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SISSEJUHATUS
Turismimajandus on pidevalt ajas muutuv ja arenev nähtus. Iga ettevõtte, kes sel alal tegutseb,
peab seisma vastamisi erinevate väljakutsetega, sealhulgas ka hooajalisusega. Hooajalisus
mõjutab suuremal või väiksemalt määral kõiki Eestis tegutsevaid turismiettevõtteid. Eestis on
turismi kõrghooajal konkurents tihe ning selleks, et teisi edestada tuleb olla millegi poolest
parem, unikaalsem ja innovatiivsem.
Reisimisest on saanud aina kasvav trend ning vabaaja veetmise võimalus, külastajad
muutuvad aina kogenenumaks ja seetõttu ka nõudlikumaks. Tänapäeva tihedas konkurentsis
tuleb olla kursis muutuvate trendidega ning tuleb osata oma ettevõtet vastavalt muutustele
kohandada. Et hoida ja saada juurde kliente, tuleb täita nende ootusi ning pakkuda neile
parimat teenindust.
Käesolev lõputöö on koostatud teemal „Turismiteenuste arendamise võimalused Ojako
näitel“. Uurimisteema valiku tingis Ojako puhke- ja koolituskeskuse hooajalisusest tingitud
nõudluse kõikumine. Kevadel ja suvel on nende poolt pakutavate teenuste vastu nõudlus suur,
muudel aastaaegadel aga kesine. Uuringu käigus sooviti selgitada välja Ojakot külastavate
klientide arvamust pakutavate teenuste kohta. Peamiseks eesmärgiks oli saada ideid, kuidas
muuta Ojako teenused paremaks või milliseid teenuseid veel pakkuda, et muuta Ojako
klientidele atraktiivsemaks aastaringselt.
Käesolev teema on aktuaalne, sest turismialal tegutsevaid ettevõtteid on palju ja konkurents
tihe. Et olla edukas, tuleb pöörata tähelepanu klientide vajaduste väljaselgitamisele ning
enesearendamisele, seda nii teeninduse kui teenuste/toodete poole pealt. Eesti kliima soosib
turismi suvisel ajal, kuid muudel hooaegadel nõuab turistide ligimeelitamine tõsist mõttening arendustööd. Siinkohal leiabki töö autor, et käesolev teema on aktuaalne ning tähtis mitte
ainult ülal mainitud turismiettevõtte, vaid ka paljude teiste ettevõtete jaoks.
Maamajutusettevõtete nõudlus on tugevalt hooajaline. Et ettevõtmine end ära tasuks tuleb
kõrghooajal teenida kasumit nii palju, et sellest jätkuks kogu aasta püsikulude katmiseks.
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Töötajate jaoks tähendab see kõikuvat töökoormust ning aastaajast sõltuvat palka. Selleks, et
vähendada hooajalisusest tingitud nõudluse kõikumist tuleb ettevõtet pidevalt arendada. Tuleb
luua uusi ja põnevaid teenuseid ning pakkuda erinevaid aktiivse tegevuse võimalusi.
Eelmainitud probleemide põhjal püstitab autor järgneva hüpoteesi: laiendades pakutavate
teenuste ja aktiivsete tegevuste hulka on võimalik vähendada nõudluse kõikumisi Ojako
puhke- ja koolituskeskuses. Lõputöö eesmärgiks on läbiviidud uuringu tulemustele tuginedes
teha ettepanekuid Ojako puhke- ja koolituskeskuses teenuste täiendamiseks vähendamaks
hooajalisusest tingitud nõudluse kõikumisi. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgnevad
ülesanded:


teemakohaste kirjandusallikate ülevaade ja analüüs;



Ojako hetkeolukorra kaardistamine (olemasolevad teenused, peamised sihtrühmad);



uuringu läbiviimine klientide seas, selgitamaks välja olemasolevate teenuste
tugevused, puudused ning võimalused;

 uuringust saadud tulemuste analüüs;
 uuringust tulenevate parendusettepanekute tegemine.
Uurimismeetodina on töö autor kasutanud kvantitatiivset uurimismeetodit, mille raames viidi
Ojako puhke- ja koolituskeskuse klientide seas läbi poolstruktureeritud ankeetküsitlus.
Andmete analüüsimisel kasutati sisuanalüüsi. Uuring viidi läbi täielikult internetipõhiselt,
kasutades eFormulari keskkonda.
Lõputöö koosneb kolmest peatükist. Esimene peatükk hõlmab endas tööga seotud teoreetilisi
käsitlusi, et anda töö lugejatele parem ülevaade käsitletavast teemast. Teine peatükk
keskendub töö keskmes olevale ettevõttele ehk Ojako puhke- ja koolituskeskusele ja nende
poolt pakutavatele teenustele ning peamistele sihtrühmadele. Viimases peatükis antakse
ülevaade läbiviidud uuringu metoodikast, analüüsitakse saadud tulemusi ning tehakse
ettepanekud Ojako teenuste täiendamiseks ja arendamiseks.
Käesoleva töö lisas on välja toodud autori poolt koostatud ja uuringus kasutatud
ankeetküsimustik, pildid Ojako puhke- ja koolituskeskusest ning kaart nende paiknemisest.
Teoreetilise

osa

koostamisel

on

kasutatud

eesti-

ja

inglisekeelseid

raamatuid,

artiklikogumikke ja internetiallikaid. Töö illustreerimiseks on lisatud tabeleid ja jooniseid.
Töö vormistamisel on järgitud Tartu Ülikooli Pärnu kolledži 2010. aasta „Üliõpilaste kirjalike
tööde“ metoodilist juhendit.
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1. TURISMITEENUSTE JA HOOAJALISUSE
TEOREETILISED KÄSITLUSED
1.1

Turism, maaturism, turismiteenused ja nende arendamine

Turismimajandus on pidevalt muutuv ja arenev majandusharu. Selleks, et olla edukas
turismiettevõtja tuleb olla kursis tänapäeval kehtivate trendide ja nende muutustega.
Jätkusuutliku ettevõtte eelduseks on tugev omanäoline ettevõtte kultuur, pidev enese
arendamine ning lähtumine kõikides oma ettevõtmistes klientidest ning nende vajadustest.
Turismi on võimalik defineerida mitmeti. Selleks, et turismi olemust paremini mõista,
käsitletakse alljärgnevalt erinevate autorite poolt esitatud definitsioone.
Eesti entsüklopeedia (Eesti entsüklopeedia... 1996: 625) kohaselt on turism üks aktiivse
ajaveetmise vorme, see on reisimine, mille eesmärk on mingi paikkonna või maa
tundmaõppimine. Kõiki turismireisides osalejaid loetakse külastajateks. Turism on saanud
oluliseks majandusharuks, mis hõlmab reisibüroode ja –korraldajate, reisiveondusfirmade,
majutus- ja toitlustusettevõtete, valuutavahetuskontorite, suveniirikaupluste ning muude
külastajaile teenuseid osutavate ettevõtete ja asutuste (sh lennujaamade ja muuseumide)
tegevust.
Turism on sotsiaalne, kultuuriline ja majanduslik nähtus, mis kujutab endast inimeste
liikumist maadesse ja kohtadesse, väljapoole oma tavalist keskkonda isiklikel või ärilistel
eesmärkidel. Turism omab mõju majandusele, looduslikule ja tehislikule keskkonnale ning
kohalikule kogukonnale. (Understanding Tourism... 2012). Niininen jt (2006: 178)
kirjeldavad aga turismi, kui unikaalset toodet, mis kätkeb endas immateriaalsete unistuste ja
soojade mälestuste müümist.
Turism on aktiivne tegevus, mida tehakse üksi või koos grupiga, see kätkeb endas liikumast
ühest kohast ja/või riigist teise. Liikumise käigus täidetakse konkreetseid ülesandeid või
külastatakse teatud kohta/kohti, eesmärgiga veeta lõbusalt aega ja tutvuda erinevate
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kultuuridega. Veel võib olla põhjuseks oma teadmiste suurendamine teiste riikide, nende
kultuuri ja ajaloo poole pealt. (Central Department... 2012)
Toomani (2010: 34) arvamuse kohaselt on turism majandusharu, mis puudutab pea kõiki teisi
majandusharusid. Heal tasemel ja hästi toimiv turismimajandus saab tekkida, eksisteerida
ning areneda ainult juhul, kui seda toetab riigi turismipoliitika, kohalikud ettevõtjad,
kogukonnad ja tugev omavalitsus. Eri osapoolte koostöö tulemusena tekkiv sünergia on üheks
eelduseks piirkonna kui terviku parema käekäigu kujunemisel.
Turismimajanduses on edukuse võtmeks klientide saamine ning nende hoidmine. Sellest
tulenevalt vastutavad ettevõtjad ise klientide silmis imago loomisel, kui see on hea ja
usaldusväärne, tulevad nad suure tõenäosusega ettevõttesse tagasi. Isegi kui klient ei pöördu
organisatsiooni tagasi, võib ta läbi oma meeldiva kogemuse jagamise olla hea ettevõtte edasi
turundaja teistele potensiaalsetele klientidele. (O’Shannessy et al. 2002: 205)
Eesti riikliku turismiarengukava (2006) järgi on turismimajandus viimastel aastatel jõudsasti
arenenud – on kasvanud nii nõudlus kui pakkumine. Arenenud riikide elanikkonna hulgas
suureneb vanematesse vanuserühmadesse kuuluvate reisijate arv, samuti on nooremate
vanusegruppide seas järjest rohkem neid, kes on külastanud paljusid sihtkohti ning kelle jaoks
on reisimine harjumispärane tegevus. See aga tähenda, et tarbija muutub pakkumiste hulgas
valimisel järjest kriitilisemaks ning pöörab tähelepanu teenuste hinna ja kvaliteedi suhtele.
Turism on üks võtmevaldkondi Eesti majanduses. Et saada turismist kasu nii majanduse-,
keskkonna- kui sotsiaaltasandil, tuleb teha täna õigeid otsuseid (Edgell 2006: 1).
Maaturismiga on tegemist sihtkohtades, kus elanike arv on alla 10 000 ning asustustihedus
väiksem kui 150 inimest/km2 – seega umbes 2/3 Eesti turismist on maaturism. (Ardel 2004:
5). Ojako puhke- ja koolituskeskus asub maapiirkonnas, kus asustustihedus on madal, seega
kategoriseerub ta maaturismi alla.
Maaturism on Eestis 90-ndatel aastatel kiire arengu läbinud tegevusala, milles leiavad
rakendust nii üksikisikus (nt matkajuhid), väiketalud (nt kodumajutus) kui väikese- ja
keskmise suurusega ettevõtted (laagrid, külalistemajad, motellid). Maaturismil on leviala üle
kogu Eesti. Eriti sobib see looduskaunitesse piirkondadesse, sealhulgas ääremaadele.
Piirkonniti on võimalik turustada lisaks suvele ka talvehooajal (Otepää, Haanja) ning
olenevalt pakutavast tootest (nt seminariturism) ka aastaringselt. (Maaturism 2012)
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Järgnevalt tuuakse välja mitmeid turismiteenuse definitsioone ning kirjeldatakse nende sisulist
olemust. Eesti turismiseaduse (2000) järgi on turismiteenus:


reisiettevõtja poolt reisiteenuse osutamine;



majutus- ja toitlustusteenuse osutamine;



majutusteenuse osutamine;



konverentsiteenuse osutamine;



majutus- ja taastusraviteenuse osutamine;



giiditeenuse, giid-tõlgiteenuse ja reisisaatjateenuse osutamine.

