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SISSEJUHATUS 
 

Strateegilise juhtimise ja analüüsi alane informatsioon ja viisid on muutumas ettevõtjate 

seas üha enam aktuaalseks. Strateegiline juhtimine on ettevõtjate jaoks mõiste, mida paljud 

juhid arvavad üldiselt teadvat, kuid paraku on selle konkreetne lahtimõtestamine 

ettevõtjatele keeruline. Eriti teravalt paistab see silma väikeettevõtete juhtide seas, sest 

strateegilist juhtimist peetakse suurte ettevõtete juhtimisviisiks.  

 

Iga ettevõtja eesmärk on kindlustada ettevõttele võimalikult edukas tulevik. Jätkusuut-

likkuse määramiseks on oluline määratleda ettevõtte strateegia, pidada silmas kaugemaid 

sihte ning igapäevase tegevuse käigus neid toetada. Need tegevused aitavad tagada 

ettevõtte püsimajäämise ning pikaaegse edu. 

 

Vaatamata sellele, et uuritav ettevõte on nüüdseks tegutsenud juba 18 aastat, pole Rikmoit 

OÜ- s läbi viidud ühtki analüüsi, mille abil oleks võimalik määrata osaühingu tugevaid ja 

nõrku külgi. Ei ole uuritud konkurentsijõude ega tegevusala konkurentide majanduslikku 

edu. Samuti pole uuritud makrokeskkonnast tulenevaid mõjutajaid. Kui ettevõte soovib 

olla jätkusuutlik, on vajalik välja selgitada, kuidas ära kasutada enda tugevusi ning 

väliskeskkonna poolt loodud võimalusi, et vähendada ohte ning saada üle omaenese 

nõrkustest. 

 

Käesoleva bakalaureusetöö aktuaalsus väljendub selles, et uuritavas ettevõttes ollakse 

jõutud punkti, kus mõlemad osanikud leiavad, et endisel viisil jätkata pole ei võimalik ega 

ka nende soov. Seega on oluline uurida ettevõtte sise- ja väliskeskkonda ning teha sellest 

järeldused, kas üldse ja mis viisil võiks ettevõte tulevikus jätkata. 

 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on Rikmoit OÜ senise arengu ja hetkeolukorra analüüsimine, 

mille tulemusel selgitatakse välja edasised arenguvõimalused ettevõtte ärilise tegevuse 

tõhustamiseks.      
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Eesmärgist juhinduvalt on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1) anda ülevaade strateegilise juhtimise alustest ja vajalikkusest ettevõttes läbi erine-

vate autorite monograafiate; 

2) analüüsida uuritavat ettevõtet mõjutavat väliskeskkonda; 

3) Rikmoit OÜ sisekeskkonna analüüsimine;  

4) anda ülevaade konkurentsisituatsioonist töös uuritavates valdkondades; 

5) välja tuua ettepanekud ettevõtte edasiseks arendamiseks. 

 

Bakalaureusetöös on kasutatud teiseseid andmeallikaid, milleks on erinevate autorite poolt 

koostatud strateegilise juhtimise alased raamatud, erialases ajakirjanduses ilmunud 

teemakohased artiklid, valdkonda kajastavad uurimistööd, elektrooniliselt avaldatud 

materjalid. Uurimistöös on kasutatud kvalitatiivset uurimismeetodit personaalsete 

intervjuude näol, mis on läbi viidud ettevõtte omanikega 14. ja 18. augustil 2014. aastal. 

Samuti on läbi viidud küsitlus saamaks eksperthinnangut 19. mail 2015. 

 

Bakalaureusetöö koosneb teoreetilisest ja empiirilisest osast. Teoreetiline osa jaguneb 

kaheks alapeatükiks. Esimeses alapeatükis antakse ülevaade strateegilise juhtimise olemu-

sest ja vajalikkusest. Teises alapeatükis käsitletakse tegevuskeskkonna ja konkurentsi-

analüüsi strateegilise analüüsi alusena. 

 

Empiiriline osa koosneb kümnest alapeatükist, kus antakse ülevaade ettevõttest ja 

analüüsitakse Rikmoit OÜ senist tegevust. Intervjuu teel saadud andmeid analüüsitakse ja 

võrreldakse töö teemaga haakuvate varasemalt teostatud erinevate autorite uuringute ning 

statistiliste andmetega. Uurimistulemustes tehakse järeldused, millistel teguritel on kõige 

suurem roll ettevõtte efektiivsuse tõusul tulevikus. Samuti toob autor välja endapoolsed 

ettepanekud. 
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1. STRATEEGILINE JUHTIMINE 

 

1.1. Strateegilise juhtimise olemus ja tähtsus 

 

Ettevõtjad on viimastel aastatel üha enam hakanud strateegilist juhtimist tähtsustama ja 

teadvustama, kuna nähakse valdkonna seost ettevõtte tulemuslikkusega. See on tingitud nii 

valdkonna üldisest arengust kui ka majandusteadlaste poolt esitatud teooriates, millel autor 

antud peatükis lähemalt peatub. 

 

Strateegia on organisatsiooni ja selle väliskeskkonda vahendav jõud. See on organisatsi-

ooni otsuste järjepidev voog keskkonnaga suhtlemisel ja temaga toimetulekuks. Strateegia 

annab juhiseid, mille täitmine aitab kaasa selliste eesmärkide saavutamisele, mis oleks 

kooskõlas keskkonna võimaluste ja ohtudega. Strateegia ei põhine homsetel mõtetel ja 

tegudel, vaid üritab kontrollida tulevikku tänaste otsuste alusel. Strateegiad peavad 

kindlustama ettevõtetele tulevikku suunatud arenguteed. (Aamer 1998: 2). Strateegia paneb 

paika ettevõtte ärifilosoofia, väärtushinnangud, selle juhtimismeetodid ja suuna, mille poo-

le oleks vaja areneda (Horan 2009: 61).  

 

Strateegia sisu ja mõistet ei tohiks segamini ajada edu või ambitsioonidega, sest senikaua 

kuni strateegiat mõistetakse edu sünonüümina, ajatakse segamini ambitsioonide, otsustavu-

se, uuenduste ja motiveeriva juhtimisstiiliga, ei ole sellest palju loota.  Strateegia peab ole-

ma see, mis võttes arvesse nii innovatsiooni kui ka ambitsiooni valib sihile jõudmiseks so-

biva tee, määrates seejuures kindlaks, kuidas, miks ja kus tuleks juhtidel jõuliselt ning 

otsustavalt tegutseda. (Rumelt 2013: 25-26). Samuti kirjutab ka Alas (2005: 10), et stratee-

gia peab juhil aitama vastata sellistele küsimustele nagu kus on organisatsioon hetkel, mil-

lisena näeb organisatsioon ennast mõne aasta pärast ning millised tegevused aitaksid neid 

eesmärke saavutada.   

Raoul Üksvärav avaldab oma raamatus (2008: 129-130), et ettevõtte missioon ning sellest 

tulenevad eesmärgid peavad olema seotud ja kooskõlas strateegiaga. Nende saavutamise 
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seisukohalt on strateegia näol tegemist põhimõtteliste aluste ja tugipunktide ühendkavaga. 

Strateegiat ei tule käsitleda pikaajaliste plaanide koondkokkuvõttena, vaid ta on kolme 

iseloomuliku joone tõttu hoopis midagi enamat: 

1) strateegias põimuvad organisatsiooni minevik, olevik ja tulevik, tema inim-, 

aineline ja rahaline külg; 

2) strateegilised kaalutlused ning nende alusel koostatud strateegia on seotud 

organisatsiooni ja seda ümbritseva keskkonna piirialadega; 

3) strateegia puhul on silmapiir kauge ja ebaselge, mis tingib selle kujundamisel 

paljuski tunnetusliku ja arvamusel põhineva otsustamise. 

 

Strateegiline juhtimine on laiahaardeline protsess, mille eesmärgiks on tagada nii 

efektiivsete teooriate koostamine kui ka elluviimine ning selle käigus analüüsitakse 

reaalset olukorda ja võimalusi, kavandatakse strateegia soovitud tuleviku saavutamiseks 

ning viiakse ka kavandatu ellu (Alas 2005: 6-10). Strateegiline juhtimine protsessina 

võimaldab õigeaegselt mõista olulisi trende ümbritsevas ärikeskkonnas, tabada õiget hetke 

muutusteks, hoida initsiatiivi nii suhetes klientidega kui ka võitluses konkurentidega. 

Strateegilise juhtimise protsessi käigus on võimalik organisatsiooni võtmetegevused 

omavahel kokku sulatada. Seostatud tervik arendab konkurentsieelist ja muudab strateegia 

raskemini jäljendatavaks. Konkurendid võivad kopeerida üksikuid elemente üsna hõlpsasti, 

mitte aga kogu organisatsiooni tegevusstrateegiat. (Sakkeus 2001). 

 

Eesti ettevõtete uuringud on näidanud, et selgelt kirjapandud juhtimispoliitika on tänapäe-

val siiski veel üsna haruldane. Selge poliitika ja sellest lähtuvate strateegiate kasutamine 

loob eelduse ettevõtte vahendite ratsionaalseimaks kasutamiseks. Strateegia eesmärk on 

tagada piisavalt tugev turupositsioon, et saavutada häid tulemusi vaatamata ootamatutele 

sündmustele, konkurentsile ja ettevõtte siseprobleemidele. (Väljaots 2004: 6.1.1). Kokku-

võtvalt võib öelda, et strateegia tähendab eesmärkide saavutamiste põhiteede ja tegevuspõ-

himõtete kogumit, mis on ettevõtte arengu aluseks (Leimann jt 2003: 12). 

Praktiseerides ettevõttes strateegilist juhtimist, muutub organisatsiooni visioon palju 

selgemaks, mis väljendub (Wells 1996: 5-6): 
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1) läbimurdelises mõtlemises tuleviku osas, kus organisatsioonilised piirid on 

paindlikumad; 

2) rõhuasetusel sisenditele, et toota õigeid väljundeid. Selle järgimine aitab tagada 

ettevõttele soovitud tulemuse; 

3) organisatsioonilise tulemuslikkuse ja protsessi kvaliteedi optimeerimisel nii, et  

neid saaks kasutada võtmeteguritena tagamaks kvaliteetset toodet ja teenust; 

4) liikumisel hõlpsalt kohanduva organisatsioonikultuuri suunas. 

 

Ettevõtte strateegilises juhtimises rakendatava kannatlikkuse, pühendumise ning raske 

tööga tuuakse organisatsiooni lähemale sellele, et mõista ja realiseerida oma eesmärke ja 

visiooni. (Sealsamas). 

 

Strateegiline juhtimine on tihedalt seotud viie juhtimise põhifunktsiooniga (Leimann jt 

2003: 18). Järgnevalt toob autor välja juhtimise põhifunktsioonid ning nende seosed stra-

teegilise juhtimise etapiga, millega antud juhtimisfunktsioon enim seostub (tabel 1). 

 

Tabel 1. Juhtimise põhifunktsioonide kõrvutamine strateegilise juhtimise etappidega 

Allikas: (Leimann, jt 2003: 18) 

Juhtimisfunktsioon Strateegilise juhtimise etapp 

Planeerimine Väljatöötamine 

Organiseerimine Elluviimine 

Motiveerimine Elluviimine 

Mehitamine Elluviimine 

Kontrollimine Hindamine 

 

Tabelist 1 võib järeldada, et planeerimine ehk strateegia väljatöötamine on alustalaks järg-

nevatele protsessidele, mille tõttu tuleks sellele osale kõrgendatud tähelepanu pöörata. 

Samuti selgub, et juhtimise etapp, millega on kõige enam juhtimisfunktsioone seotud, on 

strateegia elluviimine, mis leiab tabelis ka kõige enam kajastust. Seda protsessi ei tohiks 

alahinnata ning ilmselt omab see suuremat tähtsust, keerukust ja aeganõudvust kui esialgu 

võib arvata. Kontrollimise käigus on võimalik hinnata eelnevate juhtimisotsuste 

tulemuslikkust ning see annab võimaluse vajadusel teha tulevikuks korrektuure. 
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Käesoleva töö autor toob välja ka strateegilise juhtimise viis etappi Jim Claytoni käsitluses 

(2014): 

1. Eesmärkide püstitamine. Määratletakse nii ettevõtte lühi- kui ka pikaajalised ees-

märgid ja nende saavutamise viis. Selle protsessi käigus tuleb meeles pidada, et 

eesmärgid oleksid detailsed, realistlikud ning visioon sobiks kokku väärtustega. 

2. Analüüs. Analüüs on võtmetähtsusega etapp, sest kogutud info avaldub kahes järg-

mises etapis. Analüüsi keskmes peaks olema ettevõtte vajaduste mõistmine, et 

tagada jätkusuutlikkus ja organisatsiooni kasv. 

3. Strateegia formuleerimine. Tuleb läbi töötada informatsioon, mis on saadud 

analüüsi lõpptulemustest ning teha kindlaks, milliseid ressursse on hetkel ettevõttel 

võimalik kasutada, et jõuda soovitud eesmärkide ja tulemusteni.  

4. Strateegia rakendamine. Edukas strateegia elluviimine on kriitilise tähtsusega 

tagamaks edu äritegevusest. Kui üldine strateegia ei toimi ettevõtte praeguses 

struktuuris, tuleks uus struktuur sisse töötada hiljemalt selle etapi alguses.  

5. Hindamine ja kontroll. Strateegia hindamise ja kontrolli meetmed sisaldavad 

jõudlustulemust ning pidevat sise- ja väliskeskkonna ülevaadet. Strateegia edukas 

hindamine algab mõõdetavate parameetrite määramisest, mis peaksid peegeldama 

esimese etapis seatud eesmärke. Edu hinnatakse mõõtes tegelikke tulemusi 

ettevõttele seatud plaaniga. Juhul kui strateegia ei aita liikuda eesmärgi poole, tuleb 

rakendada parandusmeetmeid. 

 

Üksvärav (2008: 132-133) leiab aga, et juhtimine on igapäevaselt jätkuv jooksev tegevus, 

kus strateegilised kaalutlused ei ole ainsad, vaid ainult ühed tegutsemisalused ning seetõttu 

moodustab strateegiline juhtimine kogu juhtimisest vaid ühe osa.  

 

Mõnigi kord on kogu strateegia vaid ühe isiku mõtetes, kuid see ei tähenda, et seda olemas 

poleks. Egert Valmra väidab, et  strateegiadokumendi koostamisest võib ju kasu olla, kuid 

kõige tähtsam on ikkagi, et nii juht kui ka elluviijad teavad, mis on ettevõtte edasiminekul 

kõige tähtsam. (Valmra 2012).  

 

Tihti peetakse olukorda lihtsaks seal, kus see seda tegelikult ei ole. On ülimalt tõenäoline, 

et strateegiat koostades avastab ettevõtte tuumikmeeskond nii mõndagi uut ning tekib 
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mitmeid häid ideid. Ning mis peamine, lõpuks on olemas kõigile üheselt mõistetav 

tegevussuund. Strateegia koostamise protsess mõjub selles osalejatele tihti motiveerivalt, 

sest tuleviku selgem tunnetus ning kindlus mõjuvad elustavalt. (Sealsamas). 

 

Strateegia kujundamisel on eesmärgiks välja selgitada ettevõtte või asutuse võimalused ja 

tugevad küljed, mis on edasise arengu ja edu aluseks. Samuti peavad ilmnema kitsaskohad, 

mis võivad kavandatud eesmärkide saavutamisel takistuseks osutuda. Olenevat sellest, 

missugust seisundit tahab organisatsioon tulevikus saavutada, võib strateegia 

väljatöötamisel kohata kolme põhimõttelist suunda, milleks on kasvamine, püsimine ja 

kahanemine: 

1. Kasvustrteegia puhul püütakse ettevõtte, asutuse või mingi nende osa tegevust 

laiendada või suurendada. See võib toimuda tootmismahu suurendamise, turuosa 

tõstmise, uute toodete turuletoomise, mõne teise ettevõtte ostmise või nendega 

ühinemise näol.  

2. Püsimisstrateegia korral üritatakse olemasolevat ja kättevõidetut hoida ka tulevikus. 

Niisugust strateegiat võib rakendada, kui ei esine olulisi muutusi keskkonnas ja 

turustamisel, ettevõtte saavutused on märkimisväärsed ning puuduvad ohtlikud 

nõrkused. 

3. Kahanemisstrateegia tähendab sisuliselt tegevuse kokkutõmbamist, mida 

põhjustavad ebasoodsaks kujunenud tegutsemistingimused nagu näiteks uued ja 

tugevad konkurendid, mahajäämus tehnoloogias, tõusnud toormehinnad, mille tõttu 

ollakse sunnitud vähendama tootmis- või teenindusmahtu, sulgema või müüma 

tegevusharusid. (Üksvärav, 2008: 130). 

 

Strateegilise planeerimise protsessis määratletakse ettevõtte missioon ja seatakse 

eesmärgid, mis moodustavad strateegilise äriüksuse ning kehtestatakse suunised 

pikaajaliseks strateegiliseks planeerimiseks ettevõttele. Ettevõtte tippjuhtkond peab 

otsustama, mis suunas liikuda, et ettevõte täidaks oma eesmärke. Pärast strateegia 

rakendamist peab juhtkond otsustama, kuidas strateegia edeneb ja milliseid muudatusi on 

vaja lisaks teha.  Selleks, et neid samme edukalt täide saata, on vaja läbida ja ettevõtte 

siseseid analüüse. Strateegiline planeerimine on oluline ettevõtte ellujäämise ja tulemus-

likkuse nimel. (Cravens 1991: 59). 
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Strateegiline planeerimine leiab aset, sest see on põhjalikult sooritatav ja plaani on mugav 

kasutada. Kõik strateegilised plaanid kipuvad olema sarnase ülesehitusega. Nad koosnevad 

tavaliselt kolmest põhiosast. Esimene on visioon või missioon, mis on sätestatud suhteliselt 

julge eesmärgina. Teine on loetelu algatustest, nagu tooteesitlused, geograafilised 

laiendused ja ehitusprojektid, ning sellest, mida organisatsioon viib läbi nimetatud 

eesmärgi saavutamiseks. See osa strateegilisest plaanist kipub olema väga organiseeritud ja 

pikk. Kolmas element on finantsiline. Siin saab strateegilist plaani sobitada aastaeelarvega. 

