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Põhimõisted

ÄRIMUDEL
Kirjeldus selle kohta, kuidas äriidee 

või olemasolev ettevõte töötab või 

hakkab toimima ning kuidas see 

loob, pakub ja rakendab väärtust 

kliendirühmale või hakkab seda 

tegema edaspidi.

ÄRIMUDELI LÕUEND
Tööriist, mis aitab kirjeldada 

ärimudelit erinevatest aspektidest 

seoses klientide ja partnerite, 

väärtuspakkumiste, peamiste 

tegevuste ja ressurssidega, 

kliendisuhete ja -kanalite, kulude 

struktuuri ja tuluvoogudega. Selles 

käsiraamatus vaadatakse lõuend üle 

ning käsitletakse kahte lisaplokki: 

missioon ja mõju ning mõõtmine.

ROHELINE ÄRITEGEVUS JA  
ROHELINE ETTEVÕTLUS
Äritegevus ja ettevõtlus, mis on 

seotud kohalikel loodusvaradel 

põhinevate jätkusuutlike, 

väikesemahuliste toodete ja teenuste 

arendamisega.

ROHELINE TURUNDUS
Tarbijate rahulolu ja ettevõtte 

kasumlikkuse kõrval on oluline 

eesmärk keskkonnasäästlikkus ning 

selle kommunikeerimine.

ROHEPESU EHK ÖKOEKSITAMINE
Vale mulje jätmine, et 

ettevõte või selle tooted on 

keskkonnasäästlikumad, kui 

nad tegelikult on. Positiivne 

kommunikatsioon puuduliku 

keskkonnategevuse tulemuslikkuse 

kohta eksitavate, ebamääraste või 

valede roheliste väidetega.
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Foto: Darko Pribeg/Unsplash

PÕ
H
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Õ

ISTED

TURG
Turg on üldnimi, mis tähistab 

mis tahes institutsiooni, mille 

kaudu ostjad (tarbijad) ja müüjad 

(pakkujad, tootjad) omavahel 

suhtlevad ja hüviseid vastastikku 

vahetavad, samuti kohta, kus selline 

tegevus toimub.

MIKROETTEVÕTE
Mikroettevõte Eestis on 

osaühing, mille näitajad vastavad 

aruandeaasta bilansipäeval 

kõikidele järgmistele tingimustele: 

varad kokku kuni 175 000 eurot, 

kohustised ei ole suuremad kui 

omakapital, üks osanik, kes on 

ka juhatuse liige ja müügitulu 

aruandeaastal on kuni 50 000 eurot.

Euroopa Komisjoni definitsiooni 

järgi on tegu ettevõttega, kus töötab 

vähem kui 10 inimest ja mille 

aastakäive või aastabilanss kokku 

või maksimaalselt on 2 miljonit 

eurot. 

Mikroettevõtted moodustavad üle 

90% kõigist Euroopa ettevõtetest ja 

neil on ühiskonnas oluline roll.

JÄTKUSUUTLIKKUS
See on mitme tähendusega 

mõiste. Käsiraamatus mõistetakse 

jätkusuutlikkust nii, nagu sellele 

viidatakse ÜRO kestliku arengu 

eesmärkides.

SIHTTURG
Klientide rühm, kellele ettevõte 

soovib oma tooteid müüa ja kellele 

ta suunab oma turundustegevuse.
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Sissejuhatus

Rohelised ettevõtjad pakuvad klientide eluviisidega sobivaid tooteid ja teenuseid, 

mis annavad klientidele võimaluse teha positiivseid valikuid, ohustamata oma 

eetilisi ja jätkusuutlikke põhimõtteid. Rohelised mikroettevõtted pakuvad muu 

hulgas looduspõhiseid heaolu- ja turismiteenuseid, kohalikult toodetud toitu, 

mittepuidulisi metsasaadusi, looduskosmeetikat, ökorõivaid ja loodussäästlikku 

käsitööd. Kuna tarbijate vajadus looduslike, tervislike ja ökoloogiliste teenuste ja 

toodete järele kasvab, laienevad ka nende pakkumiste turud. See loob rohelistele 

mikroettevõtetele ärivõimalusi.

See käsiraamat tutvustab koolitusprogrammi NatureBizz. Programm on 

suunatud rohelistele mikroettevõtjatele, kes pakuvad loodusvaradel põhinevaid 

säästlikke, väikesemahulisi tooteid ja teenuseid. Koolituskava on koostatud 

Interreg Kesk-Läänemere programmist rahastatud piiriülese projekti raames, 

mille eesmärk on toetada rohelise ettevõtluse kasvu ja konkurentsivõimet 

vastavate ettevõtlusoskuste ühtlustamise ja täiendamise kaudu.

Käsiraamat annab teavet koolitusprogrammi ülesehitusest ja sisust ning pakub 

juhtnööre tulevasteks loenguteks, kuidas ettevõtjaid edukalt koolitada. Raamat 

tutvustab programmi kaheksat moodulit, mis aitavad mikroettevõtjatel rohelises 

ettevõtluses ja äritegevuses edu saavutada. Käsiraamat on suunatud koolitajatele 

ja toetab neid koolitusprogrammi NatureBizz teemade edasiandmisel. 

Mikroettevõtjad saavad käsiraamatut kasutada eneseharimise eesmärgil.

SISSEJU
H

A
TU

S
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1. PEATÜKK: 
Ühtlustatud oskused rohelises 
ettevõtluses ja äritegevuses

Uuringud oskuste kindlaks tegemiseks 
ja ühtlustamiseks

Koolitusprogrammi ülesehitus hõlmas kolme erinevat etappi. Esiteks määratleti 

ja ühtlustati rohelises ettevõtluses ja äritegevuses vajalikud oskused Soome, 

Eesti, Läti ja Rootsi partnerülikoolide uurimistöö tulemustest lähtuvalt. Seejärel 

koostati saadud teabe põhjal kaheksa mooduliga uus koolitusprogramm oskuste 

arendamiseks. Edasi alustati koolitusprogrammi piloteerimisega, kaasates 

tulevased ja kogenud tegutsevad ettevõtjad.

Tänapäeval ei saa ülikoolid õppekavasid välja töötada üksinda, lootes, et need 

sobivad sektori vajadustega. Väga oluline on kaasata protsessi erinevaid 

sidusrühmi. Seetõttu oli koolitusprogrammi kavandamise esimene etapp 

välja selgitada ning ühtlustada rohelises ettevõtluses ja äritegevuses vajalikud 

oskused, uurides sidusrühmade perspektiive. Tuvastatud oskused panid 

aluse koolitusprogrammi ja selle sisu valimisele ja kujundamisele.

Uuurimistöö esimeses etapis vaadati läbi olemasolevad dokumendid, näiteks 

riiklikud ja piirkondlikud strateegiad, sektori aruanded, nendega seotud 

õppekavad ja muud asjakohased dokumendid. Teises etapis intervjueeris iga 

projektipartner oma riigis rohelisi ettevõtjaid ja rohelise ettevõtlusega seotud 

organisatsioone. Alljärgnevalt tutvustatakse oskuste identifitseerimise ja 

ühtlustamise protsessi üksikasjalikult.
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1. samm

Esimene samm rohelises ettevõtluses ja äritegevuses oluliste oskuste 

väljaselgitamisel ja ühtlustamisel oli läbi viia teisestel andmetel põhinev uurimus 

Kesk-Läänemere piirkonnas (Eesti, Soome, Läti ja Rootsi) mõistmaks, milliseid 

probleeme on rõhutatud regionaalsetes strateegiates ja sektori aruannetes kui 

sektori arenguvajadusi, katsumusi ja oskuste puudujääke. Kokku analüüsiti 49 

erinevat dokumenti, mis olid seotud järgmiste valdkondadega: tervis ja heaolu, 

roheline hoolekanne, loodusturism, käsitöö, loodustooted, mittepuidulised 

metsasaadused, kohalik toit, puhketeenused, ilutooted ja biokosmeetika, spaa ja 

saun, tekstiil ja rõivad, aga ka põllumajandus laiemas mõttes. Lisaks uuriti ja 

kasutati analüüsis üliõpilaste lõputöid loodusvarade kasutamise teemal.

Enamikus dokumentides toodi esile üsna sarnaseid aspekte, kuid fookus 

oli igas riigis veidi erinev. Kui Soome dokumentides olid põhiteemad 

vajadusele orienteeritud tootearendus, toodete mitmekesistamine ja 

koostöö väärtusahelates, siis Rootsi dokumentides keskenduti põhjalikumalt 

sertifitseerimisele, jätkusuutlikkusega seotud küsimuste mõistmisele ning 

kohalikule ja ökoloogilisele tootmisele, aga ka loomade heaolule. Läti ja Eesti 

strateegiadokumentides mainiti arenguvõimalustena uusimate IT-lahenduste 

kasutamist, jätkusuutlikkuse põhimõtteid, efektiivset energiahaldust, 

veekasutust ja jäätmekäitlust. Kõigi partnerriikide dokumentide peamised 

teemad on järgmised:

 Y jätkusuutliku arengu ja rohelise majanduse tähendus ja tähtsus, 

ringmajanduse, jäätmekäitluse, vee ja elektri säästmisega seotud teemad;

 Y rohelise ettevõtte juhtimine, nt äriplaan/-mudel, eesmärgid, ressursid;

 Y roheliste toodete ja teenuste disain;

 Y rohelise brändi loomine, nt unikaalne müügiargument (USP – unique 

selling point), seotud lood;

 Y turundus, nt kliendi ja oluliste sihtrühmade tundmine, hinnakujundus, 

müük, kommunikatsioon, pakendamine ja 

 Y IT-lahenduste kasutamine rohelise ettevõtluse tarbeks.

Enamik nelja riigi strateegiadokumentidest ei keskendunud mikroettevõtjatele, 

vaid pigem üldistele rohelistele äri- ja juhtimisoskustele.
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2. samm

Teiseks koguti kõigis partnerriikides teavet loodusvarade kasutamise ja 

jätkusuutlikkusega seotud kutse- ja kõrghariduse õppekavade kohta (n=22) 

keskkonna- ja ettevõtlusõppes, et näha, millised valdkonnad on nende 

teemade õpetamisel juba hõlmatud. Selle tulemusena märgati, et olemasolevad 

kutsehariduse õppekavad lähenevad loodusvarade kasutamisele ettevõtluse 

arendamisel traditsioonilisest, tootele orienteeritud vaatepunktist. Õppekavades 

rõhutatakse tootmisprotsessi juhtimisega seotud oskusi ja teadmisi – ökoloogilise, 

jätkusuutliku ja majanduslikult efektiivse tootmisprotsessi ja toodete omaduste 

mõistmine. Väga vähe on konkreetseid kraadiõppe programme, mille fookuses 

on roheline ettevõtlus.

3. samm

Uuringu kolmas etapp keskendus poolstruktureeritud intervjuudele 

mikroettevõtjate (n=47) ja ettevõtluse arendamise organisatsioonidega või 

teiste rohelise ettevõtlusega seotud sihtrühmadega (n=26) igas riigis. Tulemused 

näitavad, et roheline ettevõtlus on loodusvarade, ühiskonna ja majanduse 

väärtuste kombinatsioon. Rohelised ettevõtjad lähtuvad oma tegevuses 

keskkonnateadmistest ja -väärtustest, mis kajastuvad ka nende pakutavates 

toodetes ja teenustes. Nende peamine motivatsioon rohelise ettevõtlusega 

tegelemiseks on nii inimeste, loomade kui ka looduse füüsiline ja vaimne heaolu.

Tulemused näitasid, et rohelised ettevõtjad on arendanud äri oma keskkonna- ja 

eetiliste väärtuste alusel, kusjuures nende tooted ja teenused põhinevad samadel 

väärtustel. Lisaks jagavad samu väärtusi nende töötajad, tarbijad ja isegi 

edasimüüjad. Ettevõtjad on oma ala eksperdid ja neil on tugev soov inspireerida 

inimesi oma toodete ja teenustega, kuid sageli on neil vähe raha, aega ja inimesi.

Kvaliteetsete toodete pakkumiseks on oluline teada, kuidas tarneahelat juhtida. 

Mõnel mikroettevõtjal juba on hea toode, kuid nad ei tea, kuidas seda turustada 

rohelise tootena koos toetava brändilooga. Turge tuleks üldiselt paremini 

tunda ning on vaja teadmisi, kuidas luua ja juhtida tugevat rohelist brändi 

toodete ja ettevõtte ümber. Enamik rohelisi mikroettevõtjaid saaksid täiendada 

tarbijaga suhtlemise ja müügioskusi, ent ettevõtted, kellel on soov eksportida 

naaberturgudele, vajavad eelkõige teadmisi kvaliteedijuhtimisest ja tunnustatud 

ökomärgistest.
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Lühidalt öeldes on oskused, mida tuleks arendada, seotud enamasti turunduse, 

brändimise ja kommunikatsiooni, müügi ja suhete loomisega. On vaja paremaid 

oskusi, mis aitavad suurendada kasumlikkust, ja saada ideid, kuidas arendada 

lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. Mõned ettevõtjad märkisid, et neil oleks 

vaja rohkem teada sertifitseerimissüsteemide, litsentsimisprotseduuride ja 

finantsjuhtimise kohta. Ettevõtjad väljendasid vajadust saada praktilist koolitust, 

kohtuda veebipõhise koolituse asemel näost näkku ning õppida sellest, mida 

teised on teinud – mis läks hästi ja mis mitte.

Eesti, Soome, Läti ja Rootsi tulemusi analüüsiti esmalt igas riigis eraldi ning 

seejärel ühendati need kaheksaks teemaks, millest oleks kasu rohelistele 

ettevõtjatele. Teemad on näha joonisel 1.

Joonis 1. Rohelistele mikroettevõtetele vajalikud oskused
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2. PEATÜKK: 
NatureBizz koolitusprogrammi sisu

Koolitusprogramm ja selle moodulid

Projekti järgmiseks etapiks oli välja töötada ettevõtluses ja äritegevuses vajalike 

oskuste arendamiseks sobiv koolitusprogramm. Uus koolitus nimega „Roheline 

ettevõtlus – koolitusprogramm mikroettevõtjale” tugineb rohelise tarbimise ning 

rohelise ettevõtluse ja äritegevuse eripäradele. Selle põhimõte ja eesmärk on 

arendada rohelistele mikroettevõtjatele vajalikke ärioskusi, et täita tarbijate ja 

turgude uuenenud nõudmisi keskkonnasäästlike, looduslike, tervislike toodete 

ja teenuste osas ning oma äritegevuse jätkusuutlikumaks muutmisel. Rohelised 

ettevõtjad peaksid oskuste täienedes suutma ära kasutada uusi võimalusi ning 

muutma innovatiivsed äriideed kasumlikuks ja jätkusuutlikuks äritegevuseks.

Koolitusprogramm on suunatud tegutsevatele ja tulevastele mikroettevõtjatele, 

kes kasutavad ärivõimalusi ja rakendavad äritegevust loodusvarade abil. 

Programmis osalemine:

 Y võimaldab neil tegeleda äriprobleemidega ja juhtida keerukamat, kuid 

kasumlikumat äri; 

 Y toetab neid muutuva ärikeskkonnaga kohanemisel;

 Y suurendab nende võimet juhtida turule orienteeritud ja väärtuspõhist 

ettevõtet ning muuta jätkusuutlikkuse väärtused ettevõtluse otsuste 

tegemise, äritegevuse, toodete ja teenuste pakkumise ning ärisuhete osaks;

 Y suurendab nende pädevust, enesekindlust ja pakub enam vahendeid 

ettevõtte arendamiseks ja kasvatamiseks.

14



Moodulid (joonis 1) loovad tugeva vundamendi rohelistele mikroettevõtjatele 

oma äri arendamiseks. Esimeses moodulis („Roheline mikroettevõte ja selle 

juhtimine“) kujundavad osalejad ärimudelid ja selgitavad välja kõige olulisemad 

äritegevusega seotud küsimused. Vajaduste analüüsi põhjal valivad nad 

koolitusprogrammist asjakohased moodulid oma ettevõtte arendamiseks.

Joonis 1. Koolitusprogrammi NatureBizz kaheksa moodulit
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Koolitusprogramm koosneb alljärgnevast kaheksast moodulist:

1. Roheline mikroettevõte ja selle juhtimine

2. Roheline tarbija ning tema ootused

3. Rohelise brändi loomine

4. Jätkusuutlik kvaliteedijuhtimine

5. Roheliste toodete/teenuste arendus ja disain

6. Tarneahela juhtimine rohelises mikroettevõttes

7. Klienditeekond ja kommunikatsioon

8. Eksport ja rahvusvaheline turg

Moodul 1. Roheline mikroettevõte ja selle juhtimine

Mooduli eesmärk on luua parem arusaam rohelisest mikroettevõttest ning selle 

strateegilisest planeerimisest ja juhtimisest. 

Märksõnad: rohelise mikroettevõtte põhielemendid, jätkusuutlikkusele 

orienteeritud filosoofia, strateegiline äriplaan ja juhtimine

Õpiväljundid: igal osalejal on võimalik kindlaks määrata rohelise mikroettevõtte 

põhielemendid, analüüsida praeguseid arenguvajadusi ning kujundada 

oma ettevõttele jätkusuutlikkusel põhinev filosoofia. Nad õpivad töötama 

strateegiliselt oma äri arendamise eesmärgil.

Moodul 2. Roheline tarbija ning tema ootused

Mooduli eesmärk on suurendada pädevust rohelises tarbimises, tarbijate 

vajaduste ja sektori suundumuste kindlakstegemises.

Märksõnad: roheline tarbimine, jätkusuutlik tarbimine, vajadused, trendide 

identifitseerimine

Õpiväljundid: iga osaleja saab aru rohelise tarbimisühiskonna ja jätkusuutliku 

tarbimise mõistetest. Nad mõistavad tarbijat ja tarbija vajadusi ning seda, kuidas 

arendada oma äri vajadustest tulenevalt. Nad suudavad erinevate meetodite abil 

tuvastada ja analüüsida sektori uusi suundumusi.
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Moodul 3. Rohelise brändi loomine

Mooduli eesmärk on suurendada jätkusuutlikkusele orienteeritud roheliste 

mikroettevõtjate konkurentsivõimet ja kasvu, luues rohelise mikroettevõtte 

jaoks rohelise brändi plaani ja tugeva rohelise kaubamärgi.

Märksõnad: roheline brändimine, rohelise brändi planeerimine, roheliste 

brändide tugevuste kindlakstegemine, brändi strateegia, rohelise brändi 

positsioneerimine

Õpiväljundid: iga osaleja saab teadmisi rohelise brändimise kesksetest ideedest 

ja kontseptsioonidest, protsessidest ja tegevustest jätkusuutliku mikroettevõtte 

kontekstis ning võimaluse välja selgitada oma mikroettevõtte rohelise brändi 

tugevused. 

Moodul 4. Jätkusuutlik kvaliteedijuhtimine

Mooduli eesmärk on suurendada arusaamist ja uurida, kas ja kuidas kvaliteet ja 

kvaliteedijuhtimine, samuti kvaliteedi ja/või keskkonnaohutuse sertifitseerimine 

võiksid sobida oma mikroettevõtte ärimudelisse ja strateegiatesse.

Märksõnad: kvaliteet ja kvaliteedijuhtimine, jätkusuutlik kvaliteet, mudelid ja 

strateegiad kvaliteedi- ja/või keskkonnasertifikaatide haldamiseks.

Õpiväljundid: iga osaleja saab arendada teadmisi kvaliteedi ja kvaliteedijuhtimise 

üldpõhimõtetest, samuti kvaliteedi- ja keskkonnasertifikaatidest rohelistes 

mikroettevõtetes. Samuti arendavad osalejad oskusteavet Kesk-Läänemere 

piirkonna turu (Soome, Eesti, Läti, Rootsi) ökosertifikaatide kohta. Lisaks 

uuritakse, kas, miks või miks mitte ja kuidas kvaliteet ja kvaliteedijuhtimine, 

samuti kvaliteedi ja/või keskkonnaohutuse sertifitseerimine sobiksid ettevõtja 

ärimudeliga.
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Moodul 5. Roheliste toodete/teenuste arendus ja disain

Mooduli eesmärk on õppida, kuidas lisada rohelisi kontseptsioone ja teenuste 

disaini põhimõtteid toodete ja teenuste kujundamisesse ja arendamisesse 

rohelises mikroettevõttes.

Märksõnad: roheline toode ja teenus, disainmõtlemine, roheliste toodete, 

teenuste disaini ja arendamise raamistik

Õpiväljundid: iga osaleja saab aru roheliste toodete ja teenuste tervikpildist. 

Nad mõistavad teenuste disainiga seotud loovmõtlemise põhiprintsiipe, teenuste 

disaini etappe ja protsesse ning teavad, kuidas kasutada teenuste disaini tööriistu. 

Nad oskavad luua rohelise toote ja teenuse ostja persoona, analüüsida toote 

elutsüklit ning suudavad välja töötada oma ettevõtte jaoks lisandväärtusega 

roheliste toodete, teenuste disaini ja arendamise tegevuskava. 