Ülemaailmne

turismiorganisatsioon

(Wourld

Tourism

Organisation)

defineerib

turismiteenuseid järgnevalt: turismi ja reisimisega seotud teenused on teenused, mida
osutavad hotellid, restoranid (k.a. toitlustus), reisibürood, reisikorraldajad, giidid ja teised
seotud organisatsioonid.
Turismitoode/turismiteenus

on

kombinatsioon

teenindusest,

toodetest

ning

teistest

materiaalsetest ja mittemateriaalsetest osadest. See hõlmab kogu reisikogemust, mis algab
kodust lahkumisest kuni tagasi koju naasmiseni. See on individuaalne kogemus, mulje ning
asjad, mida inimene sihtkohas kogeb ja õpib. See on asi, mida ei saa ladustada ega hoiustada
ning see on valmistatud ette kindlale kliendile kindlal ajal. (Sustainable Tourism... 2012)
Turismitoode (Tourist product) on terviklik teenuste kogum, mida pakutakse või müüakse
reisijale ühtse hinna eest (Ardel 2004: 91). Toomani (2010: 54) järgi koosneb turismitoode
tavaliselt mitmesugustest teenustest: transpordist, majutusest, toidukordadest, sündmustest,
vaatamisväärsustest ja tegevusest, aga ka infrastruktuurist, külalislahkusest, atmosfäärist ja
teistest raskesti hoomatavatest komponentidest.
Sõna „toode“ seostatakse tavaarusaamades millegi materiaalsega. Turismitoode ei ole ainult
materiaalne, ta kätkeb endas ka mittemateriaalseid tahku. Turismitootel on 2 osa:


materiaalne osa: rajatised ja infrastruktuur, ruumid, sisustus, mugavused ning hind;



mittemateriaalne osa: teenused, tegevused/üritused, elamused ja kogemused,
suhtlemine ja teenindus, miljöö, õhkkond, ohutus ja turvalisus. (Ardel 2004: 96)

Tooted ja teenused erinevad oma immateriaalsete ja materiaalsete sisendite osakaalu poolest.
Enamikul juhtudel ei lähe materiaalsed vahendid, mis võimaldavad lubatud elamust teoks
teha, klientidele korda; neile läheb korda tulemus või elamus ise. (Kotler et al. 2003: 71).
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Mittemateriaalne turismitoote osa on põhiline, miks külastaja tagasi tuleb (Neidhardt et al.
2000, viidatud Ardel 2004: 96 vahendusel).
Turism, kui üks suurimaid majandusharusid, esindab märkimisväärselt suurt osa
teenindussektoris. Võrreldes teiste teenustega, on turismimajanduses tähtsaks suunaks
kliendile

kogemuse

pakkumine.

Teenustele

on

omased

järgnevad

tunnusjooned:

immateriaalsus, lahutamatus, muutlikkus, säilitamatus. Immateriaalsuse all peetakse silmas, et
teenust pole võimalik enne tarbimist näha, tunda, kuulda, maitsta ega nuusutada. Lahutamatus
tähendab, et teenuse tarbimist ei saa lahutada tema valmistamisest. Muutlikkus seisneb
erinevuses, kuidas, kelle poolt ja kuna teenust osutatakse. Teenus kaasab valmistajaid ja
tarbijaid ehk teenus sõltub nende kahe koostööst, seetõttu on neid raske standardiseerida.
Kuna teenuseid ei saa ladustada, on nad säilitamatud. (Hsu et al. 2008: 13-15)
Kuigi reisimine ja turismisektor on osa teenindussektorist ja selletõttu jagab mitmeid samu
teenuse tunnusjooni, on turismisektoril eraldi ainuomaseid teenuse tunnusjooni. Nendeks on
hooajalisus, ebaselge omand, vastastikune sõltuvus, tundlikkus kriiside osas, fikseeritud
võimsus, lühem kokkupuude teenusega, rohkem emotsionaalseid ostukaebusi, suurem rõhk
väärtustel ja kujutlusel, suurem jaotuskanalite valik ning lihtsam teenuste kopeerimine. (Hsu
et al. 2008: 15)
Tarbija jaoks on toote tuumaks elamus. Täiusliku külastuselamuse loomiseks on vaja
meeldivat keskkonda, heatasemelist infrastruktuuri ja inimesi, kes erinevaid teenuseid
osutavad. Elamuse tootmise protsessis osaleb ka klient. Seega ei ole turismitoode pelgalt
ressursside kogum, vaid on ettevõtte ja/või piirkonna võimaluste ja oskusteabe (Know-how)
ning külastaja koosmõju praktiline tulem. (Ardel 2004: 92)
Turismiteenused peaksid olema unikaalsed ja meeldejäävad kogemused turistide jaoks, kes
kogevad mitmeid teenuseid erinevate pakkujate poolt kogu reisi vältel. Seega on kogetud
teenuste kogum seotud turisti tervikkogemuse loomisega. Iga teenusteketi element täidab
turisti erinevaid vajadusi, nagu näiteks transport, toitlustus, majutus, meelelahutus ja puhkus.
Et klient oleks rahul ja saaks meeldejääva kogemuse, peavad nende ootused vastama
tegelikult kogetud teenustele. Iga ebaõnnestunud teenusekogemus kogu teenusteahelas võib
tähendada, et klient ei tule samasse sihtkohta enam kunagi tagasi. (Hsu et al. 2008: 17)
Turismiettevõtjad opereerivad konkurentsitihedal turul, seetõttu peavad nad suutma teistest
sarnaseid tooteid/teenuseid pakkuvatest ettevõtetest millegi poolest eristuma. Selleks, et
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diferentseeruda on võimalik kasutada kolme eristumise taktikat, milleks on teenuse-, tootevõi hinna diferentseerumine. Paljud ettevõtjad peavad kõige paremaks eristumise strateegiaks
pakkuda suuremat ja paremat valikut tooteid või üksikuid teenuseid. (O’Shannessy et al.
2002: 205-206)
Maaturismis on põhi- ehk peateenuseks enamasti majutus koos toitlustusega ning tegevuste ja
elamuste korraldamine. Turist ei tule sihtkohta ainult selleks, et seal süüa või magada.
Tavaliselt soovib külastaja midagi, mis teda argipäevast välja tooks ja laadida aitaks: kogeda
midagi põnevat ja meeliköitvat, avastada midagi uut või taasleida unustatud vana. Talle on
olulised ka soe vastuvõtt, maalähedased ehitised ja tervislik värske maatoit. (Ardel 2004: 55)
MTÜ Eesti Maaturismi poolt läbiviidud uuringus (Nõudlus madalhooajal... 2006: 10) selgus,
et nii eestlaste kui välismaalaste majutused Eesti maapiirkondades kasvavad. See toob
omakorda kaasa vajaduse kasvava teenuste ja toodete valiku suhtes. Suurim nõudlus on
erinevate 3-5 päevaste aktiivse puhkuse ja loodusturismi toodete järele ja seda aastaringselt.
Uuringus on tehtud kokkuvõte teistest uuringutest, kus tuuakse välja nõudlust mõjutavad
aspektid. Nendeks on:


Lisateenused: ööbimiskoha läheduses peaksid olema võimalused nii kohaliku kultuuri
ja loodusega tutvumiseks kui ka spordi harrastamiseks.



Tootearendus loodus- ja aktiivse puhkuse toodete osas: pakkujad peaksid suutma
turule tulla millegi omapärasega, teistest erinevate toote või teenuste suurema
valikuga.

Näiteks

giidiga

loodusretked,

kohaliku

toidu

valmistamise

võimalused/kursused, kohaliku käsitööga tegelemine jms.


Lubatud tegevuste toimumine: ööbimiskoha ümbruses pakutavate tegevuste toimumise
tagamine – välja reklaamitud tegevused peavad toimuma.



Mitmekülgsus: eelistatakse neid ettevõtjaid, kes suudavad pakkuda täielikku paketti
või vähemalt anda täpseid juhiseid lisategevuste kohta, mitte ei paku vaid
ööbimisvõimalust.



Ajaloo ja traditsioonide kasutamine: liiga vähe rakendust leidnud. Eesti ajalugu ja
traditsioone saaks paremini kasutada meelitamaks ligi turiste ka madalhooajal,
mõningast edu selles valdkonnas on toonud saksa turistid.

Eestis on aktiivse puhkuse tooteid defineeritud küllalt kitsalt ja need hõlmavad peamiselt
füüsilist pingutust nõudvaid tegevusi. Maailmas vaadatakse aktiivset puhkust palju laiemalt ja
seal on ka Eestile hooaja pikendamiseks olulisi komponente. Aktiivsed tegevused (ka puhkus)
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on maailmas defineeritud kui kõrge kvaliteediga, sotsiaalselt vastutustundlik ning
ökoloogiliselt säästlik reisimisviis teistesse riikidesse ja piirkondadesse, kus kombineeruvad
elemendid öko-, loodus- ja seiklusturismist, kultuuri ja teadvusturismist (enese harimine),
tegevused (füüsiline pingutus) ja tegelused (tegevused, milleks ei ole vaja füüsilist pingutust)
ning seda kõike ühendab aktiivsest osalemisest saadav elamus. Kellele aga füüsiliselt aktiivne
liikumine liiga raske on või ilmastik selleks sobiv pole, on parim võimalus tutvuda kohalike
oludega läbi aktiivsete puhketurismi tegevuste – mängida golfi, kalastada, minna paadiga
merele, teha käsitööd või osaleda söögitegemise kursustel. (Ibid.: 11)
Turismiteenuste ja –toodete pakkumisel on tähtis tagada klientide rahulolu. Kotleri (2002:
124) arvamuse kohaselt on uue kliendi ligimeelitamine viis korda kallim kui olemasoleva
kliendi rahulolu saavutamine. Ta lisab, et firmadel on põhjust jälgida, et kliendid oleksid
pakutavate toodete ja teenustega rahul ning kliente ei saa pidada iseenesestmõistetavateks.
Tänapäeval kurdavad inimesed palju halva teeninduse üle. Kui varem leiti ümbritsevas
keskkonnas materiaalseid vigu, siis tänapäeval on muutunud aina tähtsamaks mittemateriaalsed aspektid. Üldjuhul ootavad kliendid, et teenindus muudab toote kasutamise
võimalikuks või vähemalt kergemaks, tõstavad elukvaliteeti, leevendavad väsitavat igapäeva
rutiini ning loovad seeläbi rohkem isiklikku vabadust ja kogemusi. Kahjuks peavad paljud
kliendid saadud kogemustes pettuma, tihti on põhjuseks kommete ja etiketi vaegus:
ebasõbralik personal, pikad ooteajad, lõputud formaalsused, ebakompetentsus ning
vastutustunde puudumine. (Mager 2004: 19)
Kuna ettevõtte eesmärk on pakkuda tarbijale kvaliteetset toodet/teenust, siis tuleb kvaliteediga
pidevalt tegeleda. Et klientide kvaliteediteadlikkus on tõusnud ja ettevõtete vaheline
konkurents tiheneb, on pidev töö kvaliteedimeetmetega väga oluline. Teenuse kvaliteedi
määrab selle kõige nõrgem lüli. Piisab ühe teenuse komponendi kvaliteedi mittevastavusest
kliendi nõudmistele, et muuta teenuse kui terviku kvaliteet tema silmis mitterahuldavaks.
(Rekkor 2006: 98). Lihtsalt teenuse pakkumisel ja kliendi vajaduste rahuldamisel on oluline
vahe. Igaüks võib luua ja pakkuda teenust, kuid nad kõik ei suuda tagada kvaliteeti.
(O’Shannessy et al. 2002: 10)
Kliendirahulolu on psühholoogilise seisundi lõpptulemus, mis põhineb kliendi eelnevatel
tarbimiskogemustel. Kliendirahulolu sõltub viimase võrdlusel tema ootustele ja tegelikult
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saadud kogemusele. Et klientide rahulolu hoida, peavad ettevõtted lubama ainult seda, mida
nad tegelikkuses pakkuda suudavad. (Hsu et al. 2008: 7).
Üldjuhul ostavad kliendid teenuseid ja kogemusi tulenevalt nende tajutavale väärtusele, mida
saadavad teenused ja kogemused neile annavad. Kliendi saadavat väärtust võib defineerida,
kui erinevust kasu ja kulude vahel, ehk kasu, mida klient saab, ning kulud, mis ta kogu
protsessi käigus tegema peab. Siinkohal mõeldakse kulude all peale rahalise väärtuse ka ajaja energiakulu. Turismiettevõtte edukuse seisukohalt tuleb nendele asjadele suurt tähelepanu
pöörata. (Ibid.: 8)
Papatheodorou (2006: 70) veendumuse kohaselt valivad inimesed teenuseid vastavalt teenuse
hinna ja kvaliteedi suhtele. Teenuste kvaliteet on defineeritud klientide poolt ning iga klient
tajub teenuste kvaliteeti isemoodi. Berry, Zeithaml’i ja Parasuraman’i poolt 1992. aastal
läbiviidud teenuste kvaliteedi ja kliendirahulolu uuringust tuleb esile viis peamist kriteeriumi,
mille kaudu kliendid teenuste kvaliteeti hindavad:


materiaalsus: füüsiliste rajatiste, seadmete, personali ja kommunikatsioonivahendite
väljanägemine;



usaldusväärsus: võime täita antud lubadusi täpselt ja usaldusväärselt;



tundlikkus: soov kliente aidata ja luua viivitamatu teenindus;



kindluse tagamine: töötajate teadmised ja viisakus ning nende võimekus anda edasi
usaldust ja kindlustunnet;

 empaatia: hoolimine ja individuaalne tähelepanu.
Kõik viis mõõdet on seotud töötajate sooritusega. Proffessionaalne väljanägemine ja esindatus
aitavad luua teenusepakkujast positiivset imagot ja vähendada rahulolematuse riski.
Teenusepakkuja usaldusväärsus sõltub paljuski töötajate võimekuses teostada planeeritud
teenindus ja muud toimingud. (Hsu et al. 2008: 167)
Ebastabiilses ja aina edasi liikuvas turismimaailmas on probleemiks uute suundade
prognoosimine (Burns 2006: 101). Innovatsioon ja uue teenuse loomine on olulised
strateegilised tunnusjooned kinnitamaks iga majandusharu kasvu ning jätkusuutlikkust. Eriti
oluline on see sellistes valdkondades, kus turg on küllastunud ning kliendid saavad valida
tooteid ja teenuseid üle kogu maailma, nii nagu see on turismisektoris. Terminil
„innovatsioon“ on mitmeid tähendusi, sõna on tulnud ladinakeelsest sõnast „innovatio“, mis
tähendab millegi uue loomist. Pole kahtlustki, et uue toote loomine ja uuendamine loob
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klientidele lisaväärtust, ettevõtjatele aga jätkusuutlikku kasvu. (Peters, Pikkemaat 2005: 1-2).
Walder et al. (2006: 1) arvamuse kohaselt on innovatsioon üks peamisi võtmetegureid, et
saavutada jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline sihtkoht ja/või ettevõte.
Ettevõte, kes on otsustanud oma tooted/teenused turule tuua, peab ilmselt tõdema, et ei ole
võimalik kõigi tarbijate vajadusi ühtviisi hästi rahuldada. Tarbijad

erinevad oma

väärtushinnangute, soovide ja vajaduste poolest. Igal tarbijal on lugematu hulk vajadusi,
millele otsitakse lahendust ühel või teisel viisil. Kogemused näitavad, et kui ettevõte püüab
kõigile midagi pakkuda, saab tulemus olla vaid keskpärane. Püüdes rahuldada keskmist
klienti,

ollakse

keskpärane

kõiges.

Organisatsioonil

tuleks

keskenduda

kindlale

tarbijaskonnale ja nende vajadustele. (Rekkor 2006: 66)
Toote/teenuse väljatöötamine või olemasolevate arendamise protsess saab alguse uute ideede
otsingust. Ideid saadakse ettevõtetesisestest allikatest, nt klientidelt, töömeeskonnalt,
konkurentidelt, ajakirjandusest. Ideede kogumine on pidev protsess ja iga asjalik töötaja käib
pidevalt ringi, „silmad lahti“ ning talletab huvipakkuvaid ideid tootearenduse tarvis ehk
ideede otsimine ja kogu tootearendustöö ei peaks olema vaid tegevjuhi asi. Uute
toodete/teenuste väljatöötamine on mahukas töö, see ei ole ühekordne üritus ega projekt, see
on pidev tegevus. Kogu protsessi vältel peab sihiks olema klientide vajadused, samuti tuleb
silmas pidada ettevõtte äriideed ja põhieesmärki. (Ibid.: 103-104)
Past (2007: 82-83) toob välja, et nii tooteid ja teenuseid pakkuvate organisatsioonide kui ka
sihtkoha töötajad ei peaks olema lihtsalt lojaalsed, vaid „ettevõtte nägu“ – mõistma ning
uskuma organisatsiooni või sihtkohta ning tema pakutavate teenuste headusesse ning
vajalikkusesse ühiskonnas. Ainult tugev meeskond suudab pidevalt areneda ise ning arendada
kogu organisatsiooni ja sihtkohta, sealhulgas tõsta pidevalt mainekuvandit ning brändi
väärtust.
Rekkori (2006: 20) arvamuse kohaselt on ettevõttes tähtsaimal kohal külastaja vajadused.
Ettevõte jääb turule juhul, kui ta tuleb vastu kliendi vajadustele. Hales (2006: 96) on
seisukohal, et aina suureneva konkurentsiga keskkond suurendab ettevõtte jaoks vajadust olla
hea strateegilise kohanemisvõimega, paindlik ning pigem teenustele ja teenindusele
orienteeritud.
Turism on aina edasi arenev nähtus maailmas. See on majandusharu, mis on mõjutatud nii
riigi poliitikast kui kohalikust kogukonnast. Selleks, et olla edukas turismiettevõtja, tuleb
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jälgida majanduses toimuvaid muutusi, seda nii tegutsevas riigis kui mujal maailmas.
Muutused

mõjutavad

inimeste

eelistusi,

konkurentsi

ettevõtluses,

tekivad

uued

seadusandlused ning muutuvad sotsiaalsed ja majanduslikud trendid (O’Shannessy et al.
2002: 25). Tuleb arvestada, et turism on levinud vabaaja veetmise tegevus ning tänapäeva
kliendid on kogenud, haritud ning ei lepi vähima kui väga hea teenindusega.

1.2

Hooajalisuse teoreetilised käsitlused

Butler (2001: 5) defineerib hooajalisust kui ajutist tasakaalu puudumist turismis, mida võib
väljendada mõõdetavate näitajate kaudu, nagu näiteks külastajate arv, nende poolt tehtud
kulutused, liiklustihedus maanteedel ja muud transpordivormid ning tööjõud ja ligipääs
vaatamisväärsuste juurde.
Hooajalisust vaadeldakse sageli kui turismimajanduse peamist probleemi ning seda peetakse
vastutavaks selles majanduses raskuste loomisel. Siia alla kuuluvad probleemid nagu ligipääs
kapitalile, püsiva personali leidmine ning hoidmine, investeeringute madal tulusus, mis
tekitavad sealhulgas kõrgeid opereerimise riske ning probleemid, mis on seotud rajatiste
ülekoormusega. (Ibid.: 5)
Hooajalisust nähakse kui murekohta paljudes piirkondades ja majandusharudes, kuna see
tekitab hoonete kasutamises ja selle koormuses hüppelisi ebatasasusi. Enamus turismi
infrastuktuuri põhiosasid peavad olema piisavalt suured, et mahutada kõrghooajal inimesi,
samas kui on aegu, mil seisavad hooned ja muud rajatiselt pikki perioode mitteproduktiivselt
tühjana. Paljudes piirkondades on tehtud jõupingutusi vähendamaks hooajalisust. Sealhulgas
on võimaluseks pikendada põhihooaega luues alternatiivseid hooaegasid, mis põhinevad
atraktsioonidel, turgude laiendamisel, atraktsioonide loomisel madalhooajal (nt festivalid,
sündmused) ning majanduslikel stiimulitel (nt erinevad maksusüsteemid ja hinnakujundus eri
hooaegadel). (Butler 2000: 522)
Turisminõudluses on hooajalisus üks järjekindlamalt esinevaid küsimusi, eriti tugevalt
puudutab see külma kliimaga keskkondi. Sagedalt omaksvõetud arvamus on, et hooajalisus
esitab ärilist väljakutset sihtkohtadele ja üksikult tegutsevatele ettevõtjatele. Toetudes sellisele
analüüsivormile, nähakse hooajalist nõudlust kui:


oluliste ajajärkudega lühike äritegevuse hooaeg, mil ollakse suletud või tegutsetakse
vähendatud tööajaga;



vajadus teenida lühikese ajaga aastatulu, et kaetud saaksid kõik 12 kuu püsikulud;
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põhikapitali alakasutamine, mis on jäik, üldiselt ebaselge alternatiivne kasutus;



sellest tulenevalt probleemid, meelitamaks sissetulevaid investeeringuid;



probleemid, säilitamaks suhteid tarnijatega (lühikese tegevusaja tõttu);



probleemid, tagamaks jätkusuutlik toetus transpordi pakkujatelt, näiteks lennufirmad
ja laevakompaniid, kes pole nõus investeeringute kohustusega ainult kõrghooajal;



pigem lühiajaline kui pikaajaline töö, mis loob olukorra, kus madalhooajal pole
inimestel tööd või tekib ajutine väljaränne;



probleemid teenuste ja toodete kvaliteedi säilitamisega, kuna puuduvad püsivad
pikaajalised töötajad. (Baum, Lundtorp 2001: 1-2)

Hooajalise nõudluse varieerumise mõju on üks domineerivamaid poliitilisi ja operatiivseid
turismialaseid muresid, seda nii avaliku- kui ka erasektori jaoks. Temas nähakse laiemalt
probleemi, millega tuleb tegeleda nii strateegia-, turustamise- kui operatiivtasandil.
Hooajalisus, kui tõsine mure, mõjutab kõiki turismipakkujate käitumise aspekte, sealhulgas
turundust (pakendamine, turustamine, hinnakujundus), tööjõuturgu (töötajate loomus ja
töökvaliteet, oskuste olemasolu, tööhõive jätkusuutlikkus), ettevõtluse rahastamist (rahavood,
hinnakujundus,

investeeringute

ligimeelitamine),

sidusrühmade

juhtimist

(tarnijad,

vahendajad) ning kõiki muid toimingute aspekte. (Ibid.: 1)
Hooajalisusel turismis on kaks peamist lähenemist, millest esimene on loomulik ja teine on
ühiskondlikult tekitatud. Esimene on seotud ajaliste variatsioonidega, mis on eeskätt seotud
kliima ning aastaaegadega, nagu näiteks temperatuuri kõikumine, vihm, lumi, päikesepaiste ja
päevavalgus. Hooajalised variatsioonid on regulaarsed ja korduvad ning eristuvad sõltuvalt
sihtkohtadest, mida kaugemal ekvaatorist, seda suurem kõikumine. (Butler 2001: 6)
Teine hooajalisuse vorm on tekitatud inimtegevusest, see viitab traditsioonilistele ning
seadusest tulenevatele ajalistele muutustele. Viimane hooajalisuse vorm varieerub laiemalt, on
vähem korduv ning on tingitud religioossetest, kultuurilistest, etnilistest ja sotsiaalsetest
faktoritest. Üks kõige levinumaid tekitatud hooajalisuse vorme, mis mõjutab turismi tugevalt,
on riiklikud pühad, koolivaheajad ning tööpuhkused. Algselt olid riigipühad üldjuhul üksikud
päevad, mis ei mõjutanud oluliselt turismi. Alates 19. sajandist on riigipühad muutunud
pikemaajaliseks ning eeldatavalt on see suurendanud turismi tähtsust ning pikamaa reise.
(Ibid.: 6). Alljärgnev tabel 1 aitab saada paremat ülevaadet hooajalisuse mõlemate poolte
mõjust.
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Tabel 1. Hooajalisuse põhjused