Strateegilised plaanid muutuvad eelarve kirjeldavaks osaks. Selle tegevuse käigus 

kujunevad vaieldamatult läbimõeldud ja põhjaliku eelarved. (Martin 2014). 

 

Hoolimata sellest, et kaugeleulatuvate plaanide olemasolu on ettevõtte edu tagamiseks 

vajalik (Alas 2005: 157), võib kohata arvamusi, et strateegilise juhtimise küsimused on 

olulised vaid suurettevõtetetes, väikeettevõtte tegevus on aga nii lihtne, et strateegilisest 

juhtimisest või strateegiast polegi võimalik sel juhul rääkida (Leimann jt 2003: 101). Clate 

Mask kirjutab oma artiklis (2013), kui kaootiline võib olla väikeettevõtte juhtimine. Lihtne 

on saada süvitsi kaasatud igapäevastesse tegevustesse, et hoida asjad sujuvalt ja 

kasumlikult, kuid võttes aega investeerimaks strateegilise planeerimise protsessi, öeldakse 

sellega endale, et ollakse valmis ettevõte viima järgmisesse eduetappi. 

 

Kuigi on harv juhus saavutada täpselt neid tulemusi, mis on märgitud strateegilises plaanis, 

näitavad uuringud, et eesmärkidele liigutakse palju lähemale võrreldes sellega, kui üldse 

plaani pole. (Lavinsky 2013). 

 

Tundub, et Eestis, kus strateegilise planeerimise formaliseeritud protsess alles hakkab oma 

teed leidma, on selliseid organisatsioone oluliselt vähem, kus see protsess paigas. Samas 

on ilmselt tunduvalt rohkem selliseid ettevõtteid, kus tippjuht ainuisikuliselt otsuseid vastu 

võtab. Võib arvata, et tulevikus näeme järjest enam Eestis tegutsevates firmades juhtide 

kabinettides seina peal kenasid plokkskeeme, mis endast strateegilise protsessi skeemi 

kujutavad. Seda soosib nii firmade kasv kui ka nende minek niisuguste kontsernide 

omandusse, kus selline protsess juba paigas on. Siin ei tohiks siiski tekkida väärarvamust, 

et formaalset strateegilise planeerimise protsessi polegi päriselus vaja või et see on justkui 

ainult tippjuhtide mänguasi. Selleks aga, et formaalsest protsessist toimiv juhtimistööriist 



11 

 

saaks, ei piisa ainult ilusa skeemi paberile panekust. Ja kui selle skeemi sirgeldavadki 

paberile ainult tippjuhid, nende lähemad kaastöötajad või ka konsultandid, ei saa loota, et 

selle protsessi raames väljatöötatud plaanid ka ellu viiakse. (Rääk 2006). 

 

Katherine Beatty ja Richard Hughes leiavad, et strateegilisel eestvedajal on vaja 

teistsuguseid oskusi kui operatiivjuhtimisega tegeleval liidril, kes peab oskama ressursse 

nii suunata, et asjad tehtud saaks. Strateegilisel liidril peavad olema oskused, mis aitavad 

süsteemselt mõista organisatsiooni ühes osas sündivate otsuste ja tegevuste mõju ülejäänud 

organisatsiooni osadele. Oluline on oskus keskenduda tulevikule, mitu käiku ette mõelda 

ning omavahel seostada nii lühi- kui ka pikaajalised prioriteedid ning toimida muudatusele 

orienteeritud liikumapaneva jõuna. Organisatsioonides, kus puuduvad strateegilise 

eestvedamise oskused, võib komistuskiviks saada strateegilise selguse puudumine 

ebapopulaarsete otsuste tegemisel ja nende otsustega venitamine. (Elenurm 2007). 

Väikestes ettevõtetes on keskne roll tippjuhtide omadustel – nende väljaõppel, kogemustel, 

vastutusel ja sidemetel väljaspool ettevõtet. Eriti määrab nende tehniliste ja organisatsi-

ooniliste oskuste tase selle, kas suudetakse ettevõttespetsiifilist tehnoloogilist eelist arenda-

da ja äriliselt rakendada või mitte. (Hummal 2011: 14). 

 

Uuringud on näidanud, et strateegilise juhtimise alaste teadmiste puudulikkus on üks 

väikeettevõtete läbikukkumiste peapõhjusi. Väikeettevõtted, kelle juhte iseloomustab 

strateegiline mõtlemine, on samas teistega võrreldes edukamad. Seejuures tuleb arvestada 

väikeettevõtte eripäraga, ressursside ja konkurentsipositsiooniga. Püüe edukaid suurette-

võtteid jäljendada ei ole sageli parim valik. (Leimann jt 2003: 101-102) 

 

Strateegilised valikud, mida peab tegema omanik-juht väikeettevõttes, erinevad neist, mida 

teevad tema kolleegid suuremates ettevõtetes. Omanikud ja juhid on sageli ühed ja samad 

isikud, mille tulemusel ühtivad üksikisikute ja ettevõtte eesmärgid. Eesmärkide valikut 

mõjutavad äriliste tegurite kõrval ettevõtja elustiil, vanus, tervis ning perekonnaga seotud 

kaalutlused. Tihti on oluline soov säilitada ettevõtte sõltumatust, mis ei pruugi aga ärilisest 

vaatevinklist olla otstarbekas. (Sealsamas). 
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Neilson, Martin ja Powers väidavad uuringule toetudes oma artiklis (Director 2008), et 

strateegia elluviimine nõuab pidevat pingutamist. Isegi sellistes firmades, kellel see hästi 

välja tuleb, arvab ainult kaks kolmandikku töötajatest, et olulised strateegilised otsused 

viiakse kiiresti ellu. Seni, kuni firmad üritavad lahendada teovõimega seotud probleeme, 

keskendudes kas peamiselt või ainult struktuurile või motivatsioonile, saadavad neid 

ebaõnnestumised. Nad võivad küll nautida lühiajalisi tulemusi, aga lõpuks langevad siiski 

vanasse lõksu tagasi, sest ei pööratud tähelepanu ebaõnnestumiste algpõhjustele. 

Ebaõnnestumistest on aga alati võimalik üle saada, kui inimestele selgitatakse, mille eest 

nad vastutavad ja kes langetab otsuseid, ning neile antakse küllaldaselt ülesannete 

täitmiseks vajalikku infot. Kui need kaks olulist tegevust on paigas, siis asetuvad struktuuri 

ja motivatsiooniga seotud elemendid iseenesest oma kohale. 

 

Tiit Elenurm väidab enda artiklis (2007), et Eesti oludes peaks mõtlema, kuidas leida 

rohkem aega strateegiliste muudatuste ettevalmistamiseks, läbitud strateegilise muudatus-

protsessi analüüsimiseks ja tegevusejärgseks õppeks. Õppetundidest järeldusi tehes saab 

järgmises muudatustetsüklis liidrina paremini vastata järgijate ootustele. Strateegiline liider 

ei ole ainult hea suhtleja ja innustaja, vaid kriitilise meelega eestlased ootavad liidrilt seda, 

et ta suudaks näha puude taga metsa ja oskaks tasakaalukalt analüüsida tulevikku viivatel 

teeradadel varitsevaid ohtusid. Kasuks tuleb ka sõnade ja tegude vastavus. 

 

 

1.2. Tegevuskeskkonna ja konkurentsianalüüs strateegilise analüüsi 

alusena 

 

Tegevuskeskkonna ja konkurentsianalüüs aitavad ettevõttel ennast ettevõtlusmaastikul 

paremini positsioneerida. Seega toob töö autor järgnevalt välja meetodid ja teooriad, 

kuidas neid kõige efektiivsemalt analüüsis rakendada. Väliskeskkonna analüüsivõima-

lusena kasutab autor PEST- analüüsi ning Porteri viie jõu mudelit, võrdleb konkurentidega 

ettevõtte erinevate majandusaastate finantssuhtarve ning võtab SWOT- analüüsi kasutades 

kokku nii sise- kui ka väliskeskkonda mõjutavad aspektid. 
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Makrokeskkonna moodustavad väljaspool organisatsiooni asuvad ja seda mõjutavad 

elementide kogumid, mis on eelkõige majanduslikud, poliitilised, looduslikud, demo-

graafilised, tehnoloogilised, kultuurilised ja teised lokaalse või globaalse toimega tegurid. 

(Alas 2005: 47 ; Aamer 1998: 37). 

 

Väliskeskkonna hindamiseks sobib laialt levinud PEST- analüüs (political, economical, 

social, technological), seega keskendutakse poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja tehno-

loogiliste muutuste analüüsimisele. Iga ettevõte reageerib tegevuskeskkonna muutustele 

erinevalt, sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast. (Leimann jt. 2003: 108). 

 

Makrokeskkonna analüüsis jälgitavad põhinäitajad on (Sealsamas: 112): 

1. Poliitiline keskkond - maksuseadused, keskkonnakaitse regulatsioonid; konkurentsi 

ja väliskaubanduse reguleerimine; poliitiline stabiilsus; rahvusvahelised suhted ja 

lepingud. 

2. Majanduslik keskkond - SKP muutumine; inflatsioon; intressimäärad; sissetulekute 

ja tööpuuduse tase; elanike säästud ja laenukoormus. 

3. Sotsiaalne keskkond - elanike arvukuse muutumine; sündivus; vanuseline, haridus-

lik ja rahvuslik koosseis; migratsioon. 

4. Tehnoloogiline keskkond - uued tehnoloogiad; tootlikkuse tõus; uued tooted ja 

materjalid; uurimis- ja arendustööde tase ja kulud. 

 

Konkreetne informatsioon, mida ettevõte muutuste analüüsiks vajab, sõltub ettevõtte 

tegevusalast ja arenguplaanidest ning on pidevas uuenemises. Makrokeskkonna alane 

informatsioon on põhiliselt minevikku kajastav, kuid ka maksimaalne kogus infot ei taga 

uusi lahendusi.  Hästi analüüsitud informatsioon loob eeldused ideede tekkimiseks. Olu-

line on informatsioonist eristada tulevikku kajastav osa ning sellest järelduste tegemine. 

(Sealsamas: 113). 

 

Aastal 1979 avaldas noor majandusteadlane Michael Porter artikli, millega algatas tõelise 

revolutsiooni strateegiavaldkonnas. Tema viie konkurentsijõu teooria on mõjutanud tuge-

valt nii teadustöid kui kogu ärimaailma. (2008). 
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Porteri mudel analüüsib viit järgnevat konkurentsijõudu (Joonis 1): 

1) hetkel tegutsevad rivaalid;  

2) kliendid; 

3) pakkujad; 

4) potentsiaalsed turule sisenejad;  

5) asendustooted (teenused). 

 

 

Joonis 1. Porteri viie konkurentsijõu mudel. Allikas: (Leimann jt 2003: 118) 

 

Mida tugevamad on need jõud, seda väiksem on ettevõtte võimalus hinda tõsta ning 

kasumit teenida. Tugevat konkurentsijõudu loetakse firmale ohuks ning nõrka tema 

võimaluseks. Kuna konkurentsijõud muutuvad ning pole stabiilsed, on juhi ülesandeks 

võimalused ja ohud ära tunda ning neile strateegiaga vastata. (Alas 2005: 52). 

 

Suurenev nõudlus loob ettevõttele võimaluse arenguoperatsioone laiendada. Turu kasva-

mine uute klientide lisandumise tõttu saavad ettevõtted suurendada oma käivet ilma 

Harusisene 
konkurents 
ettevõtete 

vahel 

Hankijate 
 mõjukus 

Oht 
potentsiaalsetest 

turule sisenejatest 

Ostjate 
 mõjukus 

Asenduskaupadest 
(teenustest) 
tulenev oht 
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konkurentidelt nende turuosa ära võtmata. Nõudluse vähenedes on ettevõtte tegevust või-

malik laiendada ainult konkurentide tutuosa arvelt. Väheneva nõudluse olukorras on 

kõrged väljumisbarjäärid oluliseks takistuseks, et ettevõttel oleks võimalik väljuda vähetu-

lusaks muutunud tegevusharust. Ettevõtted, kes tulevad turule uute toodetega ja teevad 

uuendusi, teenivad suuri kasumeid. Edukas uuendus võib täielikult muuta tegevusharu 

struktuuri. (Sealsamas: 53). 

 

Porter väidab artiklis (2008), et juhid määratlevad konkurentsi sageli liiga kitsalt. Nad 

arvavad, et konkurents on miski, mis leiab aset ainult praeguste olemasolevate konkuren-

tide vahel. Tegelikult ulatub konkurents hetkel tegutsevatest rivaalidest palju kaugemale ja 

hõlmab veel nelja konkurentsijõudu. Just need viis vaala määravadki konkurentsitugevuse. 

 

Need viis jõudu paljastavad konkurentsikeskkonna kõige tähtsamad tahud. Samuti annavad 

need võrdlusaluse ettevõtte tugevate ja nõrkade külgede hindamiseks nagu missuguses 

olukorras on ettevõte ostjate, pakkujate, turule sisenejate, konkurentide ja asendustoodete 

osas. Kõige tähtsam on, et arusaamine valdkonna struktuurist annab juhile uusi strateegisi 

võimalusi. Nende võimaluste hulka kuuluvad näiteks mõned või kõik alljärgnevatest: 

ettevõtte positsioneerimine, et paremini toime tulla hetke konkurentsijõududega; nihete 

ettenägemine ja nende ärakasutamine; jõudude tasakaalu kujundamine, et luua uus ning 

firma jaoks soodsam struktuur. (Sealsamas). 

 

Järgnevalt toob bakalaureusetöö autor välja, et ettevõtte tulemuslikkust on võimalik mõõta 

ja hinnata kasutades selleks finantssuhtarve, mille alusel on võimalik anda hinnang ette-

võtte edule võrreldes konkurentidega. Hinnata saab nii majanduslikku kui ka kasutuses 

olevate strateegiate edukust. 

 

Eesti Statistikaameti avaldatud finantssuhtarvude mõistete ja metoodika (2001) abil  on töö 

autor valinud välja viis põhilist näitajat: 

1) müügitulu puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu x 100; 

2) vara käibesagedus (korda aastas) = müügitulu/ keskmine koguvara; 

3) lühiajaliste kohustuste kattekordaja (korda) = käibevara/ lühiajalised kohustused; 

4) maksevõimekordaja (korda) = (käibevara- varud)/ lühiajalised kohustused; 
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5) soliidsuskordaja (korda) = omakapital/ varade maksumus. 

 

Käibe rentaablus ei tohiks samal tegevusalal suurtes piirides kõikuda. Kui ettevõtte tulukus 

on märksa väiksem teiste samal tegevusalal tegutsevate  ettevõtete tulukusest, tuleks 

kasumiaruande kulude struktuuri uurida ning kavandada  sammud  vastava kululiigi 

kontrolli alla saamiseks. Varade käibesagedus näitab, kui efektiivselt varad osalevad tulu 

tekkimisel. Kui varade käibesagedus on 1, võrduvad müügitulud bilansimahuga. Suhtarv 

sõltub tegevusalast, kuid mida suurem see on, seda efektiivsemalt kasutatakse varasid. 

Laialt levinud arusaama järgi peaks ettevõttel olema kaks eurot käibevarasid ühe euro 

lühiajaliste kohustuste katmiseks. Samuti on levinud arvamus, et maksevõimekordaja väär-

tus peaks olema 1. Soliidsuskordaja näitab kui suurel määral on ettevõtte vara finantsee-

ritud omakapitalist. (Krediidiinfo 2014; Raamatupidaja 2008). 

 

Laialdaselt tuntud SWOT- analüüs on kiire ja lihtne vahend ettevõtte strateegilise 

positsiooni hindamiseks. Analüüs rõhutab põhimõtet, et strateegia peab tagama kooskõla 

ettevõtte sisemiste omaduste ja väliskeskkonna vahel. (Leimann jt 2003: 159). 

 

SWOT on inglisekeelsete sõnade esitähtedest moodustatud lühend, millega kirjeldatakse 

ettevõtte sisemisi tugevusi (Strengths), nõrkusi (Weaknesses) ning väliskeskkonna 

pakutavaid võimalusi (Opportunities) ja ohte (Threats). SWOT-analüüsi käigus pannakse 

kirja ettevõtte tugevused ja nõrkused ning ohud ja võimalused. Meetod rõhutab kooskõla 

vajadust ettevõtte sisemiste omaduste ja väliskeskkonna vahel ning aitab keskenduda 

nendele valdkondadele, milles ollakse tugevad ning kus võimalused on suurimad. (Väljaots 

2004): 

1. Tugevused - eelised ja ressursid, mis eristavad ettevõtet konkurentidest ning mida 

konkurendid näevad ettevõtte tugevusena. 

2. Nõrkused - toob välja, mis on ettevõttes halvasti ning mida tehakse valesti ning 

mida oleks vaja vältida, et olla konkurentidest edukam. 

