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Eesti mahepõllumajanduslikud ettevõtted peavad pöörama suurt tähelepanu 

strateegilise juhtimise ning juhtimismudelite kasutamisele ettevõtte jätkusuutlikkuse 

ning loodud töökohtade säilitamise eesmärgil. 

 

Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete 

teadlikkus strateegilise juhtimise ja juhtimismudelite kohta ning analüüsida Eesti 

mahepõllumajanduslikes ettevõtetes strateegilise juhtimise rakendamist ja 

juhtimismudelite kasutamist.  

 

Kvantitatiivse uurimuse teostamiseks  koostas töö autor internetipõhise 

ankeetküsitluse. Uurimistöö sihipäraseks valimiks olid Eesti mahepõllumajanduslikud 

tootjaid.  
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Saadud vastused andsid ülevaate Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete strateegilise 

juhtimise rakendamisest ning juhtimismudelite kasutamisest. Uurimuse tulemustest 

selgus, et 35,1% vastanutest ei ole strateegilisest juhtimisest teadlikud ning 35,1% on 

teadlikud ja rakendavad strateegilist juhtimist regulaarselt. Vastanutest 33,3% ei ole 

tutvunud juhtimismudelitega ning 25,0% on teadlikud ja kasutavad juhtimismudeleid 

regulaarselt.  

 

80,6% vastajatest leidis, et strateegilise juhtimise rakendamine aitab parandada 

ettevõtte tegevustulemusi ning 66,7% vastajatest leidis, et juhtimismudelite kasutamine 

aitab parandada ettevõtte tegevustulemusi. Käesolev magistritöö võimaldab Eesti 

mahepõllumajanduslikel ettevõtetel lahti mõtestada strateegilise juhtimise ning 

juhtimismudelite olemuse ning tutvuda Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete 

seisukohaga strateegilise juhtimise ning juhtimismudelite kohta.	

 

Märksõnad: jätkusuutlikkus, planeerimine, tulemuslikkus, efektiivsus 
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Estonian organic farming companies must pay a lot of attention to strategic management 

and management models to ensure business sustainability and to maintain the created 

jobs.  

 

The objective of this Master’s thesis was to determine how knowledgeable Estonian 

organic farming companies are regarding strategic management and management 

models, as well as to analyse the implementation of strategic management and the use of 

management models in Estonian organic farming companies. 

 
In order to conduct a research study, the author of this thesis compiled an Internet-based 

questionnaire. The purposive sample of the research study comprised Estonian producers 

of organic products. 
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The answers to the questionnaire gave an overview of how Estonian organic farming 

companies implement strategic management and how they use management models. The 

results of the research revealed that 35.1% of the respondents do not have any 

knowledge of strategic management while 35.1% of the respondents do have such 

knowledge and implement strategic management regularly. 33.3% of the respondents 

have no knowledge of management models and 25,0% know and use management 

models regularly. 

 

80.6% of the respondents stated that implementing strategic management helps improve 

the performance results of the company and 66.7% of the respondents revealed that 

using management models helps improve the performance results of the company. This 

Master’s thesis helps Estonian organic farming companies understand what strategic 

management and management models entail, as well as to determine the opinion of 

Estonian organic farming companies regarding strategic management and management 

models. 

 
Keywords: sustainability, planning, effectiveness, efficiency 
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SISSEJUHATUS  
 
 

Järjest tugevnev konkurents mahepõllumajanduslikus ettevõtluses loob olukorra, kus 

ettevõtete juhid on sunnitud keskenduma tõhusama arengustrateegia loomisele ning 

rakendamisele, et luua konkurentsieelis ja tagada ettevõtte jätkusuutlikkus. Õige strateegia 

ja juhtimismudeli kasutamine aitab jõuda kiiremini eesmärgini. Töötajate ootused juhtide 

suhtes ning ettevõtte edukust määravad tegurid on muutunud võrreldes varasemaga, 

juhtkond ei pruugi paraku muudatustest teadlik olla või siis nendega kaasa minna. Eesti 

2015. aasta juhtimisvaldkonna uuringu andmed kinnitavad, et Eesti firmade 

juhtimispraktikate vallas on aastate 2010-2015 jooksul mugavustsooni pidama jäädud. 

Arvestades pideva arenguga Lääne-Euroopa ettevõtetes ja muutunud ootustega töökoha ja 

juhtide suhtes on aeg hakata juhtimispraktikaid ümber kujundama.  

Strateegilist juhtimist ning juhtimismudelite kasutamist käsitlevaid uurimusi ei ole eriti 

palju läbi viidud. Gunn ning Williams (Gunn, Williams 2007: 201) väidavad, et mõiste 

“strateegia” kasutamine on muutunud väga levinuks ja seda kasutab nii avalik kui ka 

erasektor, kuid juhtimismudelite kasutamist kirjeldavaid uurimusi on väga vähe. Suuremas 

osas käsitlevad läbiviidud uurimused suurettevõtete toimimist, kuna strateegilist juhtimist 

peetakse eelkõige suurte ettevõtete tegevusalaks. Magistritöö autor pidas vajalikuks uurida 

mahepõllumajanduslike ettevõtete suhtumist strateegilisse juhtimisse ning 

juhtimismudelite kasutamisesse tähtsustades strateegia olemasolu ka maamajanduslike 

väike- ning mikroettevõtete jätkusuutliku tegevuse tagamisel ning loodud töökohtade 

säilitamisel. Erilist tähelepanu on vaja pöörata pereettevõtete strateegiale ja strateegilise 

juhtimisele, et tagada ellujäämine, eriti praeguses majandussituatsioonis (Kirsipuu 531).  

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete 

teadlikkus strateegilise juhtimise ja juhtimismudelite kohta ning analüüsida Eesti 

mahepõllumajanduslikes ettevõtetes strateegilise juhtimise rakendamist ja 

juhtimismudelite kasutamist. 

 

Mahetootmine on kasvanud väga oluliseks valdkonnas Eesti põllumajanduses. 

Põllumajandusministeeriumi poolt välja antud teatmik Mahepõllumajandus Eestis 2014 
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(Vetemaa, Mikk 2015: 4,10) kirjeldab mahetootmist Eestis ning kinnitab, et mahetootmine 

on kiiresti laienenud, mahemaa pind on viimase 10. aastaga kasvanud 3,4 korda. Iga 

aastaga suureneb mahetöötlejate ja -turustajate arv. Suureneb ka mahetoidu müük. 

Mahepõllumajandusega tegelevaid ettevõtteid oli 2014. aastal 1542. 

 

Magistritöö autori hüpotees on, et Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtjate teadlikkus 

strateegilise juhtimise ja juhtimismudelite kohta ning nende kasutamine ei ole piisav ning 

mitte kõik mahepõllumajanduslike ettevõtete juhid ei rakenda strateegilist juhtimist ega 

kasuta juhtimismudeleid ettevõtte tegevuse planeerimisel. 

 

Lähtudes magistritöö eesmärgist on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

 

1. koostada küsimustik ja läbi viia küsitlus ning analüüsida saadud tulemuste põhjal 

Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete teadlikkust strateegilise juhtimise ning 

juhtimismudelite kohta;  

2. interpreteerida tulemusi Eesti mahepõllumajanduslikes ettevõtetes strateegilise 

juhtimise rakendamise ning kasutatavate juhtimismudelite hetkeolukorrast; 

3. uurida põhjuseid, mis takistavad Eesti mahepõllumajanduslikel ettevõtetel 

rakendada strateegilist juhtimist ja kasutada juhtimismudeleid; 

4. võrrelda Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete tulemusi Eesti väikeettevõtete 

tulemustega. 

 

Magistritöö koosneb kahest peatükist: teoreetiline ning empiiriline peatükk. Magistritöö 

teoreetiline osa koosneb kolmest alapeatükist. Esimene alapeatükk annab ülevaate 

strateegilise juhtimise arengust, definitsioonist ning eesmärgist. Teine alapeatükk annab 

ülevaate strateegilise juhtimise protsessist ning juhtimismudelite olemusest ja eesmärgist. 

Kolmas alapeatükk kirjeldab mahepõllumajanduslikku tootmist Eestis ning annab 

lühiülevaate väikeste ettevõtete juhtimise olemust ning eripäradest. 

 

Magistritöö empiiriline osa koosneb neljast alapeatükist. Esimene alapeatükk annab 

ülevaate uurimuse metoodikast ning valimist. Teine alapeatükk annab ülevaate Eesti 

mahepõllumajanduslike ettevõtete teadlikkuse ja strateegilise juhtimise rakendamise kohta 

ning kirjeldab nimetatud juhtimissuunaga tegelemist takistavaid tegureid. Kolmas 

alapeatükk annab ülevaate Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete strateegilise juhtimise 
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protsesside ja juhtimismudelite teadlikkuse ning nende kasutamise kohta. Lisaks kirjeldab 

kolmas alapeatükk juhtimismudelitega tegelemist takistavaid põhjuseid. Neljandas 

alapeatükis toob magistritöö autor välja peamised järeldused ning ettepanekud 

mahepõllumajanduslikele ettevõtetele. 

 

Magistritöö empiiriline osa keskendub strateegilise juhtimise ja juhtimismudelite 

kasutamise uurimisele Eesti mahepõllumajanduslikes ettevõtetes. Uurimuse teostamiseks  

koostas töö autor ankeetküsitluse, mis koosnes 20 küsimusest. Tulemuste paremaks 

tõlgendamiseks oli küsimustikku lisatud ka avatud vastustega küsimusi. Uurimistöö 

sihipäraseks valimiks olid Eesti mahepõllumajanduslikud tootjaid. Valimist eraldati 

eraisikud ning mittetulundusühingud. Tulemuste analüüsi teostas magistritöö autor 

kasutades programme MS Excel ning IBM Statistics 19. Lisaks tulemuste 

interpreteerimisele ning analüüsile leidis töö autor erinevate näitajate vahelisi statistilisi 

seoseid Spearman’i astakkorrelatsiooni kaudu. 

Uurimus koosneb järgmistest etappidest: internetipõhise ankeetküsitluse koostamine ja 

kooskõlastamine; valimi koostamine ning segmenteerimine; küsimustiku testimine ja 

korrektuuride sisseviimine; küsitluse läbiviimine; küsitluse tulemuste analüüs ning 

ülevaate koostamine.  

Magistritöö autor tänab esmajoones kõiki internetiküsitlusele vastajaid ning 

ankeetküsimustiku testimise läbiviinud ettevõtteid pühendatud aja eest, kuna ilma nendeta 

ei oleks antud töö valminud. Töö autor tänab enda juhendajat Jüri Kruseallet 

professionaalse juhendamise eest ning Argo Moori hinnangu eest internetipõhise 

ankeetküsitluse valmimisel.  
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1. STRATEEGILISE JUHTIMISE NING 
JUHTIMISMUDELITE ARENG JA EESMÄRK 

 

 1.1 Strateegilise juhtimise olemus 
 

Strateegiline juhtimine on ühendav ja terviklik juhtimissuund, mis on tulevikku suunatud 

eesmärgiga saavutada püstitatud eesmärk. Et mõista strateegilise juhtimise olemust ning 

eesmärki, tuleks lahti mõtestada strateegia mõiste erinevate autorite seisukohast. 

Strateegilise juhtimise käsitlemist teadusliku uurimisvaldkonnana peetakse varaseks 

nähtuseks. Ajalooliselt seostub strateegiline juhtimine eelkõige sõjandusega. 

 

Leimann et al (Leimann et al 2003: 33) ütlevad, et militaarse strateegilise mõtlemise 

juured pärinevad varajasest ajaloost. Juba enne meie ajaarvamist peeti sõdu 

professionaalsete armeede vahel ja nende käigus arendati militaarseid strateegiaid. 

Strateegia mõiste on pärit Vana-Kreekast ja esialgu leidis ta kasutamist peamiselt 

sõjapidamiskunsti tähenduses. Strateegideks nimetati Kreeka väepealikuid. Hellenismi 

perioodil täitsid strateegid ka haldusametnike kohustusi, olles näiteks provintside 

asehalduriteks. Antud väite põhjal võib kinnitada, et strateegiline mõtlemine on olnud edu 

tagamiseks vältimatu juba väga ammu ning strateegilist mõtlemist eeldati eelkõige 

pealikelt ehk juhtidelt. 