LOOMULIKUD MÕJUD
Ilmastik (lume tõttu blokeerunud teed, vihmast mõjutatud rannategevused)
Kliima (päevavalge aeg, temperatuur sihtkohas)
Asukoht (rannik, Alpid, linn, äärelinn)
ÜHISKONDLIK - KULTUURILISED MÕJUD
Vaheajad (koolivaheajad), ühiskondlikud/ religioossed pühad (jõulud, lihavõtted)
Vabaaja veetmise võimalused
Majanduslik olukord (mõjutab reisi kulusid)
Muutused reisi harjumustes, eelistused, motivatsioon
Vajadus muuta ja värskendada keskkonda
Spordihooaeg (suusatamine, lainelauasõit)
Pealinnade lähedus
Konkurents teiste sektoritega
Turismiressursside alternatiivne kasutamine
Tegevusalade võimalikkus
Füüsilised atraktsioonid
Piirangud litsentside tõttu
Turismiettevõtet juhitakse kui teist sissetulekuallikat või lähtuvalt elustiilist
Teiste ettevõtete kaubaseadused

Allikas: Seasonality in... 2008: 12.
Nii turismiettevõtjad kui kohalik kogukond näevad tavaliselt hooajalisust kui probleemi:
eelkõige tunnevad ettevõtjad, et vajavad pikemat hooaega, et teenida piisavalt kasumit, et
tasuda kapitalikulud. Samuti võivad nad kannatada tööjõu puuduses, eriti mis puudutab
oskustöölisi. Mõnes riigis on probleemiks töötajate palkamine ja töölt vabastamine sõltuvalt
hooajalisusest. Kohalikule kogukonnale on aga peamiseks probleemiks kõrge töötusemäär
madalhooajal ning tööjõupuudus kõrghooajal. (Lundtorp et al. 2001: 90)
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„Hooajalisus“ on mõiste, mida on turismialases kirjanduses rohkelt kajastatud. Olles niivõrd
laialt levinud, on kõik turismiettevõtted ja piirkonnad suuremal või väiksemal määral sellest
mõjutatud. Hooajalisus tekitab kõikumisi nii turistide- kui külastuste arvus. Kuigi hooajalisust
käsitletakse enamjaolt negatiivsest küljest, pole kõik selle mõjud turismile alati negatiivsed.
(Seasonality in... 2008: 5)
Enamjaolt räägitakse hooajalisusest, kui negatiivsest aspektist, kuid vähe mainitakse selle
positiivseid aspekte. Hooajalisus ei pruugi kõigi jaoks negatiivne olla. Mõnedes ühiskondades
tähendab turismihooaja lõpp kohalikele niiöelda „valgust tunneli lõpus“ (Murphy 1985,
viidatud Baum, Lundtorp 2001: 11 vahendusel). Ta põhjendab nähtust asjaoluga, et inimesed
vajavad stressi maandamist ning mõned kogukonnad ei suuda taluda aastaringset turistide
teenindamist ning sellest tulenevaid pingeid.
Bell (2003) leiab samuti, et hooajalisusest tingitud nõudluse vähenemine võib ka positiivne
olla, seda eeskätt piirkondades, kus esineb massiturism. Kohalike jaoks võib madalhooaeg
olla võimalus taastada sisemine tasakaal. See on aeg, mil kohalikud saavad veeta aega oma
perega ning ning teostada kultuurilisi või religioosseis rituaale, mida kiirel kõrghooajal aega
teha pole.
Hooajalisus on paljudel juhtudel seotud klimaatiliste muutustega sihtkohas. Sõltuvalt
atraktsiooni asukohast võib hooajalisus olla rohkem või vähem tajutav. Turismipakkujad
peaksid olema teadlikud hooajalisusest tingitud nõudluse muutustega ning oskama luua
asjakohaseid strateegiaid, et hooajalisusest tingitud raskustega toime tulla. (Hsu et al. 2008:
16)
Hooajalisuse mõju vähendamiseks on välja töötatud mitmeid strateegiaid. Nii ettevõtte kui
sihtkoha tasandil on kasutusel erinevaid meetodeid, sealhulgas:


hinnakujundus: näiteks hooajast sõltuv hind; hinnakujundus, meelitamaks kindlat
sihtrühma;



atraktsioonide mitmekesistamine: nt. eriürituste korraldamine, kindlale sihtrühmale
stiimulite loomine;



turgude mitmekesistamine: nt. eri hooaegadel erinev sihtrühm;



olukorra parandamine abi taotlemise kaudu: nt. abi taotlemine valitsuselt või teistelt
turismiasutustelt.
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Kuigi erinevaid strateegiaid saab teistest majandusharudest turismisektorisse üle kanda, tuleks
siiski viia läbi detailne uurimus, selgitamaks välja kindlale ettevõttele sobiv strateegia.
(Seasonality in... 2008: 5)
Käesoleva töö autor leiab, et eelmainitud hooajalisuse mõju vähendamise strateegiad on
Ojako puhke- ja koolituskeskuse jaoks asjakohaseid. Kõige õigemaks peab autor nende
strateegiate kombineerimist. Hinnakujundus tuleks madalhooajal üle vaadata. Soovitatav on
hindu sel perioodil alandada, kuid mitte alla tasuvusepiiri. Samuti võiks laiendada
atraktsioonide valikut ning keskenduda kindlatele sihtrühmadele.
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2. OJAKO PUHKE- JA KOOLITUSKESKUSE
HETKEOLUKORD, PAKUTAVAD TEENUSED, PEAMISED
SIHTRÜHMAD JA SIHTTURUD
2.1. Ülevaade Ojako puhke- ja koolituskeskusest
Ettevõtja Ly Oja alustas turismi ja koolitustegevusega 2000. aastal. Ettevõtja oli registreeritud
füüsilisest isikust ettevõtjana ehk FIE’na. Esimesed seminarid korraldas Integratsiooni
Sihtasutus, kellega koostöö valmis ja viidi läbi 2000. aasta suvel ka esimene
keelelaagriprojekt. Ojako Turismitalu nime all tegutseb ettevõte 2003. aasta algusest alates.
Ettevõtte põhitegevusalaks on turismiteenuste pakkumine. (Ojako Turismitalu... 2005). 2011.
aasta esimeses pooles nimetati koht ümber Ojako puhke- ja koolituskeskuseks.
Praegune puhke- ja koolituskeskus ehitati välja kunagisest rannatalust. Peamaja, kus asuvad
seminariruum, kaminasaal ja viis mahedates värvitoonides merevaatega tuba, renoveeriti
2001. aastal. Hoovimajas valmisid neli majutustuba 19 ööbimiskohaga 2001. aastal.
Kaminaruumi ning katusekambriga palksaun ehitati merekaldale 2002. aastal. Väligrill rajati
2003. aastal. (Ibid.: 2005)
Nüüdseks kuulub Ojako hoonetekompleksi peamaja, saunamaja, puhkemaja, külalistemaja
ning seminarimaja (vt Lisa 1). Peamajas on seminari- ja peoruum, hubane kaminaruum,
köögiblokk, personali olmeruumid ning majutuskohad. Saunamajas asub hubane kaminaruum,
soome saun, väliterrass ning magamiskohad. Selle ees asuvad kaks tünnisauna vaatega otse
merele. Puhkemajas on magamiskohad, soome saun, väliterrass ning oma köök.
Külalistemajas asuvad mõlemal korrusel magamiskohad. Seminarimaja on kõige uuem, selle
ülemisel korrusel on 90. kohaline peo- ja konverentsisaal ning esimesel korrusel asuvad
sviidid. Suvel on aias lisaks suur suvetelk, mis võimaldab toitlustada korraga suuremat
rahvahulka. (Ojako Turismitalu... 2005)
Ojako puhke- ja koolituskeskus on muutunud populaarseks seminari- ja koolituspaigaks, seda
nii Pärnumaalt kui ka mujalt Eestist tulevatele klientidele (Ojako Turismitalu... 2005).
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Mitmete koolitajate seas on Ojako kujunenud meeldivaks kohaks, kus meelsasti oma uusi ja
uuenenud koolitusi korraldada.
Missioon – OÜ Ojako Turismitalu on tulutoov, kvaliteedile orienteeritud turismi- ja
koolitusettevõte vastava materiaalse baasi, tootearenduse, kindla juhtimise ja efektiivse
klienditeenindamisega. (Ojako Turismitalu... 2005)
OÜ Ojako Turismitalu visioon on saavutada:


Klientide turvalisus, kohalikest oludest ja reeglitest teavitamine juba broneerimisel.



Sõbralik asjatundlikkus klientide teenindamisel.



Püsiklientuur, kes tunneb hästi Ojako teenuste profiili ja on seeläbi positiivne,
ettevõtet toetava usaldusliku reklaami kanal.



Seotus piirkonna omapäraga, selle loodus- ja kultuuripärandi säilimise toetamine.



Oma turismitoote korraldamisel kohalike elanike ja ettevõtete teenuste ning toodete
koostöö – soosiv partnerlus, hea ettevõtte sisekliima.



Tähelepanelik uuendusmeelsus Ojako turismitoote arendamisel. (Ibid.: 2005)

Ojakol on mitmeid konkurente. 2005. aastal Piret Koorep’i poolt koostatud Ojako
arengustrateegia kohaselt on neid 12. Nendeks on Audru vallas asuvad turismitalud, sh Villa
Andropoff, Valgeranna Kämping ning Marksa Puhkekeskus. Tänaseks on vahetute
konkurentide arv kasvanud. Näiteks kui vaadata Romantilise Rannatee veebilehte (Majutus
Pärnu... 2012), leiab ainuüksi Pärnu-Tõstamaa-Varbla maantee marsruudilt lisaks Ojakole
veel 20 majutusettevõtet. Siia saab lisada veel mitmeid ettevõtteid, kes ei ole seotud
Romantiline rannatee projektiga, seega on konkurents tihe.
Ojakol on omad head eelised ning nüansid, mida teistel ettevõtetel pole. Näiteks sai selle aasta
suvel valmis välibassein, mis asub vaid mõnekümne meetri kaugusel mere kaldast. Teiseks
„trumbiks“ on hubane kaminaruum, kus pakutakse alati tervituskohvi ning toimub ka
väiksemate gruppide toitlustamine. Ojako on osanud oma eeliseid ära kasutada ning saavutada
väga hea maine nii seminaride/koolituste kui pulmade-sünnipäevade korraldamisel.
Turunduse poole pealt on Ojako eelis konkurentide ees väga hea kohapealne turundus ehk
klientide hea teenindus ning rahulolu. See annab omakorda tõuke suust-suhu turundusele. See
on ettevõttel siiani tõhusalt toiminud. Suust-suhu turundus kasutab ära inimeste omavahelisi
suhteid. See töötab efektiivselt, sest tarbijad usaldavad oma tuttavate, sõprade, kolleegide ja
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pereliikmete soovitusi rohkem kui näiteks massikommunikatsiooni-kanaleis edastatud
järjekordset reklaami (Kuusik et al. 2010: 37).
Ly Oja poolt juhitud Ojako puhke-ja koolituskeskus on pea kaheteist tegutsemisaasta jooksul
olnud arenev ja laienev ettevõtte. Ettevõtte eesmärgiks on olnud saada tuntuks ja populaarseks
seminaride ja koolituste korraldamise kohaks ning nad on selle edukalt saavutanud. Ojako
peamiseks probleemiks on hooajalisusest tingitud nõudluse kõikumine. Nad on siiani suutnud
küll kõrghooajal teenida piisavalt tulu, et ülejäänud aasta püsikulud kaetud saaks, kuid see
tekitab pingeid ja probleeme nii ettevõtja enda kui ka töötajate jaoks.