3. Võimalused - võimalikud muutused, mis puudutavad antud ettevõtet ja valdkonda 

ning nende muutuste tähele panemine ja oskus neid ära kasutada enda ettevõtte 

tarbeks. 
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4. Ohud - võimalikud takistused, nõuded, muutused ning see, mida teevad ja kuidas 

reageerivad muutustele konkurendid. 

 

On selge, et ettevõtte tugevad ja nõrgad küljed on seotud keskkonna võimaluste ja 

ohtudega. Vabade vahendite olemasolu (tugevus) võib viidata sellele, et firma arenguks ja 

uurimistöödeks on tehtud vähe (nõrkus). Nõudluse suurenemine (võimalus) toote või 

teenuse järele meelitab juurde uusi konkurente (oht). (Aamer 1998: 61). 

 

Pärast tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude väljaselgitamist on otstarbekas koostada 

SWOT- maatriks, mis saadakse nelja teguri kombineerimise teel ja mis näitab, kuidas saab 

väliseid ohte ja võimalusi firmasiseste tugevuste ja nõrkustega seostada, et tekiks neli 

strateegilist alternatiivi (Alas 2005: 14): 

1. SO strateegia: kuidas sisemiste tugevuste abil on võimalik väliseid võimalusi 

ära kasutada. 

2. WO strateegia: kuidas kasutada väliseid võimalusi selleks, et ületada sisemisis 

nõrkuseid. 

3. ST strateegia:  kuidas sisemiste tugevuste abil väliseid ohte vältida. 

4. WT strateegia: kuidas sisemisi nõrkusi vähendada ja väliseid ohte vältida. 

 

Loova strateegilise mõtlemise tunnusjooneks on näha ja kasutada igat uut võimalust, leida 

ja rakendada uusi ideid, viia pidevalt läbi vajalikke uuendusi mida põhjustavad keskkonna 

muudatused. (Aamer 1998: 62). 
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2. RIKMOIT OÜ STRATEEGILINE ANALÜÜS  

 

2.1. Uurimismetoodika kirjeldus 

 

Käesolevas bakalureusetöös on uurimisobjektiks ettevõte Rikmoit OÜ. Uurimustöö 

analüüsitakse ettevõtte senist arengut ja hetkeolukorda ning selgitatakse välja edasised 

arenguvõimalused ettevõtte ärilise tegevuse tõhustamiseks. Alljärgnevalt on lähemalt 

kirjeldatud nii ettevõtet, mille põhjal uuring teostati kui ka uuringu läbiviimiseks kasutatud 

metoodikat. 

 

Bakalaureusetöö jaoks empiirilise materjali leidmiseks viis töö autor läbi intervjuud 

Rikmoit OÜ osanikega, mis toimusid 14. ja 18. augustil 2014. aastal. Üleskirjutused on 

välja toodud bakalaureusetöö lisas (lisa 1,2). 19. mail käesoleval aastal on teostatud ka 

eksperthinnang ettevõtte olukorrale ja tulevikuväljavaadetele (lisa 5). Objektiivsuse andmi-

seks kasutas autor lisaks töö teemaga haakuvaid varasemalt teostatud erinevate autorite 

uuringuid ning statistilisi andmeid. 

 

Töö autor analüüsib makrokeskkonda kasutades PEST- analüüsi meetodit, mille abil 

süsteemselt kirjeldada ja hinnata väliskeskkonnast tulenevaid mõjusid. Analüüs koosneb 

poliitilisest, majanduslikust, sotsiaalsest ja tehnoloogilisest poolest. Ettevõtte finantssei-

sundi analüüsimiseks võrdles autor Rikmoit OÜ aastaaruannete põhjal peamisi finantssuht-

arve samas valdkonnas tegelevate ettevõtete suhtarvude asendikeskmistega. Porteri viie 

konkurentsijõu mudeli abil uurib autor tegevusharu sisest konkurentsi. SWOT- analüüsi 

kasutab autor ettevõtte sisekeskkonna analüüsimiseks. Tulemustest järeldub, kuidas nii 

sisemised kui ka välimised muutused mõjuvad ettevõtte äritegtevusele. Antud analüüside  

tulemuste abil osutub võimalikuks ettevõtte efektiivsem tuleviku planeerimine. 
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2.2. Ettevõtte tutvustus 

 

Rikmoit OÜ on asutatud 20. oktoobril 1997. aastal metsa ülestöötamise ja väljaveoga 

tegelemiseks. Kahe osanikuga ettevõte on nüüdseks tegutsetud juba 18 aastat. Üks 

osanikest tegeleb igapäevase juhtimisega, kaasa arvatud kinnisvara haldamisega. Teine 

osanik on olnud siiani passiivne, kuid kelle sooviks on edaspidi aktiivsemalt ettevõtte 

igapäevatöös ning arendamises osaleda. Samuti on lisaks üks palgatööline, kes tegeleb 

metsa väljaveoga. Raamatupidamisteenust ostetakse sisse. Ettevõte omandas kolm aastat 

tagasi osaluse ehituspuidu ja puitmaterjalide ostu, müügi ja vahendusega tegelevas 

ettevõttes. 

 

Rikmoit OÜ asub Põlvamaal, Valgjärvel, umbes 35 kilomeetri kaugusel nii Tartust kui 

Võrust. Ettevõttel on olemas ühe hektariline kinnistu, mis asub aastaringselt läbitavate 

teede läheduses. Ettevõttele kuulub, kuid hetkel ei ole kasutusel umbes 2000 ruutmeetri 

suurune katusealune pind, mis koosneb endisest kolhoosi remonditöökojast, osast garaažist 

ning kuurist. Maapind on osaliselt kruusa- ja mustkattega. Ettevõte on senini tegutsenud 

peamiselt metsa ülestöötamise ja väljaveoga, seega on olemas vajalikud seadmed ning 

tehnika, mis on küll suhteliselt vanad, kuid siiski hästi hooldatud. Kuuris ja garaažis 

tegutseb hetkel teinegi väikeettevõte, tegeledes tünnisaunade, kümblustünnide ning 

looduslike puidukaitseõlide tootmisega. (Hummal Al, An 2014). 

  

Ettevõtte omanikega läbi viidud intervjuudest (Sealsamas 2014) selgub, et ettevõte on 

püsinud stabiilselt väiksena ning jäänud algusaegade tasemele, mis on põhjustatud sellest, 

et omankel on olnud erinevad huvid, ajalised võimalused ning soov ja tahe ettevõttesse 

panustada. Hetkel pakub ettevõte püsivat tööd ühele osanikest ning ettevõtte suurimaks 

väärtuseks võib pidada, et hoolimata raskustest ja takistustest on ettevõte reaalselt olemas 

ja toimib. 

 

Konkreetseid tulevikuplaane pole mõeldud ega kirja pandud, on vaid üldistatud 

pikaajalised visioonid, mis sõltuvalt olukorrast võivad muutuda. Hetkel oleks õige mõelda 

pikemas perspektiivis, kuidas ettevõtte potentsiaali ära kasutada. Oluline eesmärk Rikmoit 

OÜ osanike jaoks on panna ettevõtte omanduses olev kinnisvara tulu teenima. (Sealsamas). 
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Nii nagu ettevõte senini tegutsenud on, ei näe osanikud mõtet jätkata. Ettevõte asub faasis, 

kus oleks otstarbekas mõelda ettevõtte arendamisele ja jõuda selgusele, kas lisaks metsa 

ülestöötamise valdkonnas tegutsemisele võiks ka tegeleda puidu töötlemisega oma 

tootmishoonetes. (Sealsamas). 

 

Tulevikuväljavaadete osas valitseb omanike vahel osaline üksmeel. Üks osanikest leiab, et 

metsamajanduse valdkonnas oleks arenguvõimalusi, kuid kuna puudu jääb huvist, töö on 

väga raske ning konkurents tihe, siis ei pruugi tulemus olla vaeva väärt. Siiski ei välistata 

täielikult samas mahus jätkamist. Teine osanik näeb metsa väljaveo valdkonna arendamisel 

suuri plusse selle näol, et on olemas kliendibaas, nõudlus, kogemused ja oskused ning tema 

soov oleks valdkonda investeerida ning pakkuda ettevõtte teenuseid senisest suuremas 

mahus. Üksmeelel ollakse selles, et oleks kasulik tegeleda puidutöötlemisega ehk 

täpsemalt puidul baseeruvate toodete ja ehitusmterjalide tootmisega, kasutades ära 

olemasolevat tootmisbaasi. (Sealsamas). 

 

 

2.3. Ettevõtte finantsseisund 

 

Autor analüüsib Rikmoit OÜ üldist finantsseisundit kolme aasta vältel võrreldes ettevõtet 

metsamajanduse ja -varumise valdkonna teiste ettevõtetega, kõrvutades nende esimest ja 

kolmandat kvartiili ning mediaani (tabel 2). Tabelis on analüüsimiseks välja toodud 

tegevusala koondnäitajad, viie finantssuhtarvu asendikeskmised näitajad, tegevusala ning 

aastaarv.  

 

Analüüsitavateks suhtarvudeks on autor valinud müügitulu puhasrentaabluse, vara 

käibesageduse, lühiajaliste kohustuste kattekordaja, maksevõimekordaja ja soliidsus-

kordaja kuna nende näitajate põhjal on võimalik saada adekvaatseid hinnanguid. Autor on 

valinud analüüsimiseks aastad 2011- 2013 (lisa 3,4) seetõttu, et Rikmoit OÜ 2014. aasta 

aruanne esitatakse alles 30. juunil käesoleval aastal, mistõttu pole võimalik viimase aasta 

andmeid kompaktsel kujul analüüsimiseks saada. 
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Tabel 2. Peamised finantssuhtarvud metsamajanduse ja -varumise tegevusalas võrreldes 

Rikmoit OÜ näitajatega aastatel 2011-2013. Allikas: Autori koostatud Rikmoit OÜ 

aastaaruannete põhjal*; Statistikaamet, EM024: Ettevõtete asendikeskmised suhtarvud.  

  
2011 2012 2013 

Müügitulu puhasrentaablus, % 

3. kvartiil 22,56 21,06 23,24 

Mediaan 7,26 4,5 6,57 

1. kvartiil -0,36 -5,86 0,46 

Rikmoit OÜ 10,06 20,01 13,36 

Vara käibesagedus, korda aastas 

3. kvartiil 2,64 1,92 2,19 

Mediaan 1,22 1,03 1,22 

1. kvartiil 0,49 0,3 0,35 

Rikmoit OÜ 0,8 0,47 0,5 

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja, korda 

3. kvartiil 6,23 3,66 4,42 

Mediaan 1,98 1,47 1,55 

1. kvartiil 0,76 0,75 0,83 

Rikmoit OÜ 3,8 7,82 12,15 

Maksevõimekordaja, korda 

3. kvartiil 4,55 2,8 3,73 

Mediaan 1,53 1,16 1,25 

1. kvartiil 0,51 0,48 0,46 

Rikmoit OÜ 3,8 7,82 12,15 

Soliidsuskordaja, korda 

3. kvartiil 0,89 0,81 0,86 

Mediaan 0,67 0,58 0,65 

1. kvartiil 0,37 0,35 0,36 

Rikmoit OÜ 0,94 0,91 0,97 

 

Tabelist selgub, et müügitulu puhasrentaablus oli 2013. aastaks langenud üle kuue 

protsendi võrreldes 2012. aastaga, kuid alates 2011. aastast on siiki toimunud kasvav 

areng. See näitab, et kui 2012. aastal teeniti 0,2 eurot müügikäibe igalt eurolt, siis aasta 

hiljem on see näitaja 0,13 eurot, mis võrreldes teiste valdkonna ettevõtetega teeb küllaltki 

hea tulemuse, kuid 3. kvartiili tulemusteni jääb puudu ligi 10%. Tabelist järeldub, et 

Rikmoit OÜ varade kasutamine on kolme aasta jooksul olnud äärmiselt ebaefektiivne. 

Varade tootlus jääb vaid mõnevõrra kõrgemaks esimesse kvartiili kuuluvate ettevõtete 

tulemustest. Lühiajaliste kohustuste kattekordaja on iga aastaga tõusnud. Rikmoit OÜ 

võimet katta võlausaldajate lühiajalisi nõudeid võib hinnata väga heaks. Võrreldes teiste 

ettevõtetetga on Rikmoit OÜ-l antud näitaja tõusnud, ületades viimasel arvestusaastal isegi 

asendikeskmiste tulemustega ettevõtteid 9,7 korda, samas kui teistel on jäänud peaaegu 

samaks või langenud. Liiga kõrge näitaja võib samas olla ka ohumärgiks, et ettevõte ei 

kasuta likviidseid varasid efektiivselt. Maksevõimekordaja kajastab, et Rikmoit OÜ võime 
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täita lühiajalisi kohustusi on hea. Kuna teistel valdkonna ettevõtetel ulatub asendikeskmine 

näitaja üle ühe, siis võib olukorda turul olevate ettevõtete seas pidada positiivseks. Rikmoit 

OÜ soliidsuskordaja on kõigil arvestusaastatel olnud üle 0,9. Ehk ettevõtte omakapitali ja 

kogukapitali suhe on kõrge ja näitab omakapitali arvel soetatud varade osatähtsust oluliselt 

kõrgemana kui teistel valdkonna ettevõtetel. Liiga kõrge näitaja ei pruugi alati tähendada 

head. Kuna Rikmoit OÜ-l on see näitaja oluliselt kõrgem, kui teistel, võib see kajastada 

halvemat finantsstruktuuri juhtimist, kui teistel valdkonna ettevõtetel.  

 

 

2.4. Poliitilise keskkonna analüüs 

 

Poliitilise keskkonna seisukohalt on kõige suuremaks mõjutajaks kehtiv seadusandlus. 

Seaduste muutumisel tuleb teha ümberkorraldusi ka ettevõttes. Keskkonnaseaduse 

muudatused võivad olulisel määral mõjutada ettevõtlust metsanduse valdkonnas. 2012. 

aasta Eesti Metsa- ja Puidutööstuse sektoruuringust (2013: 36) selgubki, et Keskkonna-

ministeeriumile on antud võimalus metsavaru kasutamist õiguslikult piirata, kuna valitseb 

oht, et metsavaru kasutatakse rohkem, kui seda juurde kasvab. Planeeritult muudetakse 

seaduses sätestatud piiranguid paindlikult vastavalt metsakasutuse eesmärkide täitmisele. 

 

Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020 (2013) näeb ette nii tootlikkuse tõstmist ja 

ettevõtlikkuse ergutamist kui ka ettevõtete innovatsioonile julgustamist, mille tulemusel 

peab seitsme aasta pärast Eesti olema üks maailma parimaid riike ettevõtte loomiseks ja 

arendamiseks. Hetkel võib Eesti ettevõtluskeskkonda pidada ettevõttesõbralikuks, sest 

praegune maksusüsteem sisaldab mitmeid ettevõtluse vaatepunktist positiivseid omadusi, 

samas pakkudes võimalusi ka edasisteks arenguteks. Samas iseloomustab Eesti ettevõtjas-

konda mitu olulist strateegilist nõrkust nagu ettevõtjate vähene ambitsioonikus 

tootearenduses ja pürgimises välisturgudele, parandamist vajab juhtimiskvaliteet. Need 

aspektid pärsivad suures plaanis tootlikkust ning rahvusliku rikkuse kasvamist. 

(Sealsamas). 

 

Tänaseks päevaks on Eestis juba välja arenenud ja toimiv tugistruktuur ettevõtluse 

toetamiseks. Nimelt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS 2014) pakub nii alustavatele 
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kui ka juba olemasolevatele ettevõtetele mitmesuguseid koolitus- ja toetusprogramme. Siin 

toob autor esile tootmiskorralduse parendusprojekti, mille eesmärgiks on ettevõttele 

professionaalse toe pakkumine tootlikkust suurendavate projektide elluviimisel, mis võib 

juba olemasolevat ettevõtet julgustada arenema nii kodumaistele kui ka välisturgudele. 

 

Väga oluline poliitiline tegur on hetkel seotud Ukraina kriisiga, mis on pannud nii eesti kui 

ka kogu maailma majanduspoliitilise stabiilsuse küsimärgi alla. Euroopa Liidu ja Venemaa 

vaheliste sanktsioonide tulemusena on Venemaa Föderatsioon keelustanud paljude 

kaupade sisseveo. Ettevõtjatele võib see mõjuda laastavalt, kui varasemalt on suur osa 

ekspordist läinud Venemaale. Tõuseb tõenäosus koondamisteks, mis toob kaasa elanik-

konna ostujõu langemise ning  võib viia töötuse tõusuni. 

 

 

2.5. Majanduslike tegurite analüüs 

 

Makrokeskkonna analüüsi järgmine osa hõlmab majanduslike tegurite hindamist, milles 

autor keskendub töökohtade olemasolule, palgatasemele, intressimääradele ning laenude 

kättesaadavusele ja inflatsioonile ning nende üldisest mõjust Eesti majandusele. 

 

Eesti Pank avaldab oma kodulehel, et 2014. aasta esimesel poolel põhines Eesti 

majanduskasv peamiselt kodumajapidamiste tarbimisel, mille tingis palgatulu kiire kasv ja 

tarbijahinna inflatsiooni aeglustumine, mis aitas kaasa majapidamiste ostujõu suurene-

misele. On oodata investeeringute kasvu, sest tootmisvõimsuse rakendatus tööstuses on 

jõudnud tasemele, mille puhul on senise tootmisstruktuuri juures toodangu kasvatamiseks 

vaja suuremat investeeringute mahtu. Ettevõtete kasumite arvelt toimunud palgakulude 

tõus on investeeringute rahastamise võimalusi ahendanud, kuid laenuintressid ja ligipääs 

pangalaenudele on järgnevatel aastatel jätkuvalt soodsad. (2014). 