 

Strateegiline juhtimine kui juhtimise suund on arenema hakanud siiski hiljem. Ettevõtluse 

kontekstis on strateegilise juhtimise kontseptsioon laiemalt kasutusele võetud pärast II 

maailmasõda, kui ettevõtted pidid üha rohkem hakkama arvestama kiiresti muutuva ja 

konkurentsitiheda keskkonnaga (Bracker 1980 ref Talvet 2013: 8). Guerras-Martin et al 

(Guerras-Martin et al 2014: 69) kirjutavad, et strateegilise juhtimise suund sai tuntuks 

1960. aastatel, juured ulatuvad esimeste väljaanneteni aastatel 1962 (Chandler), 1965 

(Ansoff) ning 1971 (Andrews). Sellest ajast peale on strateegiline juhtimine arenenud 

märgatava kiirusega, muutudes küpseimaks ning konsolideeritumaiks valdkonnaks 

juhtimises. Ka Koch (Koch 2007: 18) nõustub, et strateegia uurimine ja strateegilise 

mõtlemise mikroökonoomiliste intellektuaalsete aluste areng sai alguse juba Alfred 

Chandlerí ajal, kes oli aktiivne ja mõjukas alates 1950ndate aastate lõpust. Tema 1962. 
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aastal ilmunud raamat “Strategy and structure” pakub, et korporatsioonid peaksid 

strateegia välja töötama enne, kui nad hakkavad struktuuri looma. Ta defineerib strateegiat 

kui pikaajaliste sihtide ja eesmärkide seadmist, tegevuskursside määratlemist ja ressursside 

jaotamist eesmärkide saavutamiseks. Siiski märgib Koch (Ibid 2007: 18) lisaks, et 

vaieldavalt ulatuvad strateegia juured palju kaugemale, näiteks General Motorsí 

reorganiseerimiseni Alfred Sloaní poolt 1921. aastal.  

 

Leimann et al toovad välja fakti, et strateegia oli kasutusel juba Vana-Kreekas ning 

peamiselt sõjanduses samas kui Koch viitab strateegia väidetavaks algusajaks 1920. aastate 

alguse. Vastuolu algusaja suhtes on eeldatavasti põhjustatud asjaolust, et Leimann peab 

silmas strateegiat kui üldist tegevust, mis koosnes mõnest strateegilisest tegevusest nagu 

näiteks tegevuskava koostamine ning jälgimine. Koch mõtleb strateegia all juba terviklikku 

strateegilist juhtimist, mis hõlmab kõiki strateegilise juhtimise protsesse. 

 

Nag et al (2007: 936) peavad alguseks 1979. aastat, kui Schendel ja Hofer (1979) 

nimetasid ettevõtte juhtimise poliitika strateegiliseks juhtimiseks ning pakkusid välja uue 

paradigma, mis keskendus strateegia kontseptsioonile. Sellest ajast peale on teadlased 

pööranud väga suurt tähelepanu nimetatud valdkonnale ning viinud läbi arvukaid analüüse 

(Rumelt, Schendel, Teece 1994; Saunders, Thompson 1980; Schendel, Cool 1988). 

Läbiviidud uurimused on põhiliselt püüdnud uurida intellektuaalset kõikumist ning on 

olnud suunatud valdkonnaga seotud teooriale.  

 

Nii Guerras-Martin et al kui ka Koch peavad strateegilise juhtimise alguseks 1960. aastate 

algust ning algatajaks Alfred Chandlerit oma eristuva mõtlemisviisiga, mis pani aluse uue 

juhtimissuuna arengule. Nag et al nimetavad strateegilise juhtimise alguseks 1979. aastat 

ning algatajateks Schendelit ja Hoferit. Eeldatavasti võib strateegilise mõtteviisi algusajaks 

pidada siiski 1950ndate aastate lõppu ning algatajaks Alfred Chandlerit, kuna just tema 

viitas sellele, et strateegiline juhtimine algab põhistrateegia määratlemisest.  

 

Olenemata vaieldavast strateegilise juhtimise algusajast ning nimetatud mõtlemisviisi 

algatajast, on strateegiline juhtimine saanud väga suurt tähelepanu ning erinevad autorid 

mõtestavad ja defineerivad strateegilise juhtimise mõistet erinevalt. Strateegilist juhtimist 

peetakse väga suureks teadmiste kogumiks, mis hõlmab paljusid erinevaid valdkondi. 

Guerras-Martin et al (Guerras-Martin et al 2014: 70) kinnitavad, et strateegiline juhtimine 
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on muutunud suureks teadmiste kogumiks, nii teoreetiliste, empiiriliste kui ka metoodiliste 

teadmiste kogumiks. Nag et al (Nag et al 2007: 935) kirjeldavad erinevaid valdkondi, mis 

hõlmavad strateegilist juhtimist kinnitades strateegilise juhtimise laiahaardelisust. 

Strateegilise juhtimise põhimõtetega kattuvad mitmed teised tugevad valdkonnad, näiteks 

majandus, sotsioloogia, turundus, rahandus ning psühholoogia (Hambrick 2004 ref Nag et 

al 2007: 935) ning strateegilise juhtimisega seotud isikud on omandanud teadmisi väga 

erinevates valdkondades, näiteks ökonoomika, strateegiline juhtimine, organisatsiooni 

käitumine, turundus jne.  

 

Tabelis 1 on välja toodud erinevate autorite definitsioonid mõiste “strateegiline juhtimine” 

kohta perioodil 1979-2012.  

 

Tabel 1. Strateegilise juhtimise tähendus erinevate autorite tõlgenduses (Margretta 2012; 

Nag et al 2007: 954; Thompson et al 2006: 15) 

 

Autor Määratlus 

Schendel, Hofer (1979) Strateegiline juhtimine on protsess, mis tegeleb 
organisatsiooni ettevõtlikkusega, 
organisatsiooni uuendamise ning kasvuga ning 
veelgi täpsemalt, mis tegeleb organisatsiooni 
tegevusele suunatud strateegia arendamise 
ning kasutamisega. 

Bracker (1980) Strateegiline juhtimine eeldab sise- ning 
väliskeskkonna analüüsi, et saavutada 
eesmärgid läbi ressursside kasutamise 
maksimeerimise. 

Jemison (1981) Strateegiline juhtimine on protsess, mida 
keerulise struktuuriga ettevõtete tegevjuhid 
kasutavad, et läbi selle areneda ning teha 
kindlaks ettevõtte pädevused, võimalused ja 
keskkonnast tulenevad piirangud. 

Smircich, Stubbart (1985) Strateegiline juhtimine on ettevõtte loomine- 
organisatsiooni tegevust hõlbustavate 
süsteemide välja töötamine ja säilitamine. 

Fredrickson (1990) Strateegiline juhtimine keskendub sellistele 
probleemidele, millega tegelevad tegevjuhid 
või osakondade juhid. 

Rumelt et al (1994) Strateegiline juhtimine on organisatsioonide 
liikumise suund, eelkõige äriettevõtete. See 
hõlmab teemasid nagu näiteks juhtkonna 
probleemide lahendamine või ettevõtte 
edule/ebaedule põhjuste leidmine. 

Bowman et al (2002) Strateegilise juhtimise valdkonda saab 
käsitleda kui probleemide lahendamisele ning 
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konkurentsieelise loomisele ja säilitamisele 
keskendunud valdkonda. 

Thompson et al (2006) Ettevõtte strateegia ning strateegiline juhtimine 
on äri kasvatamise, turupositsiooni 
määratlemise, klientide meelitamise ja 
võitmise, eduka konkureerimise, tegevuste 
optimeerimise ning eesmärkide saavutamiseks 
loodud mänguplaan. 

Margretta (2012) Strateegiaks võib nimetada iga plaani või 
programmi ning nii enamik inimesi ka teeb. 
Kuid hea strateegia, selline, mis annab 
suurepäraseid majanduslikke tulemusi, on 
midagi muud. Laias laastus on strateegia 
vastumürk konkurentsile.  

 

Tabelis 1 on välja toodud erinevate autorite nägemus strateegilisest juhtimisest. Nii 

Bracker (1980) kui ka Jemison (1981) leiavad, et strateegiline juhtimine on tugevalt seotud 

sise- ning väliskeskkonna analüüsiga ehk läbi strateegilise juhtimise määratakse ära 

ettevõtte ohud, piirangud, võimalused ning pädevused. Fredrickson (1990), Rumelt et al 

(1994) ja Bowman et al (2002) viitavad sellele, et strateegiline juhtimine on valdkond, mis 

tegeleb probleemide lahendamisega. Kõige enam eristub enda arvamusega Margretta 

(2012), kes väidab, et strateegia on eelkõige vastumürk konkurentsile, rõhutades 

konkurentsieelise loomise olulisust. Lisaks toob töö autor võrdluseks juurde Hameli ja 

Prahaladí (Hamel, Prahalad 2001) väite, strateegia on juhtide püüd heita pilk tulevikku, 

ennetada tulevaid muutusi ja nendeks valmis olla. Hutton (Hutton 2002) leiab, et strateegia 

on protsess, millega juhtkond otsustab ressursside jaotuse, plaan ja tegevuskava tulevikuks 

ning suunanäitaja. 

 

Töö autor nõustub tabelis 1 välja toodud autorite definitsioonidest kõige enam Thompson 

et al definitsiooniga, mis kirjeldab kokkuvõtvalt kõiki valdkondi, mida strateegilise 

juhtimise rakendamine mõjutab. Strateegilist juhtimist võib pidada eelkõige läbimõeldud 

ning eesmärgipäraseks tegevuskava jälgimiseks maksimaalsete tulemuste saavutamise 

nimel ning konkurentsieelise loomine on vaid üks osa sellest. 

 

Mõnel juhul on strateegiat käsitletud kui üldist kirjeldust käitumisest ja asutavatest 

sammudest, mille abil ettevõte kavatseb oma eesmärgid saavutada. Strateegia 

käsitlemiseks on veel järgmised võimalused: 

 

1) strateegia kui perspektiiv- strateegia tugineb missiooni ja visiooni määratlemisele; 
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2) strateegia kui positsioon- langetatakse teatud põhiotsustused, kuidas end 

tegevusharus positsioneerida; 

3) strateegia kui plaan- määratletakse tegevuse eesmärgid ja püütakse need 

läbimõeldud tegevuse läbi saavutada; 

4) strateegia kui tegevusmall- otsustatakse, kuidas toimida, vastavalt tagasisidele 

viiakse sisse korrektsioone. (Leimann et al 2003: 12) 

 

Bradford ja Duncan (Bradford et al 2001: 1 ref Hellenurme 2008: 10-11) toovad välja 

kolm küsimust, millega kõik strateegilise plaaneerimisega tegelevad juhid mingis juhtimise 

etapis kokku puutuvad: 

 

1. Mida me teeme? 

2. Kelle jaoks me seda teeme? 

3. Mille poolest me oleme parimad? 

 

Jüri Sakkeus (Sakkeus 2004: 48 ref Hellenurme 2008: 11) viitab sellele, et hea strateegia 

on tervik- selle erinevad osad sobivad kokku ning vastavad neljale küsimusele: 

 

1. Millises äris me tegutseme? 

2. Kes on meie kliendid? 

3. Millist väärtust me neile pakume? 

4. Kuidas me seda teeme? 

 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et nii Bradford et al kui ka Sakkeus tõstatavad sarnased 

küsimused ning ettevõtete juhid, kes tegelevad strateegilise planeerimisega, puutuvad 

kokku juhtimise erinevates etappides just selliste küsimustega. Kõige enam nõustub töö 

autor Johnsoni ja Scoles (Johnson, Scoles 2008 ref Hellenurme 2008: 11) tõstatatud 

küsimustega, kuna need määratlevad kõige täpsemalt ära ettevõtte positsiooni 

juhtimisstruktuuris: 

 

1. Kuhu tahetakse pikaajalise äriga jõuda? (suund) 

2. Missugustel turgudel peaks ettevõte konkureerima ja missugused tegurid valitsevad 

turgudel? (turud, tegevused) 

3. Kuidas peaks ettevõte käituma paremini kui konkurendid? (eelis) 



	 15	

4. Milliseid ressursse (oskused, kogemused, teadmised, rahandus, suhted, tehniline 

kompetents, rajatised) on vaja, et olla konkurentsivõimeline? (ressursid) 

5. Millised välised ja keskkondlikud tegurid mõjutavad ettevõtte võimet 

konkureerida? (keskkond) 

6. Millised on inimeste ootused ja väärtused, kellel on võimu ettevõttes ja selle 

ümber? (omanikud) 

 

Leimann et al käsitluse põhjal võib strateegiat kokkuvõtvalt nimetada perspektiiviks, 

positsiooniks, plaaniks ning tegevusmalliks, nimetades ära kõik olulised märksõnad, mida 

strateegia hõlmab. Perspektiiviks on eesmärk, kuhu ettevõte jõuda soovib, positsiooniks on 

koht, kus ettevõte asub, plaaniks on tegevuskava, mida ettevõte jälgib, et saavutada 

perspektiiv ning tegevusmall on tegevuse raamistik, mis määrab ära, kuidas ettevõte 

tegutseb ning millisele infole toetub ja reageerib. 

 

Muutudes keskseks küsimuseks konkurentsieelise loomisel ning säilitamisel uues 

maailmamajanduses, on strateegiline juhtimine saanud viimastel aastatel märkimisväärselt 

palju tähelepanu juhtimisalases kirjanduses (Mert et al 2013: 197). Polowczyk (Polowczyk 

2012: 81) ütleb, et strateegiline juhtimine kui uurimus on üks olulisemaid ja tsiteeritumaid 

teemasid ning omab väga olulist osa ettevõtte ning juhtimise kõikidel tasanditel. 1960. 

aastate alguses oli raske leida ettevõtte aruannetest sõna strateegia, kuid täna on olukord 

muutunud vastupidiseks. Strateegiat mainitakse pidevalt, kuid strateegia eesmärki ei ole 

täpselt kindlaks määratud. 

