodusgiididele soodsa keskkonna turismisektoris?  

4. Kuidas avalik sektor kontrollib loodusgiidide kvalifikatsiooni, kas see on vajalik?  

5. Milliste meetoditega analüüsite loodusgiidide tulemuslikkust? 

6. Kuidas hindate loodusgiidide üldist taset Eesti turismimaastikul ning kui jätkusuutlik on 

praegune kutse andmise kord?  

7. Kuidas tõsta loodusgiidide motivatsiooni kutsetunnistuse taotlemiseks?  

8. Milline on Teie koostöö turismihariduse pakkujatega? 

9. Milline on Teie koostöö ettevõtjatega? 

10.Milline on meie loodusgiidide valmisolek seoses loodusturismi tulevikutrendidega?  

11. Mida oleks Eestil õppida meie lähinaabrite praktikatest?  

12. Mida peaks senises praktikas muutma, et meie loodusgiidid oleksid tunnustatud ka 

rahvusvahelisel tasandil  
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13. Milline organisatsioon peaks loodusgiidi kutse ja atesteerimise eest vastutama?  

 

14. Kuidas te hindate avaliku- ja erasektori ning haridusasutuste koostööd loodusgiidi kutse 

andmisel?  
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