2.2. Ojako puhke- ja koolituskeskuse poolt pakutavad teenused,
peamised sihtrühmad ja sihtturud
Ojako puhke- ja koolituskeskus asub Pärnu maakonnas Audru vallas Marksa külas. See on
looduskaunis koht Pärnu lahe idakaldal, mis asub Pärnust 28 kilomeetri kaugusel (vt Lisa 2).
Ojako on majutusettevõte, kes pakub mitmeid turismiteenuseid. Pakutavate põhiteenuste
hulka kuuluvad järgmised teenused: seminaride, nõupidamiste, koolituste ja kokkutulekute
korraldamine; majutus- ja toitlustusteenus; soome- ja tünnisauna kasutamine; lastelaagrite
korraldamine; sünnipäevade, peiede ning pulmade korraldamine. (Ojako Turismitalu... 2005)
Tasuta lisateenusteks on sõudepaadiga sõit, külakiigel kiikumine, sportlikud tegevused (mille
hulka kuuluvad näiteks rannavõrkpall ja korvpall), grillkoha kasutamine, merel asuva puhkeja päevitamisplatvormi kasutamine ning 2011. aasta suvel lisandus juurde soojendusega
välibassein. (Ibid.: 2005)
Igal turismiettevõttel on vajalik välja kujundada oma sihtturg, millel on tema jaoks kõige
suurem turupotentsiaal, sest pole võimalik pakkuda kõiki teenuseid kõikidele. Otstarbekas on
segmenteerida enda jaoks kindlad tarbijate segmendid kellele keskenduda. Ojako on sihtturu
jaotanud laiemalt – välisturg ja siseturg.
Ojako jaoks on esmatähtsateks välisturgudeks Saksamaa, Soome ja Läti, kuid ka Norra ja
Rootsi. Viimasel ajal on lisandunud ka Venemaa. (Ojako Turismitalu... 2005). Soome
kodanikud on rentinud Ojakol sauna- ja puhkemaja, käinud seminaridel ning kasutanud kogu
kompleksi sünnipäeva pidamiseks. Lätlased on viibinud Ojakol suvepäevadel, kuid üksi, ilma
grupita liikuvaid külastajaid jõuab sellelt turult Ojakole vähe. Hoopis enam on võõrustatud
Saksamaalt tulnud kliente. Need on tavaliselt jalgratta või mootorrattaga liikuvad noored või
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eakamad inimesed, kes peatuvad tavapäraselt päeva või paar, külastavad lähiümbruses
asuvaid kultuuri- ja looduslikke vaatamisväärsusi ning liiguvad seejärel järgmisesse
peatumispaika.
Ojakot on külastanud paljudest erinevatest maadest tulnud kodanikke, kuid nendest pole
kujunenud kindlaid turge, kellele keskendutakse. Välismaalastest kliente on ligikaudu 15%.
Suurima sihtgrupi moodustavad siiski Eesti enda elanikud. Ojako praktilised kogemused
näitavad, et paindlik turuosa (seminarid, pidulikud üritused, laagrid, peredele ja
sõpruskondadele puhke- ja majutusteenuste pakkumine), on nende jaoks kõige sobivam
turuala. (Ojako Turismitalu... 2005)
Ükski arukas firma ei ürita müüa oma tooteid kõigile (Kotler 2002: 125). Vastavalt Piret
Koorep’i poolt 2005. aastal koostatud Ojako Turismitalu arengustrateegiale on Ojako
sihtrühmad järgmised: koolitusfirmad, asutused, ettevõtted ja organisatsioonid, kes soovivad
korraldada üritusi suurematele gruppidele või läbi viia suvepäevi; vaikset mereäärset puhkust
otsivad turistid, eelkõige perekonnad; loodushuvilised ja kalamehed; lapsed ja noored nii
Eestist kui mujalt (laagrite korraldamine); pidulike sündmuste tähistamine (pulmad, peied,
sünnipäevad jne); ööbimisvõimaluse pakkumine teiste ettevõtjate kultuuriürituste või
reisifirmade klientidele; gurmaanidele vanade retseptide järgi valmistatud ranna(kala)roogade
pakkumine.
Tänaseks on sihtrühmad mõneti muutunud. Näiteks on ära kadunud eraldi gurmaanidele
rannaroogade pakkumine ja ka kalamehi ei liigu enam nii palju kui algusaastail. Töö autor
näeb potentsiaali pakkumaks taas erilisi rannaroogasid eeldusel, et kala püütakse kõrval
asuvast

Pärnu

lahest.

Merelähedane

asukoht

ja

kaunis

looduskeskkond

lisavad

turismitoodetele vaid väärtust juurde.
Ojako eesmärk saada üle Eesti tuntuks seminaride, koolituste ja nõupidamiste korraldamise
kohaks, on saavutatud. Kõige suurema klientuuri moodustavadki just seminaride,
nõudpidamiste ja koolitustel osalejad. Ettevõte on oma peamise reklaami ja muu
turundustegevuse suunanud just viimasele sihtrühmale. Töö autor leiab, et see on ettevõtte
spetsiifikast lähtuvalt kõige sobilikum. Samuti on see hea võimalus vähendada hooajalisusest
tingitud nõudlust, kuna seminare ja koolitusi korraldatakse aastaringselt.
Ojako jaoks on kõige probleemsemaks aastajaks sügis. Sel ajal korraldatakse tavaliselt
paaripäevaseid seminare või koolitusi, vähesel määral ka väiksemaid tutvusringkonnaga
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kokkusaamisi. Töö autor leiab, et sügis ja talv on need aastaajad, mil ettevõte peaks pakkuma
erilisi üritusi või huvitavaid tegevusi. Turud, kus toodete/ teenuste ja ettevõtete vahel ei ole
märgatavat erinevust, pakuvad võimalusi ettevõtetele, kes on võimelised eristuma (Kuusik et
al. 2010: 137). Kuna tänapäeval otsitakse aina enam unikaalseid kogemusi, oleks üheks
võimaluseks luua elamusmajutus või -teenus. Lisaväärtust annavad Ojako asukoht, sest üha
rohkem pööratakse reisisihi valikul tähelepanu loodusele ja puhtale keskkonnale.
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3. KLIENDIUURING OJAKO POOLT PAKUTAVATE
TEENUSTE KOHTA
3.1. Uuringu eesmärk ja metoodika
Uuringu eesmärgiks oli selgitada välja Ojako puhke- ja koolituskeskuse senistelt klientidelt
nende arvamus ja rahulolu praeguste pakutavate turismiteenuste kohta. Lisaks oodati klientide
arvamust ja soovitusi Ojako teenuste muutmise ja uute teenuste väljatöötamise osas. Eesmärgi
saavutamiseks viidi läbi kvantitatiivne uuring, andmeid analüüsiti kasutades sisuanalüüsi.
Küsimustik on välja toodud lisas 3.
Uuringu raames viidi Ojako puhke- ja koolituskeskuse klientide seas läbi poolstruktureeritud
küsimustega ankeetküsitlus, mis saadeti koostöös ettevõtte omaniku Ly Ojaga e-posti teel
laiali. Töö autor valis just sellise uuringumeetodi, sest see võimaldab küsitleda palju inimesi
ja saab koguda suure andmestiku.
Taolise teema uurimiseks on mõistlik teha valikvastustega poolstruktureeritud küsimustik, et
vältida valesti arusaamist ning teemast kõrvale kaldumist. Uuring koostati eFormulari
keskkonnas, seega viidi uuring läbi täielikult interneti vahendusel. Küsimusi oli kokku 14,
neist sisulisi 12. Enamus küsimused olid valikvastustega, et vältida teemast kõrvale
kaldumist.
Ojako on tegutsenud üle kümne aasta ning selle aja jooksul on kohta külastanud paljud
inimesed. Ojako infosüsteemides ei ole kõikide külastajate andmed fikseeritud, seega on
külastajate koguarv teadmata. Läbiviidud uuringu üldkogumi moodustasid need kliendid, kes
olid ettevõtte omaniku elektroonilises andmebaasis olemas. Kõigile ankeetküsitlust täitmiseks
ei saadetud, üldjuhul saadeti küsimustik neile klientide, kes olid hiljuti Ojakot külastanud.
Pilootuuring viidi läbi märtsikuu esimesel nädalal, kui Ojako omaniku kaudu saadeti
katsetamise eesmärgil küsitlus vastamiseks viiele inimesele. Teisel nädalal analüüsis uurija
saadud tulemusi ning tegi selle põhjal otsuse teha küsimustikus mõningaid korrektuure. Lisati
juurde üks küsimus ning määrati paar küsimust kohustuslikuks. Lõplikul kujul küsimustik
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saadeti klientidele vastamiseks 15. märtsil ning andmeid koguti kuni märtsi viimase
kuupäevani.
Kokku oli valim 80 inimest. 80-st laiali saadetud ankeedist tuli tagasi 36 . Täidetud ankeetide
seast eemaldati üks ankeet, kuna vastaja ei olnud tõsiselt võetav ehk tema vastused ei olnud
seotud Ojakoga. Lõplik analüüs koostati 35 ankeedi põhjal. Lõputöö autor leiab, et kuigi
andmete koguarv on üsna väike, tuleb nende andmete põhjal välja Ojako teenuste olukord
klientide silme läbi. Andmeid saab kasutada esialgsete järelduste tegemiseks. Samuti leidub
andmetes mitmeid asjalikke ettepanekuid, mida Ojako teenuste muutmisel ja lisamisel arvesse
võtta võiks.

3.2. Ojako klientide uuringu tulemused
Esimene küsimus käsitles klientide külastuskordi Ojako puhke- ja koolituskeskuses. (vt joonis
1). Võimalik oli valida nelja vastusevariandi vahel, milleks olid „1“, „2“, „3“ või „rohkem
kui 3 korda“. Kõige enam küsitletavatest ehk 15 inimest 35-st vastasid, et on Ojakot
külastanud ühe korra. 13 inimest vastasid, et on Ojakol käinud rohkem kui kolm korda.
Vastusevariantide „2“ ja „3“ osakaal oli kordi väiksem. Neid valis vastavalt viis ja kaks
inimest.
Kuna Ojako tegevused on piiratud ning on suunatud eelkõige seminaridele, pulmadele ning
muudele tähtpäevadele, satub suur hulk inimesi Ojakole juhuslikult. Taoliste ürituste kaudu
satuvad inimesed otseselt ise kohta valimata Ojakole, seega kategoriseeruvad nemad
juhuklientide alla. Püsikliendid on aga üldjuhul need kliendid, kes korraldavad ise
koolitusi/seminare, suvepäevi ja tähtpäevi või satuvad nende tõttu korduvalt Ojakole.
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Joonis 1. Külastuste arv ning vastanute osakaal arvudes (autori koostatud).
Joonisel 2 on välja toodud järgneva küsimuse tulemused. Küsimus puudutas aastaaegu, mil
külastajad Ojakol viibisid .Korduvalt Ojakot külastanud isikud said valida mitu aastaaega. 35st respondendist 26 vastasid, et on puhke- ja koolituskeskuses viibinud kevadel. Suvel ja
talvel viibijaid oli üsna võrdselt, vastavalt 17 ja 15 külastajat. Sügisel Ojakot külastanuid oli
10 ning üks isik jättis küsimusele vastamata.
Tulemuste põhjal selgus, et kõige enam kliente külastab Ojakot just kevadel. Tegelikkuses
külastab Ojakot kõige enam inimesi suvel. Sel perioodil korraldatakse Ojako kõige enam
üritusi. Kevad on ürituste rohkuselt teisel kohal. Põhjus, miks käesoleva uuringu tulemustes
valiti vastusevariantidest kõige enam „kevadet“, peitub asjaolus, et küsimustikule vastasid
paljud hiljuti Ojakol seminaril või koolitusel viibinud kliendid.
30
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Vastanute arv