 

Strateegia esmaeesmärk on võita konkurentsieelis. Selleks peab ettevõte koostama 

strateegia, mis loob täiendavaid ressursse ja võimeid ning kindlustab ettevõttele pikaks 

ajaks kindla koha konkurentsis, kusjuures kindlasti on tarvis kaasata kõigi tasandite 

strateegiaid. (Alas 2005: 67) Porter on öelnud, et strateegiline konkureerimine tähendab 

seda, et ettevõte valib konkureerimiseks teistsuguse tee. Selle asemel, et konkureerida 

parimaga, tuleks rõhutada hoopis unikaalsust. See kontseptsioon hõlmab endas täielikult 

ettevõtte väärtust ning selle loomist. (Margretta 2012: 29) Ettevõtte väärtuse loomisel ning 

mõtestamisel määrab ettevõtte juht ära enda ettevõtte tugevused, mis väärtuse 

moodustavad. Just nendele tugevustele tuleks ettevõttel keskenduda jätkusuutliku tegevuse 

planeerimisel. 
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Nii Alas, Mert et al kui ka Margretta  rõhutavad strateegia esmaeesmärgina 

konkurentsieelise loomist. Margretta toob välja olulise punkti väljendades Michael Porteri 

nägemust konkurentsieelise loomisest: selle asemel, et hävitada konkurenti, tuleb muutuda 

tugevamaks, esile tuua enda ettevõtte tugevused ja unikaalsus, mitte keskenduda 

konkurendi vigade rõhutamisele.  

 

Strateegilist juhtimist peetakse fundamentaalseks põhjuseks, mis selgitab ettevõtete 

edukust või läbikukkumist (Rumelt et al 1994 ref Guerras-Martin et al 2014: 70). 

Polowczyk (Polowczyk 2012: 82) kinnitab, et strateegiline juhtimine eksisteerib enda 

olulisuse pärast. Markides (Markides 2000: 145-150) rõhutab, et ilma emotsionaalse 

pühendumise saavutamiseta ebaõnnestuvad ka parimad strateegiad.  Strateegiline suund 

äriettevõtetes on moodsas ühiskonnas rikkuse loomise keskmes. Strateegilise juhtimise 

ilmne nõrkus näib olevat tema tugevus. Strateegiline juhtimine toimib intellektuaalse 

vahendamise üksusena, mis võimaldab valdkonnaga tegeleda samaaegselt erinevate 

erialade inimestel ilma, et nad oleksid rõhutud spetsiifilise domineeriva teoreetilise või 

metoodilise süsteemi poolt. Töö autor nõustub väitega, et strateegiline juhtimine on 

muutunud 21. sajandi ühiskonnas rikkuse loomise vahendiks olles lisaks arvamusel, et 

majanduslik heaolu on vaid üks kaasnevatest hüvedest. Lisaks teavad ettevõtted nii enda 

tugevusi kui ka nõrkusi luues võimaluse teha valikutel strateegilise otsusi. 

 

Nii Mert et al kui ka Guerras-Martin et al viidatud seisukohtade põhjal võib välja tuua, et 

strateegiline juhtimine on oluline juhtimissuund tänapäeva maailmamajanduses 

saavutamaks konkurentsieelist ning ettevõtte edukust ja jätkusuutlikust, rõhutades samas 

ka muutunud majanduskeskkonda. Polowczyk märgib samuti ära moodsa ühiskonnaga 

sobitumise olulisuse. Olukord ühiskonnas ning majanduses on oluliselt muutunud ja 

ettevõtetel tuleb senised juhtimisvõtted objektiivselt üle hinnata ning vajadusel välja 

vahetada. Samuti peavad ettevõtted olema piisavalt paindlikud, et muutuva 

majanduskeskkonnaga võimalikult kiiresti kohaneda. 

 

Ettevõtete arendamine on majanduse jätkusuutlikkuse tagamise strateegiline eesmärk, 

selline mõtteviis saab elujõuliseks ainult tänu põhjalikule analüüsile, mis ühineb 

konkreetsetele majanduslikele aspektidele ning tegevuste kogumile, mille eesmärgiks on 

vältida ebaõnnestumist ning tugevdada juhtide poolt võetud arengusuundi. Pop Zenovia ja 

Borza (Pop Zenovia, Borza 2013) toovad välja põhjused, miks strateegilist juhtimist osades 
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ettevõtetes ei kasutata. Parem eestvedamine tagab parema strateegia, kuid mõnikord 

infopuudus, eelkõige väliskeskkonna kohta, pidevalt toimuvad kiired ja radikaalsed 

muutused, poliitilised probleemid ja strateegia elluviimise keerukus või elluviimisega 

kaasnevad kulud välistavad nii tulemusliku eestvedamise kui ka strateegia.  

 

Strateegiline juhtimine on suund, mis hõlmab erinevaid valdkondi olles kasutusalalt 

piiritlemata. Strateegilise juhtimise mõistet on defineeritud väga erinevalt, kuid olenemata 

erinevatest käsitlustest on strateegilise juhtimise olemus sarnane. Sageli tuuakse 

strateegilise juhtimise esmaeesmärgina välja konkurentsieelise loomise ning konkurentide 

seljatamise, kuid strateegiline juhtimine hõlmab endas erinevaid strateegilise juhtimise 

protsesse ning edu on saavutatav vaid kõikide etappide läbimisel. Konkurentsieelise 

loomine on vaid üks strateegilise juhtimise osadest. Vaid järjepidev strateegilise suuna 

jälgimine on tulemuslik, kuid ettevõtted ei tohi unustada, et arvestada tuleb ettevõtte 

ressurssidega ning eesmärkidega. Lisaks strateegilise juhtimise protsesside läbimisele, on 

oluline mõista, mida ettevõte saavutada tahab ning milline strateegilise juhtimise 

juhtimismudel antud olukorras optimaalseim on. Järgnev peatükk kirjeldab strateegilise 

juhtimise protsessi ning mõtestab lahti juhtimismudelid.  

 

 1.2 Strateegilise juhtimise protsess ning juhtimismudelid 
 
 
Strateegiline juhtimine koosneb erinevatest protsessidest moodustades ühtse terviku. 

Rakendades strateegilist juhtimist, on üheks oluliseks eelduseks protsesside mõistmine 

ning õigete mudelite valimine ja kasutamine. Et lihtsustada juhtimismudelite 

laiahaardelisuse mõistmist, on antud peatükis välja toodud joonis, mis väljendab õige 

juhtimismudeli valikuni jõudmist ning tabel, mis interpreteerib erinevate juhtimismudelite 

ressursimahtu, et muuta juhtimismudeli valik lihtsamaks. 

 

Karjus (Karjus 2003: 207) ütleb, et kuigi edukad strateegiad põhinevad sageli millelgi 

täiesti ettearvamatul, millelgi, mis lõhub kehtivaid arusaamu ja norme, on nad alati läbi 

mõeldud, et luua kõikehõlmavat raamistikku ennustamatutele protsessidele. Lähtudes 

sõjapidamise lõpliku kasu printsiibist, on strateegia ülesanne suunata mõtlemine selle 

printsiibi alla, esitades küsimuse, milline on lühim ja kindlaim tee eesmärgini. Millised 

valikud tagavad kõige suurema tõenäosusega meie õnnestumise ja eesmärkide täitmise? 
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Seetõttu on strateegia põhjendatud teadmine nendest valikutest, mis määravad soovitud 

lõplikku kasu.  

 

On oluline mõista ning kindlaks määrata, milline strateegilise juhtimise lähenemisviis aitab 

juhil saavutada püstitatud eesmärke (Mert et al 2013: 198). Ettevõtte tegevuse strateegiline 

planeerimine on arenduse ning efektiivsete juhtimisotsuste tegemise baas (Kataev et al 

2014:571). Mert et al ning Kataev et al märgivad ära juhtimismudelite ning strateegilise 

planeerimise protsessi olulisuse. Õige juhtimisviisi ja –mudeli valik aitavad ettevõttel 

jõuda püstitatud eesmärgini. Kataev et al (2014: 573) toovad lisaks välja, et strateegiline 

planeerimine võib vähendada väliskeskkonnast tulenevaid ebakindlusi, mis omakorda 

mõjutavad ettevõtte tegevust. Strateegiliste plaanide rakendamine võimaldab ettevõttel 

keskenduda arenguga seotud põhiliste ülesannete lahendamisele.  

 

Ettevõtte strateegia väljatöötamise ning täideviimise juhtimisprotsess koosneb viiest 

integreeritud etapist (Gamble, Thompson 2011: 15): 

 

1) strateegilise visiooni väljatöötamine, mis kajastaks ettevõtte tulevikku ning 

väljavaateid; 

2) eesmärkide püstitamine, mis võimaldab mõõta strateegilise visiooni saavutamise 

nimel tehtavaid edusamme; 

3) strateegia väljatöötamine, tänu millele on võimalus täita püstitatud eesmärgid; 

4) väljatöötatud strateegia tulemuslik ning efektiivne täideviimine; 

5) tulemuslikkuse hindamine ning parendusmeetmete kasutusele võtmine, et tagada  

ettevõtte pikaajaline suund, strateegia, eesmärgid või eesmärkide elluviimine.  

 

Joonisel 1 on välja toodud Kinicki ja Williamsi nägemus strateegilise juhtimise protsessi 

etappidest. 

 

 

Joonis 1. Strateegilise juhtimise protsessi viis etappi (Kinicki, Williams 2008: 146) 

1. Ettevõtte 
missiooni  
ja visiooni 
loomine 

2. Põhistrateegia 
formuleerimine 

3. Strateegiliste ning 
taktikaliste plaanide 

formuleerimine 

4. Strateegiliste 
plaanide 
elluviimine 

5. Tulemuste 
kontrollimine 
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Nii Gamble ja Thompson kui ka Kinicki ning Williams toovad välja viis strateegilise 

juhtimise protsessi etappi, milleks on ettevõtte missiooni ja visiooni loomine, 

põhistrateegia formuleerimine, strateegiliste ning taktikaliste plaanide formuleerimine, 

strateegiliste plaanide elluviimine ja tulemuste kontrollimine. Gamble ja Thompson toovad 

tulemuslikkuse hindamise kõrval lisaks esile ka parendusmeetmete kasutusele võtmise. 

Eraldi mainitakse ka sageli ettevõtte väärtuse loomist. Strateegilise juhtimise protsess on 

toimiv vaid kõikide etappide läbimisel ning jälgimisel. Olulise punktina tuuakse sageli 

välja just tulemuste kontrollimise, et veenduda valitud põhistrateegia sobilikkuses ning 

tulemuslikkuses. Magistritöö autor peab ettevõtte missiooni ja visiooni loomise juures 

oluliseks välja töötada kindlasti ettevõtte väärtused. 

 

Strateegilise juhtimise vahendeid võib kirjeldada kui kontseptsioone, analüütilist 

raamistikku, tehnikaid ja meetodeid, mis aitavad juhtidel strateegilisi otsuseid langetada. 

Strateegilise juhtimise vahendite, kui juhtimisalaste otsuste vastuvõtmise abimehhanismi, 

olulisust on rõhutanud mitmed autorid (Clark  1997, Dyson 1990, Langley 1988, Webster 

et al 1989). Clark mainib 1997. aasta väljaandes, et strateegilise juhtimise juhtimismudelid 

ei ole kahjuks eriti tuntud. Clark (1997) usub, et strateegilise juhtimise vahendite roll ei ole 

laialdaselt tuntud. Liedtka (1998) toetab Wee ja Farley (1989) seisukohta, et strateegilise 

juhtimise vahendite kasutamine on oluline ettevõtte planeerimise mehhanismis. Poister ja 

Streib (2005) usuvad, et planeerimine tagab süstemaatilise protsessi, et koguda 

informatsiooni ning võimaldab juhtidel sobitada ettenägelikku mõtlemist, objektiivset 

analüüsivõimet ning panna paika tegevuskava, mis tagab pikas perspektiivis ettevõtte 

elujõu ning tulemuslikkuse. (Gunn, Williams 2007: 201-202). 