Moodul 6. Tarneahela juhtimine rohelises mikroettevõttes

Mooduli eesmärk on mõista tarneahela juhtimise kontseptsiooni, õppida 

hindama logistika põhialuseid ja suundumusi ning uurida kodu- ja välismaiste 

kaupade pakkumise suhet rohelises mikroettevõttes.

Märksõnad: tarneahela juhtimine, logistika põhialused ja suundumused, 

transpordiotsused, kodu- ja välismaiste kaupade pakkumise suhe

Õpiväljundid: iga osaleja saab aru tarneahela juhtimise definitsioonist, 

keerukusest ja põhiküsimustest ning tsentraliseeritud ja detsentraliseeritud 

süsteemide erinevustest. Nad mõistavad teabe väärtust ja tarneahela 

integreerimise kontseptsioone, piitsaefekti, tõuke- ja tõmbesüsteeme, 

transpordiotsuste põhitõdesid ning rakendavad neid teadmisi oma äris.
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Moodul 7. Klienditeekond ja kommunikatsioon

Mooduli eesmärk on uurida erinevaid kommunikatsioonitegevusi, -kanaleid ja 

-vahendeid klienditeekonna eri etappides, et meelitada kliente ja motiveerida 

neid ostma rohelise mikroettevõtte lisandväärtusega rohelisi tooteid ja teenuseid.

Märksõnad: kommunikatsioonistrateegia, klienditeekond, väärtust lisav 

kommunikatsioon

Õpiväljundid: iga osaleja saab aru kommunikatsioonitegevuste, -kanalite, 

-vahendite ja müügivõimaluste tervikpildist klienditeekonna erinevatel 

etappidel. Nad õpivad tundma kommunikatsiooni erinevaid aspekte, 

mis võivad mõjutada klientide kogemusi, ja kasutama asjakohaseid 

kommunikatsioonivahendeid klienditeekonna igas etapis. Osalejad teavad, 

kuidas planeerida oma ettevõtte kommunikatsioonistrateegiat.

Moodul 8. Eksport ja rahvusvaheline turg

Mooduli eesmärk on jagada teadmisi ja arusaamist ettevõttel põhineva 

ekspordiplaani kavandamiseks, ja teha sihtturu analüüs, mille eesmärk on ette 

valmistada rohelise mikroettevõtte rahvusvahelistumist.

Märksõnad: rahvusvaheline äristrateegia, rahvusvaheline turundus, sihtturu 

analüüs, logistika- ja transporditeenuste valik, kulude-tulude analüüs, 

rahvusvaheline kommunikatsioon

Õpiväljundid: iga osaleja saab aru kohaliku ja rahvusvahelise äritegevuse 

erinevusest, sihtturgude mõistetest, segmenteerimisest ja tasuvusanalüüsist. 

Nad teavad, kuidas koostada oma ettevõtte ekspordiplaan.
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NatureBizzi tööriistakast

Iga moodul sisaldab praktilist tööriista ettevõtluse arendamise toetamiseks. 

Koos moodustavad need NatureBizzi tööriistakasti (joonis 2). Esimeses moodulis 

tutvuvad osalejad ärimudeli lõuendi kui strateegilise juhtimise vahendi ja malliga 

uute ärimudelite väljatöötamiseks või olemasolevate dokumenteerimiseks 

jätkusuutlikkusel põhineva filosoofiaga. Samuti toetab see neid, kui nad selgitavad 

välja asjakohased vajadused äri arendamiseks. Teises moodulis õpivad osalejad 

meetodeid, kuidas tuvastada ja analüüsida uusi tarbijaturu suundumusi, mis 

mõjutavad nende ettevõtluse arengut.

Kolmandas moodulis tutvustatakse meetodeid rohelise brändi 

strateegia koostamiseks ning selle ühendamiseks oma ärimudeli ja 

kommunikatsioonitegevustega. Neljandas moodulis esitletakse põhimõtteid ja 

meetodeid kvaliteedi ja kvaliteedijuhtimise integreerimiseks ja rakendamiseks 

ning kvaliteedi- ja/või keskkonnaalast sertifitseerimist ärimudelites ja 

-strateegiates.

Viiendasse moodulisse kuuluvad ajurünnakud, ostja persoona ja elutsükli analüüs 

ning tegevuskava lisandväärtusega roheliste toodete ja teenuste disainimiseks ja 

arendamiseks. Rohelise tarneahela modelleerimine on tööriist ebaefektiivsuse 

vähendamiseks, vahendite optimeerimiseks ja kuuendas moodulis kasutusele 

võetud protsesside sujuvamaks muutmiseks.

Seitsmenda mooduli tööriist on klienditeekonna kaart, mis aitab osalejatel mõista, 

kuidas on klient aja jooksul seotud toote, ettevõtte või brändiga. See on vahend 

ettevõtte kommunikatsiooni planeerimiseks, võttes arvesse klienditeekonna 

erinevaid etappe. Rahvusvahelistumise või ekspordistrateegia ning strateegia 

konkureerimiseks samal ajal kahes või enamas riigis on viimane, kaheksanda 

mooduli tööriist.
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Joonis 2. NatureBizzi tööriistakast
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3. PEATÜKK:  
Mikroettevõtjate koolitamise ABC

Projektimeeskonna kogemused

Projekti NatureBizz raames prooviti 2020. aasta kevadel uut koolitusprogrammi 

neljas osalejariigis: Eestis, Soomes, Lätis ja Rootsis. Moodulite sisu tutvustavad 

koolituspäevad korraldati tulevastele ja tegutsevatele rohelistele ettevõtjatele 

ärioskuste arendamiseks. Pärast koolituspäevi koguti tagasisidet, et hinnata 

projektimeeskonna liikmete ja osalejate õpikogemusi.

Projektimeeskonna liikmed leidsid, et on väga huvitav uurida ja rohkem teada 

saada elujõuliste ja kasvavate 

roheliste tööstusharude kohta Kesk-

Läänemere piirkonnas. Liikmed 

kogesid, et nad on täiendanud oma 

teadmisi jätkusuutlike väärtuste 

integreerimisest ettevõtluses 

ning on suurenenud püüdlus 

juhtida äritegevust jätkusuutlikul 

viisil. Nende arvates on mitu 

inspireerivat rohelist ettevõtet, millel on hämmastavad tooted ja teenused 

tänu loodusvarade säästlikule kasutamisele. Ettevõtjate isiklikud väärtused, 

mida nad kasutavad oma äri suunamiseks, avaldasid väga muljet. Lisaks oli 

huvitav täheldada, kui kiiresti on paljud rohelised mikroettevõtted kasvanud, 

keskendudes veebipõhisele turundusele, atraktiivsete brändide loomisele ja 

lojaalsele kliendibaasile.

”Roheline mõtteviis on 
muutunud üha olulisemaks. 
Kuigi roheline ettevõtlus on 
üsna varajases staadiumis, 
on juba olemas mõned väga 

head näited.”

”Eduka koolitusprogrammi kujundamine ja pakkumine 
sihtrühmadele väljaspool traditsioonilise akadeemilise 

õppekava formaati ei ole sama. Ettevõtjad ei ole õpilased, 
kes järgivad ajakava ja lahendavad neile antud ülesandeid.”
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Lisaks väljendasid projektimeeskonna 

liikmed, et nad on saanud väga palju 

teada ettevõtjatele kui sihtrühmale 

koolitusprogrammi väljatöötamisest ja 

pakkumisest. Koolituse väljatöötamisel 

oli kõige õpetlikum hoolikalt sihtrühma 

vajadustega arvestamine. Seetõttu on 

programmi arendamiseks väga oluline 

kaasata ettevõtjaid ning saada neilt 

sisendit. 

Tegutsevad ja tulevased ettevõtjad olid sellise projekti jaoks väga hea valim, kuna 

nad tunnetasid end sobiva sihtrühmana ning nende arvates hõlmasid moodulid 

üsna põhilist ja hädavajalikku teavet. Koolitusprogrammi elluviimist takistas 

aga ettevõtjate piiratud aeg. Paljud neist ei osalenud ajapuuduse tõttu, isegi kui 

nad olid programmist huvitatud.

Koolituse pakkumisel eelistasid ettevõtjad pingevaba õhkkonda, mis soodustaks 

ühiseid vestlusi, kogemuste vahetamist ja üksteiselt õppimist. Vastastikune 

toetus oli koolitusprogrammis oluline osa, st ettevõtjatele meeldis väga õppida 

konkreetsetest ja inspireerivatest kaasustest. Projektimeeskonna liikmed 

mõistsid, et oluline täiendus koolituspäevade programmis on juba tegutsevate 

ettevõtjate ettekanded ning võimalus uurida teooriat nende praktiliste näidete 

abil. Lisaks peavad koolituste ajakavad olema väga paindlikud, et vajadusel 

võimaldada ühist arutelu.

Osalejate kogemused

Eestis tõid paljud ettevõtjad välja soovi õppida ja kuulata teiste roheliste 

mikroettevõtjate kogemusi – kuidas nad oma äri korraldavad ja juhivad. 

Seetõttu oli oluline lisada häid kaasuseid, näiteid ning kutsuda erinevaid 

ettevõtjaid kaasa rääkima ja arutama võimalike tekkivate probleemide üle 

rohelises ettevõtluses. Lisaks peeti koolitusi inspireerivaks tänu nende toimumise 

kohtadele ning kohale kutsutud esinejatele. Igal koolituspäeval oli osalejatel 

võimalus külastada ühte ettevõtet, mis pakub oma tooteid või teenuseid rohelisi 

põhimõtteid ja väärtusi arvestades.

”Osalejad hindasid väga 
kõrgelt, et juba tegutsevad 

ettevõtjad jagasid oma 
kogemusi, igapäevast tööd, 

tõuse ja mõõnasid ning 
avasid uusi vaatenurki ja 

andsid häid ideid.”
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Eesti ettevõtjate peamine eesmärk NatureBizzi koolitusprogrammis osalemisel 

oli täiendada oma teadmisi rohelisest majandusest ning rohelise ettevõtluse 

alustamisest ja juhtimisest. Mõned osalejad mainisid, et oli kasulik näha 

rohelisest ettevõtlusest laiemat pilti, selle asemel, et keskenduda ainult oma 

tootele. Üks osaleja lisas, et kursus andis talle palju julgust ja usku astuda samme 

rohelisemaks saamiseks. 

Soomes mainisid osalejad oma 

tagasisides korduvalt järgmisi 

sõnu: inspiratsioon, teadmised, 

uued ideed, uued perspektiivid, 

võimestumine, motivatsioon, 

v a l d k o n n a t e a d m i s e d , 

töövõimalused, karjäärivaliku kindlus, struktureeritum lähenemine 

ettevõtlusele. Vastajad väljendasid, et koolitus andis nende ettevõtlusele uusi 

kanaleid, ideid ja perspektiive. Nad mainisid, et on saanud värskeid mõtteid, 

kuidas arendada oma ettevõtet ja äri, ning kinnitust sellele, et nad on valinud 

õige karjääri.

Lisaks märkisid nad, et neil on nüüd rohelise ettevõtluse ja selle valdkondadega 

seoses laiem vaade ning teavad, kuidas oma unistusi täide viia ja töötada ka 

väljaspool oma ettevõtet. Nad mainisid mitu korda, et koolitus oli väga inspireeriv 

ja motiveeriv, samuti said nad uut energiat oma äri alustamiseks. Veel lisati, et 

saadi abi oma äriplaani koostamiseks ja teadmisi erinevate rahastamisvõimaluste 

kohta.

Lätis väljendasid osalejad samuti, et koolitus pakkus nende ettevõtlusele 

uusi kanaleid, ideid ja vaatenurki. Nende arusaam rohelisest ettevõtlusest sai 

selgemaks.

”Mõistsin, et mul on olemas oskused ettevõtlusega 
tegelemiseks. On palju erinevaid võimalusi, mida tuleb 

kasutada.”

”Kõige rohkem sain uusi 
ideid ja julgustavaid mõtteid 

oma ettevõtte kohta.”
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Nad tunnistavad, et on „muutunud täiesti roheliseks“ – tootmine on roheline, 

töötlemine on roheline, klientidele antav teave on roheline ja elustiil on 

roheline. Kõik osalejad tõdesid, et said seminaril inspiratsiooni oma ettevõtte 

uute ideede jaoks, kuidas saada rohelisemaks. Nii Soomes kui ka Lätis 

soovitasid osalejad jätta rohkem aega ühiseks aruteluks ja teha rohkem 

aktiivsemaid õpiülesandeid, kui on pikemad koolituspäevad. 

Rootsis katsetati koolitusprogrammi 

kahes eraldi grupis. Gotlandi ettevõtjate 

vastuste analüüsi põhjal leidsid kõik, et 

loengud, esitlused, arutelud, tagasiside 

ning koostöövõrkude loomine on 

toetanud nende õppimist ja oma äri 

edasist arengut. Ühe soovitusena pakuti muuta koolitusprogramm iga-aastaseks. 

Teise, 17–18-aastastest gümnaasiumiõpilastest koosneva rühma küsimustiku 

tulemuste põhjal võib öelda, et umbes pooled programmis osalenud õpilased on 

rahul ja näivad olevat ka midagi õppinud, samas kui teine pool vastajatest oli 

negatiivsem. Tagasisides märgiti, et nad õppisid nad välja mõtlema oma äriideid, 

tegema rühmatööd, said teada, kuidas äriideid rahastada ning rakendada 

keskkonnasäästlikke või jätkusuutlikke äritavasid. Nad õppisid ka seda, kuidas 

nad võiksid tulevikus ettevõtjatena töötada, jõuda klientideni ja keskenduda 

kvaliteedile. Mõned õpilased kirjutasid, et koolitusprogramm aitas omandada 

vajalikke teadmisi nende potentsiaalseks äritegevuseks tulevikus.

Omandatud kogemused

Kokkuvõttes võib öelda, et läbiv märksõna kõigi neljas riigis osalenute seas 

näis olevat „inspiratsioon“, seda nii neil, kelle eesmärk oli arendada tegutsevat 

ettevõtet kui ka potentsiaalsete tulevaste ettevõtjate puhul. Lisaks mainiti 

korduvalt ülevaatlikkust, uusi ideid ja perspektiive. Neile ettevõtjatele, kes 

alles rajavad oma äri või on hiljuti seda teinud, annavad sellised koolitused 

karjäärivaliku kindluse, veendes neid, et nad on õigel teel. Lisaks hindasid 

osalejad ka valdkonna- ja äriteadmisi, mis võimaldasid neil oma ettevõtlusele ja 

äritegevusele struktureeritumalt läheneda.

”Sain oma 
ettevõtlusvisiooni 
täpsustada ning 

selgemaks muuta.”
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Lühidalt tuleks koolitusprogrammi pakkumisel mikroettevõtjatele arvestada 

järgmist:

A.  Tehke ettevõtjatega koostööd programmi, selle sisu ja elluviimise 

kavandamisel.

B. Looge koolitustel meeldiv õhkkond. See on oluline avameelse arutelu, 

teadmiste ja kogemuste jagamise jaoks.

C.  Olge koolituspäevadel ajakavaga paindlik.

D.  Tekitage koolituspäevadesse võimalusi saada vastastikust tuge ja 

tagasisidet, luua koostöövõrgustikke, arutleda ja õppida teistelt 

ettevõtjatelt.

E.  Kaasake koolituspäevadesse praktiliste näidetena ettevõtjate ettekandeid 

ja tehke ekskursioone nendesse ettevõtetesse. Koolituspäevi saab 

korraldada mikroettevõtjate juures, nende ruumides.

F.  Pühendage aega grupiaruteludele ning aktiivsetele õpiülesannetele 

koolituste ajal.

Ettevõtjate koolitamine on 
inspireerimine, võimestamine, 

motiveerimine, samuti uute 
arusaamade, ideede ja perspektiivide 

pakkumine – palju enam kui vaid 
sisupõhiste teadmiste õpetamine.
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Foto: Maja Vujik/Unsplash
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”Turbliss sündis soovist väärindada Eesti maavara ja toota 
unikaalset ning tõhusat vanaemade tarkusest väljakasvanud 
kosmeetikat. Üheskoos teadlaste ja rabameistritega töötasime 

välja süsteemi, mille abil raviturba asukohti kaardistada, turvast 
kaevandada, analüüsida, töödelda ja muuta tänapäeva moodsale 

inimesele mugavalt kasutatavaks funktsionaalseks tooteks.”

Eesti on rabade ja metsade maa, mis peidab enda põues väärtuslikku maavara 

– turvast. Turvas on tuntud küttematerjal ja aiandustoode, kuid lisaks sellele 

hoiab endas ka inimorganismile kasulikke humiinaineid. Eesti asub täpselt sellisel 

laiuskraadil, kus geoloogia ja ilmastikunähtuste koosmõjul on tuhandete aastate 

jooksul tekkinud eriline humiinhapperikas turbakiht, mille oskuslikul kasutamisel 

on võimalik valmistada kõrgkvaliteetset ja looduslikku kosmeetikat. Üks huvitav 

nüanss, mis meile kogu protsessi alguses selgeks sai, on järgmine – turbakosmeetika 

tootmise juures jääb raviturba kaevandamine alati käsitööks. See on meie tootmise 

fundamentaalne alustala.

Turvas toimib tõhusa kortsuvastase hooldusena, puhastab, ravib probleemset nahka, 

leevendab aknet ja psoriaasi, kiirendab naha ainevahetust, ergutab ja elustab 

nahka. Turbliss toodete põhikomponent on pärit Eesti ürgloodusest ja lisaainetena 

kasutatavad lillevetekompleksid omavad ökosertifikaati.

Turbliss on eelkõige turbamaskide sari kuid valikus on lisaks erinevaid tooteid nii 

juustele kui kogu kehale (koorivad maskid, õlid, kreemid, sära andev rabavesi jpt). 

Turblissi tooteid müüakse mitmes välisriigiski – Itaalias, Taanis, Kreekas, Ukrainas, 

Ungaris – ning on ära märgitud tuntud ilu- ja elustiiliajakirjas Vogue. 

Inimesed pöörduvad tagasi loodusesse.

Rohkem infot leiab kodulehelt: www.turbliss.eu

Tekst ja foto: Turbliss

28



”Meie iga Myssy on kudunud tõeline Myssy vanaema Pöytyäs. 
Ainulaadne käsitsi värvitud lõng pärineb meie Soome maalamba 
karjast. Meie talus on kõik mahe ja algupärane ning Pöytyäs juba 

jahe ei hakka. Välja arvatud siis, kui talv saabub.”

Myssyfarmi on Soomes Pöytyä vallas talus tegutsev talu- ja disainifirma. Talu on 

kuulunud meie perele 19. sajandi algusest saadik ja kaubamärk loodi 2009. aastal.

Myssy tähendab soome keeles ägedat villast mütsi. Üks asi, mis muudab Myssy 

tooted väga eriliseks, on vill. Meie Myssy villamütsid on palju enamat kui lihtsalt 

eetiliselt valmistatud orgaanilistest materjalidest tooted. Loome heaolu – kõik on siin 

Soomes kohapeal tehtud. Kogu vill pärineb Soome maalamba mahefarmidest, lõnga 

kedratakse Soomes. Lõng värvitakse talus ja tooteid koovad kohalikud vanaemad 

käsitsi.

Myssymummot, kohalikud Myssy vanaemad, koovad kõik tooted käsitsi. Need 

rõõmsameelsed vanaemad loovad meie brändi olemuse. Nad on moodsad 

vanaemad ja pensionil olevad daamid, kes on kirglikud kudujad, kuid samuti oskavad 

lõbutseda – tantsivad, suusatavad ja ka reisivad selle raha eest, mis nad kudumisega 

teenivad. Me usume, et vanaemad koovad osa oma tarkusest igasse kootud Myssy’sse.

Praegu müüakse Myssy’sid 16 riigis, oleme saanud palju meediakajastust ning autasusid. 

Me usume sellesse, mida teeme ja et me suudame muuta, kui mitte kogu maailma, 

siis vähemalt natuke Soome põllumajanduskultuuri ja Pöytyä valda. Meie jaoks 

tundub loomulik minna tagasi juurte juurde, kust see kõik alguse sai – lõngakerast.

Tekst ja foto: Myssyfarmi
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MOODUL 1:  
Rohelise mikroettevõtte juhtimine

Äri strateegiline planeerimine mikroettevõtetes

Rohelise mikroettevõtjana peate oma äri strateegiliselt arendama ja juhtima, 

et see toimiks hästi ning oleks jätkusuutlik ja konkurentsivõimeline. Eduka 

rohelise äri üks põhitegur on ettevõtte konkurentsivõime. Teil on vaja välja 

selgitada ning luua midagi, mida kliendid soovivad ja väärtustavad, eelistatavalt 

rohkem soovitud ja väärtustatud asi kui konkurentide pakutav. See tähendab, et 

peate kindlaks määrama oma ettevõtte konkurentsieelise. See on väga oluline 

ettevõtte jätkusuutlikuks, edukaks ja pikaajaliseks toimimiseks.