25
20

17

15

15

10
10
5

1
0

kevadel

suvel

talvel

sügisel

vastamata
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Joonis 2. Ojakot külastavate klientide jaotus erinevatel aastaaegadel (autori koostatud).
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Järgneva küsimusega sooviti selgitada välja põhjusi, miks Ojako puhke- ja koolituskeskusesse
tuldi (vt joonis 3). Valida oli kaheksa vastusevariandi vahel, sh seminar/nõupidamine,
suvepäevad, sünnipäev, pulm, koolitus, talvepäevad, peied ja muu tähtpäev. Respondendid,
kes on Ojakot mitmeid kordi külastanud, said valida mitu vastusevarianti.
Nii nagu ettevõtte juht Ojakot näeb, tuleb välja ka küsitluste tulemustest – Ojako on eelkõige
seminaride ja nõupidamiste korraldamise koht. 19 inimest 35-st tõi külastuse põhjusena välja
just osalemise mõnel seminaril või nõupidamisel. Teisel kohal oli suure osakaaluga
suvepäevade külastamine, mille tõid külastuse põhjusena välja 13 inimest. Järgnevalt valiti
külastuse põhjuseks sünnipäeval ja koolitusel osalemist, mille vastajate arv oli vastavalt 9 ja 8
inimest. Kuus inimest tõid külastuse põhjusena välja pulma. Vastusevarianti „muu tähtpäev“
valiti nelja inimese poolt. Talvepäevi valiti kolm ja peiesid ühel korral.
Lõputöö autor tõdeb, et ettevõtte püüe saada tõsiseltvõetavaks seminaride ja koolituste
läbiviimise kohaks on olnud edukas. Ettevõte on suunanud suurema osa turundustegevusest
just eelmainitud sihtrühmale. Kuna Ojakol on nüüd kaks seminari pidamiseks sobilikku

Vastanute arv

ruumi, võimaldab see korraldada korraga kahte erinevat üritust.
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Joonis 3. Külastuste põhjused ja vastanute arv (autori koostatud).
Uuringust selgus, et 34 inimest 35-st vastanust on saanud kogeda Ojakol toitlustusteenust. 32
vastanut on Ojakol ka majutunud. Tünnisauna ja soome sauna on repsondentidest kasutanud
vastavalt 24 ja 23 inimest. Grillnurka on kasutanud 15 vastajat ja välibasseini vaid 9 inimest.
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Küsimusele, milliseid teenuseid te Ojakol viibimise ajal kasutasite jättis üks respondent
vastamata. Tulemused on välja toodud joonisel 4.
Nagu eelnevalt mainitud sai, külastavad paljud kliendid Ojakot põhjusega saada osa mõnest
seminarist või koolitusest. Kuna suurem osa küsimustikule vastanutest viibisid hiljuti Ojakol
koolitusel või seminaril, on vastanute osakaal majutuse- ja toitlusteenuse kasutamisel niivõrd
suured. Nemad on kliendid, kes viibivad tavaliselt majas kaks või enam päeva ning seetõttu
kasutavad lisaks muudele teenustele ka soome- või tünnisauna. Põhjus, miks vaid 9 inimest
35-st on saanud Ojako välisbasseinis lõõgastuda, peitub asjaolus, et bassein on Ojako kõige
uuem pakutav teenus, mis valmis alles eelmise aasta suve teises pooles.
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Joonis 4. Külastuste ajal kasutatud teenused (autori koostatud).
Järgmine küsimus oli avatud vastusega ning sellega sooviti teada saada, millised kaks teenust
on Ojako puhke- ja koolituskeskuses kõige paremad ja kvaliteetsemad. Kõige enam toodi
kahe parema hulgas esile toitlustust ning sõbralikku ja abivalmit klienditeenindust. Palju toodi
esile ka asukohta ja üldist keskkonda, majutust, soome sauna ja tünnisauna ning välibasseini.
Ojako panustab palju toitlustusele ja kõrgetasemelisele teenindusele. Koha omaniku Ly Oja
arvamuse järgi on hea toit ja täis kõht hea tuju loojad. Nagu vastuse tulemused näitasid, on
toidule ja teenindusele kõrgendatud tähelepanu pööramine end ära tasunud ning klientidele ei
jää see märkamata. Koha peal saab tagasisidet anda nii suuliselt kui jätta kirje Ojako
külalisteraamatusse. Kliendid on julged andmaks suulist tagasiside ning kõige enam
kiidetaksegi toitu ja teenindust. Kui lugeda külaliste raamatusse jäetud muljeid, jääb samuti
kõige enam kiidusõnu silma just nende kahe osas.
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Järgmisena sooviti teada saada klientide arvamust Ojako poolt pakutavate teenuste
negatiivsete külgede osas ehk küsiti, millised kaks teenust on nende arvates Ojakol kõige
kehvemad. Siinkohal jagunesid vastused laias laastus kaheks – oli inimesi, kes ei näinud
Ojako teenuste poole peal ühtegi probleemset kohta, samas kui teised respondendid nägid
vigu ühe või mitme teenuse koha peal.
19 vastajat 35-st leidsid, et Ojakol ei ole ühtegi halba või kehva teenust või vähemalt nemad
ei kogenud seda. Negatiivsete kogemuste poole peal tõsteti kuuel korral esile majutust või osa
sellest. Kahel korral mainiti soome sauna, väligrilli, wc-del puuduvaid silte ja seminarimaja.
Ühel korral mainiti toitlustust, väikest parklat, wc-del siltide puudumist, kõikuva leviga wifi
internetiühendust, suurema seltskonna puhul hommikusöögi korraldust ja majadesse jaotamist
ning talvist tegevust õuealalt.
Järgnev küsimus pööras tähelepanu eelmise küsimuse vastuste põhjustele. Soome sauna puhul
nähti negatiivse poole pealt pesuruumi väiksust ja liiga avatud pesuruumi. Väligrillnurga osas
leiti, et grillimisel kasutatavad esemeid võiksid puhtamad olla. Majutusteenuse negatiivsus
seisnes kohati ebameeldivas aroomis ehk tube võiks alati enne külaliste saabumist tuulutada.
Veel pöörati tähelepanu läbikostuvatele seintele, magamiskohtade vähesusele, kehvadele
vooditele ja voodipesudele.
Toitlustuse koha pealt leiti kahe inimese poolt negatiivseid külgi. Mõlemad olid seotud
hommikusöögi korraldusega. Nimelt leiavad kliendid, et suuremate seltskondade puhul on
teenindus liiga aeglane. Siinkohal ei peeta silmas teenindajate aeglust vaid rootsilaudade
paigutust. Pakuti välja, et suurema rahvahulga korral võiksid toidud olla paigutatud mitme
laua peale nii, et kliendid pääseksid neile mitme külje pealt korraga ligi.
Ruumide sildistamisel leiti, et kõikidel wc-de ustel võiksid olla sildid ning probleemi nähti ka
majade sildistamisel. Nimelt märkas üks klient, et Ojako kodulehel olevad majade nimetused
erinevad mõnevõrra tegelikult olevatest nimetustest. Kliendid, kellel on eelnevalt paika
pandud majutus ja on teada ka magamiskohtade paigutus, leiaksid kerge vaevaga ise toad
ülesse, nii jääks ooteaeg lühemaks või jääks üldse ära.
Seminarimaja puudusteks peeti kehva valgustussüsteemi. Leiti, et päikesepaistelise ilmaga ei
ole võimalik ruumi piisavalt pimedaks muuta, et oleks võimalik selgelt ekraanil olevat teksti
näha. Veel leiti, et seminariruumi ekraan on veidi väike, samuti mainiti ruumi ventilatsiooni.
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Viimasele väitele ei olnud lisatud kommentaari, seega jääb ventilatsiooni problemaatika
selgusetuks.
Kaheksanda küsimusega sooviti teada saada milliseid teenuseid võiks Ojako veel pakkuda või
millistest teenustest kliendid Ojakol olles puudust tundsid. 11 inimest 35-st ei osanud sellele
küsimusele vastata või ei tundnud seal viibimise ajal millestki puudust. Kuna küsimus oli
avatud vastusega, tuli lai valik erinevaid pakkumisi.
Kolme inimese poolt pakuti, et Ojakol võiks olla piljardilaud, sarnastest tegevustest pakuti
lisaks lauatennist ja bowlingut. Veel pakuti avatud baari olemasolu, fööni kasutamist
(nüüdseks on see olemas), mõnd lõõgastust (nt massaaž), mullivanni, suitsusauna ja
alkomeetri kasutamise võimalust. Autor leiab, et alkomeeter on taolises ettevõttes vajalik,
kuna kliendid, kes Ojakol ööbivad, tarbivad tihtipeale õhtuti alkoholi ning hommikul oleks
hea oma joobeseisundit kontrollida ja näha, kas võib autot juhtida või ei.
Mitmed respondendid leidsid, et suvel on Ojakol piisavalt tegevust ja pigem tuleks pöörata
tähelepanu talvistele tegevustele. Käesoleva töö eesmärgist lähtuvalt on see samuti tähtis.
Talv on Ojakol suhteliselt rahulik periood ning tuleks leida lahendusi, kuidas kliente ka
talvisel hooajal ligi meelitada.
Mitu inimest leidis, et Ojako peaks pakkuma rohkem aktiivseid tegevusi ja seda eeskätt
välitingimustes. Pakuti sportimisvõimalusi (nt spordiväljak), liuvälja ning talvel merejääl
mingi masinaga sõitu. Üks inimene arvas, et Ojako võiks pakkuda mõnd eksklusiivset
elamusmajutust või mõnd muud elamusteenust. Veel pakuti matkade korraldamist
ümberkaudsesse loodusesse, kanuumatka merel, kalapüüki ja skuutriga sõitu. Üks respondent
pakkus välja, et Ojako võiks luua oma märgisega talismanid või meened, mida saaks müüa
või teatud üritustel jagada.
Järgneva küsimuse eesmärk oli teada saada klientide nägemust sellest, kas Ojakol on nende
arvates tegevust aastaringselt (vt joonis 5). 35-st vastajast 29 vastasid jaatavalt ning 6 inimest
arvasid, et Ojakol ei ole aastaringselt piisavalt tegevust. Jaatavalt vastanute osakaal on küll
suur, kuid näitaja, et 17% klientidest ei arva, et Ojakol on tegevust aastaringselt, on ka üsna
suure osakaaluga. Sellest võib järeldada, et Ojako peaks enda teenuste valikut suurendama
ning pöörama tähelepanu eeskätt madalhooajal atraktiivsete tegevuste pakkumisele.
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Joonis 5. Klientide arvamus selle kohta, kas Ojakol on tegevust aastaringselt (autori
koostatud).
Järgneva küsimuse sisu puudutas tegevusi ja teenuseid, mis kliente aastaringselt Ojakole
meelitaksid. Tegevustena, mis kliente Ojakole aastaringselt meelitaksid mainiti kümne
inimese poolt välitegevusi, sealhulgas aktiivseid tegevusi (nt spordiväljak), ekstreemsporti,
suusatamist, jetidega sõitmist, lohetamist, atv- ja mootorsaani sõitu. Kolmel korral pakuti
mõne huvitava avaliku ürituse korraldamist (nt elava muusikaga üritus või huvitav koolitus).
Peale selle soovitati Ojakol korraldada erineva suunitlusega laagreid, näiteks paastu- või
käsitöölaagreid. Nagu kaheksanda küsimuse vastuses juba mainiti, pakuti ka selle küsimuse
vastuste seas matkade korraldamist ja massaaži. Huvitav pakkumine tuli ühe meessoost isiku
poolt, kes pakkus Ojakole, et nad võiks teha korralikult mahutatava indiaanitelk/
saun/püstkoja.
Autor tsiteerib siinkohale ühe retsensendi vastust: „Pigem on mõningane tegevuste puudus
tingitud Eesti turismi sesoonsusest, nt mereäärsed tegevused, seega ei ole eraldi mingeid
puudusi välja tuua“. Sellest järeldab autor, et kliendid on turismisektoris kehtivate
probleemidega kursis. Vastustest tuleb välja klientide murelikkus ja soov aidata Ojakol saada
veelgi paremaks ja huvipakkuvamaks turismiettevõtteks.
Järgnevas küsimuses palus autor klientidel jagada Ojakole soovitusi muutmaks pakutavaid
teenuseid veelgi atraktiivsemaks või mida peaks Ojako teenustele lisama. Vaatluse all oleva
küsimuse vastused ühtisid suurel määral vastustega küsimusele number kaheksa, kus küsiti,
milliseid teenuseid võiks Ojako veel pakkuda.
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Vastustena pakuti taas aktiivseid tegevusi, üks respondent selgitas vastust järgnevalt – „Pärast
koolitust on hea saunas lõõgastuda, kuid võiks ka midagi muud (liikuvamat) teha olla“. Uute
aktiivsete teenustena soovitati minigolfi, lastele mänguväljaku ehitamist ja palliplatsi. Peale
selle soovitati muuta toitlustamine isikupärasemaks või pakkuda aina uusi toite, kuna
korduvkülastajatele satuvad suhteliselt samad toidud.
Negatiivse tagasiside poole pealt soovitati värskendada tubade seisukorda, muuta wifi
ühendus ka suuremate koormuste korral normaalselt toimivaks, tekitada sauna eesruumi
rohkem valgust ning lisategevusi madalhooajaks. Mitmed vastanud ei soovitanud midagi
muuta, kõik olevat piisavalt hea. Lõputöö autor leiab, et oma ettevõtet tuleb aega-ajalt
kriitilise pilguga vaadata ja osata näha parendamist vajavaid aspekte.
Viimane sisuline küsimus oli avatud vastusega ning see oli viimane koht, kus anda Ojakole
üleüldiseid soovitusi edaspidiseks tegevuseks. 30 inimest 35-st otsustasid sellele küsimusele
mitte vastata või neil ei olnud enam midagi lisada. Kolm vastajat soovis edu, ning et ka
edaspidi oldaks sama tublid.
Kuna ülejäänud kahe respondendi vastused on pikad, tsiteerib lõputöö autor need siin: „Tublid
olete ja suured tänud personalile, kes nii märkamatult kõike tegid ja samas oli kõik koguaeg
olemas, mis vaja“, „Jätkake sama suure südamega ning sama korrektselt, sest see hakkas eriti
silma, et te ei tee asju üle käe vaid pühendumusega – uskuge, see on üks väga suur eelis!“.
Taoline põhjalik ja hingest tulev positiivne tagasiside annan ettevõttele aina enam indu, et
anda endast kõik, et olla veelgi parem.
Viimased kaks küsimust puudutasid demograafilisi andmeid nagu vastajate sugu ning vanuse
vahemikku. 17 inimest 35-st kuuluvad vanusevahemikku 31-40 eluaastat. Suuruselt teise
vanusegruppi, 21-30 eluaastat, kuulub 11 inimest. 6 inimest olid vanuses 40 või vanemad ning
üks vastaja oli alla 20 aasta. Küsimustikule vastanutest olid 24 naised ja 11 mehed. Pole
teada, miks meeste osakaal nii madal oli, kuid võib eeldada, et enamus ankeete saadeti
naistele. Et saada paremat ülevaadet vastanud inimeste sugude ja vanusevahemike seostest,
koostas autor joonise (vt joonis 6).
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Joonis 6. Vastajate vanusevahemikud ning meeste ja naiste osakaal arvudes