 

Afonina (Afonina 2015) väidab, et strateegilise analüüsi vahendid ja tehnikad omavad 

olulist rolli strateegia ning strateegia protsessi mõistmisel. Gunn ja Williams (Gunn, 

Williams 2007: 202) kinnitavad Afonina seisukohta öeldes, et juhtimismudelite mõistmine 

ning kasutamine on oluline kolmel põhjusel. Esiteks näitab mudelite kasutamine juhtide 

motivatsiooni saavutada ettevõtte tegevuses paremaid tulemusi. Teiseks saavad mudelid 

viitavaks aluspõhjaks protsesside juurutamisel. Kolmandaks aitavad mudelid 

akadeemikuid ja praktiseerijaid liikumisel normatiivse-ratsionaalse lähenemise juurest 

humanistlikuma-kogemuslikuma lähenemise poole. Strateegiliste juhtimismudelite 

kasutamist ettevõtetes on kõige objektiivsem interpreteerida praktika baasil. 
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Thompson et al (Thompson et al 2006: 382-392) ütlevad, et äris mängivad võitjad karmilt 

ning ei vabanda selle pärast. Nad toovad välja viis konkurentsi võitvat strateegiat. Nendeks 

on: 1) rivaali kasumi laastamine; 2) uhkusega mängimine; 3) konkurendi eksitamine; 4) 

massiivse jõu valla päästmine; 5) konkurendi kulude tõstmine.  

 

Sille Talvet (2013) toob enda uurimuses välja mudeli (joonis 2), mis näitab, kuidas 

ettevõtja peaks jõudma sobiva juhtimismudeli valikuni. Nimetatud mudel koosneb neljast 

osast, milleks on strateegilise juhtimise protsessi osa (1), juhtimismudeli kasutusala (2), 

juhtimismudeli kasutusvaldkonna (3) ning ressursivajaduse määratlemine (4). 

 

 
Joonis 2. Juhtimismudeli valiku tegemise alused ja protsess (Talvet 2013: 23) 

 

Esimeses etapis tuleks juhil ära määrata, millises strateegilise juhtimise protsessi osas ta 

on. Protsessi osad on joonisel 2 jaotatud neljaks osaks: strateegiliseks analüüsiks ja 

positsioneerimiseks, strateegia formuleerimiseks, strateegia rakendamiseks ning strateegia 

tulemuslikkuse hindamiseks. Oluline on mõista, millist juhtimismudelit mingis protsessi 

osas kasutada. Järgmiseks etapiks on juhtimismudeli kasutusala määratlemine, kas otsuste 

vastu võtmine või andmete kogumine. Kolmas etapp on juhtimismudeli kasutusvaldkonna 

1.

•Strateegiline analüüs ja positsioneerimine
•Strateegia formuleerimine
•Strateegia rakendamine
•Strateegia tulemuslikkuse hindamine

2. 
•Otsuste vastuvõtmine
•Andmete kogumine

3. 

•Finantstulemuste parandamine
•Kliendibaasi kasvatamine
•Tegevuspotensiaali tugevdamine
•Konkurentsipositsiooni parandamine
•Organisatsiooni efektiivsuse tõstmine

4. 

•Inimressurss, sh. oskused
•Ajaline ressurss
•Finantsid
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kinnitamine. Kasutusvaldkondi on joonisel 2 nimetatud viis. Viimane ehk neljas etapp on 

ressursivajaduse määratlemine. Ettevõttel tuleb hinnata nii inimressurssi, ajalist ressurssi 

kui ka finantse. Neljanda etapi läbimisel jõutakse sobiliku juhtimismudelini. 

Ressursivajaduse määratlemine on oletuslikult kõige määravam osa põhjusel, et ettevõtete 

resursid on kindlalt piiratud, nii inimressurss, aeg kui ka finantsressurss. 

 

Tabelis 2 on antud ülevaade erinevate juhtimismudelite ressursimahust. Juhtimismudeli 

valikul on oluline analüüsida erinevate juhtimismudelite ressursivajadust. 

  

Tabel 2. Strateegilise juhtimise mudelid vastavalt nende ressursimahule (Talvet 2013: 21) 

                   
Juhtimismudel Ajaline ressurss Inimressurss (sh. 

teadmised) 
Finantsressurss 

Kliendisuhete juhtimine keskmine keskmine keskmine 
Kriitiliste edufaktorite 
määratlemine 

keskmine keskmine madal 

Kulude-tulude analüüs madal madal madal 
Missiooni ja visiooni 
määratlemine 

madal keskmine madal 

PEST(LE) analüüs kõrge keskmine kõrge 
Porteri 5 konkurentsijõu 
analüüs 

keskmine keskmine kõrge 

Strateegilistes liitudes 
osalemine 

keskmine keskmine madal 

SWOT analüüs kõrge keskmine keskmine 
Tasakaalus tulemuskaart kõrge keskmine keskmine 
Teenuste sisseotsmine madal madal keskmine 
Terviklik 
kvaliteedijuhtimine 

kõrge keskmine keskmine 

Tuumkompetentside 
arendamine 

madal kõrge kõrge 

Konkurentsivõrdluste 
teostamine/ võrdlus 
parimaga 

keskmine kõrge kõrge 

Äriprotsesside 
ümberkorraldamine 

kõrge keskmine keskmine 

 

Tabelist 2 selgub, et madala ressursimahuga juhtimismudeleid on vähe. Ainus mudel, mille 

puhul on nii ajaline ressurss, inimressurss kui ka finantsressurss madal, on kulude-tulude 

analüüs. Magistritöö autori hinnangul on väikeste ettevõtete puhul kõik ressursid piiratud 

ning mõjutavad seetõttu oluliselt erinevaid otsuseid. Võttes arvesse töö autori hinnangu, on 

kõige ebasobilikumad mudelid tuumkompetentside arendamine ning konkurentsivõrdluste 

teostamine/võrdlus parimaga. 
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Tabelis 3 on välja toodud ettevõtete rahulolu keskmised erinevate juhtimismudelitega 

Eestis, Soomes ning globaalsel tasandil. 

 

Tabel 3. Ettevõtete rahulolu juhtimismudelitega, keskmine (Talvet 2013: 26) 

 

Juhtimismudel Eesti Soome Globaalne 
Missioon ja visioon 3,86 3,76 3,91 
Äriprotsesside 
ümberkorraldamine 

- - 3,85 

Keskmine 3,73 3,31 3,85 
Kliendisuhete juhtimine - - 3,83 
Tasakaalus tulemuskaart 3,18 2,86 3,83 
Tuumkompetentsid - - 3,82 
Võrdlus parimaga - 3,03 3,82 
Strateegilistes liitudes 
osalemine 

- 3,59 3,81 

Terviklik 
kvaliteedijuhtimine 

3,70 3,49 3,80 

 
 

Tabelist 3 selgub, et kõige suurem rahulolu on nii Eestis, Soomes kui ka globaalsel tasandil 

ettevõtjatel missiooni ja visiooni loomise juhtimismudeliga. Tabelis 3 on näha sarnaseid 

hinnanguid, kuid esineb ka erinevusi nagu näiteks äriprotsesside ümberkorraldamise 

juhtimismudeli puhul, mille korral globaalselt on rahulolu keskmisest kõrgem, kuid Eestis 

ja Soomes hinnang puudub. Sarnaselt võib välja tuua rahulolu erinevuse tasakaalus 

tulemuskaardi puhul. Töö autor arvab, et rahulolu erinevuse põhjustab juhtimismudeli 

kasutamise eesmärk ning vajadus. 

 

Rigby (Rigby 2001: 144-146) uurimusest võib välja tuua, et enim kasutatavad 

juhtimismudelid on: 1) strateegiline planeerimine, 2) missiooni ja visiooni püstitamine, 3) 

võrdlusuuringud. Nimetatud juhtimismudeleid kasutati üle 75% ettevõtetes. Teadmiste 

juhtimine oli väga madalalt hinnatud juhtimismudel, kasutusega 28,5% ettevõtetest.  

 

Afonina (Afonina 2011) uurimuse tulemusel on enim kasutatavad juhtimismudelid: 1) 

SWOT analüüs, 2) klientide rahulolu uuring, 3) hinnaanalüüs. Põhjusena toob ta välja 

nimetatud mudelite rakendamise ja kasutamise lihtsuse. Samas toob ta välja, et kõige 

populaarsem on eranditult SWOT analüüs. Afonina leiab, et Porteri mõlemad mudelid, nii 

viie konkurentsijõu mudel kui ka PEST analüüs on saanud madalad hinnangud. Keskmiselt 
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kasutatavad mudelid on kulude-tulude analüüs; klientide rahulolematuse analüüs ning 

turuosa uuringud. Kõige vähem kasutatavad mudelid on võrdlusuuringud; turu 

segmenteerimine; teenuste taseme analüüs ning kasumlikkuse analüüs.  

 

Gunn ning Williams (Gunn, Williams 2007: 207-208) toovad enda uurimuse põhjal kolm 

kõige enam kasutatavat juhtimismudelit ning nendeks on: 1) SWOT analüüs, 2) 

võrdlusuuringud, 3) kriitilise eduteguri analüüs. Kõiki kolme mudelit kasutatakse üle 50% 

ettevõtetes. Kõige populaarsem on SWOT analüüs. Keskmiselt kasutatavad mudelid on 

konkurentide analüüs ning sidusrühmade analüüs. Kõige vähem kasutatavad mudelid on 

McKinsey 7 “S” mudel ning Porteri 5 konkurentsijõu analüüs. 

 

Põhinedes Sille Talveti (Talvet 2013: 27) poolt koostatud uurimusele kõige enam 

kasutatud ja suurimat rahulolu pakkunud juhtimismudelite kohta, võib välja tuua, et 

kontseptuaalseteks mudeliteks on missiooni ja visiooni määratlemine, võrdlus parimaga, 

teenuste sisseostmine ning tuumkompetentside määratlemine. Tehnilisematest 

juhtimismudelitest saab välja tuua SWOT analüüsi, Porteri viie konkurentsijõu mudeli, 

eelarvestamise ja PEST(LE) analüüsi.  

 

Kolme erineva uurimuse tulemustest tuleb esile SWOT analüüs, mis kuulub tehniliste 

juhtimismudelite alla, kuid on populaarne eelkõige lihtsuse tõttu. Sille Talveti uurimus 

põhineb Eesti väikeettevõtete tegevusel ning tulemused jagunevad kaheks: kontseptuaalsed 

mudelid ning tehnilised mudelid. Populaarseimad mudelid on missiooni ja visiooni 

määratlemine ning SWOT analüüs.  

 

SWOT-analüüs on tugevuste, nõrkuste, võimaluste ja ohtude süsteemne vastandamine. 

SWOT-maatriksi koostamisel tuleb olla eriti tähelepanelik, et õiged strateegilised tegurid 

satuksid ikka õigesse sektorisse. (Karjus 2003: 185) Alguspunkt strateegia väljatöötamisel 

on sageli SWOT analüüs, teada ka kui situatsiooni analüüs. SWOT analüüs on ettevõtte 

tugevuste, nõrkuste, võimaluste ning ohtude hindamine. (Kinicki, Williams. 2008: 187) 

 

Strateegilise planeerimise protsessid ning juhtimismudelite valik on suure tähtsusega 

ettevõtte tegevuse strateegilisel planeerimisel. Ettevõtte juhil tuleb kindlaks määrata 

protsessi osa, mudeli kasutusala, valdkond ning ressursimaht. Ressursid on piiravad tegurid 

ning seetõttu tuleb juhtidel kriitiliselt hinnata nii ajalist resurssi kui ka inim- ning 
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finantsressursi olemasolu. Võttes arvesse Eesti väikeettevõtete eelistused on enim 

kasutatavad juhtimismudelid nii kontseptuaalsed kui ka tehnilised, kuid populaarsemad on 

missiooni ja visiooni määratlemine ning SWOT analüüs. Võttes aluseks teiste autorite 

uuringud on populaarseimaks mudeliks SWOT analüüs. SWOT analüüsi nimetatakse tihti 

ka strateegia väljatöötamise alguspunktiks, kuna võimaldab ära hinnata ettevõtte 

tugevused, nõrkused, võimalused ning ohud. Mahepõllumajanduslikke ettevõtteid võib 

pidada sarnaseks väikeettevõtetega ning järgmine peatükk kirjeldab mahetootmist Eestis 

ning väikeste ettevõtete juhtimise eripärasid. 

 

1.3 Mahepõllumajandus Eestis 
 
 

Põllumajandus on olnud läbi aegade Eesti elanikkonnale oluline tegevusvaldkond, mille 

üks peamine eesmärk on jätkuvalt elanike toiduainetega varustamine. Põllumajandusameti 

andmetel alustati mahepõllumajandusliku tootmisviisiga Eestis 1989. aastal. 

Mahepõllumajandusliku tootmise alustamise põhjuseks on soov pakkuda kemikaalivaba 

toodangut ning säästa kasvukeskkonda. Esimene mahepõllumajanduse seadus valmis 1997. 

aastal. Lisaks põllumajandussaaduste tootmisele on põllumajandustootjate ülesanne tagada 

keskkonnahoid, taastuvate loodusressursside säästlik kasutamine, looduse mitmekesisuse 

säilitamine ning maapiirkondade sotsiaalmajanduslik elujõud. Kõiki neid eesmärke aitab 

saavutada mahepõllumajandus ehk ökoloogiline põllumajandus. (Mahepõllumajanduse 

arengukava aastateks 2014-2020 2014: 2) 

 

Mahepõllumajandus on traditsiooniliste põllumajandustavade säilitamine koostöös teaduse 

arenemisega. Mahepõllumajandus on keskkonnasõbralik tootmisviis, mis säilitab 

elurikkuse ja puhta vee. Mahetaimekasvatuses ei kasutata sünteetilisi mineraalväetisi ega 

tehislikke taimekaitsevahendeid. Põhilised mahepõllumajanduse nõuded on ühesugused 

kogu Euroopa Liidus (valdkonda reguleerivad Euroopa Liidu määrused), mis kehtivad nii 

taime- ja loomakasvatuses kui ka töötlemisel ja turustamisel. Lisaks tuleb 

mahepõllumajandusega tegelevatel isikutel arvestada mitmete Eesti õigusaktidega. 