Konkurentsieelist on raske saavutada ainult toodete ja teenustega, kuid hea 

ärimudeliga on see võimalik. Strateegiline äriplaan hõlmab ettevõtte kõigi 

protsesside, eriti ettevõtte jaoks kõige olulisemate arendamist. Konkurentsieelist 

kirjeldatakse sageli kui konkurentsivõimet koos positiivse eristumisega 

kliendi seisukohast lähtudes. Rohelistes mikroettevõtetes võivad positiivseteks 

erinevusteks olla rohelised ja jätkusuutlikud väärtused ja pakkumised.

Konkurentsieelis = konkurentsivõime + positiivne 
erinevus kliendi seisukohast

Rohelise mikroettevõtte põhielemendid

Roheline mikroettevõte on väärtuspõhine äri. Teie eesmärk on luua jätkusuutlik 

äri oma isiklike, eetiliste väärtustega. Ettevõtte idee ning eesmärgid on kooskõlas 

teie kui rohelise mikroettevõtja väärtustega. Paljusid rohelisi ettevõtjaid võib 

iseloomustada kui elustiili ettevõtjaid, kelle peamine eesmärk on saavutada 

vabadus ning muuta oma elu ja heaolu kvaliteetsemaks. Peale selle tuleb 

rahuldada turu vajadusi ja olla kasumlik.
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Roheline ettevõtlus ja roheline äri on jätkusuutlik ja vastutustundlik. Ohutud, 

kohalikud ja looduslikud varad on toodete ja teenuste peamised komponendid. 

Sellise ettevõtte eesmärk on pakkuda klientidele heaolu. Siiski peate sageli ümber 

kujundama või looma uusi tooteid ja teenuseid, kuna teadmised jätkusuutlikkusest 

ja selle rakendamisest uuenevad pidevalt. Seega on jätkusuutlikkust puudutavate 

teemadega kursis olek ning pideva õppimise vajadus kohustuslik.

Eduka äri tagab usaldusväärsus. Peate oma ettevõtte jätkusuutlikkust selgelt 

ja tegelikkusele vastavalt kajastama. Umbusk ja rohepesu kahtlused on 

muutunud rohelistele ettevõtetele üha suuremaks probleemiks. Selleks, et 

rohelise ettevõtjana edu saavutada, on oluline tekitada usaldus. Usaldusväärsus 

on aga seotud teie tegevustega. Üldiselt soovitatakse rohelistel ettevõtetel oma 

lubadustest kinni pidada ja teha seda, mida väidetakse tegevat. Selleks, et 

suhelda usaldusväärsel viisil, peab teil olema hea teabevahetus, mis soovitavalt 

tõestab teie jätkusuutlikkust.

Tänapäeval on digitaalsed tööriistad turul hädavajalikud ning üha rohkem 

teavet on saadaval digitaalselt. Ühtsete digitaalsete platvormide ja süsteemide 

areng on olnud kiire. See on omakorda loonud uued tingimused toodetele, 

teenustele ja käitumisviisidele, mis mõjutavad meid kui üksikisikuid, ettevõtteid 

ja ühiskonda laiemalt. Ettevõtjana peate olema klientidega samas kohas ning 

suure tõenäosusega on nad internetis. Digitaalsed tööriistad võivad samuti aidata 

teil äri süstematiseerida, tõhustada tarnijate ja teiste ärikontaktide tööd, samuti 

suurendada jätkusuutlikkust ja kvaliteeti. Digitaalsete tööriistade võimalused 

suurenevad pidevalt.

Jätkusuutlikkus ja kestliku arengu eesmärgid (KAEd)

Jätkusuutlikkust võib mõista mitmel viisil. Seetõttu oleme käsiraamatus 

otsustanud ühendada jätkusuutlikkuse mõiste Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni (ÜRO) kestliku arengu eesmärkide (KAE) (Sustainable 

Development Goals ehk SDG) sisuga. KAEd on raamistik 17 eesmärgi (joonis 

1) ja 169 alaeesmärgi jaoks, et lahendada maailma sotsiaalsed, majanduslikud 

ja keskkonnaprobleemid aastani 2030. Eesmärgid põhinevad ÜRO tööl ning 

kõik ÜRO liikmesriigid on need omaks võtnud. Valitsused vastutavad KAEde 

elluviimise eest, kuid edu sõltub meie kõigi tegevustest ja koostööst.
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Ettevõtted on nende eesmärkide saavutamisel olulised partnerid, edendades 

näiteks innovatsiooni. KAEd pakuvad ettevõtetele tuntud raamistikku, mis aitab 

kaasa jätkusuutlikkusele, ja ühist keelt oma tegevuse kajastamiseks. Ettevõtted 

nii panustavad KAEdesse kui ka saavad neist kasu.

Erinevate tööstusharude ettevõtted integreerivad ja rakendavad KAEsid 

ärikontekstis ning KAEde teadvustamine ja sellest teavitamine on populaarne, 

eriti maailma suurimates ettevõtetes. Lisaks KAEdele järgivad suurettevõtted 

jätkusuutlikkuse saavutamiseks tavaliselt rahvusvahelisi standardeid, 

keskkonnaprogramme ja kvaliteedimärgiseid. Need kohustused peaksid ületama 

õigusnormide nõudeid ning neid peetakse ettevõtte vastutuseks.

Mikroettevõtted peaksid valima sellise jätkusuutlikkuse raamistiku, mis on 

kergesti mõistetav ning lihtsasti rakendatav. See käsiraamat soovitab KAEsid 

jätkusuutlikkuse mõistmiseks. Mikroettevõtted ei saa läheneda eesmärkidele 

samamoodi nagu suured, kuid olenemata suurusest või tööstusharust saavad 

kõik nende elluviimisele kaasa aidata ja neist kasu saada. KAEde rakendamise 

sammud on järgmised: 

1) KAEde mõistmine; 

2) prioriteetide määratlemine; 

3) eesmärkide seadmine; 

4) kestlikkuse eesmärkide täiendamine ja elluviimine oma ettevõttes; 

5) teavitus ja kajastus (KAE kompass).

Saate eesmärkidele läheneda erinevalt: valige ja seadke prioriteediks need 

eesmärgid, mis on teie ettevõttega tihedalt seotud ja kus neil on suurim mõju. 

KAEd võimaldavad teil ka hüvesid kasutada, näiteks määratledes tulevasi 

ärivõimalusi ja luues edukaid ärimudeleid. 
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Joonis 1. ÜRO kestliku arengu eesmärgid (KAEd)

Rohelise mikroettevõtte äri planeerimine

Eristatakse olemasolevat äri ja täiesti uue äri planeerimist. Tegutsevates 

ettevõtetes on prognoosimine ja planeerimine võimalik tänu sellele, et äri 

ja ärikeskkond on tuttavad. Seevastu keskendutakse uue ettevõtte loomisel 

uute teostatavate ja elujõuliste ärimudelite otsimisele. See tugineb erinevate 

alternatiivide, eksperimentide, teadmiste ja iteratsioonide uurimisele. Paljud 

ettevõtted töötavad toodete kallal, millel puudub turul vajadus. Seega tuleb 

suurt tähelepanu pöörata sellise pakkumise loomisele, mille järele on turul 

nõudlus. Uue äri alustamiseks on vaja äriideed koos teadmistega ettevõtte 

eesmärkidest, missioonist ja visioonist.

Missioon määratleb, miks ettevõte eksisteerib. Visioon on tulevikupilt, mis 

näitab, mida ettevõte soovib saavutada, seades ettevõttele kindlaks määratud 

suuna. Rohelise ettevõtjana võivad jätkusuutlikkusega seotud katsumused 

muutuda rohelisteks ärivõimalusteks.

Ärikeskkonna mõistmine on teie jaoks oluline, kuna äri mõjutavad poliitilised, 

majanduslikud, sotsiaalsed, tehnoloogilised, keskkonnaalased ja 

õiguslikud aspektid. Te peate jälgima neis toimuvat, et näha ette võimalusi 

ja vältida ohte. Ootamatud muutused nendes valdkondades on võimalikud. 

Näiteks võidakse muuta õigusakte, mis omakorda nõuavad muutusi teie 

toodetes või tootmisprotsessides ning kulukaid investeeringuid või toodete 
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uuendamist. Muutuda võib ka poliitiline või sotsiaalne suhtumine teatud tüüpi 

looduspõhistesse teenustesse, mis mõjutab teie ettevõtet.

Ärimudeli lõuend

Selles käsiraamatus esitatud ärimudeli lõuend (joonis 2) ühendab rohelise 

mikroettevõtte peamised aspektid, nagu kliendid ja partnerid, väärtuspakkumine, 

peamised tegevused ja ressursid, kliendisuhted ja -kanalid, kulude struktuur ja 

tuluvood kahe lisaplokiga: missioon pluss mõju ja mõõtmine. Ärimudeli lõuendit 

kasutatakse laialdaselt vahendina uute ärimudelite kujundamiseks, samuti 

olemasolevate uuendamiseks.

1.  Rohelise mikroettevõtte missioon määratleb, miks ettevõte eksisteerib.

2.  Kliendirühmad on erinevad inimrühmad või organisatsioonid, kellele 

ettevõte plaanib oma tooteid/teenuseid pakkuda. Rohelise mikroettevõtte 

eesmärk on leida turunišš, s.o täpselt määratletud osa turust.

3.  Väärtuspakkumine on toodete ja teenuste kogum, mis loob klientidele ja 

sidusrühmadele väärtust, sealhulgas keskkonna- ja sotsiaalsed väärtused.

4.  Turunduskanalid on kõik läbipaistva suhtlemise ja teabeedastuse 

vahendid oma väärtuspakkumisega tarbijateni ja sidusrühmadeni 

jõudmiseks. Turunduskanalite hulka kuuluvad ka erinevad digitaalsed 

lahendused. Turundus- ja müügikanalid ühendavad teid klientidega ning 

need võivad olla otsesed või kaudsed, hõlmates vahendajaid.

5.  Kliendisuhted on suhete liik, mille ettevõte loob klientide ja 

sidusrühmadega, näiteks personaalne lähenemine, iseteenindus, 

automaatne teenindus, kogukonnapõhine või koosloomisel põhinev 

suhtlemisviis.

6.  Tuluvood näitavad raha, sissetulekut, mis on saadud klientidelt mitmel 

erineval viisil. Tuluvoogude maksimeerimine ja kulude minimeerimine 

suurendavad kasumit.
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7.  Peamised tegevused on protsessid, ülesanded ja tegevused, tänu 

millele ärimudel toimib ja pakub väärtust. Rohelise mikroettevõtte 

suur väljakutse on maksimeerida väärtust ja minimeerida ettevõtte 

negatiivseid keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid.

8.  Peamised ressursid on ärimudeli toimimiseks vajalikud ressursid, nagu 

inimressurss, füüsilised ja intellektuaalsed vahendid ning raha. Ressursid 

võimaldavad ettevõttel luua ja pakkuda väärtust ning jõuda turgudele.

9.  Peamised sidusrühmad on ärimudelit kujundav võrgustik, sealhulgas 

ettevõtja ja tema meeskond, äripartnerid, kliendid, tarnijad, investorid, 

vabaühendused, kohalik kogukond – kõik, kes aitavad kaasa ettevõtte 

eesmärkide saavutamisele.

10.  Kulude struktuur hõlmab ärimudeli toimimiseks kõiki kulusid, püsi- ja 

muutuvkulusid. Kulude struktuur on otseselt seotud peamiste tegevuste 

ja ressurssidega.

11.  Mõju ja mõõtmine. Ärimudeli mõju hindamine vajab tõhusaid näitajaid, 

mida on lihtne mõõta. Need on seotud missiooni ja eesmärkidega.

Siinses käsiraamatus esitatud lõuend põhineb Alex Osterwalderi ja Yves 

Pigneur’i loodud ärimudeli lõuendil (2015) ning Annisa R. Qastharini loodud 

sotsiaalsete ettevõtete lõuendil (2015), samuti Farreny jt (2015) roheliste 

ettevõtete lõuendil.
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Joonis 2. Ärimudeli lõuend
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Ülesanne

Teie ettevõtte põhiteave

 Y Ettevõtte nimi, kontaktisik ja kontaktandmed

 Y Äriidee kokkuvõte (mida, kellele, kuidas, miks)

 Y Teie rohelise mikroettevõtte väärtused, eesmärgid ja missioon

Täitke lõuend

Käsiraamatu idee on see, et esimeses moodulis kirjeldate oma ärimudeli lõuendit 

ainult üldjoontes. Seejärel täpsustate ja täiendate seda igas järgmises moodulis. 

Teie lõuendi esimene versioon on ülevaatlik mustand ehk põhiarusaam sellest, 

kuidas teie ettevõte töötab.

1.  Esiteks pöörake tähelepanu sellele osale oma äris, mida näevad 

kliendid ja sidusrühmad. Selgitage välja oma peamised kliendirühmad, 

väärtuspakkumine, kommunikatsiooni- ja turunduskanalid. Määratlege 

ja iseloomustage erinevat tüüpi suhteid ja tuluvooge.

2.  Seejärel pöörake tähelepanu sellele osale oma äris, mida kliendid ja 

sidusrühmad ei näe. Määratlege oma peamised ressursid ja tegevused, 

määrake kindlaks ja seadke tähtsuse järjekorda sidusrühmad ja nende 

panus ärimudelisse. Kirjeldage ärimudeli toimimise kulude struktuuri.

3.  Määrake, kuidas mõõdate oma ärimudeli mõju. See on seotud missiooni 

ja eesmärkidega. Ärimudeli mõju mõõtmine on protsess, mille käigus 

otsustatakse, mida mõõta, valides asjakohased näitajad, kogudes teavet 

ning kasutades seda parendamiseks ja kommunikatsiooniks. Las see olla 

lihtne.

4.  Määrake oma ettevõtte konkurentsieelis. Viimistlege lõuendit.

5.  Lõpuks määrake kõige selle põhjal kindlaks teie ettevõtte peamised 

vajadused äri arendamiseks.
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Moodul 2

Foto: Maranda Vandergriff/Unsplash
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MOODUL 2:  
Roheline tarbija ja tema ootused

Rohelised tarbijad

Sihtturg on kliendirühm, kellele ettevõtja soovib tooteid ja teenuseid müüa 

ning suunata turundustegevust. LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) 

on lühend tervisele ja jätkusuutlikkusele suunatud eluviisist ning kirjeldab 

tarbijaid, kelle eesmärk on tervislik ja kestlik eluviis. LOHASe kliendirühmi 

tasub üksikasjalikumalt uurida, et leida oma ettevõtte sihtturg.

Paljud, eriti LOHASe tarbijad, on mures planeedi piiratud varude pärast 

ning on kursis keskkonna- ja sotsiaalsete probleemidega. Nende teadlikkus 

ökoloogilistest ja sotsiaalsetest muredest ning kaalutlused on põhjus, miks nad 

nõuavad rohelisi tooteid ja teenuseid. Paljude jaoks on kodumaise, kohaliku 

tootmise ja kogukondade toetamine oluline põhjus, samuti toodete ja teenuste 

mõju nende enda heaolule.

Tarbija hoiakud, väärtushinnangud ja isiksus, usaldus ja teadmised rohelistest 

toodetest, toote hind ja kättesaadavus ning teised inimesed mõjutavad tarbijate 

rohelisemate ostude kavatsusi. Klientide jaoks on tähtsad ka toote funktsionaalsed 

ja rohelised omadused, samuti toote kasulikkus tervisele ning hea kvaliteet.

Digitaalne kommunikatsioon on muutunud roheliste ettevõtjate jaoks väga 

oluliseks. Sotsiaalmeedia on roheliste mikroettevõtjate jaoks ühine platvorm 

teabe jagamiseks, mistõttu peaksite end seal nähtavaks tegema, jälgima brändi 

kuvandit ning jõudma roheliste tarbijate ja teiste sidusrühmadeni.

Rohelise tarbimisega seotud küsimused

Huvi roheliste ja jätkusuutlike toodete ja teenuste tarbimise vastu kasvab üle 

maailma. Näiteks kasvab Euroopas mahetoidu turg 5–7 protsenti aastas ning 

nende toodete kliendirühmad on mitmesugused. Paljud tarbijad arvavad, et 

mahetoit on vastutustundlik, tervislik ja trendikas valik. Samuti suureneb 

huvi ja nõudlus teiste jätkusuutlike, looduspõhiste toodete ja teenuste järele: 

looduspõhine turism ja kogemused, looduspõhised heaoluteenused, loodustooted, 

-kosmeetika ja keskkonnasäästlikud rõivad. Lisaks soodustab hea majanduslik 

olukord rohelist tarbimist.
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Tarbijate mure keskkonna pärast ei tähenda aga tingimata rohelisemate toodete/

teenuste ostmist: tarbijate mõtlemise ja tegelike tegevuste vahel on lõhe. Eetiline 

ja vastutustundlik tarbimine kasvab, kuid enamik tarbijaid eelistab siiski 

madalat hinda ja lihtsust ostmisel. Ka tarbijate eetilised motiivid võivad sattuda 

vastuollu, mistõttu võidakse tarbida nii kohalikke kui ka õiglase kaubanduse 

tooteid. Mõnikord on roheliste toodete kättesaadavus piiratud ja see takistab 

klientidel nende ostmist.

Rohelise ettevõtjana peate meeles pidama, et tarbijad suhtuvad rohelistesse 

toodetesse ja teenustesse kriitiliselt. Peate oma toodete ja ettevõtte 

jätkusuutlikkust selgelt ja usaldusväärselt kajastama. Rohelise turunduse 

kommunikatsioonis tuleks soovitavalt välja tuua tõestusi jätkusuutlikkusest. 

Usaldamatus teeb tarbija sageli passiivseks, viib peaaegu alati ostust loobumiseni 

ning klient valib teise pakkuja. Samuti peaksite tähele panema erinevaid 

üleilmseid ja kohalikke suundumusi, mille eesmärk on vähem tarbida, kuna on 

võimalik, et teie sihtrühm suhtub tarbimisse kriitiliselt. Selliste suundumuste 

näited on minimalism, KonMari meetod (Jaapani minimalistlik lähenemine, et 

asju organiseerida ning keskenduda ainult väheste ja rõõmu tekitavate esemete 

omamisele) või jäätmevaba eluviis. Üha rohkem inimesi püüab tarbimist 

minimeerida ja keskenduda sisukale, tervislikule elule ja heaolule. Nende 

eluviisidega tegelejad minimeerivad oma tarbimise sellisele tasemele, et neil on 

ainult olulised, vastutustundlikud ja kvaliteetsed tooted, mis peavad kaua vastu. 

Tarbimine on sihikindel ja keskendub pigem kogemustele kui asjadele.

Kliendi suundumused, mis võivad teie äri mõjutada, võivad tekkida ja kaduda 

kiiresti. Peaksite olema nendest suundumustest teadlik, et saaksite oma äris 

vältida tarbetuid ohte ja ära kasutada uusi võimalusi. Lühiajalised trendid, 

mis pakuvad mikroettevõtetele uusi ärivõimalusi, võivad ilmneda väga äkki. 

Üks näide oli Soomes 2019. aastal nn loomulike lokkide meetod, mis nõuab 

kindlat tüüpi juuksehooldustooteid. Mõnede loomulikele lokkidele suunatud 

juuksehooldusbrändide müük kahekordistus lühikese aja jooksul.
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Turunišš

Rohelised mikroettevõtted sihivad tavaliselt turunišile, s.o täpselt määratletud 

turu osale, spetsialiseerudes klientide konkreetsetele eelistustele. Esiteks 

peaksite kindlaks määrama turu, kuhu kuulute, koguma selle kohta teavet ja 

seejärel määratlema oma sihtturu (teie kliendid). Teie turg võib olla näiteks 

Soome looduskosmeetika toodete turg ja teie sihtturg imikud ja lapseootel emad. 

Nende potentsiaalsete klientide rahuldamata vajadused sellel määratletud turul 

esindavad teie ettevõtte võimalust.

Rohelise mikroettevõtjana peaksite hästi tundma kliente, keda soovite kõnetada. 

Roheline mikroettevõte on välja töötatud konkreetse nišituru vajaduse alusel. 

See hõlmab nii tarbijate vajaduste kui ka klientide käitumise suundumuste 

väljaselgitamist. Praktikas saab tooteid ja teenuseid arendada koos tarbijatega, 

käivitades kasutajale suunatud eksperimente. Pole võimalik jõuda potentsiaalsete 

roheliste klientideni, sest sellist ühtset kliendirühma pole olemas. Peate leidma 

oma konkreetse ja täpselt määratletud sihtturu. Nagu moodulis 1 mainitakse, 

on oluline mõista ärikeskkonda ja suundumusi, mis mõjutavad turge ja klientide 

käitumist.

Ülesanne

1.  Määrake kindlaks oma nišiturg või turud ning oma kliendid, st sihtturg. 

Määrake kindlaks oma klientide väärtused, vajadused ja eelistused. 

Proovige hinnata selle nišituru suurust ja kasvu ja otsige tõendeid oma 

argumentide toetamiseks. 

