
Innovatsioon turismis – kas 
unistus või tegelikkus? 

 
 

Tarmo Mutso 
EAS turismiarenduskeskus 



Turismiinnovatsiooni näiteid 
maailmast  

• Konverentsikeskus Kap Europa Frankfurdis 

• Roheline innovatsioon - Boutiquehotell 
Stadthalle Wien, maailma esimene null-
energiaga linnahotell 

• Glamping – elustiilipõhine ärimudel 
(glamorous camping) 

• Elustiilipõhine ärimudel - koertesõbralik 
reisiäpp - Dog Friendly 
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Ryanairi ärimudel 
• Ryanairi ärimudel on pakkuda mugavusteenusteta, punktist A 

punkti B odavlende 

• Odav lendamine kestab senikaua (al 10 eurot pilet), kuni klient 
teenindab ennast ise: online broneerimine, elektrooniline 
check-in 

• Lisateenuste hinnakiri on pikk ning klienditeenindaja poolt 
pakutav teenus väga kallis (70 eurot check-in). Tasu tuleb 
maksta ka siis, kui iseteenindus mingil põhjusel ebaõnnestub 

• „I hate Ryanair“ on internetikommuun aastast 2008 ja 
samanimeline Facebooki leht, kus on üle 7000 liikme  

• Ryanair on alustanud teenuste mahu ja hinnakirja  
muutmist, mis aga tegelikult tähendab kogu  
ärimudeli uuendamist 

 

http://www.ryanair.com/ee/fees/
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Innovatsiooni näiteid Eestist 

• Taxify mobiilirakendus, mis ühendab sind 
hetkega kõigi vabade taksodega, ilma 
helistamata 

• Teletorni piletimüügi- ja järjekorrasüsteem 

• Laevakompaniide broneerimise ja 
piletisüsteem 

• Just Rest automaathostel Viljandis 

• Lux Expressi bussireiside ärimudel    

• OÜ Naturest karuvaatlusonn 
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Innovatsiooni algatamine 

• Milles on probleem? 

• Kuidas probleemi lahendada? 

 

„Get the job done for the customer“ 

Innovatsioon oma olemuselt rahuldab 
kliendi vajadusi, mida ta ei oska 
sõnastada 

 
 



Mida külastaja vajab? 



Turundus, info, müük 

• Turundus toimub reaalajas  

• Müük toimub e-kanalites  

• Sotsiaalmeedia (Instagram, Facebook, Flickr, 
Youtube, TripAdvisor) 

• Asukohapõhised teenused (mobiilsed seaded) 

• Audio- ja videoturundus, multimeedia 

 



Transpordiühendused  

• Odavlennufirmad kui näide ärimudeli muutusest 

• Iseteenindus, e-piletid, pardakaardid 

• Taxify  kui näide protsesside, kompetentside, 
tehnoloogiate ja funktsionaalsuste disainist 
probleemide lahendamiseks ja uute teenuste 
tekkimiseks 

• Uued võimalused seotud ligipääsetavusega 
(mobiilsed rakendused) 

• Liikumisvõimaluste parandamine  

 



Kohalik kogukond ja keskkond 

• Vastutustundlik ettevõtlus 

• Kohaliku kogukonna kaasamine 

• Kohaliku ajaloopärandi kasutamine teenuste 
arenduses 

• Jätkusuutlik sihtkoha arendus 

• Sihtkoha taluvusvõime arvestamine 

• Säästva turismi arendamise soovitusi 
puhkaeestis.ee spetsialistikeskkonnas 

http://www.puhkaeestis.ee/et/eesti-turismiarenduskeskus/spetsialistile/turismi-tootearendus/saastva-turismi-valdkonnad-ja-voimalused


Turismi teenused ja tooted 

• Sokos Estoria - teenuste disain, uus toode, uuendatud sisu või 
välimus 

• Elektrooniline menüü restoranides 

• Müügivõimaluste ja teenuste arendamine kliendile, kes juba on 
kohal (nt spaas) 

• Tagasiside analüüs ja kliendiprofiili kaardistamine 

• Segmendipõhine tootearendus majutuse ja toitlustusteenuste 
pakkumisel (peredega, koertega reisijatele, roheline teenus jms) 

• Milliseid tooteid ja detaile suudaksime leiutada, et teha klientide 
elu reisil mugavamaks ning millel võiks olla tulevikus ka 
ekspordipotentsiaal? 

 



Atraktsioonid ja sündmused 

• Roheline ärimudel kogu teenusahela ulatuses 

• Teletorni piletimüügi ja järjekorrasüsteem 
(näide teenuste disainist) 

• Audiogiidid  

• Külastajale osalusvõimaluse loomine elamuse 
saamiseks 

• Segmendipõhine tootearendus (pere, 
incentive jm) 

 

 

https://pilet.teletorn.ee/teletorn/index.action?request_locale=et&


Innovatsiooni tööriistad 

• Väärtuspakkumise uuendamine, mille eest 
klient on valmis maksma  

• Uued ärimudelid  
– Tootearendus  
– Teenuste disain 

• Kvaliteedi arendus 
• Juhtimine -  ettevõtte mõttemaailma 

uuendamine 
• Partnerlus – innovatsioon läbi koostöö, kliendi 

ühine teenindamine 
 



Edu saavutamine läbi innovatsiooni 

Innovatsiooni tulemused turismisektoris toovad 
kaasa:  

• Väliskülastajate arvu kasvu 

• Ööbimiste arvu kasvu 

• Turismitulude kasvu 

• Külastuselamuse kvaliteedi paranemise 

• Uute turusegmentide hõivamise 



EAS Turismiarenduskeskuse tegevused 2014-
2020: Uute ärimudelite kasutusele võtmise ja 

teenuste disaini toetamine  

• Võimaluste loomine turismisektoris kõrgema 
lisandväärtuse saavutamiseks, teenuste pakkumine 
efektiivsemaks muutmiseks ning turismiteenuste 
eristumiseks.   

• Uute ärimudelite kasutusele võtmise ja teenuste 
disaini toetamine. 

– Turismisektoris tegutsevate ettevõtjate uute 
ärimudelite kasutuselevõtmise toetamine.  

– Turismisektori ettevõtjate disainijuhtimise alane 
nõustamine uute teenuste loomisel või  
olemasolevate turismiteenuste arendamisel. 



Suur tänu! 

Edasine kontakt 

• EAS innovatsiooniosak Tarvo.Kallas@eas.ee 

• Uued ärimudelid Jane.Jakobson@eas.ee  

mailto:Tarvo.Kallas@eas.ee
mailto:Jane.Jakobson@eas.ee