Mahepõllumajandusliku tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevad ettevõtted peavad 

olema mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud. (Ibid 2014: 2) 
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Mahepõllumajanduse arengukava (Mahepõllumajanduse arengukava aastateks 2014-2020  

2014: 3) andmetel on mahepõllumajanduslik tootmine Eestis hästi arenenud: 2013. aastal 

oli 16,3% põllumajandusmaast mahepõllumajanduslikus kasutuses ning ligi 50% 

lammastest ja lihaveistest peeti mahepõllumajanduslikult. Samas suurem osa 

mahepõllumajanduslikust lihast ja piimast jõuab tarbijani mahepõllumajandusele viitavalt 

märgistamata või töödelduna koos tavapõllumajandustoodetega. Viimastel aastatel on 

mahemärgistusega toodete arv kiiresti kasvanud ning on alustatud mahetoodete turustamist 

teistesse Euroopa Liidu riikidesse. Väga oluline on, et kogu tarneahela üle toimub tõhus 

riskipõhine järelevalve. Kontrollsüsteemi auditeeritakse regulaarselt ning viiakse läbi 

järelevalveametnike koolitusi. Sellega on tarbijale tagatud kindlustunne ning usaldus 

turustatavate toodete mahepõllumajandusliku päritolu suhtes.  

 

Mahepõllumajanduslike ettevõtete arv kasvab regulaarselt igal aastal. Joonisel 3 on välja 

toodud mahepõllumajanduslike ettevõtete arv perioodil 1999-2013. 

 

 
 
Joonis 3. Mahepõllumajanduslike ettevõtete arv 1999-2013 (Mahepõllumajanduse 

arengukava aastateks 2014-2020 2014: 5) 

 

2013. aastaks oi mahepõllumajanduslike ettevõtete arv võrreldes 1999. aastaga kasvanud 

94%. Suurim kasv on toimunud aastal 2002, ettevõtete arv suurenes aastaga 214. ettevõtte 

võrra. Kõige väiksem kasv toimus aastatel 2007 ning 2008, ettevõtete arv kasvas vaid 34. 

ning 38. ettevõtte võrra, mis on 82-84% vähem kui 2002. aastal. 
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Mahepõllumajandusmaa pindala on võrreldes 2006. aastaga kahekordistunud. 2013. aasta 

lõpus oli mahepõllumajanduse registris mahepõllumajandusmaad 153 426 hektarit, millest 

üleminekuaja oli läbinud 131 610 hektarit ehk 86%. Lisaks sellele oli 2013. aastal 

mahepõllumajanduse registris taimesaaduste (taimed, seened) korjamiseks mitteharitavaid 

alasid 40 579 hektarit (2006. aastal vaid 223 hektarit). Mahepõllumajandusmaa koos 

üleminekuajal oleva maaga moodustas 2013. aastal 16% Eesti põllumajandusmaast (2010. 

aastal 12%, 2011. aastal 14%). Mahetootmine on levinum Lääne- ja Lõuna-Eestis. 

Mahetootjate arvu poolest on esikohal Võrumaa ja mahemaa pindala poolest Saaremaa. 

Maheettevõtted on aasta-aastalt suurenenud. Keskmine mahepõllumajandusmaa pindala 

ettevõttes oli 2006. aastal 67 hektarit, 2013. aastal 99 hektarit. Suurimad maheettevõtted 

olid 2006. aastal pindalaga 800 hektarit. 2013. aastal ulatus üheksa Eesti suurima 

maheettevõtte pindala üle 1000 hektari. Tõusnud on noorte tootjate huvi mahetootmise 

vastu. Mahepõllumajandusliku tootmise laienemisele on oluliselt kaasa aidanud 

mahepõllumajandusliku tootmise toetus. (Mahepõllumajanduse arengukava aastateks 

2014-2020 2014: 6) 

 

Eesti juhtimisvaldkonna uuring (Eesti juhtimisvaldkonna uuring 2015) interpreteerib 

põllumajandusettevõtete üldhinnangut stabiilsusele ja hoolimisele, arenguvajadustele, 

juhtimisele ning planeerimisele ja hindamisele. Eesti põllumajandusettevõtete hinnang on 

viiepallisüsteemis stabiilsusele ja hoolimisele 4,11, arenguvajadustele 3,44, juhtimisele 

3,30 ning planeerimisele ja hindamisele 3,0. Tulemuste põhjal võib väita, et Eesti 

põllumajanduslikud ettevõtted hindavad enim stabiilsust ja hoolimist, eeldades, et selle 

kaudu tagab ettevõte töötajate motivatsiooni ning rahulolu. Lisaks töötajate rahulolule 

tagab stabiilsus ning hoolimine ettevõtjate hinnangul ettevõtte jätkusuutlikkuse. Kõige 

madalamalt hindavad Eesti põllumajanduslikud ettevõtted planeerimist ning hindamist, mis 

viitab otseselt sellele, et põllumajanduslike ettevõtete hinnang planeerimise, hindamise 

ning ettevõtte jätkusuutliku tegevuse vahel on kesine ning vajab rohkem tähelepanu. 

 

Tabelis 4 on välja toodud mahepõllumajanduslike tootjate SWOT analüüs, kus määratakse 

ära nimetatud valdkonna tootjate tugevused, nõrkused, võimalused ning ohud. 
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Tabel 4. Mahepõllumajandusliku tootmise tugevuste ja nõrkuste ning väliskeskkonnast 

tulenevate võimaluste ja ohtude analüüs (Eesti mahepõllumajanduse arengukava aastateks 

2014-2020 2014: 14) 

 

Tugevused Nõrkused 
1. Suur mahemaa osakaal 
2. Mahelihaveiste ja –lammaste suur arv 
3. Soodsad looduslikud tingimused 

mahetootmiseks 
4. Olemas pikaajalise kogemusega 

mahetootjaid 

1. Madal keskmine efektiivsus 
2. Madal saagikus 
3. Ebapiisav tähelepanu 

mullaviljakuse säilitamisele ja 
tõstmisele 

4. Vähene investeerimisvõimekus 
5. Maheseemnekasvatus vähe 

arenenud 
6. Tehnoloogiline tase ebapiisav 
7. Konsulentide vähesus 
8. Sisendite (sööt ja seeme) 

puudus/halb kättesaadavus ja 
kallis hind 

9. Suur osa mahemaadest asub 
väheviljakatel aladel 

10. Tootjate vähene omavaheline 
koostöö 

 
Võimalused Ohud 

1. Kaasaegsete tehnoloogiate parem 
kättesaadavus 

2. Noorte tootjate kasvav huvi 
mahetootmise vastu 

3. Teiste sektorite (nt turism, 
lasteasutuste toitlustamine) 
koostööhuvi 

4. Mahepõllumajanduses 
mittekasutatavate sisendite 
kallinemine 

5. Kõrge viljakusega 
põllumajandusmaal asuvate ja 
parema tehnoloogilise tasemega 
tavatootjate üleminek 
mahetootmisele 

6. Tõusev tarbija huvi ja valmisolek 
mahetoidu kvaliteedi eest juurde 
maksta võrreldes tavatoiduga 

1. Tööjõulise elanikkonna puudus 
maapiirkondades 

2. Ettevõtte laienemisvõimaluste 
puudumine 

3. Mahetöötluse arengu pidurdumine 
4. GMO-saaste 
5. Mulla toitainete sisalduse 

vähenemine 

 

Mahepõllumajanduse tugevustena on välja toodud neli tegurit ning nendeks on maa 

olemasolu, loomade olemasolu, soodsad looduslikud tingimused ning pikaajalised 

kogemused. Samas on nõrkustena mainitud väheviljakat maad, madalat saagikust ning 

vähest tähelepanu osutamist mullaviljakuse säilitamisele. Olulise nõrkusena on ka välja 

toodud vähest investeerimisvõimekust, madalat keskmist efektiivsust, sisendite kallist 
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hinda. Eelmainitud tegurid viitavad olulisele mahepõllumajandusliku ettevõtte omadusele- 

vähene finantsressurss. Lisaks vähesele finantsressursile on mahepõllumajanduslike 

ettevõtete juhid passiivsed koostöö tegijad ning tehnoloogiline tase ja teadmised on 

ebapiisavad. Paraku on ka konsulentide arv väike, kes nõustamisteenusega abistaksid. 

Mahepõllumajanduslike ettevõtete juhtimisel ning otstarbekate juhtimismudelite valikul 

tuleks kindlasti silmas pidada ettevõtete piiranguid: piiratud finantsressurss, inimressurss 

ning teadmised. Mahepõllumajanduse arengukava andmetel on ilma toetusteta 

jätkusuutlikke mahepõllumajanduslikke ettevõtteid vaid 33%, mis viitab ettevõtete 

strateegilise tegevuse planeerimise olulisusele. Selle tulemusena võib väita, et väikeste 

ettevõtete jaoks on juhtimismudelite valimisel kõige olulisemaks kriteeriumiks madal 

ressursivajadus ning kiire tulemuslikkus. 

 

Olenemata sellest, kas strateegilise juhtimise vajalikkust tunnistatakse või mitte ning kas 

seda tehakse teadlikult, on teatud strateegilise juhtimise elemendid olemas kõikides 

ettevõtetes, ka väiksemates. Erinevus on pigem strateegilise vaate ulatuses ning 

strateegilise juhtimise protsessi formaalsuse astmes. Suurem osa väiksemate ettevõtete 

juhtidest/omanikest on strateegiliselt lühinägelikud. Täpsemalt- neil puudub 

pikemaajalisem nägemus, kuhu ettevõte peaks liikuma, ning nende igapäevase töö 

põhirõhk lasub pigem funktsionaalsete kui strateegiliste küsimuste lahendamises. 

(Mazzarol 2004; Stokes 2006 ref Talvet 2013: 32). Selline situatsioon ei pruugi olla 

tingitud ainult juhtide lühinägelikkusest, vaid väiksemate ettevõtete olemuslikust eripärast, 

kus enamus ressurssi hõivatakse igapäevaste probleemide lahendamisega, mistõttu lihtsalt 

ei jää aega strateegiliste teemadega tegelemiseks (Mazzarol 2004 ref Talvet 2013: 32). 

Tulemusliku strateegilise juhtimise olulisus väikeste ettevõtete kontekstis on loodud 

töökohtade säilitamises ning ettevõtte pikajalises tegutsemises. Strateegiline juhtimine 

väikeste ettevõtete jaoks tähendabki eelkõige pikemaajaliste plaanide tegemist. Tuleb luua 

võimalikult palju võimalusi ning teha strateegilisi otsuseid erinevate alternatiivide vahel.  

 

Paljud maamajanduslikud ettevõtted on pereettevõtted ning nende organisatsioonikultuur 

on oluliselt erinev teiste ettevõtete organistatsioonikultuurist. Maret Kirsipuu (Kirsipuu 

533) väidab, et maapiirkonna pereettevõtted on kergemini haavatavad, reservid kriitiliste 

perioodide üleelamiseks praktiliselt puuduvad. Sageli sõltuvad nad vaid ühest tegevus- 

valdkonnast. Käesolevas majandusolukorras peavad pereettevõtted pöörama tähelepanu 

pereettevõtte strateegiale, et suuta jätkata pereettevõtlust. Ei tohi jääda äraootavale 
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seisukohale vaid hakata koheselt planeerima pereettevõtte strateegiat, et langetada õigeid 

otsuseid ja hakata otsima uusi väljakutseid. Need pereettevõtted, kes ei ole koostanud 

konkreetset strateegiat, on väiksema pingetaluvuse ja otsustusvõimega. Alati on strateegia 

tulemuslik rakendamine tunduvalt keerulisem kui strateegiate kujundamine, sest 

strateegiate elluviimine sõltub edukast juhtimisest. Sageli kaasnevad strateegia elluviimisel 

muutused pereettevõtete struktuuris, mõningaid äriprotsesse tuleb teisiti korraldada 

saavutamaks efektiivsemaid tulemusi.  