 

Eesti Statistika Aastaraamatus 2014 (2014: 287) avaldatakse, et metsadega on otseselt 

seotud 35 000 töökohta metsasektoris. 2013. aastal oli palgatöötaja keskmine brutokuupalk 

949 eurot ning metsanduses töötaval palgatöötajal jäi sama näitaja 835 euro juurde. 
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(Sealsamas: 168). Kaudselt on metsaga seotud ka turismi-, spordi- ja transpordisektorite 

töökohad. 

 

Metsamajandus ja -varumine, puidutöötlemine ning erineval puidutoormel põhinevate 

toodete tootmine moodustab väga olulise osa Eesti majandusest. Ainuüksi puidu-, paberi- 

ja mööblitööstus annavad kokku üle 20% kogu Eesti töötleva tööstuse kogutoodangust, 

mida on rohkem kui enamikus Läänemere piirkonna riikides. 2010. aastal moodustas Eesti 

metsa- ja puiduklastris loodud lisandväärtus 3,9% sisemajanduse koguproduktist. Samal 

ajal jääb Eesti puidu-, paberi- ja mööblitööstuse tootlikkus Põhjamaade näitajatest kolm 

kuni neli korda väiksemaks (Eesti metsa… 2013). 

 

Eesti metsa- ja puidutööstuse 2012. aasta uuringust (2013), võib järeldada, et 

majanduskriisi järgselt on Eesti metsa- ja puiduklastri lisandväärtuse ja müügitulu näitajad 

taastunud. Seda arvesse võttes võib ettevõtte arendustegevuse jaoks olla soodne hetk. 

 

 

2.6. Sotsiaalse keskkonna analüüs 

 

Järgmine makromajanduslik näitaja on sotsiaalne keskkond, mille puhul on töö autor välja 

toonud probleemid, mis võivad sotsiaalsest aspektist esile kerkida.  

 

Viimastel aastatel on sündivus olnud madalam kui suremus, seega loomulik iive on 

negatiivne. Rahvastik vananeb ning üha rohkem tuleb riigieelarvest eraldada pensionite 

maksmiseks, mis on paratamatult toonud kaasa pensioniea tõstmise, ehk suureneb tööealise 

elanikkonna osakaal.  

 

Eesti Statistika Aastaraamatu (2014: 26) andmetel jätkab negatiivset trendi ka rändesaldo, 

mil väljarändajaid on enam kui riiki saabunuid. Positiivsena võib välja tuua, et 

märkimisvärsel osal sisserännanutest on Eesti kodakondsus, ehk sisuliselt on tegu 

tagasirändega. Ränne avaldab mõju ka sündide arvule, kuna välja kipuvad rändama 

nooremad ja pereloomiseas inimesed. Rände üks olulisemaid tõukejõude on inimeste soov 

jõuda parema majandusliku toimetulekuni. (Sealsamas: 26-27). 
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Rahvastiku linnastumine jätab maapiirkonnad inimtühjaks. Kaovad töökohad ning nende 

puudumisel ka maksumaksjad. Nii on need vähesed järelejäänudki sunnitud mõnele 

suuremale linnale lähemale kolima. See omakorda tõstab nii kinnisvara müügi- kui ka 

rendihindu, mis võib viia väiksema sissetulekuga leibkonna elatustaseme vaesuspiirini. 

Omakorda paneb see rahva olukorda, kus ollakse sunnitud vaatama naaberriikides 

pakutavaid paremaid töö- ja elamistingimusi, mis suurendaks niigi hüppeliselt kasvanud 

väljarännet veelgi. Eesti riigi sotsiaaltoetused on küllaltki minimaalsed. Sotsiaalabist 

elatujate elatustase on madal, see on ilmselt ka üks põhjus, miks Eesti pole immigrantide 

seas nii populaarne sihtkoht kui seda on näiteks Soome või Rootsi.  

 

Noorema tööealise elanikkonna plussiks toob autor välja parema tervise, uue 

tehnoloogiaga toimetuleku, keelteoskuse. Vanemaealistel aga suurema kogemuse- ja 

oskustepagasi ning nad võivad olla lojaalsemad ühele ettevõttele, milles on harjunud 

töötama, samal ajal kui nooremad otsivad endale rohkem sobivamaid tingimusi ja uusi 

kogemusi. Hetkel kui vanemaealiste peamine probleem tööjõuturul on seal püsimine ja 

konkurentsivõime säilitamine, siis noored peavad kõigepealt hakkama saama üldise 

tööturule sisenemisega (Eesti Stat..  2014: 27).   

 

Eesti elanike haridustase on endiselt kõrge, kõrghariduse omandanute osatähtsus 

rahvastikus on hakanud tõusma (Eesti Stat.. 2014: 29). Samuti on pidevalt kasvanud tööga 

seotud täiendus- või ümberõppekursustel osalus, näiteks Eesti tööjõu-uuringu andmetel oli 

2013. aastal uuringule eelneva nelja nädala jooksul kursustel osalenud 31 500 inimest 

vanuses 25-64 aastat, võrdlusena võib välja tuua, et 2010. aastal oli see näitaja 24 000. 

(Sealsamas). 

 

 

2.7. Tehnoloogilise keskkonna arengusuunad 

 

Metsanduse ja puidutöötlemisega tegelevate ettevõtete tehnoloogilise keskkonna 

arengusuundadest võib välja tuua uute tehnoloogiate rakendamise ja tootmise 

mehhaniseerimise. Lähtudes puidutööstuse ja metsanduse valdkonnast, siis need 
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tegevusharud nõuavad tegutsemiseks päris suurel hulgal tehnikat. Vanade tehniliste 

seadmete puhul oleks otstarbekas arvesse võtta amortisatsiooni ja nende remondile kuluvat 

summat. Tihti tuleb kokkuvõttes otstarbekam osta uus masin, millega on vähem probleeme 

ja seisakuid ning mille tootlus võib olla seeläbi suurem. Tegeledes metsa väljaveoga, 

eeldab see suurt investeeringut vajalikku masinaparki. Spetsiifilised masinad eeldavad aga 

ka professionaalsel tasemel töölist, kes tunneks konkreetset tehnikat, oskaks sellega ümber 

käia, vajadusel teha väiksemaid remonttöid. Tööline, kes oskab end väärtustada ning keda 

ettevõte hindab ja usaldab, eeldab ettevõttelt ka suuremat palgafondi.  

 

Metsatehnika ja maanteetransporditeenuse kättesaadavust ja tehnoloogilist taset hinnatakse 

Eestis ettevõtjate poolt väga heaks. Ettevõtete masinaparki kuuluvad harvesterid, autod ja 

veokärud on nüüdisaegsed. Ettevõtted kasutavad palju ka Eestis toodetud metsamasinaid. 

(Eesti metsa.. 2013: 52) 

 

Ettevõtete tehnoloogiainvesteeringud aitavad kaasa keskmise palga tõusule, sest 

automatiseeritakse vähem kvalifikatsiooni nõudvat tööd. Tõhususe kasvuga kaasneb ka 

ületöötundide vähenemine. (Eesti metsa.. 2013: 95-96). 

 

Olles kursis viimaste aastate tehnoloogia arenguga, on autori hinnangul sellised 

produktiivsust tõstvad arengud dünaamiliselt ainult kasvavad. Innovatsioon ja tootmise 

automatiseerimine on eri riikide majandust vedanud juba aastaid.  

 

 

2.8. Tegevusharu ja konkurentsi analüüs 

 

Autori hinnangul sobib kõige paremini läbi Porteri viie konkurentsijõu mudeli analüüsida 

ettevõtte tegevusharu ning konkurente. Siinkohal on autor võrdlemiseks ja paremaks 

võimalike tulevikuväljavaadete analüüsimiseks välja toonud konkurentsijõud nii 

metsamajanduse kui ka puidutöötlemise valdkonnast. Konkurents tegevusharus mõjutab 

kõige olulisemal määral ettevõtte toimetulekut ja ellujäämise võimalusi tulevikus. 
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Eesti metsa- ja puidutööstuse sektoruuringust (2013: 35-49) selgub, et kahe aastakümne 

vältel on Eesti metsamajandusest arenenud majandusharu, mis koosneb rahvusvahelisi 

standardeid kasutavatest ja Põhjamaades tunnustatud kvaliteediga üksikutest 

suurettevõtetest ning paljudest mikroettevõtetest. Metsamajandus- ja varumisettevõtteid on 

Eestis ligi 1100 ja neis töötab kokku üle 4000 töötaja. Samaaegselt metsamaterjali 

turuhinna püsimisel stabiilsena, on muude tootmissisendite hind muutunud sektori jaoks 

üha olulisemaks. Puidu väljamüügi hind pole viimastel aastatel kasvanud võrdeliselt 

sisendi (kütus, veoteenus, metsatehnika, tööjõud, tugiteenused) hinnaga. Metsamajandaja 

jaoks on muutus liikunud sisendihindade kasvu poole, mida on põhjustanud näiteks 

erimärgistatud kütuse kasutamise võimaluse kadumine ja veokulude kasv. 

Metsamajandusettevõtete keskmine kasumlikkus on küllaltki hea, viimastel aastatel on aga 

suhteline tööjõukulu töötaja kohta vähenenud ning ärikasum töötaja kohta kasvanud. Kuigi 

riigimetsandust on kõvasti reformitud ja töökohtade arv viimasel ajal vähenenud, on selle 

valdkonna stabiilsus tulevikus Eestis kui metsariigis kindel. Majandusharu konkurents 

põhineb valdavalt metsavarul, kuid on ka märke konkurentsist, mis põhineb uutesse ja 

parema kvaliteediga toodetesse ja teenustesse panustamisel. Üldjuhul võib eesti 

metsavarumis ja –majandamise ettevõtete omavahelisi konkurentsipositsioone pidada 

sarnasteks, sest toimitakse sarnaste ärimudelitega ja konkureeritakse hinnapõhiselt samadel 

alustel. Omavaheline konkurents toorme pärast on enamjaolt metsamaterjali kokku ostvatel 

ja edasi müüvatel vahendusettevõtetel. Majandusharus on arvuliselt kõige rohkem metsa 

ülestöötamisele ja raieteenusele spetsialiseerunud väikeettevõtteid, kelle peamised 

konkurentsitegurid on mastaabiefekt, tõhusam masinapark ja odav tööjõud.  

 

Äriregistri andmete järgi on Eestis enam kui 200 ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootja, kes 

pakuvad tööd umbes 3000 töötajale. Seejuures ulatub valdkonna müügikäive ligi 200 

miljoni euroni, millest eksport moodustab umbes 70%. Majandusharu toodang on 

mitmekülgne, siia kuuluvad puidust aknad, välis- ja siseuksed, lävepakud, trepid, käsipuud, 

restaureeritud uksed ja aknad ja palju muid väiksemaid tooteid. Juhtivate ettevõtete seas on 

maailma suurima ukse- ja aknatootja tütarettevõte, nõukogude kolhoosiehituskontorite 

süsteemi järglased ning nii Eesti kui ka ühiskapitalil loodud firmad. Valdkonna tööjõu-

kulud moodustavad lisandväärtusest töötaja kohta ligi 60%. Ettevõtjad kasutavad ära 

keskmiselt 70% tootmisvõimsusest ning nõudluse hooajalisuse tõttu on see näitaja kõikuv 
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ning ettevõtete tehnoloogilist võimekust võib pidada pigem tagasihoidlikuks. 

Investeeringud töötaja kohta on Eestis umbes 2000 eurot aastas, samal ajal on see näitaja 

Soomes 1,6 ning Rootsis kaks korda suurem Ettevõtjad peavad oma konkurentsieelisteks 

toodete kvaliteeti ja pikaajalisi koostöösuhteid. Viimased on tihedalt omavahel seotud, sest 

pikaajaliste suhete eelduseks on kvaliteetne toodang, kuid kvaliteet algab toorme valikust. 

Eesti tootjad tunnevad ennast praeguses turunišis kindlalt, mida ilmestab fakt, et peaaegu 

poolte tootjate hinnangul mõjutab konkurentide tegevus neid vähesel määral. Ettevõtjate 

sõnul ületab turul pakkumine nõudlust ja olenemata sellest, et ettevõtjad peavad uute 

konkurentide turule lisandumist tõenäoliseks, ei peeta nende mõju suureks. Majanduskriisi 

aegne hinnalangus ja mahu vähenemine sundis tootjaid tegema tõsist tööd kulude 

alandamise ja toomiste tõhustamisega. See lõi olukorra, kus ettevõtetel oli jälle aega oma 

tegevust mõtestatult korrastada. Need tegurid on olnud heaks aluseks nii müügikäibe kui 

ka kasumlikkuse kasvule. (Sealsamas: 95-102) 

 

Rikmoit OÜ osanike arvamusele põhinedes (Hummal Al, An 2014) on konkurents igal 

pool tihe, kuid tundes puidusektorit ja seal valitsevat konkurentsi on lihtsam läbi lüüa 

Eestis kui välismaal. Et edukas olla, tuleb tööd teha ja seda korraldada konkurentidest 

efektiivsemalt. Turule pääsemiseks võib olla vajalik teha mõned pakkumised null-hinnaga. 

Eestis tegutsedes pakkuda oma tooteid ja teenuseid kindlasti ise ja otse, mitte kasutada 

vahendajaid. Osanike omanduses on Võrus asuv majaosa vanas muinsuskaitsealuses 

puitmajas, mis vajab taastamist ja renoveerimist. Selle kordategemine võiks olla ettevõtte 

esmane proov ning edaspidi jääda ka näidiseks. Majaosa renoveerimise kava käigus on 

võimalik saada konkurentide kohta infot, küsides erinevatelt ettevõtetelt hinnapakkumisi. 

Seejärel teha ka ise kalkulatsioon, et saada selgust, kas ettevõtmine oleks tulus või mitte.  

 

Sisenemisbarjäärid tegevusharusse võivad autori arvates olla nii metsamajanduse kui ka 

puittoodete tootmise valdkonnas ühesugused. Kuna tegemist on siiski spetsiifilisi teadmisi 

ja oksusi nõudva alaga, ei saa ettevõtet arendada keegi, kellel puudub kokkupuude haruga. 

Samuti on mõlemal valdkonnal suur kapitalivajadus. Suured on käivituskulud, mida 

nõuavad masinate ja seadmete ost. Vaja on suurt pinda nii tootmise kui ka lao jaoks. Tuleb 

leida väga soodne asukoht, et minimeerida kulutusi tööjõule ja transpordile. Võib arvata, et 

tegutsevad ettevõtted võitlevad aktiivselt oma positsiooni säilitamise pärast. Samas on 
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Eestis metsa ja puitu palju, ehk võimalus alaga tegeleda on suur ning õige tegutsemise 

korral liiguvad ka suured rahasummad. See võib uusi tegijaid ahvatleda turule tulema. 

Seetõttu võib väita, et oht uute turule sisenejate osas on olemas, kuid pole massiline.  

 

Eesti metsamajanduse ja -varumise majandusharus on tegemist väga kontsentreerunud 

turuga, kus toorme pakkuja poolel domineerib riigi omanduses olev ettevõte RMK, ning 

kümme suuremat ettevõtet moodustavad lõviosa kogu turu käibest ja kapitaliseeritusest. 

Konkurents metsamaa ja kasvava metsa pärast on muutunud väga tuhedaks. Seda 

põhjustavad osalt turunõudluse kasv, osalt rahvusvaheliste suurkorporatsioonide turul 

tegustemne. Väiksematel ettevõtetel on võimalik edukalt turule tulla juhul, kui nad leiavad 

atraktiivse niši ning suudavad end seal konkurentide eest kindlustada. (Eesti metsa.. 2013: 

49-51). 

 

Toodete ühikuhind oli 2012. aastaks langenud 2005. aasta tasemele, mille tõttu võib 

järeldada, et tootjad konkureerivad peamiselt hinnaga, mistõttu on väga oluline 

mastaabisääst ning kulude hoidmine minimaalsetena. Eesti ettevõtete toodangu suhteliselt 

madalad ühikuhinnad on olnud kindlasti tähtis tegur, mis on aidanud ekspordimahtu ja 

turuosa maailmaturul suurendada. Tootjate jaoks tekitab probleeme küsimus, kuidas 

saavutada kõrgemat ühikuhinda. Madal ühikuhind seab piirid ettevõtete võimekusele 

investeerida, samuti palkade kasvule ning kasumlikkuse tõusule. Suurematel ettevõtetel on 

tänu mastaabiefektile lihtsam tasuvalt investeerida ning hoida kulud tooteühiku kohta 

väiksemad. (Eesti metsa.. 2013: 99-101). 

 

Eesti tootjad tunnevad ennast praeguses turunišis küllatki kindlalt, samas peavad uute 

ettevõtete turule sisenemist tõenäoliseks, ei peeta sealjuures nende mõju suureks. Eeldus 

on, et turule tulevad väiksemad ettevõtted. Turulejõudmist võib raskendada asjaolu, et 

puiduga seotud spetsiifilise kogemuse hankimine nõuab aega ja mahukaid investeeringuid. 

(Sealsamas: 102-103). 

 

Asenduskaupadena võib käsitleda puittoodete tootmisel mööbliplaate, mis pole täispuidust, 

kuid mille hind on lõpptarbija jaoks oluliselt soodsam. Ehituses võib kasutatada puidu 

asemel kivi. Autori arvates ei ole asenduskaubad suureks ohuks, kuna tarbijaskond, kes 
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väärtustab puitu ja selle kauakestvust, ei vali ostujõu kasvu tingimustes soodsamat 

asenduskaupa, mis võib ka vähem vastu pidada. Tarbija jaoks on kindlasti oluline hea 

kvaliteedi tagamine, tarbija soovib toodet, mis kestaks. 