2.   Selgitage välja turu olulised suundumused ja eelseisvad muutused, 

mis mõjutavad teie ettevõtet. Kasutage avalikult kättesaadavat ja 

sotsiaalmeediast pärinevat informatsiooni, lugege sektori aruandeid ja 

uurige, mida teie konkurendid teevad.

Lõpuks vaadake üle ning täiendage oma ärimudeli lõuendit!
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MOODUL 3:  
Rohelise brändi loomine

Rohelised brändid

Brändid on sümbolid, mis aitavad meil eristada tooteid ja ettevõtteid teistest 

toodetest ja ettevõtetest, samuti edendada meie turundust. Brändidel on kolm 

põhielementi: identiteet, profiil ja kuvand. Brändi identiteet koosneb brändi 

atribuutidest, selle omadustest. Brändi profiili võib kirjeldada kui brändi 

portfooliot, kuhu on välja valitud brändi identiteedi need omadused, mida 

soovitakse kommunikeerida. Kuvand on see, kuidas teised brändi tajuvad ja 

seda ei saa ettevõte otseselt kontrollida, kuigi brändi profiili arendamine ja 

kajastamine on viis kuvandi mõjutamiseks.

Bränd = identiteet + profiil + kuvand

Üha enam kaubamärke kasutavad rohelisi atribuute osana kommunikatsioonist 

ning see kuulub nende erilisuse ja atraktiivsuse juurde. See võib olla tingitud 

üha kasvavast ettevõtjate arvust, kes ütlevad, et nad tahavad oma ettevõtetega 

saavutada midagi enamat kui lihtsalt kasumit suurendada. See võib olla ka üha 

rohkemate tarbijate surve, kuna rohelise kaubamärgiga toodete eest ollakse 

valmis maksma enamat. KAEde eesmärgid (vt moodul 1) võivad tulla kasuks 

oma brändi jätkusuutlike omaduste väljaselgitamisel.

Tugeva rohelise brändi ehitamist on hea alustada rohelise brändi plaani abil 

(joonis 1). Rohelise brändi plaani eesmärk on luua dokument, mis aitab teil 

oma brändi edukalt kajastada ja saavutada teil oma isiklikke eesmärke. See on 

korraga nii rohelise brändi strateegiaplaan, mis põhineb hetkeolukorra ja teie 

brändi unikaalse müügiargumendi (Unique Selling Point – USP) analüüsil kui 

ka abivahend strateegia tõhususe jälgimiseks. Plaan on nn elav dokument, mida 

tuleks regulaarselt ajakohastada. Rohelise brändi plaan koosneb kolmest osast: 

analüüs, strateegia ja kontroll.
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Joonis 1. Rohelise brändi plaan

Hetkeolukorra analüüs ja brändi unikaalse 
müügiargumendi identifitseerimine

Rohelise brändi plaani koostamisel tuleb esiteks analüüsida praegust olukorda 

ja määratleda oma brändi identiteedi atribuudid (tabel 1). Kõigepealt on 

eneseanalüüs, mille alla käivad küsimused ärikontseptsiooni ning sisemise 

visiooni ja eesmärkide, mis võivad olla seotud toote, müügisumma, käibe, 

kasumi, ja muude jätkusuutlikkust puudutavate väärtuste kohta. Analüüs 

hõlmab ka teie ettevõtte olulisi organisatsioonilisi väärtusi, brändi lubadust ning 

seda, kuidas bränd on seotud rohelisusega.

Teine analüüs seisneb teie brändi atraktiivsete atribuutide tuvastamises 

ja koosneb kliendianalüüsist. See analüüs juhindub küsimustest brändi 

sihtrühmade, samuti nende vajaduste, nõudmiste ja soovide kohta ning sellest, 

kuidas teie bränd suudab neid nõudmisi täita.

Kolmas analüüs seisneb teie brändi ainulaadsete atribuutide tuvastamises 

ja koosneb konkurentsivõimelise brändi analüüsist. See analüüs juhindub 

järgmistest küsimustest: millised on konkureerivad või asendust pakkuvad 

kaubamärgid ning millised on nende kõige atraktiivsemad atribuudid võrreldes 

teie brändiga. Analüüsi võib lõpetada, kandes kõigi uuritud brändide olulisimad 

atribuudid rohelise brändi konkurentsi võrdlustabelisse. Lisaks võite välja 

selgitada oma turu kaks olulisemat atribuuti ning vaadata, kuidas paigutub teie 

bränd nn positsioonikaardil (vt joonis 2).

Selle analüüsi viimane samm on sõnastada oma brändi unikaalne müügiargument 

lühikeses ja kokkuvõtlikus vormis, hõlmates rohelisuse ja jätkusuutlikkuse 

väärtusi. Üks kuni kolm lauset brändi unikaalse müügiargumendi kirjeldamiseks 

on piisav.
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Kui soovite rohkem näitlikku viisi oma brändi unikaalse müügiargumendi 

mõistmiseks, võib selleks sobida positsioonikaart. Oma brändi koha teiste 

konkureerivate kaubamärkide seas saate leida ainult kahe atribuudi põhjal, 

seega veenduge, et need on seotud teie brändi unikaalse müügiargumendiga.
 

 
Joonis 2. Positsioonikaart oma brändi koha leidmiseks
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Tabel 1. Näide, väljamõeldud kaasus: ökoloogiliselt sertifitseeritud kartuli 
kasvatamine ja müümine 

Eneseanalüüs: millised on teie brändi identiteedi atribuudid? 

Ärikontseptsioon Kvaliteetsete, maitsvate ja ökoloogiliselt sertifitseeritud kartulite 
müük

Sisemised visioonid 
ja eesmärgid 

Kasvatada ja müüa 300 kg kvaliteetset, maitsvat ja ökoloogilist 
kartulit ning suurendada seda arvu igal aastal 10%

Organisatsioonili-
sed väärtused

Pakkuda kvaliteetset toodet ja teenust, samas ühendades 
korraliku kasumi teenimise ökoloogilise ja sotsiaalse 
jätkusuutlikkuse väärtustega

Brändi lubadus Ökoloogiliselt kasvatatud ja hea kvaliteediga maitsev kartul 
usaldusväärselt pakkujalt

Rohelised 
atribuudid

Ökoloogiliselt sertifitseeritud kartulid 

Brändi identiteedi atribuudid: kvaliteetne, maitsev, ökoloogiliselt sertifitseeritud kartul, 
sotsiaalne jätkusuutlikkus, usaldusväärne pakkumine

Kliendianalüüs: mis teeb teie brändi atraktiivseks?

Üks põhiline kliendirühm (50%) on kohalikud rohelised tarbijad, kes käivad meie talu 
poes. Nad on nõus maksma sertifitseeritud ökoloogilise kartuli eest rohkem ning 
poeskäik on nende jaoks meeldiv tegevus. Külastajatele on oluline, et nad saavad 
meiega, talu omanikega, vestelda. Nad ostavad nii toodet kui ka kogemust, emotsiooni. 
Teine peamine kliendirühm (50%) on kohalikud toidupoed, kuhu me igal hommikul 
kartulit viime. Poe omanikud ütlevad meile, et nad hindavad personaalset teenindust, 
kui täidame riiulid kenal viisil ja kohandame oma tarneid nende varudega. Kauplused 
kasutavad oma turunduses kolme meie brändi atribuuti: kohalik, ökoloogiliselt 
sertifitseeritud, maitsev. Teisene kliendirühm on kaupluste kliendid. Nad on rohelised 
kliendid, kes on valmis maksma kõrgemat hinda kohalike, ökoloogiliselt sertifitseeritud ja 
maitsvate kartulite eest, kuid nad ei ole enamasti huvitatud meie talupoe külastamisest.
Kõige atraktiivsemad atribuudid: talu ja talupood, maitse, ökomärgis, kohalik bränd 
koos personaalse teenindusega

Konkurentsivõimelise brändi analüüs: mis teeb teie brändi ainulaadseks?

Bränd Hind Kättesaadavus Rohelisus

Meie kaubamärk 1 kg = 1,5 
eurot

Kohalik bränd Stockholmist 
põhja pool, saadaval 
kohalikes toidupoodides ja 
oma talupoes

Kohapeal toodetud 
tänu kohalikele 
loodusvaradele, 
ökosertifikaadilga

Konkureeriv 
kaubamärk A

1 kg = 1 
euro

Rahvusvaheline välismaine 
bränd, leidub kohalikes, 
riiklikes ja rahvusvahelistes 
toidupoodides. 

Ilma 
ökosertifikaadita ja 
välismaine.

Konkureeriv 
kaubamärk B

1 kg = 1,2 
eurot

Rahvusvaheline välismaine 
bränd, leidub kohalikes ja 
riiklikes toidupoodides. 

Ökosertifikaadiga, 
kuid välismaine.

Kõige ainulaadsemad atribuudid: Kohalikkus, aga ka ökomärgis on eristav.

Brändi unikaalne müügiargument: „Oleme ainus ökoloogilise kartuli tarnija Norrtäljes“
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Rohelise brändi strateegia loomine

Rohelise brändi strateegia on üles ehitatud hetkeolukorra, brändi määratluse, 

organisatsiooniliste eesmärkide ja olemasolevate ressursside analüüsile. 

Esimesed asjad, mida oma rohelise brändi strateegias arvesse võtta, on 

konkreetsed eesmärgid, milleni brändi kommunikatsioon peaks jõudma. 

Eesmärgid võivad olla kvantitatiivsed või kvalitatiivsed ning olla kajastamise, 

teadmiste täiendamise, hoiakute muutmise, motiveerimise või käitumise 

muutmise kohta. Need eesmärgid peaksid olema seotud sisemiste visioonide ja 

eesmärkidega.

Järgmisena mõelge läbi brändi nimi, logotüüp ja brändi graafiline kujundus. 

Samuti peate leidma brändiga sobiva suhtluskeele. Keel peaks olema stiili, 

tonaalsuse ja suhtumise poolest ühtlane kogu brändi kommunikatsioonis.

Oma brändi analüüsi ja muude ressursside põhjal peate valima kõige tõhusamad 

vahendid brändi turundamiseks. Turundusvahendite näited on sotsiaal- või 

veebimeedia, ajalehekuulutused või suhtekorraldus, isiklikud müügikohtumised, 

infolehed, poes tõhusa kommunikatsiooni tagamine jne.

Efektiivsus sõltub teie brändi unikaalsest müügiargumendist, klientidest, 

konkurentsist, välistest põhjustest ja teie olemasolevatest ressurssidest. Mõelge 

klientidele ja teistele võimalikele sihtrühmadele, kes on teie ettevõtte jaoks 

olulised: kust nad otsivad teavet ja kuidas nendeni kõige paremini jõuda.

Kontrollimine parimate tulemuste saavutamiseks

Kommunikatsioonitegevuse testimine ja jälgimine on brändi kommunikatsiooni-

strateegia kohustuslik osa. Teie brändi kommunikatsioonistrateegia võib 

paberil hea välja näha, kuid selle tõhusus selgub alles hiljem. Seetõttu tuleb iga 

kommunikatsioonitegevust testida ja jälgida, et tulemusi maksimeerida.

Seda võivad hõlbustada näiteks märkmete pidev ja süstemaatiline tegemine, 

materjalide, reklaamide, sotsiaalmeedia hetktõmmiste arhiveerimine, 

müügiarvestuse pidamine ja teie ettevõttega seonduvate väliste huvide 

dokumenterimine koos teie plaaniga. Hea mõte on jagada oma strateegia 

ühekuulisteks perioodideks, nii et teil on ülevaade igast kuust ning mis toimib ja mis 

mitte. Väljamõeldud näide ühe kuu strateegilisest kommunikatsioonitegevusest 

on esitatud tabelis 2.
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Tabel 2. Näide, kuidas süstematiseerida rohelise brändi kommunikatsiooni

Süstematiseerige brändi kommunikatsioon: väljamõeldud kaasus kartulitootja 
strateegilisest juunikuu plaanist koos märkmetega.

Tegevus Sihtrühm Tähtaeg Eesmärgid / Tulemused

Veebisaidi 
loomine

Kliendid, 
tarnijad, 
kohalik 
kogukond 
ja muud 
kohalikud 
huvigrupid 

01.06 Eesmärkide tüüp: teabe, teadmiste, 
kättesaadavuse suurendamine ja 
suhtumise paremaks muutmine.
1. eesmärk: motiveerimine või 
käitumise muutmine – külastatavuse 
suurendamine.
Tulemused: 0,5% kasv juunis.
2. eesmärk: mõjutada külastajate 
suhtumist, et nad kirjutaksid positiivseid 
arvustusi.
Tulemused: üks positiivne arvustus juunis.

Kommentaar: veebileht võis suurendada 
külastajate arvu ja suhtlemist klientidega. 
Veebisait jääb alles ja jätkame selle 
uuendamisega.

Alustada 
veebisaidil 
blogi 
kirjutamisega 
+ kirjutada 
üks 
blogipostitus

Kliendid 
ja kohalik 
kogukond

05.06 Eesmärk: anda rohkem teavet, teadmisi 
ja tekitada uudishimu brändi kohta.
Tulemused: kool soovis tulla 
ekskursioonile järgmisel sügisel pärast 
seda, kui õpetaja oli lugenud esimest 
blogipostitust, ning kohalik ajaleht küsis, 
kas tahame kirjutada meie blogi põhjal 
kolumni.

Kommentaar: blogi suurendas meie 
kontakti kohaliku kogukonnaga. Eesmärk 
võiks olla kirjutada 1–2 blogipostitust kuus 
ja teha koostööd kohalike ajalehtedega.

Viis Facebooki 
postitust

Kliendid, 
tarnijad 
ja kohalik 
kogukond 

01.06; 
08.06; 
15.06; 
22.06; 
29.06

Eesmärk: kasvatada praeguse 200 jälgija 
teadmisi ja uudishimu.
Tulemused: meie märkamine on olnud 
hea, eriti pärast seda, kui postitati film 
meie talupoest.
Eesmärk: kasvatada jälgitavust suurema 
suhtluse kaudu, nt kommentaaride ja 
meeldimistega.
Tulemused: talupoe film kogus kõige 
rohkem meeldimisi ja mõni küsis meie 
lahtiolekuaegade kohta.

Kommentaar: talupoe filmi postitamine 
suurendas jälgitavust, seega peaksime 
jätkama filmide tegemisega ja postitama 
need Facebooki.
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Ülesanne

1.  Analüüsige praegust olukorda – mis on teie brändi identiteet? 

 

Eneseanalüüs

 Y Mis on teie ärikontseptsioon?

 Y Millised on teie organisatsiooni visioon ja eesmärgid?

 Y Millised on teie organisatsiooni väärtused?

 Y Mida teie bränd lubab?

 Y Millised on teie rohelised atribuudid?

 Y Millised on teie brändi identiteedi atribuudid?

Kliendi analüüs

Mis muudab teie brändi atraktiivseks?

 Y Millised on teie brändi sihtrühmad ning nende vajadused, nõudmised 

ja soovid, mida te oma brändi kaudu rahuldate?

Konkurendi analüüs

Mis teeb teie brändi ainulaadseks?

 Y Millised on konkureerivad kaubamärgid (sh muud asendajad) ja 

millised on nende atraktiivsed atribuudid?

 Y Millised on konkureerivate kaubamärkide kõige olulisemad atribuudid 

(nt hind, kvaliteet, geograafiline asukoht, sertifikaadid, rohelisus) 

võrreldes teie brändi identiteediga?

 Y Eelnevast lähtudes mõelge, kuidas paigutate oma brändi võrdlevas 

tabelis ja positsioonikaardil.

Mis on teie brändi unikaalne müügiargument? 

(Üks või kaks lauset, mis väljendavad teie brändi ainulaadsust, 

atraktiivsust, rohelisust ja jätkusuutlikkust teiste kaubamärkidega 

võrreldes.)
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2.  Looge rohelise brändi strateegia

Millised on teie kommunikatsiooni eesmärgid?

Mis on teie brändi profiil (teie brändi portfoolio atraktiivsed ja 

ainulaadsed atribuudid)?

 Y Tuginedes enese-, kliendi- ja konkurendi analüüsile, milliseid brändi 

atribuute tuleks teie arvates kajastada, esile tuua?

 Y Mis teeb teie brändi ainulaadseks ja atraktiivseks?

 Y Millistel atribuutidel peaks teie brändi profiil põhinema?

 Y Kuidas soovite, et teised näeksid teie brändi, nt nime, logotüüpi, 

graafilist kujundust?

Milline on teie brändi suhtluskeel?

Milliseid turundusvahendeid ja -kanaleid kasutate oma brändi 

kajastamiseks?

3.  Kontrollige parimate tulemuste saavutamiseks

 

Kuidas peaksite oma turundustegevust testima?

Kuidas saada teada, mis toimis?

Brändi kuvand – kuidas teised teie brändi näevad?

Teie vastused peaksid olema koondatud ühte dokumenti koos tekstide, tabelite 

ja positsioonikaardiga. Tekst peaks olema lihtne ja lühike. See ei ole plaan, 

mille pärast valmis kirjutamist kõrvale panete, vaid dokument, mida pidevalt 

uuendada ja kasutada.

Lõpuks vaadake üle ning täiendage oma ärimudeli lõuendit!

57



Märkmed

58



M
O

O
D

U
L 3

3

RO
H

ELISE BRÄ
N

D
I LO

O
M

IN
E

59



60



Moodul 4

M
O

O
D

U
L 4

4

JÄ
TK

U
SU

U
TLIK

 K
V

A
LITEED

IJU
H

TIM
IN

E

61



MOODUL 4:  
Jätkusuutlik kvaliteedijuhtimine

Kvaliteedi mõistmine

Me kasutame igapäevaelus sageli sõna „kvaliteet“, kui viitame erinevatele 

väärtust loovatele pakkumistele (toodetele ja teenustele). Üldiselt soovime 

kogeda head, mitte halba kvaliteeti. Aga mida me mõtleme hea ja halva kvaliteedi 

all? Mis on kvaliteet? Kas kvaliteet tähendab head? Kas see on tipptase? Luksus? 

Usaldusväärsus? Viimistletus? Või on kvaliteet kulude või hinna ja väärtuse 

suhe?

Mõned kvaliteedi definitsioonid kipuvad olema üsna tootmisele orienteeritud, 

näiteks „kvaliteedi korral on toode kooskõlas tehniliste nõuetega“. Teised 

definitsioonid on rohkem kliendile suunatud, näiteks „kvaliteedi määratlevad 

kliendid“. Kvaliteedi definitsioonid põhinevad sageli kliendikesksel vaatel (väline 

fookus), kuid tihti rõhutavad need ka äritegevuse korraldamise ja teostamise 

tähtsust terviklikul, hästi integreeritud ja tõhusal viisil.

Selles käsiraamatus on kvaliteedi definitsioon järgmine: „Kvaliteet on see, 

kuidas kliendid, töötajad, partnerid, võrgustikud ja sidusrühmad määratlevad 

teie ettevõtte pakutavat. Kvaliteedi mõiste peegeldab ka arusaama, et kõik teie 

ettevõtte äriotsused ja -tegevused peaksid toimuma praegust ja tulevast põlvkonda 

silmas pidades majanduslikult, ökoloogiliselt ja sotsiaalselt jätkusuutlikul viisil“.

Arvamus heast ja halvast kvaliteedist varieerub olenevalt inimesest ja ka 

olukorrast. See omakorda seab teile kui ettevõtjale palju nõudmisi, kui 

planeerite, haldate ja jälgite oma tegevusi selleks, et pakkuda järjepidevalt head 

kvaliteeti. Kvaliteedi põhimõte on see, et teil võivad olla kõige suurepärasemad 

kavatsused kujundada kvaliteetset väärtust loovaid pakkumisi, kuid kliendid on 

need, kes määravad teie õnnestumise. Illustreeriv näide on järgmine: mõned 

kliendid otsustavad reedeseks õhtusöögiks valida kolm Michelini tärni pälvinud 

restorani. Teised aga valivad reedeks suurepärase puidust ahjus küpsetatud 

pitsa hubasest ja lähedal asuvast Itaalia pitsarestoranist koos kohapeal 

valmistatud õllega. Kolmandate jaoks on ideaalne võtta reedel töökoha 

lähedalt populaarsest suširestoranist kaasa sušit. Ülejäänud otsustavad 

valmistada reedese õhtusöögi kodus mahepõllumajanduslikest toodetest 
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oma kohalikust lemmiktalupoest, mille püsikliendid nad on. Kõiki neid ja 

potentsiaalseid kliente ühendab see, et nad tõenäoliselt valivad ettevõtte, mille 

puhul nad eeldavad saada ootuspärast head kvaliteeti, seda võib-olla varasemate 

kogemuste põhjal.

Selleks, et rohelistel klientidel seostuksid teie ettevõttega positiivsed kogemused 

ja ootused, peaksid nad saama tugineda sellele, et teie pakkumised on alati 

jätkusuutlikud ja hea kvaliteediga. Ootuste täitmiseks peate oma äri juhtima 

jätkusuutlikul, kvaliteedile ja kliendile orienteeritud viisil, mis on samuti 

ressursitõhus. Selle saavutamiseks peaksite veenduma, kas olete loonud 

organisatsioonikultuuri (väärtused, töömeetodid, tööriistad), mis aitab kaasa 

jätkusuutlikele äriotsustele ja -tegevustele, mis on kvaliteetsed, järjepidevad ja 

kestvad.