Lisaks toob Maret Kirsipuu (Kirsipuu 534) välja seisukoha, et pereettevõtjatel on vaja 

erilist tähelepanu pöörata pereettevõtete strateegiale ja strateegilisele juhtimisele, nad 

peavad olema valmis muudatustele, muutustele valmisolekut tagab korrektselt kirjalikult 

vormistatud strateegia olemasolu. Eriti praegusel ajal, kui ei saa jääda lootma edule ühes 

tegevusvaldkonnas, tuleb riskide hajutamiseks pöörata erilist tähelepanu strateegia 

kavandamise erinevatele tasanditele. Omaniku poolt juhitud pereettevõttes toimub 

strateegia väljatöötamine sageli mitteformaalselt, seda ei panda paberile, see eksisteerib 

omaniku peas ja on suuliselt edastatud pereliikmetele ja lähematele kaastöötajatele.  

Mahepõllumajanduslik tootmine on kiiresti kasvav valdkond, kuid kahjuks on 

mahepõllumajanduslikel ettevõtetel palju piiranguid. Ettevõtete juhtidel puuduvad piisavad 

teadmised strateegilisest juhtimisest, ressursid on piiratud ning oodatakse võimalikult kiiret 

tulemuslikkust. Enamus ressurss kulub igapäevastele toimetustele ning planeerimisele aega 

ei jää. Sellest hoolimata on mahepõllumajanduslik ettevõtlus väga oluline osa 

põllumajanduses ning loodud väärtuse ja töökohtade säilitamine on suure tähtsusega. 

Järgmine peatükk kirjeldab teostatud uurimust mahepõllumajanduslike tootjate seas ning 

nende seisukohta seoses strateegilise juhtimisega ja juhtimismudelitega. Välja on toodud 

strateegilise juhtimise ja juhtimismudelite kasutamise hetkeolukord ning võrdlus 

väikeettevõtetega eesmärgiga anda Eesti mahepõllumajanduslikele ettevõtetele põhjalikum 

ülevaade mahepõllumajanduslike ettevõtete juhtimisalasest olukorrast. 
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2. STRATEEGILINE JUHTIMINE JA 
JUHTIMISMUDELITE KASUTAMINE EESTI 
MAHEPÕLLUMAJANDUSLIKES ETTEVÕTETES 

 
 
2.1 Uuringu metoodika ja valim 

 
Magistritöö empiiriline osa keskendub strateegilise juhtimise ja juhtimismudelite 

kasutamise uurimisele Eesti mahepõllumajanduslikes ettevõtetes ning on koostatud 

deduktiivse lähenemise põhimõttel ehk üldiselt üksikule liikumise põhimõttel. Magistritöö 

autor viis eesmärgini jõudmiseks läbi empiirilise uurimuse Eesti mahepõllumajanduslike 

ettevõtete seas, kasutades kvantitatiivset uurimismeetodit. 

Magistritöö kvantitatiivne uurimus põhineb statistilisel valiidsusel ning andmete kogumisel 

ja analüüsil. Iga kvantitatiivse uurimistöö ülesanne on interpreteerida ülevaadet sellest, 

mida asjaosalised arvavad või ei arva, teavad või ei tea, püüdes väljendada seotud 

käitumuslikke ning psühholoogilisi fakte (Barnham 2015: 837). Nimetatud analüüsimeetod 

algab andmetest (Rendel, Stair 1988: 2). Üks strateegilise juhtimise teemal koostatud  

uurimistööde tunnustest on unikaalsed andmed (Bettis et al 2014: 949). Uurimuse 

tulemused interpreteeritakse jaotumusena. Uurimuse läbiviimise etapid on välja toodud 

joonisel 4. 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Uurimuse läbiviimise etapid  

Kuna Eestis puudub hea ülevaade, kuidas toimub Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete 

strateegiline juhtimine, kas ja milliseid juhtimismudeleid mahepõllumajanduslikes 
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ettevõtetes kasutatakse ning milline arvamus on nimetatud ettevõtetes seoses uuritava 

teemaga, otsustas magistritöö autor nimetatud teemal läbi viia internetipõhise 

ankeetküsitluse, mille kaudu oli võimalik koguda andmeid ning hinnanguid. Tegemist oli 

sihipärase valimiga ning valimiks olid Eesti mahepõllumajanduslikud tootjaid. 

Internetipõhine küsimustik saadeti mahepõllumajanduslikele tootjatele, kelle andmed on 

kättesaadavad mahepõllumajanduslike tootjate registris. Registris olid kättesaadavad 1 442 

ülemineku läbinud mahepõllumajandusliku tootja andmed.  

Internetipõhine küsimustik edastati 722 mahepõllumajanduslikule tootjale. Valimist 

eraldati eraisikud ja mittetulundusühingud ning välistati samale kontaktaadressile 

mitmekordset küsimustiku edastamist.  Tagasisidet saadi 38 ettevõtte poolt. 

Ankeetküsimustiku vastuseid laekus kokku 36. ettevõttelt. Lisaks laekus teade kahelt 

ettevõttelt, et väikese ettevõtte ning käibe juures puuduvad neil teadmised ning vajadus 

küsimustiku täitmiseks. Tulemuste kokkuvõtte saamise soovi edastas kaks ettevõtet. 

Enne internetipõhise küsimustiku edastamist kooskõlastas magistritöö autor küsimused 

magistritöö juhendajaga Jüri Kruseallega ning maasotsioloogi Argo Mooriga. Küsimustiku 

valiidsuse kontrollimiseks testis magistritöö autor küsimustikku ajavahemikus 1. aprill–3. 

aprill koostöös nelja ettevõttega, kes andsid tagasisidet küsimuste arusaadavuse ning 

keerukuse kohta. Ettevõtete tagasiside põhjal viis töö autor sisse mõned korrektiivid 

lisades juurde selgitavaid lõike. 

Küsitlus viidi läbi ajavahemikus 4. aprill–10. aprill 2016. Küsitluse läbiviimiseks kasutas 

magistritöö autor veebikeskkonda connect.ee. Ankeetküsimustik koosnes 20. küsimusest 

(Lisa 1 lk. 67-72). Küsimused jagunesid kolmeks peatükiks: strateegiline juhtimine ning 

selle rakendamine; juhtimismudelid ja nende kasutamine; rahuolu ettevõtte 

tegevustulemustega. Internetipõhised küsimused koostas magistritöö autor toetudes 

teoreetilisele osale ning Sille Talveti poolt koostatud küsimustikule, et tagada andmete 

võrreldavus.  

Tulemuste analüüsi teostas magistritöö autor kasutades programme MS Excel ning IBM 

Statistics 19. Magistritöö autor viis läbi korrelatsioonikordaja leidmise, uurimaks seoseid 

erinevate väidete vahel. Seoste leidmiseks kasutas töö autor Spearman’i 

astakkorrelatsioonikordaja leidmist. Spearmani astakkorrelatsioonikordaja näitab kahe 

arvtunnuse vahelist monotoonse seose tugevust ja suunda. Spearman’i astakkorrelatsiooni 
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kasutatakse mitteparameetriliste testide juures, et selgitada välja seoste esinemist, nende 

tugevust ja seda, kas saadud tulemused kehtivad ka üldkogumile (Hussey et al 1997: 231). 

Vastuste paremaks tõlgendamiseks oli küsimustikku lisatud ka avatud küsimusi, mille 

käigus oli vastajatel võimalus vabas vormis arvamuste ning hinnangute jagamiseks. 

Küsimustiku tulemused esitatakse nii kirjeldava statistika kui ka omavaheliste seostena. 

Küsimustik edastati tootjatele erinevatest maakondadest. Vastajate jaotumus maakondade 

lõikes on välja toodud joonisel 5. 

 

Joonis 5. Küsitluses osalenud ettevõtted maakondade lõikes, %  

Kõige rohkem vastajaid oli Rapla maakonnast ning Saare maakonnast. Hiiu ning Pärnu 

maakonnast vastajaid ei olnud. Küsitluses tuli määratleda ka vastaja ametikoht. Vastuste 

arv ei olnud piiratud, mille tagajärjel määrasid osad vastajad ennast nii omanikuks kui ka 

ettevõtte juhiks. Joonisel 6 on näha vastajate jaotumus ametikohtade lõikes. 

 

Joonis 6. Küsitluses osalenute ametikoht, %  
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Küsitluses osales üks osakonna juht ning kolm muu ametikohaga seotud isikut. 

Ametikohale muu oli võimalus kirjeldada täpsustavalt ametikoht ning selleks oli kolme 

vastaja puhul esindaja, osanik ning tööline. 32 vastajat olid omanikud, kellest 19 täidavad 

ka ettevõtte juhi ametikohustusi. 

Internetipõhise ankeetküsimustiku esimese osa eesmärgiks oli koguda andmeid 

mahepõllumajanduslike ettevõtete teadlikkusest strateegilise juhtimise ning strateegilise 

juhtimise kasutamise kohta. Ankeetküsimustiku teine osa annab ülevaate ettevõtjate 

teadlikkusest erinevate juhtimismudelite kohta ning ettevõttesisesest juhtimismudelite 

rakendamisest. Küsimustiku kolmandas osas oli ettevõtetel võimalik anda ülevaade 

ettevõtte näitajate kohta, kirjeldada rahulolu ettevõtte seniste tegevustulemuste kohta ning 

hinnata võimalust parandada tulemusi läbi strateegilise juhtimise ning juhtimismudelite 

kasutamise. 

Tabel 5. Küsitluses osalenud ettevõtete näitajad, inimeste arv  

Ettevõtte 
vanus 

Arv Töötajate arv Arv Ettevõtte käive (2015) Arv 

Kuni 1 aasta 2 0 7 Kuni 100 000 28 

1-5 aastat 8 1-4 27 100 000-500 000 7 

6-10 aastat 8 5-9 1 500 000-2 M 1 

Rohkem kui 
10 aastat 

18 21-49 1   

 

Tabeli 5 põhjal on võimalik näha, et 18 ettevõtet 36-st ehk 50,0% on rohkem kui 10 aastat 

vanad ettevõtted. Pooled ettevõtted vastanutest on pikaajaliselt tegutsenud ettevõtted. 1-5 

aastaseid ning 6-10 aastaseid ettevõtteid osales võrdselt kaheksa. Kaks ettevõtet olid kuni 

ühe aastased. 1-4 töötajaga ettevõtteid osales 27 ehk 75,0%, 5-9 töötajaga ning 21-49 

töötajaga ettevõtteid osales mõlemat gruppi üks ning mitte ühegi registreeritud töötajaga 

ettevõtteid osales seitse ehk 19,0%. Kõik uuringus osalenud ettevõtted kuuluvad mikro- 

ning väikeettevõtete hulka. 28 ettevõtte 2015. aasta käive oli kuni 100 000 eurot, seitsme 

ettevõtte 2015. aasta käive oli 100 000-500 000 eurot ning ühe osalenud ettevõtte 2015. 

aasta käive oli 500 000-2 M eurot. 
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Magistritöö autor palus ankeetküsimustikus määrata rahulolu 2015. aasta müügikäibega 

ning tulemused on näha joonisel 7. 

 

Joonis 7. Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete rahulolu 2015. aasta käibega, inimeste 
arv  
 
Joonisel 7 on välja toodud Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete rahulolu 2015. aasta 

käibega. Vaid 5,6% vastanutest märkis 2015. aasta käibe suuruse suurepäraseks. 

Märkimisväärne osa ehk 47,2% hindas 2015. aasta käivet rahuldavaks. 25,0% hindas 

tulemust heaks ning 22,2% halvaks. Saadud tulemused viitavad sellele, et ettevõtete juhid 

peavad tulemusi küll suuremas osas rahuldavaks, kuid on eesmärgiks seadnud enda 

hinnangul vähemalt hea müügikäibe tulemuse. Näitaja hinnang rahulolule oli töö autori 

arvates oluline põhjusel, et uurida rahulolu ning strateegilise juhtimise rakendamise ja 

juhtimismudelite kasutamise vahel statistiliselt olulisi seoseid.  

 

Kokkuvõtlikult võib töö autor kinnitada, et uuringu läbiviimiseks valitud andmete 

kogumise ja analüüsimise meetodid võimaldasid autoril saada piisava ülevaate Eesti 

mahepõllumajanduslike ettevõtete juhtimise hetkeolukorrast ning eripäradest. 

 
2.2 Strateegiline juhtimine Eesti mahepõllumajanduslikes ettevõtetes 
 
 
Käesolevas peatükis annab autor ülevaate Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete 

strateegilist juhtimist kajastava uuringu tulemustest ning tulemuste omavahelistest seostest. 

Erinevate näitajate juures on välja toodud ka ettevõtjate arvamused seoses strateegilise 
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juhtimisega ning strateegilise juhtimisega tegelemist takistavate tegurite kohta. Nimetatud 

arvamused on kogutud avatud küsimuste käigus. 

 

Uuringu tulemustest ilmneb, et Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete kokkupuude 

strateegilise juhtimisega on oodatust suurem, 35,1% vastanutest tegeleb strateegilise 

juhtimisega regulaarselt. 35,1% vastanutest märkis, et ei ole strateegilise juhtimisega 

tutvunud ega tegelenud. Teadlikkus strateegilisest juhtimisest ning strateegilise juhtimise 

rakendamine on välja toodud joonisel 8. 