 

Plastist asendustooteid nii uste kui ka akende seas ei peeta puidust avatäidete puhul 

suureks konkurendiks, sest puituksed ja -aknad on üsna selgelt eristuv tooterühm, mille 

puhul ostja teab kindlalt, millise kategooria kasuks valik langetada. Ettevõtte 

konkurentsivõimet mõjutab kindlasti ka see, millisele kliendisegmendile on ettevõte 

keskendunud ja missugused erinevad kriteeriumid on ostjate jaoks olulised. Siinkohal võib 

välja tuua, et jaekliendid väärtustavad logistilist võimekust, samas kui kodukliendi jaoks 

on kõige tähtsam paindlikkus. (Eesti metsa.. 2013: 102-103). 

 

Hankijatel on teatud juhtudel suur võime mõjutada turgu ja selle positsioone. 

Puidutöötlemisega tegeleval ettevõttel on vaja usaldusväärseid partnereid, et saada 

stabiilselt ühesuguse kvaliteediga toorainet. Hankijate mõjukus ilmneb siinkohal selles, et 

suurematel ettevõtetel, kes vajavad ka suuremates kogustes toorainet on hankijatega 

püsivad lepingud, mis toob neile kindla käibe. Hankijad võivad peljata riski, et 

väikeettevõtted hilinevad arvete tasumisega. Kuna Rikmoit OÜ omab puit- ja 

ehitusmaterjali müüvas ettevõttes osalust, siis on võimalus saada materjali kätte hea 

turuhinnaga.      

 

Eesti metsavarumise turul on väga oluliseks stabiliseerivaks jõuks nii metsa omaniku kui 

ühtlasi ka varujana toimiv Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK), kelle tegutsemine 

turul nõudluse ja pakkumise stabiliseerijana on määravaks kogu Eesti puidutööstuse 

stabiilses arengus. (Eesti metsa.. 2013: 46). Näitena võib välja tuua 2011. aasta, mil RMK 

teostas kasvava metsa raieõigust 1860 kliendile 35 000 tihumeetri ulatuses. (Sealsamas: 

42). 

 

Eesti ettevõtjale jääb Vene palgi hind pärast saeveski õuele tarnimist umbes 15% 

kõrgemaks kui kohaliku palgi hind. Samuti sunnib jätkuvalt ebakindel raudteevedu 

puitmaterli Venemaalt tarnima veokitega. Seetõttu ostab Eesti puidutööstus jätkuvalt 

enamiku toormest kohalikult metsaomanikult, mis omakorda on andnud tugevama 
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positsioni metsamüüjale, mis on eesti toorme hinnad viinud maailmaturu tasemele. 

(Sealsamas: 38-41). 

 

Põhitooret ostes kehtivad Eestis maailmaturu hinnad, millega üle poole ettevõtetset pole 

rahul, kuna see ei anna tootjatele nende oodatud hinnaeelist. See on üks peamisi põhjuseid, 

miks 90% ettevõtetest ostab lisaks Eestile aktiivselt puitu sisse ka mujalt, põhiliselt 

Baltikumist ja Soomest. Sama paljude tootjate hinnangul on neil peamisi tarnijaid võimalik 

mõistliku vaevaga vahetada, kaasnevad uute tarnijatega alati teatud riskid ning saavutatav 

kulude kokkuhoid ei pruugi olla suur. (Sealsamas: 95). 

 

Rikmoit OÜ tegeleb metsaväljaveoga ning sihtturuks on hetkel Lõuna-Eesti 

metsaomanikud, eraisikud ja metsamajandusega tegelevad äriühingud. Ideetasandil 

tulevikuettevõtmiste puhul jääb sihtturg Tartu, Võru ja Peipsiääre äärsesse piirkonda 

piirkonda, kus asub palju lagunevat, kuid oma olemuselt ilusat puitarhitektuuri. Raskendav 

asjaolu on, et seal elavad väiksema ostujõuga inimesed, kellel pole võimalust investeerida 

oma elukeskkonna parendamisse. Eelduslikult siiski elatustase tõuseb, kuid turunõudluse 

paneb siiski paika teenuse või toote hind. Puittoodete tootmisel peaks mahuosa andma 

eksport, sest Eesti turg on juba liiga täis ja siin ei pruugi jätkuda kliente. Tänapäeval 

hindab klient mugavust, seega ekspordi peale mõeldes oleks üks variant pakkuda teenuste 

eksporti, näiteks tootmine koos paigaldusega, mis on kliendile kiirem, probleemivabam ja 

mugavam lahendus. (Hummal Al, An 2014). 

 

Eesti puidu ekspordimaht on üleilmsel tasandil väike, tänu millele saavad Eesti ettevõtjad 

olla paindlikud ning see kasvatab Eesti konkurentsieelist turuosa eest võitlemisel. (Eesti 

metsa.. 2013: 44).   

    

Ettevõtjad kasutavad ära keskmiselt 70% tootmisvõimsusest, mis nõudluse hooajalisuse 

tõttu on muutuv. Tippaegadel töötatakse maksimumilähedaselt, sealhulgas ka vahetustega. 

70% toodangust müüakse ekspordiks ning Eesti on olnud selles vallas edukas vaatamata 

maailmaturu nõudluse vähenemisele viimastel aastatel. (Sealsamas: 96-97).     
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Ettevõtted panevad tootevaliku täiendamise kõrval rõhku parema kvaliteedi pakkumisele 

ning klientide kasvavatele nõuetele ning nõudmistele vastamisega. Lisaks 

energiasäästlikele hooneteleon uuteks märksõnadeks tulekindlus ning linnas asuvatel 

objektidel ka mürapidavus, mis nõuab uute materjalide ja uudse tehnoloogiaga 

kursisolemist. (Sealsamas: 103).                                                                        

 

 

2.9. SWOT- analüüs 

 

Autori arvates on SWOT-analüüsi kasutamine ettevõtte sisekeskkonna hindamiseks kõige 

tõhusam vahend. See annab ülevaate ettevõtte sisemistest nõrkustest (Weaknesses) ja 

tugevustest (Strengths), välistest võimalustest (Opportunities) ja ohtudest (Threats) ning 

ettevõtte olukorrast üldiselt.  Rikmoit OÜ SWOT-analüüs (tabel 3) on koostatud 

intervjuude käigus saadud andmete põhjal. 

 

Tabel 3. Rikmoit OÜ SWOT analüüs. Allikas: Autori koostatud läbiviidud intervjuude 

põhjal 

Tugevused (S) Nõrkused (W) 

 Pikaajaline tuntus 

 Puuduvad võlad, laenud, liisingud 

 Omanikel kõrgharidus metsamajandu-

ses ja -tööstuses 

 Olemas potentsiaalne tootmisbaas 

 Ekspordiga tegeleva ettevõtte juhtimi-

se kogemus 

 Pikaajaline kogemus erinevates pui-

dutöötlemisettevõtetes töötamisest 

 Väiksus 

 Väike käive ja minimaalne rahavoog 

 Ei ole kogunenud finantsvahendeid 

 Ei suudeta ära kasutada olemaso-

levaid ressursse 

 Omanike vahel puudub ühtsus 

 Pole paika pandud ühtegi plaani ega 

tegevuskava 

Võimalused (O) Ohud (T) 

 Rahva ostujõu kasv 

 Puitmajade ehituse ja renoveerimise 

raske standariseerimine 

 On olemas renoveerimist vajavad 

puitmajad 

 On olemas katsebaas 

 Eesti metsade raieküpsus 

 EAS pakutavad toetused 

 Sõda 

 Hooajalisus 

 Klimaatilised tingimused 

 Seadusandluse muutmised 

 Konkurentsioht 

 Force majeure 
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SWOT-analüüsi tulemused näitavad, millele tulevikus keskenduda, mis valdkonnas on 

ettevõttel kõige suuremad tugevused ja võimalused. Rikmoit OÜ tugevusteks on 

pikaajaline tegutsemine ja korralik finantskäitumine. Mõlemal osanikul on omandatud 

kõrgharidus tegutsemisvaldkonnas. Ühel omanikest on väga pikaajaline kogemus 

erinevates puiduettevõtetes töötamises, kust pärineb väga hea suhtlusvõrgustik ja 

hinnainfo. Samuti on olemas pikaajaline kogemus eksportturgudele müüvas 

puiduettevõttes, mis on suureks plussiks, kui Rikmoit OÜ ise soovib hakata välisturgudele 

tootma ja müüma. Nõrkusteks võib pidada, et ei ole laienetud, ettevõte on stabiilselt väike, 

samas puudub ka visioon, plaanid ja omanikevaheline üksmeel. Ettevõtte väiksuse tõttu 

pole ka kogunenud ressursse, mille arvelt laieneda, samas ei kasutatata efektiivselt ära 

potentsiaalset tootmisbaasi.  Väliskeskkonnast tulenevad võimalused pakuvad ka erinevaid 

toetusi ettevõtete arenguks. Kuna puitmajade ehitamine ja renoveerimine ei ole nii kergelt 

standariseeritav ja suures mahus tehtav, annab see väikesele ettevõttele võimaluse 

paindlikult toimetada võrreldes suurettevõtetega. Ohuna võib käsileda ka klimaatilisi 

tingimusi, mis on inimkonna tahtele allumatud. Näiteks väga lumerohke talve tõttu võib 

metsas raie teostamine olla raskendatud, mis võib tekitada nii tööseisaku kui ka tooraine 

defitsiidi. Väliskeskkonnast tulenevaks konkurentsiohuks võib pidada suuri ettevõtteid, 

kelle kätte on koondunud metsamaad, kellel on olemas vastav tehnika ja koostööpartnerid 

ning nad ei vaja väiksema ettevõtte teenust. Ehitiste renoveerimise vallas tegutsevad 

tugevad ehitusettevõtted, kes suudavad pakkuda teenust heal tasemel ja ehk ka soodsama 

hinnaga.  

 

Tabelis 4 (järgmisel lehel) soovib töö autor põhjalikumalt analüüsida ettevõtte sise- ja 

väliskeskkonna tegureid ning nende omavahelist mõju. SWOT- maatriks annab ülevaate, 

millised tegurid avaldavad üksteisele mõju ja millised mitte ning kui suur on mõju sise- ja 

väliskeskkonna teguritel omavahel. Tulemustest saab luua neli strateegilist suunda, millega 

ettevõtte strateegia loomisel tuleks arvestada. Seejärel on autoril võimalus teha 

ettepanekuid, missugust strateegiat peaks OÜ Rikmoit kasutama, et tagatud oleks edasine 

areng ja efektiivusus. 
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Tabel 4. Rikmoit OÜ SWOT maatriks. Allikas: Autori koostatud intervjuude tulemuste 

põhjal 

S
is

et
eg

u
ri

d
 

N
õ

rk
u

se
d

 (
W

) 

Väiksus 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4 

Väike käive ja 

minimaalne rahavoog 
1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 7 

Ei ole kogunenud 

finantsvahendeid 
0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9 

Ei kasutata ära olemas-

olevaid ressursse 
1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 6 

Omanike vahel puudub 

konsensus 
1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 

Pole paika pandud üh-

tegi plaani ega tege-

vuskava 

1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 5 

T
u
g
ev

u
se

d
 (

S
) 

Pikaajaline nimi 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 4 

Puuduvad võlad, 

laenud, liisingud 
0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 6 

Omanikel kõrgharidus 

metsamajanduses ja -

tööstuses 

1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 8 

Olemas potentsiaalne 

tootmisbaas 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 9 

Ekspordiga tegeleva 

ettevõtte juhtimise ko-

gemus 

1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 7 

Pikaajaline kogemus 

erinevatest 

puidutöötlemisettevõte

tes töötamisest 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 
1

0 

KOKKU 8 4 7 4 8 10 2 4 6 8 12 6  
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rite vahel: 1- seos olemas/ 0- seos 

puudub 

R
ah

v
a 

o
st

u
jõ

u
 k

as
v
 

P
u

it
m

aj
ad

e 
re

n
o
v
ee

ri
m

is
e 

ra
sk

e 
st

an
d

ar
is

ee
ri

m
in

e 

R
en

o
v

ee
ri

m
is

t 
v
aj

av
ad

 

p
u

it
m

aj
ad

 

O
n

 o
le

m
as

 k
at

se
b
aa

s 

E
es

ti
 m

et
sa

d
e 

ra
ie

k
ü
p
su

s 

E
A

S
 i

 t
o
et

u
se

d
 

S
õ

d
a 

H
o

o
aj

al
is

u
s 

K
li

m
aa

ti
li

se
d
 t

in
g
im

u
se

d
 

S
ea

d
u

sa
n

d
lu

se
 m

u
u
tm

in
e 

K
o

n
k

u
re

n
ts

io
h
t 

fo
rc

e 
m

a
je

u
re

 

 

Võimalused (O) Ohud (T) 

K
O

K
K

U
 

Välistegurid 
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Maatriks toob selgelt välja tegurite omavahelised seosed. Tabelist ilmnevad seosed: 

 Sisemiste tugevuste abil väliste võimaluste ära kasutamine ehk SO strateegia puhul 

avaldub 25 seost. 

 Sisemiste ugevuste abil väliste ohtude vältimine ehk ST strateegia korral oli 

tulemuseks 19 seost. 

 Väliste ohtude vältimisel sisemiste nõrkuste vähendamisega ehk WT strateegia 

korral tuli tulemuseks samuti 19 seost. 

 Kõige vähem, 16 punkti tuli WO strateegia korral ehk sisemiste nõrkuste 

ületamiseks väliste võimaluste kasutamisel 

 

Omanike erinevad huvid, ajalised võimalused ning soov ja tahe ettevõttesse panustada on 

põhjustanud olukorra, kus ettevõte on püsinud aastate jooksul stabiilselt väiksena. Võib 

väita, et praegune arengutase on peegelduseks sellele, kui palju on ettevõtmisesse omanike 

poolt panustatud. Hetkel võib suurimaks väärtuseks pidada seda, et hoolimata raskustest ja 

tagasilöökidest on ettevõte reaalselt olemas ja toimiv. 

 

 

2.10. Järeldused ja ettepanekud 

 

Kuna Rikmoit OÜ- s pole varem strateegilisi eesmärke püstitatud ning ettevõttel on siiani 

puudunud ka konkreetne plaan ja visioon, toob töö autor välja peamised järeldused, mis on 

selgunud strateegilise analüüsi tulemusena ning teeb ettepanekud ettevõtte äriliseks 

tõhustamiseks. 

 

Käesolevas bakalaureusetöös läbi viidud makrokeskkonna analüüsi, SWOT- analüüsi, 

konkurentsipositsiooni hindamise läbi Porteri viie konkurentsijõu mudeli ning 

finantssuhtarvude analüüsi tulemuste põhjal on võimalik teha järeldusi ettevõtte võima-

likeks tulevikusuundadeks. 

 

Kuna finantssuhtarvude analüüsist kajastub varade ebaefektiivne kasutus, toob töö autor 

esimese ettepanekuna välja vajaduse ettevõtte varasid suuremal määral kasutusse võtta, et 

varade arvelt käivet suurendada. Ettevõte vajab efektiivsemaks toimimahakkamiseks suu-

remat muudatust finantsstruktuuri juhtimises. Varasid mida juhtida justkui on, aga kuna 

ettevõtte tegevus sisuliselt seisab, seisavad ka varad ning areng on minimaalne ning varade 

tootlus ebaefektiivne. 



36 

 

Järgmise ettepanekuna Rikmoit OÜ tegevusele pakub autor välja, et uuritaval ettevõttel 

oleks kasulik kasutada ära riigi poolt pakutavaid võimalusi ja toetusi, et oma äri edendada. 

Mõttekas oleks taotleda EAS- ist koolitus ja toetusprogramme, millest kõige enam sobiks 

tootmiskorralduse parendusprojekt, mis pakub ettevõttele professionaalset tuge tootlikkust 

suurendavate projektide elluviimisel. See annab ettevõttele eelise konkurentide ees, kui 

soovitakse laieneda nii kodumaisele kui ka välisturule. 

 

Maapiirkondade tööjõuprobleemi lahenduseks pakub autor kolmanda ettepanekuna, et 

ettevõte pakuks töölistele motivatsioonipaketti, näiteks tasuta transpordi võimalust, tasuta 

toitlustust töökohal, või mõnd muud lisaväärtust. Kuna oleks vaja oskustöölisi, siis on 

üheks võimaluseks ettevõttel ennast reklaamida praktikakohtade pakkujana ning sobivusel 

ka pakkuda töösuhet. Autori enda kogemustest võib öelda, et praktikakoha leidmine võib 

osutuda küllaltki keeruliseks. Ettevõtted pigem kardavad praktikante, selle asemel võiks 

suhtuda nendesse kui tulevikus enda käe järgi välja koolitatud tööjõusse, kes algul ei 

pruugi ka palga osas nii nõudlikud olla, mis jätab ettevõtjale parema konkurentsivõimaluse 

turul.  

 

Bakalureusetöö autor toob järgmisena välja vajalikkuse puidutöötlemisega tegeleval 

ettevõttel mõelda tootmise mehhaniseerimise peale, mis aitaks tõsta tootlikkust. 

Produktiivsuse tõusule aitavad kaasa uuemad töövahendid, mille abil tööd automatiseerida. 