Siinses peatükis tutvustatakse põhjalikumalt, millised on sel juhul mõningad 

kvaliteedijuhtimise aspektid.

Jätkusuutliku kvaliteedi kujundamine

Kõigi oma pakkumiste puhul tuleb teil otsustada, milliseid kvaliteedimõõtmeid 

ja -standardeid kujundada, pakkuda, tagada ja jälgida. See peab peegeldama 

klientide vajaduste, väärtuste, kogemuste ja ootuste head mõistmist. Samuti 

tuleb arvestada sellega, mida teie konkurendid pakuvad (ülesanne moodulis 3) 

ning teie brändi väärtust klientide silmis (moodul 3). Klienditeekonna tööriista 

(moodul 7) kasutamine võib olla üks meetod, kuidas kliente mõista kogu protsessi 

jooksul, mil nad teiega kokku puutuvad ja teie pakkumisi kasutavad. Lisaks võiks 

siin kasutada 5. moodulis esitatud roheliste toodete ja teenuste kujundamisega 

seotud meetodeid.

On raske vastata iga kliendi individuaalsetele ootustele pidevalt ja pikema aja 

jooksul. Näiteks võib hambaarst pakkuda visiidi broneerimisel suurepärast 

kättesaadavust ja juurdepääsu, olla professionaalse, empaatilise ja usaldusväärse 

suhtumisega ning anda näiliselt head nõu, kuid siiski võib patsient ja võivad 

ka mõned n-ö teistsuguse arvamusega hambaarstid pidada ravi kvaliteeti lühi- 

või pikemaajalises perspektiivis väga halvaks. Seetõttu tuleks kliendikogemuse 

kvaliteeti jälgida ja hinnata erinevate ajavahemike järel teenuse osutamise ja 

klientidega töötamise käigus. Peaksite seda tegema, lähtudes iga kvaliteedimõõtme 

juures aspektidest „mida ja kuidas“ (joonis 1). Nagu mudel näitab, filtreeritakse 
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kliendi tajutav kvaliteet kliendi kuvandi kaudu teie ettevõttest, ja see põhineb 

kliendi kogemusel lähtudes kahest aspektist:

 Y mida klient kogeb, mida ta saab (tehniline kvaliteet); 

 Y kuidas klient kogeb pakutavat ja kuidas ta kogeb sellele toimimist 

kasutamise ajal (funktsionaalne kvaliteet). 

 
Joonis 1. Mida ja kuidas – kaks kriitilist kvaliteediaspekti

Teine mudel, mida võiks kasutada kvaliteetsete jätkusuutlike pakkumiste 

kavandamisel, on asjakohaste kvaliteedimõõtmete kujundamine. Allpool 

on näide kvaliteedimõõtmetest fiktiivse kohviku SUN Cafe ja Creperie kohta 

(joonis 2). Ettevõte loob jätkusuutliku väärtuse, müües ja pakkudes mahesööke 

ja -jooke. Pakkumiste kvaliteetsemaks tegemise protsess võiks olla järgmine:

 Y disainige ja komplekteerige, mida pakkuda;

 Y määratlege ja kujundage pakkumiste kvaliteedimõõtmed (uuringus 

on kindlaks tehtud, et enamik mõõtmetest allolevas näites on 

teenusemahukate pakkumiste puhul kriitilise tähtsusega);

 Y kirjeldage iga kvaliteedimõõdet ja seadke neile standardid, hõlmates iga 

mõõtme jaoks aspekte MIDA ja KUIDAS;

 Y jälgige, hinnake ja parandage protsesse lühi- ja pikaajalist perspektiivi 

silmas pidades.

64



M
O

O
D

U
L 4

4

JÄ
TK

U
SU

U
TLIK

 K
V

A
LITEED

IJU
H

TIM
IN

E

Lisaks kvaliteedimõõtmete kujundamisele on oluline, et kirjeldaksite väärtuse 

loomise protsesse. Protsessi seisukohast on vaja tihedat koostööd üksikisikute 

ja osakondade vahel, et pakkuda klientidele kestvat väärtust ja kvaliteeti. 

Kogu äritegevus toimub protsessidena. Teenust osutatakse samuti protsesside 

kaudu: põhiprotsessid (nt toodete ja teenuste disain ja arendamine, tootmine, 

ja teenuste pakkumine); tugiprotsessid (nt ostmine, partnerlus, kvaliteedi 

taastamine, inimressursid); juhtimise protsessid (nt visioonid, strateegiad, 

organisatsioonikultuuri loomine ja igapäevane juhtimine). Kõik tegevused ja 

protsessid peavad olema kooskõlastatud ja juhitud kui nn vood.

 
Joonis 2. Võimalik kvaliteedimõõde Sun Café ja Creperie näitel

Kliendid on oluline komponent kvaliteedi kontekstis ning neid defineeritakse 

üha laiemalt ning jätkusuutlikkust silmas pidades. Üks selline laialdane 

ja kõikehõlmav viis oma ettevõtte klientide määratlemiseks on järgmine – 

kõik need, kelle jaoks tahame väärtust luua, ja kõik need, keda mõjutavad 

meie ettevõtte protsessid, tegevused, tooted, teenused ja pakkumised praegu ja 

tulevikus. Selline lai vaade klientidest kaasab nii organisatsioonisiseseid kui 

-väliseid inimesi. Mõnikord kasutatakse siseste ja väliste sidusrühmade mõistet 
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selliste rühmade või üksikisikute tähenduses nagu töötajad, tarnijad, partnerid, 

naabrid, huvigrupid või õpilased. Selles moodulis kasutatakse laialdast ja 

kõikehõlmavat klientide mõiste definitsiooni aga ka sidusrühmade mõistet.

Kvaliteedi juhtimine

Kvaliteedi juhtimiseks ettevõttes võib valida mitme kvaliteedijuhtimissüsteemi 

vahel. Kõigi selliste süsteemide mõte on juhtida kvaliteeti tervikliku ja 

integreeritud kontseptsioonina, milles ettevõtete kultuuri (väärtused, 

töömeetodid ja -riistad) vaadeldakse terviklikult ja integreeritult, et saavutada hea 

kvaliteet, jätkusuutlikkus ja kõrge väärtus klientidele, töötajatele, partneritele, 

võrgustikele ja sidusrühmadele. Seisukohti, kuidas tagada hea kvaliteet, on eri 

kvaliteedijuhtimissüsteemides erinevaid, kuid põhimõte on mudelite vahel 

väga sarnane. Nimelt tugineb jätkusuutlik ja väärtust loov kvaliteet järgmisele: 

ettevõtte kultuur (väärtused, töömeetodid ja -riistad), jätkusuutlikkus (nt 

KAEde abiga), juhtimine, kliendid, protsessid, töötajad, partnerid, võrgustikud, 

sidusrühmad, pidev areng, õppimine ja innovatsioon ning faktidel põhinevad 

otsused.

Kvaliteedijuhtimissüsteemi näide on ISO 9000-seeria (rahvusvaheliselt kõige 

laialdasemalt kasutatud kvaliteedijuhtimissüsteem). Riiklikul ja kohalikul 

tasandil võivad olla sarnased süsteemid. Üks näide on Rootsi integreeritud 

juhtimissüsteem FR2000, mis on suunatud väiksematele ettevõtetele. Samuti on 

olemas mitu nn tipptaseme süsteemi, näiteks Euroopa EFQMi täiuslikkusmudel. 

Paljudes riikides on olemas sarnased riiklikud ja kohalikud täiuslikkusmudelid, 

nt Rootsis olev SIQ juhtimismudel. Kõiki neid süsteeme saab kvaliteedi 

parandamiseks kasutada ainult sisemiste meetodite ja vahenditena. Soovi 

korral saab neid kombineerida ka kolmanda osapoole hindamise ja/või välise 

sertifitseerimisega. Mõned neist süsteemidest korraldavad ka iga-aastaseid 

kvaliteediauhinna tseremooniaid. Näiteks EFQMi täiuslikkusauhind (Excellence 

Award) ja USK, Rootsi riiklik kvaliteediauhind (The Swedish National Quality 

Award).

Igal kvaliteedijuhtimissüsteemil on oma eelised ja puudused. Ükski süsteem 

ei sobi kõigile. Hea nipp on uurida, mida kasutatakse teie sektoris ja 

konkurentide seas ning soovitatav on õppida teiste kogemustest. Ettevõtted, 

kes on saanud kvaliteedi sertifikaadid ja auhinnad, annavad oma saavutustest 

sageli teada ning kasutavad seda aktiivselt kommunikatsioonis kui tõendit 

kvaliteedist, täiuslikkusest.
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Mahepõllumajanduslike, ökoloogiliste ja keskkonnasäästlike toodete ja 

teenustega seotud ja saavutatud sertifikaate ja märgiseid käsitletakse samamoodi 

nagu kvaliteedijuhtimissüsteemi auhindu ja sertifikaate. Mahe-, öko- ja 

keskkonnasäästlik sertifikaat ja märgis on näiteks luigemärk (Swan Label), mis 

on Põhjamaade ametlik kaupade ja teenuste ökomärgis. Luigemärgile kehtivad 

nii keskkonna- kui ka kliimanõuded ning organisatsioon töötab Rootsi valitsuse 

heaks säästva tootmise ja tarbimise eesmärgil. ELi ökomärgis on Euroopa vaste 

luigemärgile, mis on üks maailma parimaid märgiseid. The Green Key ehk 

Roheline Võti on külalislahkete asutuste rahvusvaheline ökomärgis. KRAV on 

Rootsi mahetoidu turul oluline sertifikaat. See reguleerib toiduainete tootmist 

ja seotud teenuseid lähtuvalt majanduse, ökoloogia ja sotsiaalsete vajaduste 

jätkusuutlikkuse aspektidest. KRAV hõlmab ka Rootsisse imporditud mahetoitu.

Eestis viitab mahepõllumajandusest pärinevale tootele roheline ökomärk, 

mis näitab, et toode on valmistatud ja kontrollitud Eesti mahepõllumajanduse 

seaduse kohaselt.

Jätkusuutlik kvaliteedijuhtimine mikroettevõtetes

Uuringud ja kogemused soovitavad mikroettevõtetel luua ja rakendada 

kvaliteedijuhtimissüsteemi. Mikroettevõtete vajadustele vastavate 

kvaliteedijuhtimissüsteemide kättesaadavus on aga kehv. Rootsis on 

mikroettevõtjaid silmas pidades töötatud välja mudel Språngbrädan 

(Springboard). See põhineb väljakujunenud Hörnstensmodellenil (The 

Cornerstone Model) ehk nn nurgakivi mudelil (Bergman & Klevsjö). Muudetud 

nurgakivi mudelit on kasutatud selle mooduli ülesande jaoks (joonis 3).

Nagu eespool öeldud, on kvaliteedijuhtimissüsteemi mõte juhtida kvaliteeti kui 

terviklikku ja integreeritud kontseptsiooni, mille üks oluline osa on ettevõtte 

kultuur (väärtused, töömeetodid ja -riistad), et saavutada hea, jätkusuutlik 

kvaliteet ning luua väärtust klientidele, töötajatele, partneritele, võrgustikele 

ja teistele sidusrühmadele. Nurgakivi komponendid – kõige olulisemad 

mikroettevõtte kvaliteedijuhtimise haldamise seisukohast – on järgmised: 

 Y kultuur (väärtused, töömeetodid, -riistad); 

 Y protsessid, pakkumised ja jätkusuutlikkus; 

 Y sidusrühmad, partnerid ja võrgustik; 

 Y areng, õppimine, innovatsioon ja faktipõhised otsused; 

 Y töötajad;

 Y jätkusuutliku kvaliteedi juhtimine ja väärtuse loomine (joonis 3).
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Joonis 3. Nurgakivi mudel jätkusuutlikuks kvaliteedijuhtimiseks rohelistes 
mikroettevõtetes

Kvaliteedi seisukohast lähtudes peate töötama süstemaatiliselt, et äritegevuse 

kvaliteeti pidevalt tõsta. Kvaliteeti saate paremaks teha alles pärast seda, kui 

olete mõistnud, kuidas midagi teete. 
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Allpool on esitatud enesehindamise protsess kvaliteedijuhtimissüsteemi 

mudeliga töötamiseks ning kvaliteedi nurgakivid (joonis 3) teie ettevõttes.

1.  Planeerige, kuidas korraldada kvaliteedi hindamine (Miks? Mida ja 

kuidas? Mis on prioriteedid? Kes peaks osalema? Millal? Kus?) 

2.  Kirjeldage erinevate nurgakivide hetkeolukorda:  

a. Milliseid väärtusi, töömeetodeid ja -riistu rakendate ning kuidas neid  

 kasutate? 

b. Mil määral rakendate valitud väärtusi, töömeetodeid ja -riistu?  

 (nt täielikult süsteemselt / täielikult integreeritult; osaliselt süsteemselt  

 / osaliselt integreeritult; üldse mitte süsteemselt / üldse mitte  

 integreeritult) 

c. Millised tulemused on saavutatud seoses...? 

d. Kuidas hindate, jälgite, õpite ja parendate seda, mida teete?

3.  Analüüsige praegust olukorda – nimetage tugevused, nõrkused ja 

arenguvõimalused

4.  Looge ülaltoodud analüüsi põhjal selgete prioriteetidega strateegia ja 

tegevuskava (Miks? Mida ja kuidas? Mis on prioriteedid? Kes peaks 

osalema? Millal? Kus?)

5.  Ühendage strateegia ja tegevuskava üldisesse äriplaani ja tegevustesse 

(siin NatureBizzi lõuendil ja / või lõuendi lisana, vt moodul 1)

Enesehindamine on levinud asendusmeetod tegelemaks kvaliteedi tõstmisega 

ning sageli ühendatud kolmanda osapoole poolt teostatud sertifitseerimisega. 

Üks enesehindamise määratlusi on järgmine: see on organisatsiooni tegevuste 

ja tulemuste süstemaatiline hindamine, mis põhineb valitud kvaliteedijuhtimise 

mudelil, näiteks NatureBizzi rohelise mikroettevõtte mudel jätkusuutliku 

kvaliteedi tagamiseks (NatureBizz Green Micro-Business Model for Sustainable 

Quality). Oma kvaliteetse töö ja tulemuste enesehindamist saab teha kvaliteedi 

enesehindamise protsessi abil, mis on seotud varem esitatud joonisega 3.
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Ülesanne

Ülesanne koosneb enesehindamisest, oma äritegevuse analüüsist 

ja planeerimisest jätkusuutliku kvaliteedijuhtimise vaatenurgast. 

Ülesande peamine raamistik on joonis 3 ehk nurgakivi mudel jätkusuutlikuks 

kvaliteedijuhtimiseks rohelistes mikroettevõtetes.

1.  Planeerige

Kuidas planeeriksite enesehindamist oma ettevõttes praegustest 

kvaliteedijuhtimise viisidest lähtudes? Seadke realistlikud ja arukad 

prioriteedid ning planeerimisel mõelge järgmistele küsimustele:

 Y Miks või miks mitte? Hinnake ennast.

 Y Mida saaks teha?

 Y Kes oleks kaasatud ja kuidas?

 Y Millal peaks seda tegema?

 Y Kus seda tuleks teha?

2.   Lähtudes ettevõtte jätkusuutliku kvaliteedijuhtimissüsteemi 

nurgakivi komponentidest, kirjeldage hetkeolukorda järgmiselt: 

Sektori normid ja nende kasutamine, kui tegemist on 

juhtimissüsteemide ja sertifikaatidega (kvaliteet ja/või keskkond)

Milliseid kvaliteedijuhtimissüsteeme ja sertifikaate teie ettevõte kasutab?

Milliseid kvaliteedijuhtimissüsteeme ja sertifikaate kasutatakse teie 

sektoris ning milliseid kasutavad teie konkurendid?

Missioon, visioon, eesmärk

Mis on teie ettevõtte missioon, visioon, eesmärk ja väärtuse loomine? 

Otsige moodulitest 1 ja 3.

Mis on teie konkurentide missioon, visioon, eesmärk ja väärtuse loomine? 

Otsige moodulist 3.

Kultuur (väärtused, töömeetodid, -riistad)

Mis iseloomustab teie ettevõtte kultuuri? 

(väärtused, töömeetodid, tööriistad)
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Pakkumised (tooted ja teenused) ja väärtust loovad protsessid 

Kaardistage oma ettevõtte pakutavad tooted ja teenused.

Selgitage välja oma ettevõtte peamised väärtuse loomise protsessid (põhi-, 

juhtimis- ja tugiprotsessid).

Juhtimine 

Selgitage välja oma ettevõtte juhtimisstruktuur. Otsige moodulitest 1–3.

Mis iseloomustab juhtimist? 

Kuidas on juhid kaasatud kvaliteedijuhtimisse (parendamine, õppimine, 

innovatsioon)?

Töötajad

Selgitage välja oma ettevõtte töötajate struktuur.

Mis iseloomustab töötajaid? 

Kuidas on töötajad kaasatud kvaliteedijuhtimisse (parendamine, 

õppimine, innovatsioon)?

Kliendid

Määrake kindlaks oma ettevõtte kliendid (välised, sisesed, praegu, 

tulevikus). Otsige moodulitest 1–3.

Mis iseloomustab kliente?

Kuidas on kliendid kaasatud kvaliteedijuhtimisse (parendamine, 

õppimine, innovatsioon)?

Partnerid, võrgustikud, sidusrühmad

Määrake kindlaks oma ettevõtte partnerid, võrgustikud ja sidusrühmad. 

Otsige moodulitest 1–3.

Mis iseloomustab partnereid, võrgustikke ja sidusrühmi?

Kuidas on partnerid, võrgustikud ja sidusrühmad kaasatud 

kvaliteedijuhtimisse (parendamine, õppimine, innovatsioon)?

Innovatsioon, õppimine, pidev areng

Kuidas tegutseb teie ettevõte innovatsiooni, õppimise ja pideva täiustamise 

nimel?

Faktipõhised otsused

Kuidas tegeleb teie ettevõte faktipõhiste otsustega?
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Jätkusuutlikkuse toetamine kooskõlas KAEdega

Kuidas panustab teie ettevõte jätkusuutlikkusse vastavalt Agenda 2030 

mudelile ja nn kolmekordse tulemi mudelile (Triple Bottom Line Model) 

(ökoloogiline, majanduslik ja sotsiaalne jätkusuutlikkus)?

Tulemused

Kuidas tegutseb teie ettevõte seoses teabe kogumise, jälgimise 

ja õppimise, edendamise ja uuendamisega või meetmete 

kasutuselevõtmisega järgmiste tulemuste parandamiseks: kliendid, 

töötajad, partnerid, võrgustikud, sidusrühmad, innovatsioon, täiustused, 

õppimine ja jätkusuutlikkus (rahandus ja majandus, ökoloogia, sotsiaalne 

jätkusuutlikkus, KAEd)?

3.   Analüüsige hetkeolukorra kirjelduse vastuseid

Nimetage ülalkirjeldatud kvaliteedi nurgakivi komponentidega seotud 

tugevused, nõrkused ja arenguvõimalused.

4.  Koostage strateegia ja tegevuskava selgete prioriteetidega,  

mis toetub eespool esitatud analüüsile 

Looge strateegia ja tegevuskava, mis põhineb sellel informatsioonil 

ja vastustel, mida olete praeguse ülesande puhul koostanud. Seadke 

realistlikud ja arukad prioriteedid ning kaaluge tegevuste ja meetmete 

valimisel järgmist:

 Y Miks või miks mitte? Mida? Kuidas? Kes? Millal? Kus?

Lõpuks vaadake üle ning täiendage oma ärimudeli lõuendit!
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Moodul 5
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MOODUL 5:  
Roheliste toodete/teenuste 
arendus ja disain

Rohelise toote kontseptsioon

Kestliku arengu eesmärkide (KAE) 12. eesmärgi (säästev tarbimine ja tootmine) 

saavutamiseks on vaja kiireloomulisi meetmeid tagamaks, et praeguste 

materiaalsete vajaduste täitmiseks ei kaevandata ülemäära ega kahjustata 

loodusvarasid. Tarbimine ja tootmine peaksid hõlmama ka strateegiaid, mis 

suurendavad ressursitõhusust, vähendavad jäätmeid ja peavoolu jätkusuutlikkuse 

tavasid kõigis majandussektorites.

Mõisted „roheline“ või „jätkusuutlik“ viitavad toodetele, teenustele ja tavadele 

ning süsteemile, mis võimaldab majandusarengut, tagades samal ajal varade 

säilimise tulevastele põlvedele. Toodete ja teenuste süsteem (joonis 1) on 

toodete, teenuste, tugivõrgustike ja infrastruktuuri süsteem, mille eesmärk on 

olla konkurentsivõimeline, rahuldada klientide vajadusi ja mõjutada keskkonda 

vähem kui traditsioonilised ärimudelid. Tõeliselt roheliste ja jätkusuutlike 

toodete ja teenuste kujundamiseks ja arendamiseks on vaja rohelisi 

strateegiaid, rohelisi partnereid ja rohelisi protsesse.