 

 
 
Joonis 8. Strateegilise juhtimisega tegelemine Eesti mahepõllumajanduslikes ettevõtetes, 

inimeste arv 

13,5% vastajatest teatab, et on tutvunud strateegilise juhtimisega, kuid ei tegele nimetatud 

juhtimissuunaga, 16,2% vastab, et on tutvunud strateegilise juhtimisega ning tegelenud 

nimetatud juhtimissuunaga lühiajaliselt. Peamine põhjus strateegilise juhtimisega mitte 

tegelemise puhul on teadmatus. 58,3% vastanutest märgib ära, et nad ei ole strateegilisest 

juhtimisest teadlikud, neil puudub sellekohane teave. 9,5% vastanutest ütleb, et neil ei ole 

takistusi strateegilise juhtimisega tegelemiseks. Eeldada võib, et põhjuseks on tahtmise või 

otsese vajaduse puudumine. 33,3% vastab, et ettevõtted tegelevad strateegilise juhtimisega 

vastavalt võimalustele, suureks piiranguks on ajaressurss. Mainitakse suurt töömahtu ning 

lisaks tegeletakse päevast päeva kriisiolukordade lahendamisega. Põhjustena nimetatakse 

veel näiteks ettevõtte suurus ning väike käive- arvatakse, et väikesed ettevõtted ei vaja 

strateegilist juhtimist.  

Ettevõtted, kes on strateegilise juhtimisega tegelenud, kuid on strateegilise juhtimisega 

tegelemise lõpetanud, toovad välja põhjustena lisaks pideva majanduskeskkonna muutuse, 

ebapüsivuse ning kogemuste puuduse, mainitakse ka otseselt laiskust. Üks ettevõte toob 
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põhjusena välja kompetentsilt võrdse partneri puuduse, täpsustades, ei ole kaaslast, kellega 

võimalusi kaaluda ning võrdväärselt otsuseid langetada.  

Avatud vastusena paluti ankeetküsitlusele vastajatel hinnata strateegilise juhtimisega 

kokkupuudet takistavad tegurid ning vastuste seas leidus vastandlikke seisukohti. Üks 

anonüümne vastaja kirjutas: “Arvan, et põllumajandusettevõted hakkavad sellega 

(strateegilise juhtimisega) tegelema vastavalt võimalustele- mida parem on ettevõtte 

kapitaliseeritus, seda tõenäolisem on üleminek “pidevast tulekahjude kustutamisest” 

järjest enam juhtimisteooria põhiprintsiipe rakendavaks organisatsiooniks. Kahjuks ei 

anta endale sageli aru, et kiireim tee korralikule kapitaliseeritusele ongi strateegilise 

juhtimise rakendamine.”Antud vastus viitab sellele, et vastaja on teadlik strateegilisest 

juhtimisest ning nimetatud juhtimissuunaga kaasnevatest kasuteguritest ning hindab 

põllumajandusettevõtete seisukorda juhtimisalaselt kesiseks. Samuti võib antud vastust 

lugeda kui kinnitust, et ka mikro- või väikeettevõtted peavad enda ettevõtte tegevust 

strateegiliselt planeerima, kuna juhtimisele keskendumise edasilükkamine ei ole ettevõttele 

pikemas perspektiivis kasumlik ning pikendab vaid jätkusuutliku tegevuseni jõudmise 

aega. 

Vastajate hulgas leidus muuhulgas teistsuguse seisukohaga ettevõtjaid. Oli vastuseid nagu: 

“Pole takistusi. Kas on vaja lihtsaid asju ülikeeruliseks muuta? Koostada strateegilist 

juhtimist ja plaane lihtsate tõdede jaoks nagu suurem viljapõld, loomakasvatusest 

loobumine jne…” ning “Üldiselt tuleb oma perel kõik tööd ära teha ja teaduse tegemiseks 

jääb vähe aega.” Strateegilist juhtimist peetakse keeruliseks teaduseks, 

põllumajanduslikud tegevused ei vaja strateegilist planeerimist ning otsused võetakse vastu 

pikaajaliste kogemuste najal, lootes, et selline tegevus tagab majandusaasta üleelamise 

nagu varasemalt. Suur osa vastusest viitab ka piiratud ajale ning suurele töökoormusele, 

vastajad eeldavad, et strateegilise juhtimisega tegelemine nõuab suurt ajaressurssi ning 

tulemused ei ilmne kohe. 

Leitud põhjused ühtivad Pop Zenovia ja Borza (Pop Zenovia ja Borza 2013) väitega, et 

infopuudus, eelkõige väliskeskkonna kohta, pidevalt toimuvad kiired ja radikaalsed 

muutused, poliitilised probleemid ja strateegia elluviimise keerukus või elluviimisega 

kaasnevad kulud välistavad nii tulemusliku eestvedamise kui ka strateegia rakendamise. 

 

Küsitlusele vastanutest 41,7% märgib, et ei tegele vastamise hetkel strateegilise 
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juhtimisega üldse. Positiivne tulemus on, et 58,3% vastanutest tegeleb strateegilise 

juhtimisega regulaarselt, kuid tegelemise aeg on erinev. Joonisel 9 on välja toodud Eesti 

mahepõllumajanduslike ettevõtete strateegilise juhtimisega tegelemise aeg aastate lõikes. 

 

Joonis 9. Strateegilise juhtimisega tegelemise aeg Eesti mahepõllumajanduslikes 

ettevõtetes, inimeste arv  

42,9% strateegilise juhtimisega tegelevatest ettevõtetest on tegelenud strateegilise 

juhtimisega 1-5 aastat, 33,3% rohkem kui 12 aastat, 19,0% on tegelenud 5-12 aastat ning 

4,8% alla ühe aasta. Pikaajaliselt strateegilise juhtimisega tegelenud ettevõtteid on 

märkimisväärselt suur protsent, vaid 4,8% kõikidest vastajatest on strateegilise juhtimisega 

tegelenud alla aasta. Näitajad viitavad sellele, et suur osa vastajatest on alustanud 

strateegilise juhtimise rakendamist ning ei ole pidanud vajalikuks nimetatud 

juhtimissuunaga tegelemist lõpetada. Magistritöö autori eeldus on, et vastajad, kes on 

strateegilise juhtimisega tegelenud rohkem kui ühe aasta, on mõistnud strateegilise 

juhtimisega kaasnevat tulemuslikkust ning ei näe ettevõtte tegevuse strateegilise 

planeerimise lõpetamiseks põhjust. 

Võrreldes Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete andmeid Eesti väikeettevõtete 

tulemustega võib välja tuua fakti, et näitajad on sarnased. Väikeettevõtete uurimuse (Talvet 

2013: 46) tulemused jagunesid järgnevalt: 29,0% ettevõtetest ei tegelnud strateegilise 

juhtimisega üldse ning 71,0% ehk valdav osa tegeles strateegilise juhtimisega, kuid 

tegelemise aeg oli erinev. Siit tulenevalt võib kokkuvõtlikult öelda, et nii 

mahepõllumajanduslikes ettevõtetes kui ka üldiselt väikeettevõtetes tegeleb arvestatav osa 
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ettevõtetest strateegilise juhtimisega. 

Avatud vastusena oli vastajatel võimalus kirjeldada, milles seisneb strateegiline juhtimine 

nende ettevõttes. Valdav osa vastajatest märkis, et strateegiline juhtimine seisneb 

eesmärkide püstitamises ning nii pikaajaliste kui ka lühiajaliste plaanide tegemises. Lisaks 

mainitakse ettevõtte visiooni ja missiooni määramist, makrokeskkonna analüüsi, 

valmisolekut muudatusteks ning SWOT analüüs. Võrreldes vastuseid Eesti väikeettevõtete 

tulemustega (Talvet 2013: 48) võib välja tuua vastuste täieliku kattumise. Nii 

mahepõllumajanduslikes ettevõtetes kui ka väikeettevõtetes nimetatakse strateegiliseks 

juhtimiseks eesmärkide seadmise ning pika- ja lühiajaliste plaanide tegemise. Väiksem 

osa, 21,0% maheettevõtetest ning kümnendik väikeettevõtetest, mainis lisaks kirjalike 

plaanide tegemist. 

Mõistmaks, kas teadlikkus strateegilisest juhtimisest ning strateegilise juhtimisega 

tegelemine mõjutab rahulolu ettevõtte käibega, uuris autor seoseid strateegilise juhtimisega 

tegelemise ning 2015. aasta käibega rahulolu vahel. Töö autor püstitas hüpoteesi, et 

strateegilise juhtimisega tegelemine ning teadlikkus strateegilisest juhtimisest suurendavad 

rahulolu ettevõtte tulemuslikkusega. Näitajate rahulolu ettevõtte käibega ning strateegilise 

juhtimisega tegelemise vahel on positiivne keskmine seos (0,297). Antud näitaja viitab 

otseselt sellele, et strateegilise juhtimisega tegelemise aja suurenemisel tõuseb ka 

ettevõtjate rahulolu seoses ettevõtte tulemuslikkusega. Samuti leidub keskmine positiivne 

seos näitajate rahulolu ettevõtte käibega ning strateegilise juhtimisega seotud teadlikkuse 

vahel (0,347). Antud näitajate vahel on tugevam seos, kui eelnevalt mainitud näitajate 

vahel, mis viitab sellele, et teadlikkus strateegilisest juhtimisest mõjutab eeldatavasti 

rohkem ettevõtjate rahulolu seoses ettevõtte tulemuslikkusega. Mida enam suureneb 

teadlikkus strateegilisest juhtimisest, seda enam kasvab rahulolu ettevõtte 

tulemuslikkusega. 

Ankeetküsitluses oli ettevõtjatel avatud küsimusena võimalus hinnata strateegilise 

juhtimise mõju ettevõtte tegevustulemustele. Küsimuse ülesehitus eeldas vastajatelt 

arvamust selle kohta, kas strateegiline juhtimine lisab ettevõttele lisandväärtust. 80,6% 

vastajatest leidis, et strateegiline juhtimine parandab kindlasti ettevõtte tegevustulemusi. 

8,3% vastajatest oli kahtleval seisukohal ning 11,1% vastas, et nende arvates ei paranda 

strateegilise juhtimisega tegelemine ettevõtte tegevustulemusi. 
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Vastajad, kes arvasid, et strateegilise juhtimisega tegelemine parandab ettevõtte 

tegevustulemusi, tõid põhjustena välja sihi ja plaani olemasolu tähtsuse, eesmärgi loomise 

vajalikkuse, ressursside eesmärgipärase planeerimise ning kulutamise, olulise ning 

ebaolulise eristamise võimaluse, oluliste muutuste märkamise, põhjendamatute ning 

väheefektiivsete otsuste mittelangetamise ning töötajate motiveerimise. Lisaks tuuakse 

välja väiteid nagu “Juhtimine on üks ettevõtte eksisteerimiseks vajalik osa!” ning “Leian, 

et ilma strateegilise mõtlemiseta ei ole võimalik ettevõtlust arendada.” Eelnevalt 

nimetatud väited viitavad väga kindlalt sellele, et Eest mahepõllumajanduslike ettevõtete 

seas leidub ettevõtjaid, kes hindavad kõrgelt strateegilise juhtimise tähtsust ettevõtluse 

kontekstis. 

Vastajad, kes olid kahtleval seisukohal märkisid põhjusena väite, et strateegiline juhtimine 

annab vaid veidi parema ülevaate ning kindlama sihi, kuid ei taga tegevuse tulemuslikkust, 

kuna otsuste vastuvõtmise hetkel võetaks otsused endiselt vastu hetkeemotsioonide ajendil. 

Välja on toodud näiteks selline arvamus: “Kui aus olla, siis käib üks pidev šongleerimine, 

et elu sees hoida. Ja arvan, et sellises olukorras strateegiatele alati ei mõtle. Samas 

strateegiad on kindlasti osa juhtimisest, kuid pigem alateadlik kui teadlik.” Nimetatud 

väitest võib välja lugeda, et pideva kriisiolukordade lahendamise tagajärjel puudub 

ettevõtjatel võimalus ning aeg kaaluda erinevaid võimalusi, kuidas tagada efektiivsem 

juhtimisstruktuur. 

Vastajad, kes leidsid, et strateegiline juhtimine ei mõjuta kindlasti ettevõtte 

tegevustulemusi, tõid põhjusena välja seisukoha, et sõnade ning plaanide asemel on 

ettevõtjatel vaja teha suured sammud, et kuhugi jõuda. Viidatakse sellele, et ülemäärane 

planeerimine on aja raiskamine, mida saab endale lubada riik, kuid mitte eraettevõtjad. 

Sellel seiskohal on vastajad, kes on suure tõenäosusega pika kogemusega ettevõtjad ning 

kes on suutnud säilitada ettevõtte jätkusuutlikkuse ka ilma strateegilise juhtimisele 

spetsialiseerumiseta. Töö autori eeldus on, et tegemist on pereettevõtjatega, kellel ei ole 

plaanis ettevõtet laiendada ega ettevõtlust mitmekesistada. 