(autori

koostatud).
Ojako puhke- ja koolituskeskuse põhisuund on seminaridel ja nõupidamistel, lisaks pakutakse
erinevaid toetavaid teenuseid. Kuigi respondendid leidsid, et pakutavate vabaaja- ja
puhketeenuste spekter võiks olla laiem, võib kokkuvõttes öelda, et Ojako puhke- ja
koolituskeskuse maine klientide silmis on oma põhialal pakutavate teenuste osas hea.

3.3. Uuringul põhinevad järeldused ja ettepanekud
Käesoleva lõputöö koostamisel viidi Ojako puhke- ja koolituskeskuse klientide seas läbi
uuring, saamaks teada nende nägemust ettevõtte poolt pakutavate teenuste kohta. Eesmärk oli
näha klientide silme läbi Ojako teenuseid, nende positiivseid ja negatiivseid külgi. Lisaks
nende muutmise võimalusi või klientide poolseid mõtteid, mida Ojako teenuste poole pealt
veel pakkuda võiks. Antud peatükis tuuakse välja tähelepanekud ja soovitused, mis uuringu
käigud selgusid. Järelduste ja ettepanekute tegemisel toetutakse eelnevalt käsitletud
teoreetilisele osale, uuringute tulemustele ning autoripoolsele nägemusele.
Nagu eelnevast uuringuanalüüsist selgus, jagunevad Ojako kliendid peamiselt kaheks –
juhukliendid ja püsikliendid. Juhuklientide all peetakse antud käsitluses silmas kliente, kes on
Ojakol viibinud vaid ühel korral, püsiklientide alla kategoriseeruvad kliendid, kes on Ojakol
viibinud enam kui kolm korda. Uute klientide ettevõttesse meelitamine nõuab tunduvalt enam
ressursse kui püsiklientide hoidmine. Selleks, et kliendid teistesse ettevõtetesse üle ei läheks,
peavad nad pakutavate teenuste ja toodetega mitte enam rahul, vaid äärmiselt rahul olema.
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Nagu uuringust selgus, peavad kliendid Ojako teenindust küll üheks parimaks teenuseks,
näitasid tulemused ka seda, et vaid ligikaudu pooled külastajatest on püsikliendid. Nii nagu
enamus ettevõtetel, on ka Ojakol veel arenguruumi saamaks veelgi paremaks teenindavaks
ettevõtteks. Kliendid on pakutavate teenustega rahul vaid siis, kui nende ootusi suudetakse
ületada. Autor soovitab kliendirahulolu parendamise eesmärgil süveneda iga üritusega tuleva
kliendigrupi võimalikesse ootustesse ning olla teenindamisel igati kliendikeskne ja
võimalikult paindlik.
Iga maaturismiga tegelev turismiettevõte puutub suuremal või väiksemalt määral kokku
hooajalisusega. Ojako puhke- ja koolituskeskuse kõrgperioodiks on suvi. See on aeg, mil
Ojakol toimub praktiliselt iga päev mõni väiksem või suurem üritus. Kevad on samuti tiheda
ajagraafikuga aeg, väheste üritustega periood on aga sügis ja talv. Vähendamaks sesoonsusest
tingitud madalat nõudlus, peaks Ojako pöörama suurt tähelepanu väga heale teenindusele ning
samuti tuleks luua uusi huvitavaid (eeskätt aktiivseid) teenuseid.
Uuringu käigus pakkusid kliendid mitmeid võimalusi, mida Ojako teenuste poole pealt veel
pakkuda võiks, sealhulgas mainiti piljardit, spordiväljakut ja muid aktiivse tegevuse
võimalusi. Uuringus pakutud võimalustest näeb autor potentsiaali välitingimustes tegevuste
pakkumisel, seda eeskätt madalhooajal ning Ojako märgisega meenete või talismanide
loomisel. Uuringust tulenevalt ihkavad lisaks aktiivsetel teenustele ka lõõgastavaid
protseduure (nt massaaž). Talvel võiks Ojako viia läbi suusamatkasid, pakkuda mõne
masinaga sõitu merejääl või korraldada mõni erihuviga seotud laager. Veel võiks ettevõte
mõelda elamusmajutuse- või muu elamusteenuse loomisele.
Uuringu käigus vastasid kliendid küsimusele, mis puudutas Ojako poolt pakutavaid kehvasid
või ebakvaliteetseid teenuseid. Kuigi üle poolte vastanutest ei näinud Ojako teenustes ühtki
puudust, pöörati siiski mitmele probleemile tähelepanu. Paaril korral kirjutati vastuseks
majutus või mingi osa sellest, hommikusöögi korraldus, soome saun, väligrill, segane
sildisüsteem ning kõikuv wifi internetiühendus.
Majutuse poole pealt nähti vigu nende välises ilmes ning kehvades voodites. Iga indiviid
hindab voodi juures erinevaid mugavusi ning ilmselgelt läheks kõikide voodite uute vastu
välja vahetamine liiga kulukaks. Siinkohal soovitab autor Ojako omanikul või teenindaval
personalil vaadata toad kriitilise pilguga üle. Suure tõenäosusega leiab mitmeid pisiremondiga
parandatavaid vigu, mida saab ilma suuri kulutusi tegemata ära teha. Samuti võiks üle vaadata
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voodipesude olukorra, katkiseid ja liiga kulunud voodipesu ei tohiks klientidele kasutamiseks
anda.
Mis puudutab hommikusöögi korralduse negatiivset poolt, siis seda saab kergesti
kliendikesksemaks muuta. Kui on teada, et hommikust tuleb sööma suurem grupp inimesi,
saab toidud paigutada hommikusöögisaalis mitme laua peale ja seda nii, et mitmest kohast
oleks võimalik ligi pääseda. On arusaadav, et inimestel on kiire ning eriti mis puudutab
seminaridel ja koolitustel viibijaid, on nende ajakava väga piiratud.
Soome sauna puudustena toodi esile liiga hämarat sauna eesruumi ning väikest ja liiga avatud
pesemisruumi. Valguseprobleemi lahendamiseks võib eesruumi mõne valgusallika juurde
muretseda. Sauna eesruumi on aga liiga kulukas ja keeruline suuremaks muuta, kuid praeguse
ettetõmmatava kardina võiks asendada kõvemast materjalist uksetaolise esemega.
Et klientide Ojakol viibimist mugavamaks muuta soovitab töö autor sildistada kõikide wc-de
uksed vastava märgiga ning samuti tuleks üle vaadata Ojako kodulehel olevad majade
nimetused ning nende vastavus tegelikult olevatele majasiltidele. Kodulehe koha pealt on veel
mitmeid ebakõlasid.
Siinkohal soovitab autor muuta ka Ojako koduleht innovaatilisemaks ja atraktiivsemaks.
Ettevõtte koduleht on omamoodi visiitkaardiks internetis (Vihalem 2003:222). Kuna koduleht
on tähtis turunduse osa, mis tutvustab ning iseloomustab ettevõtet ning peaks peegeldama
selle kliendisõbralikkust, koostöö – ja teenindusvalmidust, siis peaks see olema kutsuv,
kergesti kasutatav ning meeldejääv.
Ojako koduleht sisaldab eesti keeles kõiki vajalikke andmeid, kuid mis puudutab teistes
keeltes informatsiooni jagamist, siis see on Ojakol mõnevõrra puudulik. Kodulehel on
võimalik lugeda soome keeles vaid pealehel olevat informatsiooni ning mõnevõrra suuremat
osa informatsioonist vene keeles. Autor leiab, et koduleht on tähtis osa ettevõttest, millele
tuleks tähelepanu pöörata ning jälgida, et lehel olev info vastaks tõele ning oleks aja kohane.
Valdav enamus vastanud klientidest ehk 29 inimest 35- st arvas, et Ojako on koht, kus leiab
tegevust igal aastaajal. Samas leidis 17% vastajatest tegevuste poole pealt puudujääke. Nii
nagu mitmed kliendid soovitasid Ojakol luua rohkem aktiivse tegevuse võimalusi, nii leiab ka
lõputöö autor. Paaril korral mainiti vastustest piljardimängimist, autor leiab, et see on üks
reaalsetest võimalustest tekitada ettevõttesse aktiivseid tegevusi juurde.
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Ojako kõige suurema klientuuri moodustavad seminaridel, nõupidamistel ja koolitustel
osalejad. Ettevõtte on oma peamise turundustegevuse just neile suunanud. Ainult ühele
sihtrühmale ei ole väikesel ettevõttel mõttekas keskenduda. Siinkohal leiab autor, et teine
sihtrühm, kellele tuleks tähelepanu pöörata on suvepäevalised, pulmalised ning muid
tähtpäevi pidavad inimesed. Kuigi pulmi ja suvepäevi peetakse enamjaolt suvel, ja see on
Ojako kõrghooaeg, on nad ettevõtte seisukohast rahaliselt hästi tulutoovad kliendid. Seda
seetõttu, et tavaliselt rendivad nad korraga välja kogu kompleksi koos majatuse ja
toitlustusega. Samuti on korraga suuremat rahvahulka parem teenindada, kui mitut väiksemat
seltskonda. Töötajatele tagab see sujuvama töö, klientidele aga privaatsema õhkkonna.
Kuna Ojako probleemiks on eeskätt hooajalisusest tulenev nõudluse kõikumine, tuleks
põhirõhk pöörata sügisel ja talvel pakutavatele teenustele. Ettevõttel tuleks luua teenus, mis
oleks võimalikult ainuomane ja eriline. Teenus, mis saaks ettevõtte üheks peamiseks
märksõnaks. Taolise asja loomine on keerukas, nii nagu on seda iga ümberkorraldamine, kuid
see on võimalus koguda tuntust ning vähendada sesoonsusest tingitud nõudluse kõikumist.