Vajalik on mõelda ka variandile, et ise seadmete soetamise  ja elementide tootmise asemel 

tellida tehastelt kas valmiselemente või need elemendid ise mõne teise ettevõtte käest osta. 

 

Tegevusharu ja konkurentsianalüüsi tulemusena võib järgmiseks järeldada, et metsa-

majanduse valdkonna stabiilsust peetakse Eestis kindlaks. Kuna toimitakse sarnaste 

ärimudelitega ning konkureeritakse hinnapõhiselt samadel alustel võib konkurentsi-

positsioone pidada sarnasteks. Rikmoit OÜ-l on olemas tootmishooned ja -maa, on olemas 

piisavalt kapitali ja muid vahendeid, on olemas aastatepikkune kogemus valdkonnas ning 

ettevõte on laenukõlbulik, seega võib väita, et ettevõte omab eelist uute võimalike turule 

sisenejate ees. Kuigi ettevõtjate sõnul ületab puittoodete pakkumine nõudlust tunnevad 

tootjad ennast selles vallas kindlalt ning nende hinnangul mõjutab konkurentide tegevus 

neid vähesel määral. Rikmoit OÜ- l on olemas muinsuskaitse alla kuuluv majaosa, mille 
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kordategemine oleks ettevõttele heaks esimeseks proovikiviks, mille käigus on võimalik 

saada konkurentide kohta infot küsides erinevatelt ettevõtetelt hinnapakkumisi. Seejärel 

saaks teha kalkulatsioonid selle ettevõtmise võimalikust tasuvusest. Autori arvamuse 

kohaselt on selline käitumine riske maandav ja annab suhteliselt väikese kuluga aimu, kas 

üldse ja kui suures mahus võiks tulevikus ettevõtet arendada. Kuna vanade puitmajade 

renoveerimine on omaette väike nišš, siis see võiks pakkuda ettevõttele konkurentsieelist. 

Samuti võib kindel olla, et elatustaseme ja ostujõu kasvu tingimustes hindab puitu 

väärtustav tarbijaskond selle kauakestvust ning ei vali asenduskaupa, mille eluiga võib olla 

lühem. Seega kindlustavad need argumendid ettevõttele kindla positsiooni turul. 

 

Kuuendana toob töö autor välja, et SWOT- analüüsi tulemusena koostatud maatriksist 

ilmneb kõige tugevam seos SO strateegia puhul, mis kujutab endast sisemiste tugevuste 

abil väliste võimaluste ära kasutamist. See on strateegia, millele uuritav ettevõte võiks 

tulevikus kõige enam tähelepanu pöörata. Pikaajaline nimi ja omanike kogemused 

erinevates puidutöötlemisettevõtetes töötamisest annavad kindla pinnase tulevikueduks. 

Klientide ning hankijatega on saavutatud vastastikune usaldus. Rahva ostujõu tingimustes 

on see määravaks faktoriks, et ettevõte oleks usaldusväärne, kuna nii püsivad lojaalsed 

kliendid. Ettevõtte omanikud peaksid kindlasti kasutama ära olukorda, mis on neile nii 

soodsad tingimused kätte andnud edasiseks majandamiseks. Tuleks ära kasutada nii 

tootmis- kui ka katsebaasi, rahva ostujõu kasvu ja renoveerimist vajavate puitmajade 

olemasolu, sest neid tegureid omavahel ühendades on võimalik saavutada edu. Eesti 

metsade raieküpsus annab võimaluse tegeleda efektiivselt ka suuremas mahus ettevõtte 

senise põhitegevusalaga - metsamajandusega. 

 

Eksperthinnangu põhjal saab järeldada, et tingimata on vaja kasutusele võtta SO strateegia. 

Samuti on edaspidi vajalik teha plaane, nendest kinni pidada ning vastavalt hetkeolukorrale 

ka muuta. Majanduslikult oleks efektiivne kui ettevõte alustaks tootmist oma 

tootmishoones, samas tegeledes edasi ka metsa väljaveoga. Viimase hooajalisuse tõttu ei 

teki ettevõtte töösse ja käibesse nii suurt auku, kui seda võib tekkida tegeledes ainult ühe 

tegevusalaga. Samuti aitaks see leevendada tööjõuprobleeme, kui oleks pakkuda tööd 

aastaringselt ning pakkudes töötajatele soodustusi näiteks transpordi või tasustatud 

praktikakoha näol. Ettevõttesse investeerimine ja vajalike tootmisvahendite ja -masinate 
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soetamine kasutades selleks laenu abi tasuks ennast ära ja oleks lõppkokkuvõttes 

ettevõttele kasulik. Nii likviidsete varade kui ka põhivarade madal kasutusefektiivsus 

mõjutab ettevõtte tulemusi negatiivselt. Seega peaks rõhuasetuse suunama finantsvahendite 

ja varade tootlikumale kasutusele. (Salu 2015). 

 

Autori hinnangul ongi ettevõttel edasiliikumiseks hetkel järgnevad variandid. Arendada 

edasi metsa väljaveo valdkonda, tootmisbaasi ära kasutades tegeleda puittoodete 

tootmisega või arendada ettevõtet nii, et tegeletakse mõlema valdkonnaga, seejuures saades 

iseenda ühest tegevusalast toorainet teise tegevusala jaoks. Siinkohal mängivad rolli 

omanike erinevad arusaamad ja nägemused. Omanikel on vaja omavahel leida üksmeel, et 

ettevõte saaks üldse mingeid pikemaajalisi plaane teha. 

 

Autori arvates võiks ettevõte ka edaspidi viia regulaarselt läbi strateegilist analüüsi ning 

tulemuste põhjal tõhusalt planeerida ettevõtte pikemaajalist strateegiat ning vajadusel ka 

juba olemasolevat strateegiat muuta. Analüüs annab ettevõttele positiivset tulemuslikku 

mõju.  
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli Rikmoit OÜ senise arengu ja hetkeolukorra 

analüüsimine, mille tulemusel oleks võimalik välja selgitada edasised arenguvõimalused 

ettevõtte ärilise tegevuse tõhustamiseks.      

 

Teoreetilise materjali läbitöötamisel selgus, et strateegilise analüüsi juurutamine ja kasuta-

mine ettevõttes on oluline ning aitab välja selgitada ettevõtte sisemisi tugevusi ja 

nõrkuseid, samaaegselt püüdes neid seostada väliskeskkonnast tulenevate mõjutajatega. 

Porteri konkurentsijõu mudeli kasutamine selgitab ettevõtte hetkeseisundit konkurentsi-

positsioonis ning toob välja valdkonnad, mis vajavad arendamist kui ka valdkonnad, mis 

pole ettevõtte jaoks samaväärselt kasulikud. Strateegiline analüüs annab selge pildi sellest, 

milliste probleemide ning riskidega ettevõte hetkel silmitsi seisab. 

 

Ettevõtte peamiseks tugevuseks võib pidada pikaajalist kogemustepagasit ning olemas-

olevat tootmisbaasi, mis tagab suure kokkuhoiu ja eelise nende ettevõtete ees, kes peavad 

tootmispinda rentima. Klientide ees ollakse usaldusväärsed, kuna ettevõte on tegutsenud 

nii pikalt ning jätnud endast positiivse kuvandi. Ettevõtte peamiseks nõrkuseks võib pidada 

omanikevahelisi eriarvamusi ja nägemusi. See aga on kriitilise tähtsusega tegur. Ilma 

juhtide üksmeeleta on väga raske liikuda edasi ning ettevõtet edukalt juhtida. 

 

Autori analüüsitud ettevõtte finantsseisund annab aimu, mis olukorras ollakse võrreldes 

teiste metsamajanduse- ja varumise ettevõtetega kolme aasta lõikes. Selgus, et ettevõte 

vajab efektiivsemaks toimimahakkamiseks muudatust finantsstruktuuri juhtimises. Kuna 

ettevõtte tegevus sisuliselt seisab, seisavad ka varad ning areng on minimaalne ning varade 

tootlus ebaefektiivne. 

 

Kuna rahvastiku linnastumine jätab maapiirkonnad tühjaks, võib uuritaval ettevõttel 

tekkida raskusi Valgjärvel asuvasse tootmishoonesse tööliste leidmisega. Ettevõttel tuleb 

ilmselt pakkuda töölistele motivatsioonipaketti, tasuta transpordi võimalust või muud 
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lisaväärtust. Kuna oleks vaja oskustöölisi, siis on üheks võimaluseks ettevõttel ennast 

reklaamida praktikakohtade pakkujana ning sobivusel ka pakkuda töösuhet.  

 

Puidutöötlemisega tegeleval ettevõttel tuleks mõelda tootmise mehhaniseerimise peale, et 

tõsta tootlikkust. Produktiivsuse tõusule aitavad kaasa uuemad töövahendid, mille abil tööd 

automatiseerida. Vajalik on mõelda ka variandile, et ise seadmete soetamise  ja elementide 

tootmise asemel tellida tehastelt kas valmiselemente või need elemendid ise mõne teise 

ettevõtte käest osta.  

 

Tegevusharu ja konkurentsianalüüsi tulemusena võib järeldada, et selle valdkonna 

stabiilsust peetakse Eestis kindlaks. Kuna ettevõtted toimivad sarnaste ärimudelitega ning 

konkureeritakse hinnapõhiselt samadel alustel võib konkurentsipositsioone pidada 

sarnasteks. Elatustaseme ja ostujõu kasvu tingimustes hindab puitu väärtustav tarbijaskond 

selle kauakestvust ning ei vali asenduskaupa, mille eluiga võib olla lühem.  

 

Rikmoit OÜ-l on olemas tootmishooned ja -maa, on olemas piisavalt kapitali ja muid 

vahendeid, on olemas aastatepikkune kogemus valdkonnas ning ettevõte on laenukõlbulik, 

seega võib väita, et ettevõte omab eelist uute võimalike turule sisenejate ees. Kuigi 

ettevõtjate sõnul ületab puittoodete pakkumine nõudlust tunnevad tootjad ennast selles 

vallas kindlalt ning nende hinnangul mõjutab konkurentide tegevus neid vähesel määral.  

 

Rikmoit OÜ omab muinsuskaitse alla kuuluvat majaosa, mille kordategemine oleks 

ettevõttele heaks esimeseks proovikiviks, mille käigus on võimalik saada konkurentide 

kohta infot küsides erinevatelt ettevõtetelt hinnapakkumisi. Autori arvamuse kohaselt on 

selline käitumine riske maandav ja annab suhteliselt väikese kuluga aimu, kas üldse ja kui 

suures mahus võiks tulevikus ettevõtet arendada., see on omaette väike nišš, mille puhul on 

ettevõttel võimalik turule siseneda uue tegevusalaga ning suuta ennast konkurentide eest 

kaitsta.  

 

Pikaajaline nimi ja omanike kogemused erinevates puidutöötlemisettevõtetes töötamisest 

annavad kindla pinnase tulevikueduks. Klientide ning hankijatega on saavutatud 

vastastikune usaldus. Rahva ostujõu tingimustes on see määravaks faktoriks, et ettevõte 
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oleks usaldusväärne, kuna nii püsivad lojaalsed kliendid. Ettevõtte omanikud peaksid 

kindlasti kasutama ära olukorda, mis on neile nii soodsad tingimused kätte andnud 

edasiseks majandamiseks. Tuleks ära kasutada nii tootmis- kui ka katsebaasi, rahva ostujõu 

kasvu ja renoveerimist vajavaid puitmajasid, sest neid tegureid omavahel ühendades on 

võimalik saavutada edu. Eesti metsade raieküpsus annab võimaluse tegeleda efektiivselt ka 

suuremas mahus metsamajandusega. 

 

Eksperthinnangu põhjal saab järeldada, et majanduslikult oleks efektiivne kui ettevõte 

alustaks tootmist oma tootmishoones, samas tegeledes edasi ka metsa väljaveoga. Viimase 

hooajalisuse tõttu ei teki ettevõtte töösse ja käibesse nii suurt auku, kui seda võib tekkida 

tegeledes ainult ühe tegevusalaga. Samuti aitaks see leevendada tööjõuprobleeme, kui 

oleks pakkuda tööd aastaringselt ning pakkudes töötajatele soodustusi näiteks transpordi 

või tasustatud praktikakoha näol. Ettevõttesse investeerimine ja vajalike tootmisvahendite 

ja -masinate soetamine laenu abil tasuks ennast ära ja oleks lõppkokkuvõttes ettevõttele 

kasulik. Nii likviidsete kui ka põhivarade madal kasutusefektiivsus mõjutab ettevõtte 

tulemusi negatiivselt. Seega peaks rõhuasetuse suunama finantsvahendite ja varade 

tootlikumale kasutusele. 

 

Autori hinnangul ongi ettevõttel edasiliikumiseks hetkel järgmised variandid. Arendada 

edasi metsa väljaveo valdkonda, tootmisbaasi ära kasutades tegeleda puittoodete 

tootmisega või arendada ettevõtet nii, et tegeletakse mõlema valdkonnaga, seejuures saades 

iseenda ühest tegevusalast toorainet teise tegevusala jaoks. Arendamist väärivad 

ettevõttesisene tehnoloogia uuendamine, koostöösuhete loomine võimalike hankijate ja 

klientidega ning jõudsam välisturgudele sisenemine. Luubi alla tuleks võtta olemasolevate 

varade efektiivsem kasutamine. Ettevõte peab ka edaspidi viima läbi strateegilist analüüsi, 

et tulemusi oleks võimalik võrrelda ning seeläbi planeerida ettevõtte edasist tegevust. 

 

Autori uurimuse tulemusel võib väita, et Rikmoit OÜ puhul on strateegilne analüüs tähtis, 

kuna seda pole varem läbi viidud ning pole selgelt kajastatud ettevõtte tugevaid ja nõrku 

külgi. Ettevõttel on siiani puudunud ülevaade ettevõtte senisest arengust ning 

konkurentsipositsioonist. Sellest tulenevalt pole suudetud selekteerida arendamist väärivaid 

valdkondi, millesse rohkem investeerida. 
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Lisa 1. Intervjuu üleskirjutus Andres Hummaliga 14.08.2014 

 

1. Palun tutvustage ettevõtet.  Kui kaua olete tegutsenud ning mis on olnud ettevõtte põhi-

tegevuseks? 

Rikmoit OÜ on väikefirma, mis on tegutsenud aastast 1997. Põhitegevuseks on metsa-

materjali tootmine ja väljavedu. 

2. Kuhu olete jõudnud praeguseks hetkeks ja milline on Teie hinnang ettevõtte senisele 

arengule? 

Ettevõtte areng on vastav sellele, mis on ettevõttesse panustatud. Ettevõtte omanikud on 

muutunud (varem oli kolm osanikku, nüüd kaks – autori märkus). Ettevõtte omanikel on 

olnud erinevad huvid, ajalised võimalused kui ka tahe ettevõttesse panustada. Ettevõtte 

suurim väärtus on see, et vaatamata raskustele ja tagasilöökidele on ettevõtte praeguseks 

reaalselt olemas ja toimib. 

3. Mis peaks tulevikus iseloomustama Teie ettevõtet? Milline võiks olla ettevõtte imago? 

Ettevõte on alternatiiviks metsaomanikele ja kasvava metsaga tegelevatele ettevõtetele, 

võimaldadaes paindlikult teostada metsaraiet väiksematel ja keerulisematel raielankidel.  

Imago - on olemas teatud kliendibaas, kes on kasutanud läbi aegade ettevõtte teenuseid. 

Ettevõtte kohta on teada, et peetakse antud lubadustest kinni ning täidetakse kokkuleppeid. 

Tulevikule mõeldes on erinevaid mõtteid, aga ühest seisukohta pole omanike vahel 

selgunud, mida võiks ettevõttega peale hakata. Ettevõte on uuesti arendamise ja mõtete 

kogumise faasis, mille eesmärk on jõuda selgusele, kas piirduda ainult metsa 

ülestöötamisega või tegutseda ka mõnel muul tegevusalal. 

4. Kui pikka tulevikuperspektiivi arvestades Te ettevõttele eesmärke seate ja plaane teete? 

Hägused visioonid on pikemaajalised ning võib öelda, et sellega asi ka piirdub. Senini pole 

ettevõttes konkreetseid tulevikuplaane mõeldud ja kirja pandud. Soov seda teha on olemas. 

Hetekel on mõte ja võimalus mõlemal omanikul olemas, et tegutseda natuke rohkem, et 

ettevõtte potentsiaali ära kasutada. Hetkel on ajaliselt õige mõelda pikema perspektiivi 

peale ning plaane teha. 

5. Millised on Teie ettevõtte olulisemad eesmärgid nii üldiselt kui ka konkreetselt aastaks 

2015? 
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Aastaks 2015 pole paika pandud selgeid ja konkreetseid eesmärke. Suure tõenäosusega 

jätkab ettevõte oma senise tegevusalaga, milleks on metsa väljaveoteenuse pakkumine. On 

olemas suur tõenäosus, et ettevõte alustab puidu töötlemisega oma tootmishoonetes. 

6. Mis on tooted või teenused, mida soovite tulevikus toota ja pakkuda? 

Ettevõttel võiks olla kaks suunda: esiteks võiks areneda metsaväljaveo suund ning võiks 

sellesse investeerida, pakkuda suuremas mahus, kuna kliendibaas on olemas, nõudlus on 

olemas, teiseks tuleks ära kasutada potentsiaalset tootmisbaasi, mis hetkel seisab kasutuna. 