Joonis 1. Toodete ja teenuste süsteem ühendab tooted ja teenused
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Teenustamine on tehing, mille kaudu pakutakse väärtust toodete ja teenuste 

kombinatsiooniga. Kliendi vajadusi rahuldatakse pigem toote funktsiooni, mitte 

toote enda müümisega või suurendatakse toote pakkumises teenuse komponenti.

Mõistes „roheline teenustamine“ (roheliste toodete ja teenuste süsteem) 

sisaldub eesmärk olla keskkonnasäästlikum, kulutades tootmise, tarnimise ja 

tarbimise ajal vähem ressursse ja energiat ning kahandades nende toodete 

hulka, mis visatakse pärast kasutamist ära.

Rohelise toote määratlemise puhul peate mõistma, et peaaegu ükski toode 

ei ole kunagi 100% roheline, kuna tootearendusel on keskkonnale alati 

mõningane mõju. Paljudel toodetel on roheline komponent, mis on seejuures 

parim võimalik tootetäienduslik komponent, pakkudes mõnd omadust, mis on 

tavalisest tootest vaid veidi parem. Tõeliselt rohelise toote omadused jagunevad 

kuude kategooriasse ning paljud tooted hõlmavad mitut kategooriat. Kolme 

kategooriasse kuuluv toode ei ole aga tingimata rohelisem kui ainult ühte 

järgnevasse kategooriasse kuuluv toode: 1) roheline protsess; 2) täiustatud 

jätkusuutlikkus; 3) taaskasutatud sisu; 4) taaskasutatav; 5) madal toksilisus; 6) 

biolagunev (tabel 1).

Tabel 1. Rohelise ja jätkusuutliku toote omadused

Kategooria Kirjeldus

Roheline protsess Toote valmistamisel võetakse arvesse töötajate kokkupuudet 
kemikaalidega, materjalide päritolu, energiasäästlikke 
tootmismeetodeid, taaskasutatud materjalide kasutamist 
pakendites, tootmisjäätmete taaskasutamist ja energia 
mõistlikku tarbimist.

Täiustatud 
jätkusuutlikkus

Toode on taastuv ja kasutab olemasolevaid ressursse tõhusalt. 
Jätkusuutlik disain võtab arvesse lisaks traditsioonilistele 
funktsiooni, kulude ja esteetika kriteeriumidele ka keskkonda 
ning inimeste tervist ja heaolu.

Taaskasutatud sisu Toode on valmistatud tarbimisjärgsetest materjalidest või 
postindustriaalsetest kõrvalsaadustest.

Taaskasutatav Toodet saab pärast kasutamist uuesti kasutada või ümber 
töödelda ja uuesti kokku panna.

Madal toksilisus Toode on vähem toksiline kui samaks eesmärgiks mõeldud 
sarnased tooted.

Biolagunev Toode laguneb loomulikult loodusjõudude mõjul.
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Roheliste toodete ja teenuste disaini 
põhiprintsiibid, etapid ja tööriistad

Disainmõtlemine on protsess eesmärgiga saavutada ühine arusaam. Seda 

võib kirjeldada kui distsipliini, mis kasutab disaineri tundlikkust ja meetodeid 

sobitamaks inimeste vajadusi sellega, mis on tehnoloogiliselt teostatav ja mille 

elujõuline äristrateegia võib muuta turuvõimaluseks ja kliendi väärtuseks. 

Teenuste disainiga seotud loovmõtlemine on terviklik kliendikeskne 

lähenemine, mis kasutab toodete ja teenuste kujundamiseks disaini põhimõtteid, 

tööriistu, protsesse ja empaatilist arusaamist kliendi vajadustest. Loovmõtlemise 

alused peaksid moodustama need viis põhiprintsiipi: 

1) kasutajakeskne, 

2) koosloov, 

3) järjestav, 

4) tõendav ja 

5) terviklik.

Teenuste disain on süsteemide disain, mis hõlmab teenuse kasutajaid, 

teenusepakkujaid, tooteid, protsesse ja logistikat. Disainmõtlemise meetodid, 

tööriistad ja tegevused aitavad muuta tooteid ja teenuseid kasulikumaks, 

kasutatavamaks, tõhusamaks ja ihaldusväärsemaks.

Toodete ja teenuste disaini protsessil on viis etappi: avastamine, tõlgendamine, 

mõtteloome, eksperimenteerimine ja arenemine (joonis 2).

Joonis 2. Disainiprotsessi viis etappi
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Teenuste disaini tööriistad on vahendite ja õpetuste kogum, mis aitab 

lahendada keerulisi disainiprobleeme. Teenuste disaini tööriistad on 

näiteks järgmised: klienditeekonna kaardistamine, kasutaja päevikud, kasutaja 

persoona, ajurünnakud, teenuse kavandamine, prototüüpimine, stsenaariumid 

jne.

Roheline disain on mõeldud keskkonnasäästlikumate toodete, teenuste ja 

protsesside arendamiseks. Roheline disain (ka ökodisain, jätkusuutlik disain) 

on füüsiliste esemete, tehiskeskkonna ja teenuste kujundamise filosoofia, mis 

järgib jätkusuutlikkuse põhimõtteid (keskkondlik, majanduslik, sotsiaalne ja 

tehnoloogiline).

Üks praktilisi vahendeid, mis aitab teil kujundada ning luua tooteid ja teenuseid 

konkreetsele kasutajale, on persoona (joonis 3). Persoona esindab teie kõige 

tavalisemat sihtrühma. See aitab teil vajadusi standardiseerida ja leida lahendusi 

kiiremini. See põhineb tegelikel andmetel, mis on kogutud eelmises uuringus, 

näiteks kliendiküsitlusel. Võite mõelda sellest kui kaustast, kus on teiega sarnased 

kasutajad oma nime, foto ja lühikirjeldusega:

 
Joonis 3. Rohelise toote ja teenuse kasutaja persoona näide

Persoonade loomisel peaksite meeles pidama kõige olulisemat – mitte kunagi 

ei tohi oma klienti suruda raamidesse. Nad on mitmekülgsed, emotsionaalsed 

inimesed, kes usuvad, et väärite nende aega. Kohelge neid eriliselt.
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Rohelise toote ja teenuse elutsükkel

Elutsükli hindamine on jätkusuutlike toodete ärijuhtimise kontseptsioon, mille 

eesmärk on täiustada konkreetseid kaupu ja teenuseid ning suurendada ettevõtte 

ja selle väärtusahelate üldist jätkusuutlikkust. See nõuab terviklikku vaadet ja 

täielikku arusaamist ettevõtete vastastikusest sõltuvusest, et toetada asjakohaseid 

otsuseid ja meetmeid tulemusliku jätkusuutlikkuse parandamiseks, võttes 

arvesse keskkonna- ja sotsiaalhüvesid ning pakkudes samal ajal ettevõttele mitut 

väärtuse loomise võimalust.

Toote ja teenuse elutsükli analüüsimiseks on mitu viisi. Pärast toote ja teenuse 

turuletoomist peaksid need saama nautida pikka ja õnnelikku nn elu. Kuid igal 

tootel ja teenusel on oma elutsükkel, mis ei ole igavene. Kõik tooted ja teenused ei 

järgi elutsükli kõiki etappe (tabel 2). Kuigi mõned tooted ja teenused n-ö surevad 

pärast kasutuselevõttu kiiresti, jäävad teised küpsusetappi pidama väga pikaks 

ajaks.
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Tabel 2. Toote ja teenuse elutsükli etapid

Nr Etapp Omadused

1. Arengu- ehk 
juurutusetapp

Toode on lastud turule. Müük kasvab aeglaselt.
Informatiivne reklaam on tehtud. Ettevõte ei pruugi selles 
etapis kasumit teenida.

Võib küsida ajutiselt kõrgemat hinda, kui toode on uus 
leiutis ja sel puuduvad konkurendid. Konkurentsivõimelist 
hinnastamist võib kasutada, kui tootel on juba palju 
konkurente.

2. Kasvuetapp Müük kasvab kiiresti. Võib kasutada veenvat reklaami. Hindu 
võib alandada, kui on tugev konkurents. Ettevõte hakkab 
kasumit teenima.

3. Küpsusetapp Müük kasvab aeglaselt ja saavutab kõrgeimad 
müüginumbrid. Konkurents on maksimaalsel tasemel, kuna 
turul võib olla palju uusi analoogseid tooteid. Allahindlus 
müügi edendamiseks võib olla hea valik. Kasum on kõrgeimal 
tasemel, kuna ettevõte saab ka mastaabisäästu. Tehakse 
korduvat reklaami tarbijatele meeldetuletuseks.

4. Küllastumise 
etapp

Müük on seiskunud. Konkurents on maksimaalne, kuid uusi 
konkurente pole ja turg on juba küllastunud sama tüüpi 
toodetest. Allahindlus müügi edendamiseks võib olla hea 
valik. Reklaamil on siiani suurim fookus.

5. Langusetapp Müük ja kasum hakkab vähenema. Tehakse 
turundusuuringuid eesmärgiga teada saada, kas langus 
on püsiv või ajutine. Kui langus on olemuselt püsiv, 
siis peatage toote tootmine, vastasel juhul rakendage 
laiendusstrateegiaid. Reklaam on vähenenud.

6. Laiendamise 
etapp

Tutvustage originaaltoote uusi variatsioone. Proovige müüa 
toodet erinevatel turgudel. Muutke veidi värvi, disaini või 
pakendit. Alustage uut reklaamikampaaniat.

Teine võimalus oma toote elutsükli analüüsimiseks on kasutada rohelise disaini 

tööriista. Tervikliku lähenemisviisina käsitleb roheline disain (ökodisain) toodete 

ja teenuste kogu elutsüklit, mille saab jagada viieks etapiks (tabel 3).
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Tabel 3. Rohelise toote ja teenuse elutsükkel

Nr Etapp Küsimused, millele vastata

1. Tooraine 
kasutamine

Milliseid tooraineid kasutatakse? Millised tootmisahela 
eeletapid on nende toorainete jaoks vajalikud? Kui palju 
energiat nende protsesside jaoks tarbitakse?

2. Tootmine Milliseid töövahendeid on tootmisprotsessi jaoks vaja?
Kui palju energiat on vaja ja millistest allikatest see 
genereeritakse?

3. Turustamine Milliseid pakkematerjale kasutatakse ja kui 
taaskasutatavad need on? Millise transpordivahendiga 
toodet tarnitakse?

4. Toote kasutamine Kui energiasäästlik on toode selle kasutamise etapis?
Kas toodet on lihtne hooldada? Kui pikk on toote eluiga?

5.  Eluea lõpp Kas toode või selle osad on taaskasutatavad? Kas toode 
sisaldab materjale, mida on keeruline hävitada? Millised 
põhimaterjalid on uuesti ringlusse võetavad??

See moodul julgustab teid oma toodete ja teenuste disainis omaks võtma 

ning integreerima rohelist ja jätkusuutlikku mõtlemist ja teavet, et tegevus 

vastaks kestliku arengu eesmärkidele (KAEdele) ning toetaks teid tõhusate 

ja atraktiivsete roheliste toodete ja teenuste tootmisel ja loomisel.
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Ülesanne

1.  Kui roheline on teie toode?  

Kasutage näidet tabelis 1 (rohelise ja jätkusuutliku toote omadused) ja 

proovige välja selgitada, kui mitut neist kuuest kategooriast te järgite. 

Esitage mõned tõendid.

2.  Teie rohelise toote persoona 

Kasutage näidet joonisel 3 (rohelise toote ja teenuse kasutaja persoona) ja 

looge enda rohelise toote või teenuse kaks persoonat.

3.   Analüüsige oma rohelise toote või teenuse elutsüklit. Uurige välja, 

millised tegurid teie toote elutsükli jooksul mõjutavad keskkonda 

negatiivselt. 

Kasutage näidet tabelis 3 (rohelise toote ja teenuse elutsükkel) oma 

rohelise toote ja teenuse elutsükli analüüsimiseks. Kasutades ettevõtte 

andmeid, koostage tabel, milles võrdlete energiaallikate, maavarade 

ja taastusvarude kasutamist teie rohelise toote ja teenuse elutsükli 

erinevates etappides. Võrrelge viimaste aastate ja perioodide numbreid. 

 

Analüüsi tulemuste põhjal kirjutage, millised tegurid teie toote elutsükli 

jooksul mõjutavad keskkonda negatiivselt (st tooraine ekstraheerimise, 

tooraine tootmise, transpordi, kasutamise ja kõrvaldamise ajal).

4.  Töötage välja lisandväärtusega ja jätkusuutlike roheliste toodete ja 

teenuste disaini ja arendamise tegevuskava. 

Kasutage tabelit 4 ja koostage oma äri tegevuskava lisandväärtusega ja 

jätkusuutlike roheliste toodete ja teenuste disainimiseks ja arendamiseks.
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Tabel 4. Tegevuskava lisandväärtusega ja jätkusuutlike roheliste toodete ja teenuste 
disainimiseks ja arendamiseks

Elutsükli 
etapp Kriteeriumid Tegevuskava/

Lahendus

Materjalid Materjalide tõhus kasutamine materjali sisendite ja 
jäätmete minimeerimiseks.
Väiksema keskkonnamõjuga materjalide kasutamine 
(taaskasutatud/taaskasutatavad/taastuvad).
Roheline keemia ja tooteohutus (ei ole toksilisi 
komponente ega protsesse).
Kasutage toorainet ja koostisosi, mis aitavad 
vähendada toote keskkonnamõju või saavutada uut 
keskkonnakasu.
Vähendatud ökoloogiline jalajälg.

Pakend Pakendi optimeerimine (pakendi ja toote suhe).
Väiksema keskkonnamõjuga pakkematerjalide 
(nt taaskasutatud/taaskasutatavad/taastuvad) 
kasutamine, mille ökoloogiline jalajälg on samuti 
väiksem.
Disainige pakendid pidades silmas ringlussevõttu. 
Pakendisüsteem kaitseb toodet kahjustuste eest ja 
pikendab selle eluiga.
Pakend sisaldab teavet, mis võimaldab lõppkasutajal 
saada maksimaalset väärtust ja kasu.

Tootmine Ümberdisainitud toodet saab tehniliselt toota 
madalate või puuduvate kuludega.
Ümberdisainimine on kasulik keskkonnale või hoiab 
kokku kulusid.

Transport Tooteid transporditakse kõige ökonoomsemate 
transpordivahendite abil, millel on väike 
keskkonnamõju.
Vähese keskkonnamõjuga transiidipakendite 
kasutamine (taaskasutatud/taaskasutatavad/
taastuvad), millel on ka väikseim ökoloogiline jalajälg.
Transiidipakendi optimeerimine ilma toodet 
kahjustamata.

Kasutamine Vähendage toote energiatarbimist selle kasutamise 
ajal.
Toodete disain tarbijate jäätmete vähendamiseks.
Vastupidavuse kujundamine toote eluea 
pikendamiseks.

Jäätmed Toodete disainimine, pidades silmas selle 
taaskasutamist ringmajanduse edendamiseks.
Toodete disainimine eesmärgiga, et see oleks osa 
suletud ahelast koos toetava teabega.

 

Lõpuks vaadake üle ning täiendage oma ärimudeli lõuendit!
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Moodul 6
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MOODUL 6:  
Tarneahela juhtimine rohelises 
mikroettevõttes

Tarneahela juhtimise tuum

Oma igapäevarutiinis küsime sageli: „Mis täna lõunaks on?“ Vastusest hoolimata 

ei ilmu ükski roog lihtsalt kuskilt välja. See tähendab, et lõpptoode liigub mööda 

tarneahelat. Mikroettevõtted seisavad selle protsessi ratsionaalsel korraldamisel 

kindlasti silmitsi erinevate katsumustega. Kuid see on üks koht, kus ettevõte 

võib kasvada mitte ainult põhiküsimuste lahendamisel, vaid ka oma rohelisema 

suhtumise poolest.

Tarneahel hõlmab kõigi koos töötavate üksikisikute ja organisatsioonide 

võrgustikku, toote loomise ja müügiga seotud ressursse, tegevusi ja tehnoloogiat, 

alates lähtematerjalide toomisest tarnijalt tootjale kuni viimaks lõppkasutajani 

jõudmiseni (joonis 1). Lihtsaima määratluse järgi on tegemist teenuste ja kaupade 

voo juhtimisega lähtepunktist tarbimispunkti.

Joonis 1. Tarneahela kontseptuaalne mudel

Tarneahela juhtimine toimub igas tööstusharus. See hõlmab kõikide hankimise 

ja soetamise, konversiooni ja logistikajuhtimisega seotud tegevuste planeerimist 

ja juhtimist. See hõlmab ka koordineerimist ja koostööd partneritega, kes võivad 

olla tarnijad, vahendajad, kolmanda osapoole teenusepakkujad ja kliendid. 

Tundub lihtne. Kuid iga aspekt hõlmab omakorda protsesse, teenuseid ja 

materjale.
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Tarneahela juhtimine ühendab pakkumise ja nõudluse juhtimise ettevõtetes ja 

nende vahel. Tarneahelate mõistmine ja juhtimine on iga ettevõtte jaoks oluline, 

kuna see on üks vahendeid konkurentsivõime suurendamiseks ja klientide 

parima rahulolu tagamiseks.

 
Joonis 2. Tarneahela juhtimise roll ettevõttes

Lisaks sellele, et ettevõtja saab otsest kasu (joonis 2), on tarneahela juhtimisel 

oluline ühiskondlik roll. See aitab kaitsta ja hoida inimelu, parandab tervishoidu, 

kaitseb kliimaäärmuste eest, kaitseb vabadust ja seisab tarbeesemete 

kohaletoimetamise eest. Tarneahela juhtimise kontseptsioon on seotud ka 

elukvaliteedi tõstmisega, kuna see on aluseks majanduskasvule, parandab 

elatustaset ja loob töökohti. Aruka tarneahela juhtimise eeliste kõrval peab 

tõdema, et energiatarbimise ja reostuse vähendamine on endiselt globaalne 

väljakutse.

Tarneahela juhtimine hõlmab kahte tüüpi voogusid, mis on tähtsuselt samad. Esiteks 

füüsilised vood, mis hõlmavad kaupade ja materjalide ümberkujundamist, 

liikumist ja ladustamist. Need on tarneahela kõige nähtavamad kohad. Teiseks 

infovood, mis võimaldavad erinevatel tarneahela partneritel koordineerida 

oma pikaajalisi plaane ning kontrollida kaupade ja materjalide igapäevast üles-

alla liikumist tarneahelas. Selleks, et tarne juhtimist õigesti planeerida, vajate 

üksikasjalikke andmeid mõlema voo kohta.
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Füüsilisest voost lähtudes iseloomustavad tarneahela süsteemi sellised 

protsessid nagu hankimine, tootmine, ladustamine ja kohaletoimetamine. 

Hankimine on seotud toorainete, komponentide, osade ja toodete müüjate 

(kodumaiste ja välismaiste) või tarnijate valikuga. See hõlmab kõigi koostisosade 

ja pakendite hankimist. Nende protsesside hulk võib olla lai, ulatudes tooraine 

pakkujatest ja disaineritest kuni pakkematerjali ja masinateni. Seal hulgas 

peaks olema ka transport ja tooraine ladustamine. Tootmise või „valmistamise“ 

jooksul muudetakse tooraine lõpptooteks, osad monteeritakse kliendile 

müüdavaks tooteks. Tavaliselt on selleks spetsiaalselt varustatud tootmisruum – 

tehas, töökoda, köök. Ladustamine kui protsess hõlmab kontrolli ja sorteerimist 

(kvaliteedi tagamine), pakendamist ja sildistamist ning muid tegevusi, 

mis on seotud toote tarnimisega kliendile. Selle protsessi rakendamiseks 

on vaja spetsiaalselt varustatud kohta (ladu, pakkeliin) ja väljatöötatud 

kvaliteedistandardit. Kohaletoimetamine on tellimuse täitmine (kauplusesse 

kohale viimine, otse kliendile saatmine jne). Teenused ja aspektid, mida tuleks 

samuti arvesse võtta, on transport, klienditeenindus ja posti- või kullerteenused.

Infovoog tähendab konkreetse teabe vahetamist. Tüüpilised protsessid 

on prognoosimine ja planeerimine (andmed), läbirääkimised, tingimine, 

koordineerimine, kokkulepete ja otsuste tegemine, tellimine ja tagasiside. 

Infovoo juhtimine on tugevalt seotud sõnumi või sisu arendamisega (nt andmete 

tellimine, teave laos olevate varude kohta) ning tööriistade ja kanalitega. 

Viimast aspekti toetavad tänapäeval palju digitaalsed lahendused (nt spetsiaalne 

tarkvara, pilveteenused, koostoimivad digitaalsed platvormid).