35

KOKKUVÕTE
Käesoleva lõputöö probleemiseade tugines teadmisel, et maamajutusettevõtete nõudlus on
tugevalt hooajaline. See vähendab ettevõtte võimalikku saadavat tulu ning töötajate jaoks
tähendab see kõikuvad töökoormust ning aastaajast sõltuvat palka. Töö eesmärgiks oli
seetõttu analüüsida teemakohaseid kirjandusallikad, kaardistada Ojako hetkeolukord, viia
klientide seas läbi uuring Ojako poolt pakutavate teenuste kohta, analüüsida saadud tulemusi
ning nendest tulenevalt teha parendusettepanekuid muutmaks Ojako teenused klientide jaoks
atraktiivsemaks aastaringselt.
Teoreetilises osas selgus, et turismimajanduses on tähtsaks suunaks kliendile kogemuse
pakkumine. Täiusliku külastuselamuse loomiseks on vaja meeldivat keskkonda, kõrgetasemelist infrastruktuuri ning meeldivat teenindavat personali. Pakutavad teenused peaksid
olema unikaalsed ja meeldejäävad. Külastajad, kes veedavad oma puhkuse maapiirkonnas,
soovivad midagi teha, näha, kogeda, õppida ehk nad soovivad vaheldust argipäevatoimetustest. Just seetõttu on tähtis, et turismiettevõtted pakuksid võimalikult laia ja huvitavat
valikut teenuseid ning seda sõltumata aastaajast.
Töö empiirilises osas kirjeldati Ojako puhke- ja koolituskeskust, nende poolt pakutavaid
teenuseid, peamisi sihtrühmi ja sihtturge. Autor analüüsis ettevõtte teenuseid ja nende
vastavust peamiste sihtrühmadega ning leidis, et Ojako on ettevõtte spetsiifikast lähtuvalt
valinud kõige sobilikumad sihtrühmad. Peamine turundustegevus on suunatud seminaride ja
koolituste korraldajatele. Sesoonsuse vähendamise poole pealt on see õige otsus, kuna
viimaseid korraldatakse aastaringselt.
Tulenevalt probleemiseadest sai töö sissejuhatuses püstitatud hüpotees, mille kohaselt väidab
lõputöö autor, et läbi teenuste ja aktiivsete tegevuste hulga laiendamise on võimalik
vähendada hooajalisusest tingitud nõudluse kõikumisi Ojako puhke- ja koolituskeskuses.
Autor leiab, et hüpotees sai tõestust. Nimelt selgus uuringu käigus, et teenused, mis kliente
Ojakole aastaringselt meelitaksid on lisaks põnevatele teenustele ka kõikvõimalikud aktiivsed
tegevused. Samuti olid vastused küsimusele, mis teenuseid võiks Ojako veel pakkuda, seotud
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suuremas osas aktiivsete tegevustega. Toodi eraldi välja, et suveperioodil on tegevust
piisavalt, probleeme on talvisel ajal pakutavate teenuste valikuga.
Läbi viidud kliendiuuringust selgus, et kaheks Ojako kõige paremaks pooleks peetakse
toitlustust ning sõbralikku ja abivalmit teenindust. Esile tõsteti ka looduskaunist keskkonda,
majutust ja saunateenuseid. Negatiivse poole pealt mainiti mitmeid seminarimaja puudusi,
suurte gruppide puhul mõnevõrra aeglast hommikusöögi teenindust, kehvasid voodeid ja
majade sildistamissüsteemi.
Uuringu põhjal esitati mitmeid järeldusi ja ettepanekuid, muutmaks Ojako puhke- ja
koolituskeskus teenuste osas klientidele atraktiivsemaks. Et hoida ja tõsta klientide rahuolu,
soovitati ettevõtjal enne kindla kliendigrupi kompleksi saabumist läbi mõelda nende
võimalikud ootused, olla teenindamisel igati kliendikeskne ja paindlik. Vähendamaks
sesoonsusest tingitud madalat nõudlust, soovitab autor luua uusi huvitavaid teenuseid ja
aktiivse tegevuse võimalusi. Uuringus pakutud võimalustest näeb autor potentsiaali
välitingimustes tegevuste pakkumisel, seda eeskätt sügisel ja talvel ning Ojako märgisega
meenete või talismanide loomisel.
Majutusteenuse kvaliteedi tõstmiseks on otstarbekas likvideerida vajalikes tubades vead
pisiremondiga. Lisaks tuleks katkestada katkiste ja liiga kulunud voodipesude kasutamine.
Suurema grupi toitlustamise korral soovitab autor paigutada toidud laudadele nii, et sellele
oleks võimalik mitmest küljest ligi pääseda. Et klientide Ojakol viibimist mugavamaks muuta,
soovitab diplomand sildistada kõikide wc-de uksed ja majad vastava märgise või nimetusega.
Tähelepanu tuleks pöörata ka kodulehe atraktiivsemaks ja kasutajasõbralikumaks muutmisele.
Ettevõttel tuleks luua võimalikult ainuomane ja eriline teenus, mis saaks nende üheks
märksõnaks.
Käesoleva lõputöö teoreetiline osa, uuringu tulemused ning sellele tuginevad järeldused
võivad olla abiks Ojako puhke- ja koolituskeskuse arendamisel ja ideede genereerimisel. Töö
tulemusi arvesse võttes on Ojakol teenuste arendamine ja juurde loomine õigustatud, kuid
kuidas see edaspidi ettevõtet mõjutab või hooajalisust vähendab sõltub ettevõtja edasistest
otsustest ja tegevustest.
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Olen Elona, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži tudeng ning palun Teie abi diplomitöö raames läbiviidava
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Mitu korda olete Ojakot külastanud?

1

2

3

rohkem kui 3

Millisel aastaajal (aastaaegadel) olete Ojakot
Kevadel

külastanud?
Mis põhjusel (põhjustel) Te Ojakot külastasite?

sügisel

suvel

Pulm

peied

suvepäevad

seminar/nõupidamine

talvel
talvepäevad

koolitus

muu tähtpäev
*Milliseid teenuseid Te Ojakol kasutasite?

Majutus
tünnisaun

toitlustus
välibassein

*Millised on Teie arvates Ojako 2 kõige
paremat/kvaliteetsemat teenust? (Alustage kirjutamist
kõige paremast)
*Millised on Teie arvates Ojako 2 kõige kehvemat
teenust? (Alustage kirjutamist kõige kehvemast)
*Palun põhjendage oma eelmist vastust. Mis on nende
teenuste puudused ja mis võiks teisiti olla?
*Milliseid teenuseid võiks Ojako veel pakkuda?
(Näiteks millistest teenustest tundsite Teie Ojakol olles
puudust?)
*Kas Teie arvates on Ojakol tegevust aastaringselt?

Jah

*Millised teenused või tegevused Teid aastaringselt
Ojakole meelitaksid? (mida hetkel veel ei ole)
*Mida soovitaksite Ojakol teenuste poole pealt
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tooge need siin välja
Teie vanus

alla 20

Teie sugu
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Tänan vastamast!
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SUMMARY
THE POSSIBILITIES OF TOURISM SERVICE DEVELOPMENT ON OJAKO BASIS
Elona Islamova
The topic of this diploma is: „The possibilies of tourism service development on Ojako basis“.
The research theme is conditioned by the fluctuation in demand caused by seasonality in
Tourist Farm and Training Centre Ojako. The demand for services they provide is heavy in
summer and spring, in other seasons its weak. The main goal of the study was to get the ideas
how make the Ojako services better and what kind of services they should also provide to
change Ojako more attractive for the customers year-round.
The given subject is vital because seasonality is a problem for many tourism based businesses
and should be more looked into. The climate in Estonia favours tourism during summertime,
having or lureing customers also during offseasons requires serious cerebration and
development of special activities.
The demand in rural tourism is strongly seasonal. In order for a business or company to pay
itself off, it has to make enough profit during the culmination period to cover all the yearround expenses. For the employees this means a seasonal floating in work load and an
income.
Based on the foregoing problems, the author establishes the next hypothesis: „ It is possible to
decrease the fluctuation in demand caused by seasonality by widening the spectre of services
and activities in Ojako. The aim of this diploma is to make suggestions for improving and
developing Ojakos services to decrease the fluctuation in demand caused by seasonality. In
order to achieve this goal the following tasks have been set:


The analysis and review of relevant literarysources;



Ojako`s current situation (present amenities/facilities, main target groups);

47



a survey among clients to identify the positive and negative aspects of the offered
amenities and facilities;



Analysis of the conducted survey;



Suggestions based on the survey;

The research method used in this diploma is quantitative, during which a open and closed
questionary was carried out among the customers of Tourist Farm and Training Centre Ojako.
The results were analysed useing content analysis. The survey was conducted in the internet,
using the eFormular enviroment.
The given diploma consists of three chapters. The first one consists of theoretical discussions
about tourism, tourism services and seasonality. The second one focuses on Tourist Farm and
Training Centre Ojako´s present amenities/facilities and their main target groups. The last
chapter gives a reviev about the method of the research, analyses the results and makes
suggestions for developing and improving the existing services and activities currently offered
in Ojako. The questionary composed by the author can be found in the appendixes. There is
also pictures of the Ojako and map of their location.
Based on the foregoing problems, the author establishes the next hypothesis: „ It is possible to
decrease the fluctuation in demand caused by seasonality by widening the spectre of services
and activities in Ojako. The author finds that her hypothesis was confirmed, because the
survey showed that services that would lure more clients to Ojako year-round were all
possible outdoor activities and other services. Most of the answers to the question: „which
services or activities should Ojako offer apart from the existing ones?“ were mostly about
different outdoor activities. The clients separately brought out that during summertime there
were enough services and activities in Ojako, it was during offseason where there was a lack
of activities.
The conducted questionaire showed that the two best aspects of Ojako from customers point
of view were catering, helpful and friendly customer service. Continueing on the positive
note, the beautiful natural enviroment, sauna and accommodation were also mentioned. From
the negative aspect, when Ojako was booked for a big group, customers pointed out that the
breakfast service was somewhat slow. In addition, a couple of seminary house shortcomings
and the confusing labelling on facilities were highlighted.
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On the basis on this study suggestions were made to improve the services and make Ojako
more atractive for future clients. In order to maintain and improve customer contentedness it
was advised for the enterpriseser to anticipate possible expectations of a customer group,
service them with great flexiblility and to be client centric while doing so. To decrease the
lower demand caused by seasonality, the author suggests creating new interesting services and
activities. From all the different possibilities, the author sees potential in offering more outoor
activities, especially in autumn and winter, additionally the author suggests creating different
talismans and mementos bearing Ojakos own marking.
The author also points out that in order to raise the quality of accommodation it is necessary
to keep up with maintenance in bedrooms. Even more important is to use new-alike bed-linen.
When catering a bigger group, the tables should be arranged in way that the food on them
would be accessible from all four sides. Marking all the different facilities with according
labels would make a customers stay even more comfortable. Ojakos homepage should be
made more user-friendly and atractive. The business needs to craete an unique service which
would then act as their trump.
The given diplomas theoretical part, results of the survey and the conclusions based on the
survey could be helpful for developing new activities and services in Tourist Farm and
Training Centre Ojako. In consideration of the results of this paper, the development of
existing services and creating new ones is justified. How this will affect the company or will it
decrease seasonality, depends on the enterprisers future decisions and actions.
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