Kuna puidutööstusalane kogemus on väga pikaajaline, siis see võiks olla üks arengusuund, 

ehk puidul baseeruvate toodete tootmine, täpsemalt ei ole asjad veel selged. Kuna ettevõtte 

asukoht on Valgjärvel, mis asub ca 35 km Tartust ja 35 km Võrust ning nii nendes linnades 

kui ka teistes kohtades Eestis on palju muinsuskaitsealust ning muud hinnalist 

puitarhitektuuri, mis vajaks renoveerimist ja  taastamist. On palju tavapärasest erinevaid 

lahendusi (uksed, aknad, sisekujundus). See võiks olla üks ala, nišš, et spetsialiseeruda 

vanemate puitehitiste renoveerimisele. Raske on konkureerida standartsete toodetega.   

7. Kas ettevõttel on olemas hooned, tootmismaa, seadmed ja masinad? Kui ei, siis kas on 

plaan neid soetada ning kui suures ulatuses? 

Kuna ettevõte on tegutsenud peaasjalikult metsa ülestöötamise ja väljaveo vallas, siis on 

olemas tehnika, mis on küll suhteliselt vana. Kuid on hooldatud ja heas seisundis, kuna üks 

osanikest tunneb kasutatavat Vene tehnikat päris hästi, seega saab olemasoleva tehnikaga 

antud mahus edukalt toimetada. Laienedes sel alal oleks kindlasti vaja investeerida 

tehnikasse ja see on suhteliselt kulukas ja muudaks selles valdkonnas tegutsemise hoopis 

teistele alustele ning nõuaks ka vastava äriplaani tegemist. Hetkel pole omanike vahel 

konsensust, kas peaks olemasolevas valdkonnas arenema või mitte. Kuna ettevõttel on 

olemas maa, umbes 1ha,  endine kolhoosi remonditöökoda, osa garaažist ning kuur. Sellest 

umbes 2000 m2 on katusealust pinda. Maa on sõidetavate teede lähedal, elektrivõimsus on 

olemas, platsid osaliselt kruusa- ja osaliselt mustkattega. Ehk potentsiaal väike-

ettevõtlusega tegelemiseks on olemas. Suurim puudus asja juures on see, et garaažis ja 

kuuris tegutseb hetkel üks teine väikeettevõte, kes tegeleb puidutöötlemisega, ehk teeb 

puidust tünnisaunu ja kümblustünne ning toodab erinevaid puidukaitseõlisid. Kõige õigem 

oleks mõlemil ettevõttel koos tegutseda, sest siis oleks katusealust pinda kokku ligi  
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3000m2 ja tootmispinda üle 1 ha. Siis pind ja olemasolevad hooned moodustaksid ühtse 

terviku. Sel teemal on olnud kokkusaamine ning on kokku lepitud läbirääkimiste kava. 

8. Missugune on hetkel sihtturg? Kui plaanite laieneda, siis kes oleks klientideks ja kus 

piirkonnas? 

Metsaväljaveo sihtturuks on Lõuna-Eesti metsaomanikud, metsamajandusega tegelevad 

firmad ja eraisikud. Kui plaanida seda valdkonda laiendada, võiks areaal suureneda, kuid 

siiski võiks piirduda lõuna ja Kagu-Eestiga. Hetkeline ideetasandil ettevõtmine jääb Tartu 

ja Võru vahele, kus asub supilinn, karlova, võru vanalinna osa, kus on palju kehvas seisus 

kuid olemauselt väga ilusat puitarhitektuuri. See võiks olla tuleviku sihtturg. Raskeks 

muudab see, et seal elavad väiksema ostujõuga inimesed, kellel puudub võimalus 

investeerida oma elukeskkonna parendamisse. Eelduslikult elatustase tõuseb, siis pole 

praegu üldse halb aega alustada puidul baseeruvate ehitustegevustega. Ekspordi peale 

mõeldes pigem mitte nii väga puidutootmise vaid teenuse ekspordi peale, ehk näiteks 

tootmine koos pagaldusega. Puidust sisekujunduelemendid on erinevad, peab olema 

instruktoreid, disainereid, paigaldajaid. Koht kus neid toota, materjali hankimise kanalid. 

Peaks olema projektimüük ja müük lõpptarbijale, mis vajab väga tugevat müügitiimi. 

Hetkel pole neist midagi, aga võimalus on, sest tootmisbaas seisab tühjana. Välismaale on 

plaan minna teenuste ekspordina, näiteks soome, kus eesti ehitajad on tuntud, ning sinna 

minekuks peaks kasutama mõnda tuttavat. On olemas üks sugulane, kes on aastaid soomes 

toimetanud. Nende kaudu saaks kontakti ettevõtjatega, kellele võiks pakkuda toote-

lahendust. 

9. Kuidas on selles vallas konkurentsiga lood? 

Konkurents on igal pool tihe, aga teades puidusektorit ja konkurentsi selles vallas, siis 

arvamus on, et lihtsam on läbi lüüa Eestis kui minna välismaale. 

10. Millised on eelised konkurentide ees? 

Äri on lihtne, tuleb teha teistest efektiivsemalt. Tootmise korraldamise kogemus on ole-

mas. See ei ole midagi innovaatilist. Selleks et pääseda turule, on vaja teha kindlasti mõned 

pakkumised 0-hinnaga, et oleks millele viidata. Siis saab konkureerida, tuleb teha tööd, 

paremini, efektiivsemalt, kindlustada oma riske. Kui asja korralikult teha, saab kindlasti ka 

tulemuse.  Lihtsalt tuleb olla teistest efektiivsem. 
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11. Kas eestis ka plaan teha kellegagi koostööd või pakkuda otse. 

Eestis kindlasti pakkuda ise ja otse, alustada müügi poole pealt. Et saada esimest referentsi, 

siis omanikel on olemas niinimtatud katsepolügon Võrus - tüüpiline edasise äri objekt. 

Vanas puumajas on üks majaosa, mis vajab renoveerimist ja taastamist, ning see võiks olla 

ettevõtte esimene kondiproov. Mis võiks olla ka näidiseks. See oleks väga hea võimalus 

alustamiseks, kuna tehes puithoone renoveerimise kava, või majaosa renoveerimise kava, 

oleks võimalik võtta pakkumisi erinevatelt firmadelt, seega saada infot konkurentide kohta. 

Siis teha ise esimene kalkulatsioon ja saada selgust kas ettevõtmisel on jumet, kas äriplaan 

kannab. Esmane rahakulu oleks ainult renoveerimisprojekti tellimine, mis võib maksta 

umbes 20% renoveerimise hinnast. Selle äri alustamise juure on üks eelis veel, kuna 

ettevõte omandas kolm aastat tagasi osa yhes ettevõttes, mis tegeleb ehituspuidu ja 

puitmaterjalide ostu, müügi ja vahendamisega, siis on olemas hea informatsioon erineva-

test materjalidest, hindadest ja nende saamisvõimalustest. Ehitusmaterjali oleks võimalik 

saada kätte hea turuhinnaga. 

12. Kuidas toimub ettevõtte rahastamine? 

Need on erinevad arenguteed. Mis puudutab OÜ Rikmoit Valgjärvel asuvat tootmisbaasi, 

siis seal tootes mahutooteid, siis on hädavajalik tegutseda koos seal juba tegutseva 

ettevõttega, kuna üksinda nii ühel või teisel on väga raske. Kuna hooned on piisavalt 

väikesed, killustatud ning pole siiski piisavalt tootmismaad ümber. Kas on proovitud ka 

maad osta? Jah, seal lähedal on üks maatükk, mis olemuselt sobiks ja oleks mõistlik ära 

osta. Hetkel ei ole kahjuks selle maatüki omanikud soovinud seda müüa. Olen proovinud 

osta, aga kahe aasta jooksul pole õnnestunud. On plaanis veel korra küsida, ehk on omani-

kel mõte muutunud. Ei oska öelda kas neil on endal selle maaga mingid plaanid või pigem 

emotsionaalne side. Hetkel on see maa nende jaoks rohkem väärt kui sealt saadav 

potentsiaalne raha. Kuni ei ole seda maatükki juures, mis annaks lisaks maad 1 ha ning 

sobiks asukoha poolest Rikmoidi juurde väga hästi ja kuni ei ole seal koostöö põhimõtetes 

kokku lepitud, siis teha puidutootmist mis on oma olemuselt mahutootmine, ei ole 

võimalik. Antud tingimused võimaldavad teha spetsiifilisi nišitooteid ja tisleritöid, mis 

pole mahutooted. Nagu ennemviidatud trepid, standartsetest erinevad uksed, aknad, väik-

sed puidutöökoja tööd.  See olemasolev pind ja maaala kannataks sellise tootmise välja. 
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13. Kas on plaan kasutada ka välist abi näiteks finants- või juriidiliste nõustajate näol? 

Arvan, et kui sinna teha, siis on erinevad võimalused. Üks võimalikest variantidest  on, et 

Rikmoit OÜ on selline landlordi tüüpi omanik et rendib enda omanduses olevaid 

vahendeid välja. Selles osas on omanikud veidike eri meelt, nimelt mina arvan, et 

vahendeid ei ole piisavalt, et sellest ära elada ja sealse teise poole (Ecooil OÜ) huvi on 

turuhinnast märksa odavamalt saada kasutada tootmisbaasi, mille potentsiaal on märksa 

suurem. Samas isetegemisel on see keeruline tulenevalt asukohast. Ei ole väga lihtne 

lahendus, aga lahenduste otsimisega tegeletakse. Teine võimalus on see et Rikmoit rendib 

välja, aga mitte näiteks Ecooilile kes seal hetkel tegutseb, vaid rendib välja uuele 

ettevõttele, mille näiteks loob Rikmoidi mõni osanikest ja siis on võrdsete tingimuste 

korral eelis saada rendile Rikmoidi käest, mis tekitaks õiglasema hinna rendiobjektile. 

Hetkel teades neid rendisummasid, on need peaaegu olematud. Need katavad ära mõned 

püsikulud ja sellega ka piirdub. Pluss on, et hoitakse olemasolevate hoonete seisundit 

teatud tasemel, et ta ei lange. Kindlasti ei saa öelda, et praegune lahendus on halb, sest 

hoonete seisund ei lange, pigem paraneb, kui seal tegutsetakse. Aga see ei ole ka areng, 

kuna saadav rent katab ära vaid püsikulud. Seda ei saa äriks nimetada. Samas platsid, mis 

on hooete ümber, need kuluvad ning platside taastamine on ülimalt kallis. Kui mõelda 

palju platsid kuluvad, siis see maksab kordades rohkem kui saadav renditulu. Platsidel on 

asfaltkate mis ei ole väga heas seisus, aga kannatab sõitmist. 

14. Ettevõttel on kaks omanikku, aga kas keegi on hetkellisaks  ka plagatööline? 

Jah, üks palgatööline on. Üks omanikest on ise tegev ettevõttes ja on olemas üks 

palgatööline, kes tegeleb metsaväljaveoga ja üks omanikest korraldab tööd ning tegeleb 

muude igapäevaste küsimustega, ka kinnisvara haldamisega. Teine omanikest on olnud 

passiivne omanik, ehk mina. Nüüd olen võtnud plaani, et  Valgjärve ja Rikmoidi asja 

parandada. 

15. Et tulevikus areneda, siis keda kindlasti oleks vaja tulevikus tööle võtta? 

Sõltub erinevatest arenguteedest, aga igal juhul võiks müüa puitehitiste taastamist ja 

renoveerimise teenust. Selleks oleks vaja tööle võtta inimene kellel on tahe tegeleda sellise 

asjaga. Kes saaks tegeleda projektipõhiselt, leida potentsiaalseid objekte kuhu saaks 

rakendada tootmisbaasis toodetavaid asju. Kindlasti nii, et oleks olemas enne müük ja siis  
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selle müügi baasil vajalikud tooted saaks esialgu osta sisse teise tootja käest. Tootmisbaas 

võiks olla esialgu küllaltki väike, ehk mõni hea käega tisler- puussepp. Lepinguline suhe 

mõne disaineri ja projekteerijaga. Need võiks olla noored, kes tahavad ennast tõestada, 

kellel silmad põlevad peas, ja kes ei ole veel nii kõrgete nõudmistega. Hästi väike tootmine 

ja tõhus müük, mis seda käima tõmbab. Kogemus kuidas tootmist käima panna ja millist 

toorainet ja materjali kasutada ning kust seda hankida on olemas väga hea. Selles sektoris 

on töötatud nii kaua, et see info on olemas väga heal tasemel. 

16. Missugused on ettevõtte sisemised tugevused ning kuidas on võimalik  nende tugevuste  

abil väliseid võimalusi ära kasutada? 

Tugevused on potentsiaalne tootmisbaas, mis muudab investeeringu mahu olematuks. 

Ettevõtte omanikel on kogemus puiduga tegelemisel. Ühel omanikul väga pikaajaline 

kogemus erinevates puidutöötlemisettevõtetes töötamisest, kust on väga hea 

suhtlusvõrgustik, hinnainfo, materjalide saamise info. Omanikel on olemas katsebaas. 

Omanikel on olemas metsamajanduse ja metsatööstuse haridus. Üks omanikest on 

töötanud ettevõttes mis on suures mahus eksportinud ja on olemas igapäevane kogemus 

välismaale müümisest. Võimalused, et on olemas renoveerimist vajavad puitmajad (Tartu, 

Võru, Põlva, Otepää). Võimalus on et rahva ostujõud kasvab. Puitmajade ehitamine ei ole 

nii kergelt standariseeritav ja ei ole nii lihtsalt suures mahus tehtav siis on see väiksele ja 

alustavale ettevõttele võimalus paindlikult  toimetada võrreldes suurettevõtetega. Üks 

võimalus on ka värska ja peipsiääre kant, aga seal on samuti raha küsimus, ehk inimeste 

ostujõud. Kui rääkida veel võimalustest, siis üks arenguteid võiks olla metsaülestöötamisse 

investeerimine ja selle valdkonna laiendamine. Eesti metsade vanuseline struktuur on 

selline et lähima 5-10 aasta jooksul saab suur osa eesti metsasid raieküpseks, ehk nad tuleb 

maha võtta. Nõudlus raiete järele kasvab. Teisalt rohkem on maha võetud eriti 

erametsadest lihtsamini kättesaadavaid kohti, ehk masinaid on rohkem vaja et tuua mets 

nii-öelda kaugemalt välja. 

17. Millised on väliskeskkonnast tulenevad ohud?  

Metsa ülestöötamise valdkonna ohtudeks on see, et muudetakse seadusandlust ehk 

tõstetakse raievanust, selle tõttu raie ja nõudlus vähenevad. Väliskeskkonnast tulenev 

konkurentsioht on , et seal tegutsevad suuremad firmad, kelle kätte on kontsentreerunud  
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metsamaad, kellel on olemas oma metsatööstusmasinad, tehnika ja partnerfirmad ja nad ei 

vaja väiksemate teenust. Kliimast tulenevad ohud. Näiteks ei ole talve või vastupidi, on 

liiga palju lund, siis võib tootmismaht jääda planeeritust väiksemaks. Puidutoodete 

tootmine, ehitiste renoveerimise ohuks on, et on olemas tugevad ehitusettevõtted, tugevad 

väikeettevõtted, kes juba tegutsevad selles valdkonnas. Ja suudavad pakkuda sama teenust 

heal tasemel.  Lühiajaliselt Ukraina kriis süveneb veelgi, poliitiline või sõjaline oht. Praegu 

käivad vastastikused sanktsioonid EL-i ja Venemaa vahel. Kuna oleme EL- i ääremaa, võib 

seetõttu eesti majandus kannatada, rahva ostujõud väheneda ja nõudlus renoveerimise 

järele väheneda. 

18. Kuidas ettevõtet nende ohtude eest kaitsta? 

Võiks tegutseda erinevatel turgudel. Kõige olulisem kaitse on see, et ei tohi üle 

investeerida. Põhivarasse ei tohi ogaralt investeerida, see on väga suur risk. Kuna põhivara 

amortisatsioon on suur ja vahendid mis kinni lähevad on väga suured. Üleinvesteerimise 

riski tuleb hoolega jälgida. 

19. Mis on ettevõtte sisemised nõrkused?  

Omanike vahel ei ole konsensust arenguteede suhtes. Omanikud on väga erinevate 

tõekspidamiste ja arusaamadega. Tegelikult ei ole paika pandud ühtegi tegevuskava, 

plaani, mida selle ettevõttega teha. Mis saab 3 või 5 aasta pärast. Ettevõttel pole väga palju 

finantsvahendeid. 

20. Miks Teie kui ettevõtte juht soovite just seda konkreetset ettevõtet arendada? 

Nagu enne sai öeldud, olen olnud väga kaua aega passiivne osanik. Nüüd said 

omandisuhted selgemaks umbes aasta tagasi ja teisalt olen nüüd juba töötanud viimases 

töökohas piisavalt kaua, seal on asjad paigas. On tekkimas ajaressurss mida saaks 

rakendada ettevõtte suhtes. On olemas 50% omandust, ajaresurss, ja puhtalt emotsionaalne 

pool, et hoida ettevõtmise läbi suhteid teise osanikuga kes on ka minu vend. Ja on olemas 

ka teatud finantsvõimalused kogunenud, mille baasil oleks võimalik ettevõtlusega alustada. 

21. Mis oleks ettevõtte visioon? 

Ettevõttel ei ole visiooni ja puudub plaan.  Visioon võiks olla tegelemine puitmajade 

renoveerimisega ja sellega eesti põneva linnakeskkonna hoidmine (puitarhitektuuri 

säilitamine). 
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1. Palun tutvustage ettevõtet. Kui kaua olete tegustenud? Mis on olnud ettevõtte põhi-

tegevusesks? 