Strateegiliselt saab eristada kahte tüüpi tarneahelaid. Tõmbeahela puhul juhib 

protsessi klientide tegelik nõudlus (klient kalkuleerib kvaliteedi ja koguse), 

samas kui tõukeahelat juhivad klientide nõudluse pikaajalised prognoosid 

(tootja kalkuleerib kvaliteedi ja koguse).

Järgnevas tabelis 1 on tarneahela juhtimise lühike sõnastik.
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Tabel 1. Tarneahela juhtimise lühike sõnastik 

Tarbekaubad, kaubad,  
tooted ja varud

Kõik üksused, mis läbivad tarneahela voo.

Kasutajad, patsiendid,  
kliendid ja külastajad

Inimesed, kes saavad või kasutavad eelmainitud 
üksusi.

Tarbimine, väljastatav, 
väljastatud kasutajale, 
kasutusandmed

Andmed tegelikult väljastatud või kasutatud 
kaupade koguse kohta.

Teenuse osutamise koht Mis tahes punkt, kus kliendid võtavad kauba vastu.

„Torustik“ Kogu füüsiliste laohoonete ja transpordiühenduste 
ahel, mille kaudu liiguvad kaubad tootjalt kliendile 
(nt sadamarajatised, laod, transpordivahendid).

Teostusaeg Aeg, mis jääb toodete tellimise ja vastuvõtmise ning 
kasutamise vahele.

Tõmbesüsteem Töötajad, kes tarneid saavad, arvutavad vajalike 
tarnete kogused.

Tõukesüsteem Töötajad, kes tarneid väljastavad, arvutavad vajalike 
tarnete kogused.

Väljastatud andmed Teave ühest laost teise viidud kauba koguse kohta.

Toodete integreerimine Mõnede või kõigi logistikafunktsioonide juhtimise 
kombineerimine erinevate tootekategooriate jaoks.

Tarneahela integreerimine Täiustav lähenemisviis, mis arendab sujuvaid 
seoseid erinevate töötajate, tasemete ja 
funktsioonide vahel tarneahelas klienditeeninduse 
optimeerimiseks.
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Tarneahela juhtimise proovikivid mikroettevõtetes

Kui mikroettevõtete omanikelt küsiti, miks on nende meelest tarneahela 

juhtimine keeruline, olid kõige sagedasemad põhjused järgmised:  

1.  aeg ja võimekus (vähe töötajaid, sageli pereliikmed, mis toob kaasa mitme 

asja korraga tegemise, puuduvad selgeks määratud kohustused);

2.  strateegilise lähenemise puudumine (lünkade tõttu teadmistes või 

võimekuses ei ole tarneahelat kontseptuaalselt peetud ühesuunaliseks 

protsessiks), eriti strateegilises planeerimises, müügis, töötajate 

koolitamises;

3.  nõrgem läbirääkimispositsioon ja piiratud raha, mis võib kaasa tuua 

tehnilisi ja infrastruktuurilisi piiranguid.

Teised tegurid, millega tuleb arvestada, on raamistike puudumine koostöö 

tegemiseks ning digilahenduste alahinnatud roll (peetakse taktikaks, mitte 

strateegiliseks vahendiks).

Tarneahela juhtimises on palju jäätmeid ja riski. Kõik allpool nimetatu võib 

mõjutada tarneahela lõpptulemust ja tõhusust, mis on tavaliselt seotud lisakulude 

ja -energiaga lahenduste suunas.

 Y Ületootmine tekib siis, kui tootmiskogus ületab müügivõime. See tekitab 

muret, kuidas toodangut säilitada, hallata ja kaitsta. Ületootmine juhtub 

siis, kui toodate kaupu üksnes prognoosi, mitte tarbimise alusel või kui 

partii suurus põhineb minimaalsel tellimusel (kogus, nn standardpakend). 

 Y Transport. Iga kord, kui toode laost välja viiakse, on oht kahju, kadumise, 

viivituse tekkimiseks. Näiteks pikeneb teostusaeg, tekivad logistika 

konsolideerimise viivitused (ahelreaktsioon).

 Y Liikumine. Osade või koostisosade liikumine tootmisprotsessi ajal 

võib olla seotud kahjustuste, kulumise ja ohutusega, sageli on tegemist 

inimteguriga. See juhtub vigade tõttu laohalduses, nimekirja järgi osade 

komplekteerimises, osade sorteerimises, veodokumentide käsitlemises ja 

vastuvõtmises ning ostu- ja tarnetellimuste andmeedastuses.

 Y Ootamine on aeg, mil töötajad ootavad ressursse oma töö alustamiseks ja 

lõpetamiseks – võib tekkida siis, kui klientide või tarnijate prognoositavad 

vastused on hilinenud, või ootavad osade, koostisosade, ostu- ja 

tarnetellimuste muudatusi või kokkuleppeid.
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 Y Ületöötlemine on vajalikust kallimate ressursside kasutamine või 

selliste funktsioonide lisamine, mida lõppkasutaja ei vaja. Näiteks 

klientide ja tarnijate ostu- ja tarnetellimuste käsitsi menetlemine, 

kommunikatsioonivigade tõttu korduv töö, ressursside planeerimise 

tööriistade (tarkvara, integreerimine) halb juhtimine.

 Y Lõpetamata toodang on tooraine, osad või valmiskaubad, mis on ootel, 

st tuleb valmistada, kokku panna, pakendada jne. Levinuimad näited on 

ohutusvaru puhver ja aegunud, vananenud, üleliigsed materjalid.

 Y Defektid on kõrvalekalded kvaliteedis või varem määratletud 

standarditest, mis võivad mõjutada lõpptulemust. See võib olla seotud 

saabuvate osade ja koostisosadega, tarnija tagasilükkamisega või 

kliendipoolse tagastamisega, vigadega dokumentides (väljaminevad, 

sissetulevad), transiidi kahjudega.

 Y Kasutamata oskused või anded kujutavad endast teadmiste voo, loovuse, 

jõupingutuste ja andekuse piire. Selle riski tunnete ära, kui protsessi, 

standardi, minimaalse vastutuse, autoriteedi, algatuse kohta pole küsimusi 

või kui uusi tavasid rakendatakse liiga aeglaselt, kuid käsiraamatute 

ja dokumentide maht on liiga suur, või on töötajad planeerimisest 

võõrdunud.

Näpunäiteid ettevõtjatele tarneahela juhtimisega 
seotud katsumuste ületamiseks

1.  Muutke see lihtsamaks. Sageli on murekohaks tarneahela keerukus, 

mida põhjustab suur hulk edasimüüjaid ja partnereid. Ettevõtete 

omanikel kulub liiga palju aega nende juhtimiseks. Mõelge, kuidas 

vähendada või piirata hallatavate edasimüüjate ja partnerite arvu. Seda 

suundumust on ettevõtete arengus täheldatud. Sel moel vähendate 

paberitööle ning juhtimisele kulutatud aega ja ressursse.

2.  Kohandage usaldusväärne võrgustik. Mikroettevõttel ei ole alati vaja 

kasutada ülemäära kalleid teenuseid või sõlmida lepingut järgmise 

teenusepakkujaga. Mõnikord on kasulikud isiklikud kontaktid ja avaliku 

ruumi kasutamine. Tooraine kogumisel või transportimisel võivad aidata 

sõbrad, naabrid või head äripartnerid. Mikroettevõtete tarneahela 

juhtimine tähendab rohkemat kui lepingud. Valige oma võrgustikku 

kuuluvaid partnereid sarnaste väärtuste, võimekuse potentsiaali või 

strateegiliste eesmärkide põhjal.
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3.  Tegutsege kiiremini. Mikroettevõtte jaoks on alati lihtsam muutustega 

kohaneda (lepingute lõpetamine, uue tootmisruumi ülesseadmine), sest 

otsuste tegemise ahel on üsna lühike. Kui on vaja midagi muuta, siis 

lihtsalt tehke seda.

4.  Mõelge ajale ja keskkonnale. Juhtides enda ja oma töötajate aega, pidage 

silmas väliseid mõjutajad. Need võivad olla kogukonna juhid, töötajate 

sugulased, frantsiisiandjad, ühised sõbrad, kohalikud ametnikud. Kaaluge 

ka neid potentsiaalsete ressurssidena ja oma võrgustiku osana, kuna 

nende mõju võib olla suurem, kui arvate.

5.  Jagage ja integreeruge, tehke koostööd. Suurenenud üleilmne 

konkurents, teabe kättesaadavus ja uut tüüpi organisatsioonidevaheliste 

suhete arendamine on peamised tegurid, mis sunnivad tarneahela 

integratsiooni. Saate seda parandada partnerluste, liitude, koostöö, 

usalduse, teabe ja tehnoloogia jagamise kaudu. Tehke oma valik sarnaste 

väärtuste, äristiilide ja mõtteviisi alusel. Tehke pikaajalist koostööd.

Rohelisemaks saamine tarneahela juhtimisega

Üha enam mikroettevõtteid võtab omaks rohelise tarneahela juhtimise. 

Nad mõistavad, et alandades süsinikdioksiidi emissiooni, vähendades 

ebaefektiivsust, optimeerides ressursse ja lihtsustades protsesse, saavad nad 

tarneahela riske paremini hallata ning samal ajal parandada finantstulemusi. 

Keskkonnasäästlike tavade ja protsesside väljatöötamine ja rakendamine nõuab 

aga teatud motivatsiooni või käivitajaid. Need võivad tulla organisatsiooni 

seest- või väljastpoolt (omavalitsus, keskkonnaametid, tarbimise suundumused, 

kvaliteedi sertifitseerimissüsteemide omanikud). Rohelise tarneahela juhtimine 

ja rohelised strateegiad ise võivad saada kuvandi ja brändi heaks tugisambaks.

Rohelise tarneahela juhtimist võib defineerida kui keskkonnasäästliku 

mõtlemise integreerimist tarneahela juhtimisse, hõlmates toodete disaini, 

materjalide hankimist ja valimist, tootmisprotsesse, lõpptoote tarnimist ning 

toote kasutuselt kõrvaldamise haldamist pärast selle tarbimist.

Rohelist mõtlemist kui keskkonna-, ühiskondlike ja majanduslike väärtuste 

kombinatsiooni saab rakendada tarneahela juhtimise igas alamprotsessis. 

Oluline on ka see, kuidas kliendid toimivad toodete või teenuste tarbimisjärgse 

või kasutuselt kõrvaldamise protsessis ehk teisisõnu, mis juhtub pärast seda, kui 

klient on tooted ära kasutanud.
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Joonis 3. Rohelise tarneahela juhtimise väljatöötamine – aspektid, millele mõelda, 
aines muutusteks

Rohelised materjalid ja koostisosad (roheline hankimine) saadakse 

võimalikult väikese või isegi olematu mõjuga keskkonnale (joonis 3). Nende 

päritolu on läbipaistev. Näiteks kui soovite valmistada maheleiba, peate 

ostma mahedaid koostisosi (nt jahu) ning veenduma, et jahu on valmistatud 

maherukkist/-nisust, mis on kasvatatud maheseemnetest. Eelistada tuleks 

kohalikult toodetud materjale ja koostisosi. Hankimine peaks olema eetiline. 

Näiteks ekstensiivne metsandus avaldab suurt mõju kohalikule ühiskonnale ja 

ökosüsteemidele.

Roheline logistika on hoolimine sellest, kust ja kuidas toorainet, koostisosi ja 

valmistooteid veetakse, ning transpordi kasutamine eesmärgiga vähendada 

fossiilsete materjalide kasutamist. Seega tuleks kaaluda sõidukiparki või teenust 

kõige otsesema marsruudiga, vältides lisasõite või sõite pooltühja autoga.

Roheline tootmine on seotud energiasäästlike lahendustega, alustades hoonete 

ja masinatega ning lõpetades töötajate „rohelise koodiga“. Osad, koostisosad ja 

masina kasutamine peaksid olema ohutud kõigile töötajatele ja lõppkasutajatele.

Rohelise pakendamise aluseks on vähendada pakendeid, võimalusel jätta 

pakendamata või kasutada biolagunevaid materjale ja hoolida tarbimisjärgsest 

protsessist. Selle eesmärk on vähendada prügi ladestamist ning pakendeid 

taastöödelda ja korduvkasutada.
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Hea tava hõlmab ausat suhtlemist tarbijatega teie toote roheliste aspektide 

kohta. Tarbija peaks saama jälgida toote tootmisetappe. Kui klient peab toote 

ise kokku panema, peaks see olema võimalikult lihtne. Kvaliteetsed tooted on 

vastupidavad, nende eluiga on pikem (näiteks lapse võrevoodi saab perekonna 

sees edasi anda, isegi eri põlvkondadele).

Digiteerimise roll on rohelise tarneahela juhtimises väga oluline. Isegi mõne üsna 

lihtsa tööriista kasutamine võib mõjutada tarneahela juhtimist. See võib olla 

kasulik tõhusa ajakasutuse tarbeks ning ostutellimuste tsüklite ja tarneaegade 

lühendamiseks, tänu millele tagataks värskemad tooted kliendile ning vähem 

jõupingutusi ja vahendeid säilitamiseks, ladustamiseks ja kaitsmiseks. See võib 

tõhustada tarnete planeerimise ajakavasid ja parandada võimet reageerida 

kiireloomulistele probleemidele. Tavaliselt kasutatakse mikroettevõttes 

digilahendusi ostmiseks (tellimused, töötlemine), klienditeeninduseks, klientide 

tellimuste töötlemiseks, varude haldamiseks, suhtlemiseks edasimüüjatega, 

tootmise, transpordi ja valmistamise ajakava integreerimiseks.

Rohelise tarneahela juhtimine hõlmab sotsiaalseid aspekte ja väärtusi, mis 

esindavad jätkusuutlikku mõtlemist. See hõlmab eetikakoodeksi rakendamist 

töötajatele (sh hügieen ja töökohakindlus) ja töövõtjatele äri ja kaubanduse 

eetiliste normide kohaldamise kaudu, rakendades ausaid põhimõtteid kohaliku 

kogukonna töölevõtmiseks. Üks mõju on infrastruktuuri objektide arendamine. 

Jätkusuutlik mõtlemine tähendab õiguslikku distsipliini, õigel ajal ja seaduslikult 

tasutud makse ja tasusid ning tulude läbipaistvust maksude arvutamise 

alusena. Tegevuste ühisosa on investeeringud, kohaliku kogukonna toetamine 

ja heategevus, osalemine vabaühendustes ning kohalikes ja piirkondlikes (ka 

riiklikes ja piiriülestes) arengualgatustes.

Muid olulisi ideid, millele rohelise tarneahela juhtimise kontekstis mõelda, leiab 

KAEde seast (kestliku arengu tegevuskava aastaks 2030, vt ka moodul 1).

Nõuandeid ettevõtjatele rohelise tarneahela 
juhtimise põhimõtete rakendamiseks

1.  Kontrollige, mille peale enim kulutate. Targa ja rohelise tarneahela 

juhtimise roll on tõhusus, seega on kulud üks esimesi püsivaid mõttekohti 

arukaks planeerimiseks. Näiteks võib energiat tarbivates tootmis- ja 

laohoonetes LED-valgustuse või päikesepaneelide kasutamise abil 

vähendada energiatarvet ja säästa raha. Kärpige transpordikulutusi, 

jagades teenuseid või kasutades digitaalseid lahendusi.
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2.  Olge roheliste eesmärkide seadmisel realistlik. Hoolimata asjaolust, 

et olukord konkreetsetes ärikeskkondades ei saa toetada rohelisi 

eesmärke, olete teie koos oma ettevõttega need, kes seavad suunised. 

Näiteks saate hinnata aspekte või algatusi, mis on teie ettevõtte jaoks 

kõige olulisemad ning milline on nende mõju keskkonnale. Kui lisate 

hindamisele sidusrühmade (klientide, tarnijate, töötajate) väärtused, on 

teil objektiivsem ülevaade.

3.  Alustage seestpoolt ja määrake vastutus keskkonna eest. Rohelise 

tarneahela juhtimist ei saa üles ehitada ühe päevaga, kõik asjaosalised 

peavad teadma, mida neilt ootate ja kuidas nende sooritust mõõdate. 

Tõenäoliselt on vaja koolitust. Esialgu võib kuluda rohkem energiat 

juhtimisele ning jälgimisele ja kohandamisele.

4.  Rääkige sellest. Andke oma töötajatele teada, et rohelise tarneahela 

juhtimine on prioriteet ja selgitage, mida see igaühele neist tähendab. 

Seda saab kasutada ka värbamisel. Rääkige sellest teiste sidusrühmadega, 

jagage oma vaateid, rääkige oma kahtlustest ja muredest. Võib-olla on neil 

lahendusi. Rääkige klientidega. Keskkonnaprobleemidest on eriti teadlik 

noor põlvkond.

5.  Sihtige kõrgemale. Olge valmis parimate lahenduste nimel süvitsi 

minema, uurima ja arvutama, tagades nii rohelise teadlikkuse jätkumise. 

See võib tähendada, et uurite oma tarnijaid, külastate nende tööruume, 

kontrollite, kas nende väärtused ja jõupingutused päriselt ühtivad teie 

omadega. Te võite kokkulepetesse lisada eraldi punkti jätkusuutlikkuse 

standardite kohta või võiksid partnerid esitada teile andmeid selle kohta, 

kuidas nende töö keskkonda mõjutab.

6.  Viige see järgmisele tasandile. Kasutage digitaalseid lahendusi. 

Kaaluge pilvepõhise tarneahela juhtimissüsteemi kasutamist, mis aitab 

teil jälgida jätkusuutlikkuse mõju kõiges, alates toodete disainist kuni 

logistikani. Lisaks sooviksite tõenäoliselt näidata oma pühendumust 

jätkusuutlikkusele, taotledes rohelise ettevõtte sertifikaati.
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Ülesanne

Rohelise tarneahela modelleerimine

1.  Tarneahela määratlus 

Valige oma ettevõtte üks-kaks kõige olulisemat toodet või teenust. 

Määrake, milliseid tarneahela komponente algatusse kaasata. Näiteks 

lisage sissetulev materjal, toodete levitamine, tootmine, partnerlused, 

interneti funktsioonid, juhtimissüsteemid ja organisatsiooni struktuur.

2.   Tarneahela vaatepunkt 

Määrake, kuidas oma tarneahelat näete ja ette kujutate. Kas see on 

terviklik ja töötav? Kas see on tõuke- või tõmbesüsteem? Millised tooted 

nõuavad veel jõupingutusi? Kuidas on seis jäätmete ja riskidega? Kas 

saaks veel rohelisemalt? Millistes protsessides, aspektides?

3.   Rohelise tarneahela mudeli väljatöötamine 

Võtke vastu väljakutse luua mustand, oma toote esialgne tarneahel. 

Võite kasutada märkmepabereid, digitaalseid tööriistu või mida iganes 

eelistate. Rõhutage rohelisi aspekte. Määrake, kuidas mudel toimib, 

selgitage välja teostusaeg.

4.   Kvaliteedi arendamine ja konkureerimine 

Leidke, milliseid komponente (kas protsesse või tulemusi) võiksite muuta 

ja täiustada. Millistel tingimustel võiksid täiustused saada reaalsuseks? 

Kohandage tarneahela mudelit pärast selle läbivaatamist.

Lõpuks vaadake üle ning täiendage oma ärimudeli lõuendit!
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Moodul 7

Foto: Alexander Mils/Unsplash

M
O

O
D

U
L 7

7

K
LIEN

D
ITEEK

O
N

D
 JA

 K
O

M
M

U
N

IK
A

TSIO
O

N

101



MOODUL 7:  
Klienditeekond ja kommunikatsioon

Rohelise klienditeekonna kaart

Klienditeekonna kaart on teaduspõhine tööriist, mis aitab teil mõista, kuidas 

klient suhestub aja jooksul toote, ettevõtte või brändiga. See illustreerib kliendi 

suhtlust ettevõttega erinevate kontaktpunktide kaudu. Teekonnakaardid võivad 

visualiseerida kliendi olemasolevat kogemust või näidata soovitud tulevikku – 

kaartide nn idealistlikud versioonid. Seega võib klienditeekonna kaarti vaadelda 

ka kui kvaliteedinäitajat, kuidas tuleks ettevõtte iga klienti protsessi käigus 

kohelda. Traditsiooniliselt on iga kliendi teekonnal kolm etappi: enne teekonda, 

selle ajal ja pärast seda. Nii palju kui on kliente, on ka erinevaid teekondi. Kellegi 

teekonna kindlaks määramisel on vaja teada, kes ta on, sest kõik klienditeekonnad 

on erinevad (vt joonis 1).

 
Joonis 1. Näide Gristeli teekonnast tatrapadjaga

Nüüd on aeg tagasi minna persoonade loomise juurde (vt moodul 5) ning anda 

ülevaade nende teekonnast. 
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1.  Määrake „loo“ ajavahemik (kui kaua aega kulub persoonal teie toote/

teenuseni jõudmiseks) ja pange kirja oma kliendi teekonna etapid. Võite 

kasutada töölehte või luua enda oma. Lisage vajadusel ridu juurde 

(erinevad sidusrühmad, kes mõjutavad kogemusi, ettepanekud, „mis siis, 

kui...?“ osa jne).

