
 

Missuguseid oskusi on vaja turismimajanduse 

arendamiseks Kesk-Läänemere piirkonnas?  

 

Läänemere riikide turismisektoril on üsna sarnased probleemid: kuidas meelitada siia 

senisest rohkem külalisi mitte üksnes naaberriikidest, aga ka kaugetest ja eksootilistest 

maadest? Missuguseid tooteid, teenuseid ja teenindust meilt oodatakse? Kas meie piir-

konna ühine turundamine aitaks jõuda kaugemate sihtturgudeni ja mida peaksid turismi-

asjalised selleks juurde õppima? 

Projekt BOOSTED on võtnud sihikule just need küsimused. 2017.aasta kevadel viidi 

läbi uuring, millega kaardistati Soome, Eesti ja Läti ülikoolide turismiõppe hetkeseis ja 

ettevõtjate ootused kõrgkoolilõpetajatele ning määratleti globaalsel turismiturul 

tegutsemiseks vajalikud ühtsed võtmeoskused. 

 

Andmete kogumine 

Soomes, Eestis ja Lätis intervjueeriti kokku 103 inimest (Soomes 32, Eestis 27, Lätis 44) - mikro- 

ja väikeettevõtjaid, erinevate turismivaldkondade ja –sektorite firmade esindajaid; riiklike ja 

regionaalsete turismiarendusorganisatsioonide töötajaid, turismiinfokeskuse inimesi; erialaliitude, 

muuseumide, reisikorraldajate, rahvusparkide, teemaparkide ja turismiprojektide esindajaid. 

Samuti tutvuti Soome, Eesti ja Läti turismivaldkonna arengukavade jt arendusdokumentidega, 

turismisektori uuringute, ülevaadete ja projektiaruannete ning kõrgkoolide turismiõppekavade ja 

üliõpilaste praktikaaruannetega. 

 

Tulemused 

Kontentanalüüsi tulemusena jagati oskused, mis on vajalikud rahvusvahelise turismi arendamiseks 

ning Läänemere piirkonna konkurentsivõime suurendamiseks viide kategooriasse: 1) tootearendus, 

elamuse loomine ja kujundamine; 2) erinevatel kanalitel põhinev müük ja turunduskommunikatsioon; 

3) koostöö ja võrgustikutegevus; 4) kultuurilised erinevused ja kultuuriteadlikkus; 5) ettevõtte ja 

protsessijuhtimine. 

Ülekantavate pädevustena toodi välja digivahendite kasutamine, võõrkeelteoskus, teenindusvalmidus 
ning positiivne hoiak. 

 

Interreg CB projekti BOOSTED – Rakenduskõrgharidus turismimajanduse edendamiseks / 

Educating for Tourism Business Growth - eesmärk on pakkuda teadmisi ja oskusi turismisektori 

konkurentsivõime tugevdamiseks ning Kesk-Läänemere piirkonna kui ühtse turismisihtkoha 

edendamiseks, arendades rakenduskõrghariduse õppekavu Eestis, Lätis ja Soomes. 

Rohkem teavet projekti kohta: www.projectboosted.eu 

BOOSTED projekti koordineerib Satakunta Rakenduskõrgkool Soomest, osalevad Läti Ülikool ja Vidzeme 

Rakenduskõrgkool Lätist ja Tallinna Tehnikaülikool (Kuressaare keskus) Eestist. 



 

Tootearendus, elamuste loomine ja kujun-
damine hõlmab kliendivajadustest lähtuvate 
kvaliteetsete toodete ja elamuste loomiseks ja 
arendamiseks vajalikke oskusi.  

Kategooriaga seotud alateemad: 

• Loomingulisus ja originaalsus 
tootearenduses 

• Mitmekesiste toodete/teenuste loomine ja 
pakkumine (müük); erinevatele 
turusegmentidele mõeldud spetsiifiliste 
toodete/teenuste (seahulgas nišitoodete) 
loomine 

• Mitme valdkonnaga seotud toodete 
loomine; loodus- ja kultuuripärandi 
kasutamine 

• Hooajalisus ja selle ületamine; 
hooajaväliste toodete pakkumine 

• Teenusedisaini meetodite kasutamine 

• IKT kui turismitoote osa 

Internetiturundus, erinevate müügikanalite 
kasutamine ja turunduskommunikatsioon 
hõlmab mitmekesiste müügi- ja turundus-
kanalite kaudu toimuva müügi- ja marketingi-
tegevuse juhtimist. 

Kategooriaga seotud alateemad: 

• Rahvusvaheliste sihtrühmade 
määratlemine  

• Digitaalsete töövahendite 
(sotsiaalmeedia, mobiilsed tehnoloogiad) 
kasutamine 

• Kvaliteetsete näitmaterjalide/visuaalsete 
materjalidevalmistamine  

• Temaatiliste müügikanalite ja –mudelite 
kasutamine 

• Sihtkohtade ja toodete senisest 
meeldejäävam tutvustamine ja 
turundamine 

• Isikliku müügi oskuste edendamine 

Koostöö ja võrgustikutegevus toetab vasta-
jate arvates turismimajanduse kasvu ja paran-
dab konkurentsivõimet. 

Kategooriaga seotud alateemad: 

• Koostöö toetamine ja aktiviseerimine 

• Erineva taseme huvigruppide ja erinevate 
sektorite vaheline koostöö 

• Teemapõhine koostöö 

• Rahvusvaheline koostöö 

• Koostöömudelite loomine 

• Koostööpõhine tootearendus (ühisloome), 
turunduskommunikatsioon ja müük  

• Võrgustumisoskused 

Kultuurilised erinevused ja kultuuri-
teadlikkus hõlmab rahvusvahelises ärikesk-
konnas toimimiseks vajalike teadmiste kujun-
damist ja kasutamist. 

Kategooriaga seotud alateemad: 

• Klientide ja turuga seotud oskusteave ja 
oskused 

• Kultuuriliste erijoonte ja iseärasuste 
mõistmine ja arusaamine kultuuriliste 
iseärasuste mõjust äritegevusele 

• Erinevatest rahvustest/kultuuridest pärit 
klientide teenindamise oskus 

• Kultuuridevahelise suhtlemise oskus 

• Keelteoskus 

Ettevõtte juhtimine hõlmab äritegevuse 
strateegilist planeerimist ja praktilist juhtimist 
ning äriettevõtte arendamist. 

Kategooriaga seotud alateemad: 

• Personalijuhtimine, juhtimis- ja 
eestvedamisoskused 

• Innovaatilised ärimudelid  

• Peamiste hinnakujundustegurite ja 
kasumliku turismiettevõtluse aluste 
tundmine  

• Riskijuhtimine 

• Ettevõtte ärikeskkonna ja sellega seotud 
sektorite ja selles osalejate määratlemine 

• Prognoosimisoskuste ja trenditeadlikkuse 
arendamine 

• Ettevõtjaliku meelelaadi arendamine 

 

 

 

 

 

 

 

 