Rikmoit OÜ on väikeettevõte, mis on tegustenud aastast 1997.  Algselt oli ettevõttel kolm 

osanikku, nüüdseks kaks. Põhitegevusala on metsa ülestöötamine ja metsandus üldiselt. 

Lisategevusena on tegutsetud ka ehituse valdkonnas. 

2. Kuhu olete jõudnud praeguseks hetkeks? Milline on Teie hinnang ettevõtte senisele 

arengule? 

Ettevõte on stabiilselt olnud väike ja on jäänud ettevõtte algusaegade tasemele, pole eriti 

suuri arenguid toimunud. Ettevõte pakub äraelamise võimalust ühele osanikule, ehk siis 

intervjueeritavale. 

3. Mis peaks tulevikus iseloomustama Teie ettevõtet? 

Tulevikuks võiks olla kaks varianti. Kui firma jätkab sellisel kujul, et pakub ühele 

inimesele äraelamisvõimalust, võikski ettevõte olla ühe inimese omanduses. Teine 

võimalus ettevõttel kasvada suuremaks ja tõsisemaks ettevõtmiseks. Siiani on olnud 

ettevõtte mõistes üksikisiku tegevus. 

4. Kui pikka tulevikuperspektiivi arvestades, Te ettevõttele eesmärke seate ja plaane teete? 

Plaane ikka kahe kuni kolme aasta lõikes. Reaalsus toimib aga nii nagu toimib, sõltuvalt 

hetkeolukorrast võivad plaanid ka käigu pealt muutuda. Konkreetne aastaplaan puudub, 

näiteks kui palju töödelda sel aastal metsa üles. 

5. Millised on Teie ettevõtte olulisemad eesmärgid aastaks 2015? 

Üks oluline eesmärk on panna ettevõtte omanduses olev kinnisvara tulu teenima, sest 

hetkel on see kuluobjektiks. Seda kas läbi ettevõtte ühinemise teise ettevõttega või uue 

ettevõtte moodustamisel kinnisvara välja üürida. Hetkel on kinnisvara kasutusel oma 

tarbeks ja remonditöökojana. 

6. Mis on tooted või teenused, mida soovite tulevikus toota ja/või pakkuda? 

Nii nagu on ettevõte viimased 15 aastat toiminud, samal kujul pole mõtet laiendada, sest 

see on niiöelda põlve otsas nokitsemine. Suurema hüppe jaoks on plaane, läbirääkimised 

käivad, et hakata tegelema puidutöötlemisega, mis peaks saama ettevõtte põhi-

tegevusharuks. Metsa ülestöötamise plaanis ei näe hetkel mõtet, et areneda. Samal 

põhimõttel ja samas mahus jätkamine oleks üks võimalus. Võimalus metsaülestöötamise  
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alal areneda oleks, aga puudub nii suur huvi, töö on väga ränk, konkurents on tihe ning 

tulemus ei pruugi olla vaeva väärt.  Toota võiks höövelmaterjale või puidust väikeehitisi 

nagu matka- või suvemajad. 

7. Kas on olemas hooned, tootmismaa, masinad, seadmed? 

On olemas hooned, maa. On olemas nii metsa ülestöötamiseks vajalikud seadmed kui ka 

nelikant hööveldusmasin, tõstuk. Kuna hetkel on lahtine, mis tulevikus saab ja pole 

kindlaid plaane, siis üheks võimaluseks on, et tuleb mingeid seadmeid maha müüa või 

laienemisega seoses juurde soetada. Tõenäosus on väike, et hööveldama hakatakse, kuna 

see nõuab suuremaid investeeringuid ja suuremat pinda, maa-ala. Enam ei sooviks teha nii, 

et üks omanik töötab koos mõne töölisega. Sooviks oleks midagi suuremat, aga see nõuab 

omakorda suuri investeeringuid. Maa juurde soetamine oleks tulevikus võimalik, 

läbirääkimised käivad.  Praegune asukoht pole nii hea kuna asub mägede vahel, mis võib 

raskendada transporti. Aga höövelduse ala nõuab just tihedat transporti. Võib-olla tasuks 

selle asemel olemasolev kinnisvara maha müüa ja osta linna (Tartu) lähedale maad. Samuti 

on probleeme tööjõu leidmisega seoses asukohaga, sest tööjõudu pole sellise hinnaga võtta, 

millega tasuks tootmine ära. 

8. Kes on ettevõttele hetkel sihttururuks ning kes võiks olla tulevikus? 

Hetkel on eesti metsaomanikud, nii väiksed kui ka suured, nii eraisikud kui ka firmad. 

Tulevikus metsanduses samamoodi. Piirkonnaks Lõuna- Eesti. Tulevikus peaks tootmise 

jaoks panustama ekspordi peale. Näiteks kui hööveltooteid toota, võiks ka Eesti turust 

rääkida. Siiski mahuosa peaks andma eksport. Eesti turg on juba liiga täis ja väike sellise 

asja jaoks. 

9. Millised on ettevõtte eelised konkurentide ees? 

Pikaajalised kogemused, ettevõtte väiksus. Ettevõttel puuduvad laenud, ei ole liiga palju 

töölisi. Puuduvad suured kulud. 

10. Kui on plaan laieneda, siis kes oleks võimalikud koostööpartnerid ning kuidas neid 

leida? 

Oleneb mis suunas laieneda. Hetkel käivad läbirääkimised Ecooil OÜ-ga, kellel on endal 

tootmiseks pinda natuke vähe ning kellega on kaks võimalust: koos toota või pinda jagada. 
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Tulevikus on vaja reklaami ja turundust teha, kui vaja leida uusi koostööpartneireid. 

Metsanduses otseselt koostööpartnereid pole. On olemas kindlald kliendid, kuna ettevõte 

on tegutsenud pikka aega. 

11. Kuidas toimub ettevõte rahastamine? 

Ettevõttel puuduvad laenud ja liisingud ning neid ka ei poolda. Kui tulevikus on vaja 

arendamiseks ja tootmiseks ning kui laen tasub kiiresti ennast ära, siis ei näe mingit 

kahtlust. Või kui toimub ühinemine, siis tootmistegevuseks. Hetkel seadmete ost pole 

prioriteet, sest töö käib käsitsi. Hetkel on tähtsaim leida õige ja hea tööjõud. Et parandada 

töötajate töötingimusi ning maksta konkurentsivõimelist palka, et inimesed töötaksid 

paremini ning neid oleks võimalik leida lihtsama vaevaga. 

12. Kas plaanite kasutada ka välist abi, näiteks finants- või juriidiliste nõustajate näol? 

Minimaalselt. Kui on vaja, ja tundub, et ei saa hakkama, siis tuleb kasutada. Hetkel tundub, 

et protsessid pole nii hoomamatud, et oleks vaja mingit kõrvalist abi. Laienemisel küsida 

abi projektide valmistamisel või kirjutamisel. Rahalist abi taodelda EAS-ilt või töötu-

kassalt. 

13. Kas ja kui palju on plaanis võtta palgalisi töötajaid? 

Hetkel pole plaanis võtta juurde. Laienemisel või ühinemisel on olemas teisel pool baas. 

Hetkel on ainuke palgaline töötaja üks osanikest (intervjueeritav).  

14. Missugused on Teie ettevõtte sisemised tugevused? 

Pikaajaline nimi, pole võlgu, mõlemad omanikud selles valdkonnas kõrgharidusega. 

Ettevõttel on olemas kinnisvara. Pole laene, ega liisinguid, rahalised kohustused puuduvad. 

15. Mis on Teie ettevõtte sisemised nõrkused? 

Väiksus, et ei ole laienetud, ettevõtet on hoitud koguaeg ühesugusena. Käive on väike ja 

rahavoog on minimaalne. Ettevõttel ei ole kogunenud ressursse mille arvelt laieneda. Ei 

kasutata ära olemasolevaid ressursse nii kinnisvara kui ka omanike näol. Omanikel peaks 

olema visioon ja idee, et laieneda. Visioon võiks olla, et kulud panna tulud tenima. Näiteks 

olemasolev kinnisvara teeniks tulu. Ühinemine ei oleks sugugi paha variant, et midagi 

toota. Tahaks, et areneks mingi tootmine. 

16. Millised on väliskeskkonnast tulenevad ohud? 
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Sõda, hooajalisus. Klimaatilised tingimused üpriski minimaalselt. Seni pole jäänud puhtalt 

kliima pärast midagi tegemata ning pole seetõttu otsest kahju kannatanud. 

17. Kuidas ennast nende eest kaitsta? 

Tööde kõrghooajal raha säilitada madalhooajaks. Kui ise viitsida tööd teha, siis ohtu pole, 

et ära ei elaks. 

18. Miks Teie, kui etteõtte juht soovite just seda konkreetset ettevõtet arendada? 

See on töökoht. Ollakse harjunud tegema, meeldib ettevõtja olla. See on elatusallikaks. 

Pole välistatud ka kunagi palgatööle minemine. 
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Lisa 3. Rikmoit OÜ majandusaasta aruannete 2011-2013 bilanss ja 

kasumiaruanne 

 

Bilanss  (eurodes) 

 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 

Varad    

Käibevara    

Raha 12 236 40 901 9 118 

Nõuded ja ettemaksed 9 577 1 094 2 124 

Kokku käibevara 21 813 41 995 11 242 

Põhivara    

Finantsinvesteeringud 7 500 7 500 7 500 

Materiaalne põhivara 33 108 12 323 34 797 

Kokku põhivara 40 608 19 823 42 297 

Kokku varad 62 421 61 818 53 539 

Kohustused ja omakapital    

Kohustused    

Lühiajalised kohustused    

Laenukohustused 0 2 178 1 023 

Võlad ja ettemaksed 1 795 3 192 1 934 

Kokku lühiajalised kohustused 1 795 5 370 2 957 

Kokku kohustused 1 795 5 370 2 957 

Omakapital    

Osakapital nimiväärtuses 5 752 5 751 5 752 

Registreerimata osakapital   -1 

Kohustuslik reservkapital 1 534 1 534 1 534 

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 49 163 43 297 38 973 

Aruandeaasta kasum (kahjum) 4 177 5 866 4 324 

Kokku omakapital 60 626 56 448 50 582 

Kokku kohustused ja omakapital 62 421 61 818 53 539 

 

 

Kasumiaruanne (eurodes) 

 2013 2012 2011 

Müügitulu 31 242 29 304 42 961 

Müüdud toodangu (kaupade, teenuste) kulu -25 714 -41 466 -37 719 

Brutokasum (-kahjum) 5 528 -12 162 5 242 

Üldhalduskulud -1 350 -1 234 -835 

Muud äritulud 0 19 324 0 

Muud ärikulud 0 -74 -92 

Ärikasum (kahjum) 4 178 5 854 4 315 

Muud finantstulud ja -kulud -1 0 9 

Kasum (kahjum) enne maksustamist 4 177 5 854 4 324 

Aruandeaasta kasum (kahjum) 4 177 5 854 4 324 
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Lisa 4. EM024: Ettevõtete asendikeskmised suhtarvud 

 

Ettevõtete asendikeskmised suhtarvud metsamajanduse ja -varumise valdkonnas 

Finantssuhtarv 
Asendikeskmine 

näitaja 

Aasta 

2011 2012 2013 

Müügitulu puhasrentaablus, % 

3. kvartiil 22,56 21,06 23,24 

Mediaan 7,26 4,5 6,57 

1. kvartiil -0,36 -5,86 0,46 

Vara käibesagedus, korda aastas 

3. kvartiil 2,64 1,92 2,19 

Mediaan 1,22 1,03 1,22 

1. kvartiil 0,49 0,3 0,35 

Lühiajaliste kohustuste 

kattekordaja, korda 

3. kvartiil 6,23 3,66 4,42 

Mediaan 1,98 1,47 1,55 

1. kvartiil 0,76 0,75 0,83 

Maksevõimekordaja, korda 

3. kvartiil 4,55 2,8 3,73 

Mediaan 1,53 1,16 1,25 

1. kvartiil 0,51 0,48 0,46 

Soliidsuskordaja, korda 

3. kvartiil 0,89 0,81 0,86 

Mediaan 0,67 0,58 0,65 

1. kvartiil 0,37 0,35 0,36 
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Lisa 5. Eksperthinnangu küsitlus Silver Saluga 19.05.2015 Tartus 

 

Hindamisskaala: 

1 - Negatiivne mõju 

2 - Pigem negatiivne mõju 

3 - Mõju puudub 

4 - Pigem positiivne mõju 

5 - Positiivne mõju 

 

Küsimused ja vastused 

Missugune on Rikmoit OÜ käibevarade ebaefektiivse kasutuse mõju ettevõtte üldisele 

majanduslikule edule? 
1 

Milline on majanduslik mõju Rikmoit OÜ- le tootmisbaasi tühjana hoidmisel? 1 

Kuidas mõjutaks laenuga suuremate tehniliste vahendite ostmine ja kasutuselevõtt 

ettevõtte efektiivsust? 
4 

Kuidas mõjuks metsatööde hooajalisuse tõttu see, et ettevõtte tegeleks ka tootmisega 

oma tootmisruumides? 
5 

Kuidas mõjub ettevõttele tootmisbaasi välja rentimine võrreldes ise seal tootmisega? 2 

Kuidas mõjuks täiendavate soodustuste pakkumine töötajatele? 5 

Kuidas mõjuks ettvõtte edukusele praktikakohtade pakkumine? 4 

Kuidas mõjub ettevõtte tulevikuväljavaadetele SO strateegia rakendamine ettevõttes? 5 

Milline mõju on ettevõttele, kui ka edaspidi loobutakse strateegiliste plaanide 

tegemisest? 
1 
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RIKMOIT OÜ STRATEGICAL ANALYSIS 

 

                                            SUMMARY 

 

 

This bachelor thesis has been written in Estonian and consists of 63 pages, 35 literary 

sources, 4 tables, and 1 figure. 

 

This thesis topicality is reflected in the fact that it is holding the test reached a point where 

both partners find that the old way is not possible or not to continue in their desire. 

Therefore, it is important to examine the company's internal and external environment, and 

to draw conclusions, if any, and the manner in which the company could continue in the 

future. 

 

Rikmoit OÜ thesis is the current development and analysis of the current situation, which 

led to further identify development opportunities to enhance the company's commercial 

activities. 

 

The aim of the research erected following tasks: 

1)  to provide an overview of strategic management principles and the need for establish-

ment of a mixed authors amounts of monographs; 

2)  Rikmoit OÜ external environment analysis; 

3)  Rikmoit OÜ indoor environmental analysis; 

4)  to provide an overview of the work of the competition situation in the test areas; 

5)  bring out the proposals for further development of the company. 

 

The bachelor's thesis is using secondary data sources, which are prepared by different 

authors in the field of strategic management books, professional journals published articles 

on relevant topic areas reflect the research, published in electronic materials. The research 

used a qualitative research method in the form of personal interviews, which are conducted 
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in the company's owners in the 14th and 18th of August 2014. Also, a survey carried out 

on 19th May to give an expert assessment by 2015. 

 

Bachelor thesis consists of the theoretical and empirical parts. The theoretical part is 

divided into two subheadings. The first section provides an overview of strategic 

management nature and need. In the second chapter, the business environment and 

competition analysis are used as a basis for strategic analysis. 

 

The empirical part consists of ten subheadings, which provides an overview of the 

company and analyzing the current activities of Rikmoit OÜ. Data of interviews are 

analyzed and compared to the subject matter of the work previously carried out by 

different authors, surveys and statistical data. When the results of research are made, it 

shows what factors have the greatest role in the rise of the effectiveness of the company's 

future. It also brings out the author's own side's proposals. 

 

Through the development of theoretical material showed that the introduction and use of 

strategic analysis of the company is important and helps to explain the company's internal 

strengths and weaknesses, while trying to link them from the external environment forcers. 

Strategic analysis provides a clear picture of what are the challenges and risks the company 

currently faces. 

 

The company can be considered a major strength of the long term experience of the 

existing production base, which provides great savings to their advantage. The company's 

main weakness are the difference of opinion and visions between owners. 

 

Company owners should be sure to take advantage of the situation, which is given to them 

in the hands of favorable conditions for further management. It should be used in both 

production and experimental base, and increase the purchasing power of people in need of 

renovation of wooden houses, as these factors are combining together to achieve success. 

Estonian forests maturity provides the opportunity to effectively deal with the largest 

volume of forest management. 
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Expert assessment leads to the conclusion that it would be economically efficient as a 

company to start production of its production facility, while addressing on the forest out of 

the carriage. Over the past due to the seasonality of the company's work and the home do 

not cause such a big hole, where it can arise only addressing one activity. It would also 

help to alleviate labor problems, as it would provide year round work. Venture investment 

and acquisition of the necessary production equipment and machines using the loan off in 

return and would ultimately be good for the business. Both liquid and fixed assets of low 

utilization efficiency are negatively affecting the company's results.  

 

The author estimates that the company is moving forward at the following variants. To 

further develop the export of forest areas, the production base of wood products or taking 

advantage of the deal to develop the business in order to address these two areas, while 

yielding themselves from one activity to another area of activity for the raw materials. 

 

Worthy of in-house development of technology upgrades, cooperative relations with 

potential suppliers and customers, and the faster entry into foreign markets. The 

clampdown covered should take more effective use of existing assets. The company must 

also carry out a strategic analysis of the results can be compared, and thus the company to 

plan further actions to be successful and effective and to raise the profit. 

 

Author of the study result, it can be argued that Rikmoit OÜ is vital to the strategic 

analysis, because it has not previously been carried out and it is not clearly reflected in the 

company's strengths and weaknesses. The company has so far been no review of the 

company's current development and competitive position. Consequently, it has not been 

possible to select worthy development of the areas on which to invest more. 
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