2.  Koguge teavet või paluge päris kliendil teekonna kaarti täita. Kasutage 

fotosid, kuvatõmmiseid, visandeid, lugusid – kõike, mis aitab teil mõista, 

mida klient näeb, mõtleb, tunneb jne.

3.  Analüüsige kaarti, et mõista, kas kõik toimib sujuvalt.

Rohelise kliendikommunikatsiooni põhitõed

Varasemalt olid asjad lihtsad: kui keegi külas vajas midagi, pöördus ta otse seda 

pakkuva isiku poole. Tööstuse areng ja masstootmine tekitasid olukorra, kus 

tooteid valmistati ühes kohas ja müüdi/reklaamiti teises kohas: turul, poodides, 

hulgimüüja või ajalehe kaudu, hiljem ka raadio ja televisiooni vahendusel. Kui 

loodi internet, oli seegi ettevõtte jaoks esialgu ühesuunaline teavitusplatvorm. 

Tarbijad said lugeda firma ja selle toodete kohta. Nüüd on internet oluline 

turunduskanal ning sotsiaalmeedia pakub uusi ja tõhusaid võimalusi nii 

ettevõtete kui ka klientide kaasamiseks.

 
Joonis 2. Klienditeekond kommunikatsiooni vaatepunktist
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Rohelised kliendid tuginevad otsustes suuresti teiste inimeste soovitustele 

(suusõnaline – WOM (ingl k word of mouth), vt joonis 2) ja usaldavad vähem 

nn traditsioonilisi reklaame. Pole tähtis, mida teie enda kohta ütlete, vaid 

see, mida teised teie ja teie toote kohta räägivad. Interneti kaudu suhtlemine 

on ka odavam kui näiteks tele-, raadioreklaamid või trükimeedia, ning see 

võimaldab teil jõuda konkreetse turunišini. Lisaks on suhtlemine digitaalselt 

jätkusuutlikum kui näiteks toote kohta tehtud trükised. Turunduskanalite kiire 

kasvuga kaasneb palju võimalusi, aga ka väljakutseid, ning oluline on tagada 

kõigis turunduskanalites selgus ja järjepidevus.

Kuna kliendid usaldavad üksteist ja suhtlevad aktiivselt, võib teekonda 

vaadelda lineaarse asemel ringikujuliselt, muutes suusõnalise turundamise 

ehk soovitusturunduse võimalikuks inspiratsiooniks järgmisele inimesele tema 

teekonna alustamiseks (vt joonis 2).

Klientide kaasamine on üks põhiküsimusi, millega ettevõtted töötavad. Mõelge, 

kuidas kaasata kliente oma toodete disaini ja seda neile tagasi kommunikeerida 

(erinevate kanalite kaudu, et nad teist räägiksid). Hea näide on Eesti ökojäätis 

La Muu. Nad suhtlevad aktiivselt enamasti Facebookis – räägivad oma jäätisest, 

aga ka tehases ja kauplustes toimuvast, korraldades klientidele kampaaniaid 

(näiteks oli fännidel võimalus ettevõttesse investeerida) ja kajastades aktuaalseid 

ühiskonnateemasid. Nad räägivad ka oma probleemidest ja peavad klientidega 

arutelusid. Oma nõrkuste näitamine aitab luua usaldust ja lojaalsust.

Kuna klientide huvid ja vajadused võiksid olla prioriteet, peate tundma oma 

kliente ja seda, kuidas nad otsuseid teevad. Aastate jooksul on hakanud tarbijad 

üha enam hoolima oma ökoloogilisest jalajäljest. Seetõttu eelistavad nad osta 

tooteid, mis on keskkonnasäästlikud, valmistatud värsketest looduslikest 

koostisosadest ja pärinevad ettevõtetelt, kes on pühendunud sotsiaalsetele 

väärtustele. Selleks, et saada toote kohta teavet, teeb nn roheline põlvkond enne 

ostmist eeltööd. Hea kvaliteediga toode muudab teid läbipaistvaks. Seetõttu on 

oluline teada anda oma rohelistest tegevustest ja täita kliendile antud lubadusi. 

Rohepesu ei ole sellele sihtrühmale mingil kujul vastuvõetav. Nad ei andesta, kui 

neile valetada.
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Kliendid hindavad, kui nad saavad teilt midagi õppida. Näiteks aitab ürditalu 

koolitus külastajatel mõista, kuidas maitsetaimed neile kasulikud on. Esitage 

konkreetsed faktid, miks toode on tarbijale kasulik (nt teadlaste testid, tehtud 

uuring jne). Klientide teavitamine ja harimine aitab luua lojaalsust. Väärtustel 

on oluline roll tänapäeva kommunikatsioonis. Rohelised tarbijad ostavad 

tooteid, sest nad usuvad teie kajastatavatesse väärtustesse (näiteks The Body 

Shopi toodete kasutajad hindavad seda, et tooteid ei ole testitud loomadel). 

Näidake tõendeid ja seejärel rääkige nendest. Samuti on kasulik teavitustöös 

viidata KAEdele, juhul kui teie ettevõte näiteks säästab energiat või vett, väldib 

plastpakendeid jne. Roheline klient hindab sotsiaalset vastutust.

Kui inimesed räägivad teist, ilma et saaksite sisu mõjutada, on lisaks 

soovitusturundusele mitu turunduskanalit, mille kaudu saate jagada oma 

väärtusi ja lugusid. Alustage veebilehest, sotsiaalmeediast (Facebook, Instagram, 

Twitter, LinkedIn jne), suunamudijatest nende turunduskanalite valikuga, 

otseturundusest e-posti teel ja lõpetage infolehtede, müügikõnede, reklaamidega 

ajakirjanduses, raadios, stendidel või televisioonis eelarvest lähtuvalt. Suhtlus 

klienditeekonna erinevatel etappidel üksi ei toimi – seda peab toetama terviklik 

roheline turundusmeetmestik, mis hõlmab rohelist turundusstrateegiat (vt 

joonist 3).
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Joonis 3. Roheline turundusstrateegia ja roheline turundusmeetmestik

Soome ettevõtte Luonkos’i veebilehel on väga lühike ingliskeelne tekst, mis 

koondab ülalmainitut. Nad on veendunud, et neil on maailma parim toode ja 

nad ei pelga seda rõhutada. Ettevõte toob välja toote eelised, mainides pakendit, 

aga ka väärtusi, millele nad tuginevad, viidates ühtlasi meediakärale oma toote 

ümber. Juhul, kui info teie toote kohta ei levi blogijate või videoblogijate abiga, 

on vaja analüüsida oma turundusmeetmestikku ja seada eesmärgid. Kasutame 

näitena juhuslikku tatrapadja tootjat, et täita sihtrühmale orienteeritud 

turundusmeetmestik (vt tabel 1).
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Tabel 1. Sihtrühmale orienteeritud turundusmeetmestik 

Peamine sihtrühm ja -turg Eesti kontoritöötajad, kellel on kaelaprobleemid ja 
kes soovivad paremini magada. 

Sihtrühma ootused Vabaneda kaelavalust hea une saamiseks.

Sihtrühmale pakutav väärtus Padi aitab paremini magada ja kohandub teie 
kehaasendiga. 

Unikaalne müügiargument Lisaks kaelaprobleemide leevendamisele ei 
tekita padi allergiat – see on valmistatud linast ja 
ökoloogiliselt toodetud tatrast.

Mõõdetavad turunduseesmärgid Müüa jõuludeks 1000 patja. 

Soovitud arvu toodete müümiseks on kasulik kirjutada üles kõik iga kuu 

turundustegevused ja -kanalid, mida kasutate. Eesmärkide saavutamiseks peaks 

turundus toimuma nende kanalite kaudu, mida teie sihtrühm kasutab. Vaatame, 

kuidas planeerida ettevõtte kommunikatsiooni sama tatrapadja näitel (vt 

tabelit 2).
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Tabel 2. Kommunikatsiooniplaani näide

Aeg Turunduskanal Tegevus Sihtrühm Kulu

Jaanuar Veebileht Luua oma veebileht või 
uuendada seda (tekstid 
märksõnadega, nagu 
kaelavalu, padi, tatar 
jne, kontaktid) 
Luua tatrapadjale 
(või oma ettevõttele) 
Facebooki leht.

Kõik, kes 
otsivad 
kaelavalule 
lahendust 

0–1000 € 
(olenevalt 
sellest, kui 

palju on 
vaja teha)

Veebruar Sotsiaalmeedia Teha Facebookis 
kampaania jälgijate 
saamiseks (1 nädal).

Facebook 
aitab teil 
sihtrühma 
valida

100 €

Märts Isiklikud 
kohtumised/
otsingud 
internetis

Otsida oma piirkonnas 
massaažisalonge, 
kellega saaks koostööd 
teha.

0 €

Aprill Tellida disain ja flaierid 
(100 tükki).
Jätkata Facebookis 
postituste tegemisega.

50 €

Mai Teie piirkond Jagada flaiereid 
massaažisalongidele, 
proovige leida keegi, kes 
soovitaks teie patju oma 
klientidele.

0 €

Juuni Sotsiaalmeedia Teha Facebookis 
kampaania (1 nädal) 
– lisada teaduslikult 
tõestatud info 
tatrapatjade headusest.

Teie 
Facebooki 
jälgijad

100 €

Juuli … … … …

August

September

Oktoober

November

Detsember
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Ülesanne

1.  Analüüsige oma toodet või teenust klienditeekonna mudeli põhjal 

(kasutage kontaktpunktide selgitamiseks päris klienti). Kasutage ka 

lisatud tabelit.

 Y Kus oli esimene kontaktpunkt (turunduskanal) ettevõtte/toote/

teenusega? (Millised on teie esmamuljed?)

 Y Millised teised tooted võiksid teie jaoks sama vajadust rahuldada? 

Kuidas saate toodet osta?

 Y Mida tunnete toote kasutamisel? Kus saaksite anda toote kohta 

tagasisidet?

 Y Koostage lühikirjeldus (saate illustreerida oma teekonda piltide/

kuvatõmmistega) jne.

2.  Täitke sihtrühmale orienteeritud turundusmeetmestiku 

kommunikatsioonistrateegia tööleht (tabel 1), rakendades seda oma 

ettevõttele ja tootele/teenusele.

3.  Pärast sihtrühmale orienteeritud turundusmeetmestiku täitmist saate 

planeerida tabeli 2 abil oma ettevõtte kommunikatsiooni.
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Rohelise kliendi /nimi/ 
teekond Enne Kogemuse jooksul Pärast 

Kontekst ja tegevused
(mida klient tegi?)

 

Inimesed, kohad, 
objektid, allikad, 
kanalid (kus, millal, 
kellega, mida jne)

EMOTSIOONID
(kirjeldage 
tegevuse 
tulemusi, 
rahulolu)

Lõpuks vaadake üle ning täiendage oma ärimudeli lõuendit!
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Moodul 8

Foto: Sharon McCutcheon/Unsplash
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MOODUL 8:  
Eksport ja rahvusvaheline turg

Rahvusvahelistumise strateegia

Ettevõtted saavad alati valida, kas tegutseda kohalikul turul või proovida siseneda 

rahvusvahelistele turgudele. Kõige populaarsem põhjus uute klientide otsimiseks 

on kohaliku turu küllastus. Järgmine põhjus on vähendada tootmiskulusid 

või pääseda ligi kohalikele ressurssidele (ka inimjõud, teadmised/pädevused). 

Viimane põhjus on hajutada/minimeerida riski, et ollakse orienteeritud ainult 

ühele segmendile või turule.

Enne kui hakkate analüüsima oma ettevõtte olukorda, toome välja viis kõige 

sagedasemat rahvusvahelistumise põhjust, mille on tuvastanud Thompson jt:

1.  jõuda uute klientideni;

2.  edendada põhipädevusi;

3.  hajutada äririski laiemas turubaasis;

4.  saavutada madalamad kulud mastaabisäästu, kogemuste ja suurema 

ostujõu abil;

5.  saada juurdepääs välisturgude ressurssidele ja võimalustele.

Välisturgudele sisenemise põhjuse peate selgelt määratlema nii õppimise 

protsessis kui ka põhjalikumalt siis, kui soovite ekspordiga reaalselt alustada. 

Seda põhjusel, et mingil hetkel on see ka teie müügimeeskonna heaks 

motivatsioonivahendiks.

Samuti võite täheldada, et ka piiriülese koostööga on probleeme või raskusi. 

Riskide tuvastamine annab võimaluse tegevusi planeerida, et minimeerida 

nende mõju koostööle ja olla ennetavam. Peamised raskused teadvustatud 

riskidega on esitatud joonisel 1.
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Joonis 1. Raskused piiriülest koostööd tegevate ettevõtete jaoks

Suuna valimine – eksport või import

Rahvusvahelistumiseks on alati vähemalt kaks võimalust – eksport ja import. 

Selles käsiraamatus keskendutakse rohkem ekspordile, kaupade või teenuste 

ning toodete ekspordile (tähendab ka brändi eksporti).

Enne ekspordiriigi valimist peate kontrollima ja parandama ettevõtte olemasolevat 

strateegiat või põhistrateegiat. See annab ühtlasi hea võimaluse kontrollida 

hetkeolukorda turul, kasutades riigi konkurentsieelise klasteranalüüsi meetodit 

ehk Porteri teemanti (vt joonis 2). 
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Joonis 2. Koduriigi konkurentsieelise teemantmudel

See meetod ei võimalda kontrollida ettevõtte sisemist juhtimisvalmidust 

ekspordiks. Seetõttu on hea kasutada tugevate ja nõrkade külgede analüüsi 

(varem tehtud TNVO-analüüsi põhjal ehk tugevad, nõrgad küljed, võimalused, 

ohud, ingl k SWOT), eriti toote/brändi ekspordi puhul.

Pärast ekspordivalmiduseks välise ja sisemise analüüsi tegemist tuleks valida 

õige konkurentsieelis, paigutades valiku paremaks mõistmiseks oma ettevõte 

toote/brändi maatriksisse.
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Joonis 3. Maatriks konkurentsieelise valimisel

Põhivalik tuleneb kolmest peamisest eelisest: madal kulupositsioon, kulude 

vähendamine, fokusseeritud strateegia, keskendudes ainult konkreetsele 

segmendile, ja diferentseerimine, püüdes kohaneda konkreetsete vajaduste ja 

soovidega (vt joonis 3).

Sobiva riigi ja segmendi valimine

Kui järgida joonist 4 ja teha läbi kastides toodud neli sammu, peaks olema 

lihtne valida eksportimiseks kõige sobivam riik ning õige segment. Teil võib 

olla soov eksportida tooteid/brändi mitmesse riiki. Kui leiate esmainfo selle 

kohta, kui lihtne on siseneda nimekirjas olevatesse riikidesse, on alati paremaid 

ja halvemaid valikuid. Hinnake turu- või tootepotentsiaali ning edasist huvi 

peaks teile pakkuma ainult kõrgeima turupotentsiaaliga riigid. Selleks, et 

selgitada välja optimaalsed sihtsegmendid või segmentide kooslus, tuleb hinnata 

müügipotentsiaali ja analüüsida konkurentsi turul, kuhu soovitakse siseneda.
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Joonis 4. Optimaalne segmentide kooslus sihtturul

Toote kohandamine, konkurentsieelis

See osa hõlmab kogu vajaliku lisateabe identifitseerimist, mis tavaliselt nõuab 

olemasoleva toote/kaubamärgi muutmist.

Seda lisateavet saab tuvastada ja kõige paremini kirjeldada järgmiselt:

1.  Kohalikud, piirkondlikud ja riiklikud tunnused 

a. valitsuse määrused 

b. mittetariifsed tõkked 

c. kliendi omadused, ootused, eelistused 

d. ostukäitumine 

e. potentsiaalsete klientide majanduslik seisund 
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f. majandusarengu staadium 

g. konkureerivad pakkumised 

h. kliima ja geograafia

2.  Tooteomadused 

a. toote koostisosad 

b. bränd 

c. pakend 

d. suurus, stiil, värv 

e. funktsioonid, kvaliteedinäitajad, omadused 

f. kasutamine 

g. vastupidavus, kvaliteet 

h. paigaldamise lihtsus 

i. hooldus, müügijärgne teenindus 

j.  päritoluriik

3.  Ettevõtte kaalutlused 

a. kasumlikkus 

b. turuvõimalus 

c. kohandamise maksumus 

d. eeskirjad 

e. organisatsioon 

f. ressursid

Harv on olukord, kui ettevõtted ei pea palju muutma. See tähendab, et turu valik 

on olnud edukas ning tootmine ja pakendamine ei nõua lisapingutusi, -aega 

ega -raha. Võite esimesel korral proovida oma õnne ja lubada oma tootel turule 

siseneda ilma muudatusi tegemata. Kuid seda saab teha ainult messide ajal, kui 

see on pigem kohaliku turu katsetamine ja kontrollimine.

Rahvusvahelisele turule sisenemise 
strateegia ja rakenduskava

Rahvusvaheline või ekspordistrateegia on strateegia konkureerimiseks 

samaaegselt kahes või enamas riigis.
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Teoreetilises kirjanduses kirjeldatakse kolme peamist strateegilist lähenemist: 

 Y Mitmeriigiline strateegia, milles ettevõte muudab oma toote pakkumist 

ja konkurentsivõimelist lähenemist riigiti, püüdes tõhusalt reageerida 

erinevatele ostja eelistustele ja turutingimustele. See on „mõtle kohalikult, 

käitu kohalikult“ rahvusvahelist tüüpi strateegia, mida hõlbustab otsuste 

tegemisel detsentraliseerimine kohalikule tasandile.

 Y Globaalne strateegia, milles ettevõte kasutab sama põhilist 

konkurentsivõimelist lähenemisviisi kõigis tegutsemisriikides, müüb 

kõikjal samu tooteid, püüab luua globaalseid kaubamärke ja koordineerib 

oma tegevust kogu maailmas peakontori tugeva kontrolli all. See kujutab 

endast „mõtle globaalselt, käitu globaalselt“ lähenemist.

 Y Riikidevaheline strateegia on „mõtle globaalselt, käitu kohalikult“ 

lähenemine, mis sisaldab nii multiriikliku kui ka globaalse strateegia elemente.

Pärast strateegia valimist ja kirjeldamist peaks olema välja töötatud tegevusplaan 

või -kava, mis toetaks koostatud ekspordistrateegia rakendamist. Sellise plaani 

põhiosad on esitatud tabelis 1.

Tabel 1. Ekspordistrateegia rakendamise tegevuskava

Plaanitavad 
tegevused Tulemused Kulud Ajastus Vastutav isik Tähtaeg

1.

2.

3.

Tulevased või alternatiivsed strateegilised võimalused rahvusvahelistele 

turgudele laienemiseks:

1.  Litsentsida välismaiseid ettevõtteid, et nad toodaksid ja levitaksid teie 

firma tooteid välismaal.

2.  Rakendada rahvusvahelist frantsiisimist.

3.  Asutada ainuomandis tütarettevõte välismaise ettevõtte omandamise 

või n-ö nullist uue ettevõtte loomise näol.

4.  Tugineda strateegilistele liitudele või ühisettevõtetele koos välismaiste 

ettevõtetega.
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Ülesanne

Ekspordistrateegia kava

Töötage välja oma ekspordistrateegia kava, kasutades varem esitatud raamistikku 

või sisukorda.

1.  Kirjeldage ettevõtet/brändi/toodet.  

Valige, millist ekspordi ulatust soovite planeerida.

2.  Hinnake ettevõtte valmisolekut ekspordiks  

(põhistrateegia formuleeringute hindamine ja kohandamine). 

a. Analüüsige turgu/konkurentsi, kasutades koduriigi konkurentsieelise  

 teemantmudelit (joonis 2) või Porteri analüüsi. 

b. Tehke sisemine analüüs (TNVO-analüüsi osa). 

c. Kirjeldage konkurentsieelist, kasutades joonisel 3 esitatud teavet.

3.  Valige ekspordiriik/partnerriik ja kliendirühm, 

kasutades joonist 4, kirjeldage etappe 1–4.

4.  Sihtturu kirjeldus 

a. Analüüsige ja kohandage ekspordituru sihtsegmente. 

b. Analüüsige ja kohandage turu-uuringuid eksporditoodete jaoks  

 (arvestage trende). 

c. Kirjeldage vajalikke pakendimuudatusi. 

d. Võrrelge sihtturu nõudlust ja pakkumist, esitage toodete õiged  

 hinnakujunduse arvutused.

5.  Selgitage välja parimad toodete/teenuste tarnemeetodid sihtturule.  

a. Kirjeldage ühte võimalikku tarneviisi. 

b. Kirjeldage konkreetse riigi eeskirju/erinõudeid.

6.  Järeldused ja soovitused 

Esitage järeldused tehtud analüüsi ning otsuse kohta hakata 

rahvusvaheliseks või (veel?) mitte. Mida on vaja muuta/parandada?

Võite kirjutada tegevuskava, kuidas jätkata plaani rakendamist (vt tabel 1).

Lõpuks vaadake üle ning täiendage oma ärimudeli lõuendit!
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