Kokkuvõttes võib öelda, et Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete juhtide teadlikkus ning 

kokkupuude strateegilise juhtimisega on võrdlemisi suur ning võrreldav üldiselt Eesti 

väikeettevõtete teadlikkuse ning kokkupuutega. 35,1% Eesti mahepõllumajanduslikest 

ettevõtetest ei ole strateegilisest juhtimisest kuulnud ning töö autor leiab, et antud näitaja 

võiks olla madalam. Kokkupuutest olulisem on aga strateegilise juhtimise protsesside ning 
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juhtimismudelite regulaarne kasutamine ning järgmine alapeatükk kirjeldab uurimuse 

tulemusi Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete strateegilise juhtimise protsesside ning 

juhtimismudelite kasutamise kohta. 

2.3 Strateegilise juhtimise protsess ning juhtimismudelite kasutamine 
Eesti mahepõlumajanduslikes ettevõtetes 

 

Käesolevas peatükis annab töö autor ülevaate uuringu tulemustest seoses Eesti 

mahepõllumajanduslike ettevõtete strateegilise juhtimise protsesside kasutamisega, 

teadlikkusega erinevatest juhtimismudelitest, juhtimismudelite kasutamisega ning näitajate 

vahelistest seostega.  

 

Mahepõllumajanduslikud ettevõtted on strateegilise juhtimise protsesside kasutamise 

suhtes aktiivsed. Erinevate protsesside kasutamine strateegilist juhtimist kasutavates 

mahepõllumajanduslikes ettevõtetes on välja toodud joonisel 10. 

 

Joonis 10. Strateegilise juhtimise protsesside kasutamine Eesti mahepõllumajanduslikes 

ettevõtetes, inimeste arv  

Kõige enam kasutatakse strateegilise juhtimise protsessidest strateegiliste plaanide 

elluviimist. Sellele järgneb ettevõtte missiooni ja visiooni loomine, ettevõtte põhistrateegia 

formuleerimine, ettevõtte strateegia tulemuslikkuse hindamine ning kõige vähem 

kasutatakse mahepõllumajanduslikes ettevõtetes ettevõtte strateegiliste ning taktikaliste 

plaanide formuleerimist. Antud tulemused viitavad sellele, et Eesti 

mahepõllumajanduslikud ettevõtted tähtsustavad kõige enam loodud plaanide elluviimist, 
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kuna ettevõtete juhid on arvamusel, et elluviimise tagajärjel on tulemuslikkus kiiremini 

saavutatavam kui mahukate kirjalike plaanide koostamisel. 

Võrreldes Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete strateegilise juhtimise protsesside 

kasutamist Eesti väikeettevõtete tulemustega (Talvet 2013: 47) võib välja tuua valikute 

sarnasused. Kõige olulisemaks protsessiks peetakse nii Eesti mahepõllumajanduslikes 

ettevõtetes kui ka väikeettevõtetes strateegiliste plaanide elluviimist. Kõige vähem 

oluliseks peetakse nii Eesti mahepõllumajanduslikes ettevõtetes kui ka väikeettevõtetes 

ettevõtte põhistrateegia formuleerimist. 

Kuna töö autor püstitas hüpoteesi, et erinevate strateegilise juhtimise protsesside 

kasutamine mõjutab positiivselt rahulolu ettevõtte käibega, uuris töö autor rahulolu 2015. 

aasta käibega ning erinevate protsessiosade kasutamise vahelisi seoseid. Võrdluses oli 

rahulolu ettevõtte 2015. aasta käibega ning erinevad strateegilise juhtimise protsessid, 

milleks on: ettevõtte missiooni ja visiooni loomine, ettevõtte põhistrateegia 

formuleerimine, ettevõtte strateegiliste ning taktikaliste plaanide formuleerimine, 

strateegiliste plaanide elluviimine ning ettevõtte strateegia tulemuslikkuse hindamine. 

Tulemused on interpreteeritud joonisel 11. 

 

            0,179                0,269                       0,035                0,169              0,239 

 

 

 

Joonis 11. Strateegilise juhtimise protsesside ning rahulolu 2015. aasta käibega vahelised 

seosed, Spearmaní p 

Joonisel 4 väljatoodud andmete põhjal on näha, et kõige tugevam seos on näitajate 

ettevõtte põhistrateegia formuleerimine (0,269) ning rahulolu ettevõtte käibega. Kõige 
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väiksem seos on näitajate strateegiliste ja taktikaliste plaanide formuleerimine (0,035) ning 

rahulolu ettevõtte 2015. aasta tegevustulemiga vahel. Tulemus on väga nõrk ning selle 

põhjal ei saa kinnitada, et strateegiliste ja taktikaliste plaanide formuleerimine suurendaks 

rahulolu ettevõtte tegevustulemustega. Kõik saadud seosed on positiivsed, kuid tegemist 

on nõrkade positiivsete seostega. Protsesside nagu missiooni ja visiooni loomine, ettevõtte 

põhistrateegia formuleerimine, strateegiliste plaanide elluviimine ning strateegia 

tulemuslikkuse hindamine puhul võib eeldada, et nimetatud strateegiliste protsesside 

kasutamine suurendab rahulolu 2015. aasta käibega. 

Eesti mahepõllumajanduslikud ettevõtted on võrdväärselt strateegilise juhtimisega 

tutvunud ka juhtimismudelitega. 33,3% vastanutest märgib, et ei ole tutvunud ega 

kasutanud juhtimismudeleid.  Teadlikkust juhtimismudelitest ning nende kasutamist 

kirjeldab joonis 12. 

 

 

 

Joonis 12. Juhtimismudelite kasutamine Eesti mahepõllumajanduslikes ettevõtetes, 

inimeste arv  

25,0% vastanutest kinnitab, et on juhtimismudelitest teadlik ning kasutab neid regulaarselt, 

25,0% on juhtimismudelitega tutvunud, kuid ei kasuta neid. 16,7% on juhtimismudelitest 

teadlik ning kasutanud neid lühiajaliselt. Põhjus, miks ettevõtted juhtimismudeleid ei 

kasuta on taas seotud teadmatusega, 55,6% nimetab põhjuseks teadmiste puudumise. 

Lisaks tuuakse välja isikliku passiivsuse ning aja puuduse, et juhtimismudelitele mõelda 

või neid kasutada. 

Juhtimismudelite kasutamise aeg on grupeeritud joonisel 13 aastate lõikes. 
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Joonis 13. Juhtimismudelitega tegelemise aeg Eesti mahepõllumajanduslikes ettevõtetes, 

inimeste arv 

47,2% märgib, et ei kasuta vastamise hetkel juhtimismudeleid üldse. 25,0% ettevõtetest on 

kasutanud juhtimismudeleid 1-5 aastat, 16,7% on kasutanud juhtimismudeleid rohkem kui 

12 aastat, 5,6% on kasutanud juhtimismudeleid 5-12 aastat ning 5,6% on kasutanud 

juhtimismudeleid alla aasta. Ettevõtted, kes on proovinud juhtimismudeleid kasutada, kuid 

on kasutamise lõpetanud, toovad põhjusena välja lisaks laiskusele ja järjepidevuse 

puudumisele ka ebapüsiva majanduskeskkonna ning pideva nõudmiste muutumise. Kaks 

ettevõtet mainivad alateadlikku ning intuitiivset tegutsemist- enesele teadmata arvavad nad 

end juhtimismudeleid siiski kasutavat. Sellele viitavad otseselt arvamused nagu: “Noorelt 

ikka proovisin kaste joonistada, hierarhiaid seadistada. Nüüd toimetan intuitiivselt ja 

kogemuste baasil. Tegeleda sellega, kus juhtiv mõte toimet avaldab, eesmärkide kogumit 

kujuteldavas suunas nihutab. Muu toimib omasoodu nagunii.” ja “Kui oleksin lõpetanud, 

siis ma täna ei tegutseks firmana. Järelikult olen endale teadvustamata kõiki võtteid 

kasutanud.” ning “Alateadlikult kasutad ehk edasi juhtimismudeleid, kuid ei teadvusta 

endale, et nüüd see teguviis on seetõttu, et ma tahan saavutada toda.”. 

Analüüsides joonist 14 on näha, et selgelt eristub kulude-tulude analüüs, mida ettevõtted 

juhtimismudelitest kasutavad. Kulude-tulude analüüs moodustab 19,5% vastustest. 

Kasutamissageduselt teine ja kolmas juhtimismudel on missiooni ja visiooni määratlemine 

(11,4%) ning ettevõtte põhiväärtuste määratlemine (11,4%). 

 

2

9

2

6

17

0

5

10

15

20

Alla	1	aasta 1-5	aastat 5-12	aastat Rohkem	kui	12	
aastat

Ei	kasuta	üldse



	 44	

 

Joonis 14. Juhtimismudelite kasutamine Eesti mahepõllumajanduslikes ettevõtetes, 

inimeste arv  

 
Populaarsematest juhtimismudelitest võib välja tuua SWOT analüüsi, mida kasutab 10,7% 

ettevõtetest ja strateegiliste liitude moodustamise, mida kasutab 8,1% ettevõtetest. 

Ettevõtte põhiväärtuste ning missiooni ja visiooni määratlemine moodustavad võrdselt 

11,4% vastustest. Kõige vähem populaarsed juhtimismudelid on PEST(LE) analüüs ning 

Porteri 5 konkurentsijõu analüüs. Vähem populaarsetest juhtimismudelitest võib välja tuua 

veel tasakaalus tulemuskaardi, tervikliku kvaliteedijuhtimise ning tuumkompetentside 

määratlemise. 5,4% vastajatest kasutab kliendisuhete juhtimist, 6,0% kriitiliste edufaktorite 

määratlemist ja arendamist, 6,7% teenuste sisseostmist ning võrdlust parimaga. Vastajatel 

oli võimalik määrata ka mõni muu juhtimismudel, mida loendis ei olnud ning nendest 

vastustest võib välja tuua intuitiivse juhtimismudeli. Vastustest tuleb esile seisukoht, et 

juhtimismudelid on kõigest raamistikud ja kastid, kuid tegelik elu on ettevõtjate jaoks 

oluliselt kirevam. Ettevõtjad näevad mõtet tegeleda asjadega, mis reaalset tuntavat kasu 

toovad, kuni pole vajadust muudele asjadele tähelepanu pöörata.  

 

Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete poolt enim kasutatav juhtimismudel kulude-tulude 

analüüs kinnitab väidet, et mahepõllumajanduslike ettevõtete valikuid juhivad ressursside 

kasutamise võimalused. Võttes aluseks tabeli 2 (lk. 21) on näha, et juhtimismudel, mis 
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eeldab kõige vähem ressursse, nii aja-, inim- kui ka finantsressurssi, on kulude-tulude 

analüüs. 

 

Võrreldes uurimuse andmeid Eesti väikeettevõtete andmetega (Talvet 2013: 55) võib väita, 

et Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete juhtimismudelite valik on sarnane. Eesti 

väikeettevõtete enim kasutatav juhtimismudel on kulude-tulude analüüs, mida kasutab 

79,0% uurimuses osalenutest. Kõige vähem kasutatakse sarnaselt nii Eesti 

mahepõllumajanduslikes ettevõtetes kui ka Eesti väikeettevõtetes Porteri 5 konkurentsijõu 

analüüsi ja tasakaalus tulemuskaarti. 

 

Võttes aluseks Afonina (Afonina 2011) ning Gunn ja Williamsi (Gunn, Williams 2007: 

207-208) uurimused, võib välja tuua sarnasused ebapopulaarsete juhtimismudelite kohta. 

Afonina nimetas enda uurimuses vähim kasutatavateks mudeliteks Porteri 5 konkurentsijõu 

analüüsi ja PEST analüüsi ning Gunn ja Williams Porteri 5 konkurentsijõu analüüsi. 

 

Kui võrrelda Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete strateegilise juhtimise protsesside 

kasutamist Sille Talveti (Talvet 2013: 55) uurimusega ning Rigby (Rigby 2001: 142) 

uuringu tulemustega, siis võib välja tuua andmed kõige populaarsemate juhtimismudelite 

kohta globaalselt, Euroopas, Eesti väikeettevõtetes ning Eesti mahepõllumajanduslikes 

ettevõtetes. Tulemused on interpreteeritud joonisel 15. 

 

Joonis 15. Kõige enam kasutatavad juhtimismudelid globaalselt, Euroopas, Eesti 

väikeettevõtetes ning Eesti mahepõllumajanduslikes ettevõtetes, % (Rigby 2001: 142, 

Talvet 2013: 55) 

71%

77%

79%

81%

67%

77%

74%

71%

11%

20%

11%

11%

59%

79%

54%

55%

Kliendirahulolu	hindamine

Võrdlusuuringud

Missiooni	ja	visiooni	loomine

Strateegiline	planeerimine

Kulude-tulude	analüüs

Ettevõtte	põhiväärtuste	määratlemine

SWOT	analüüs

Teenuste	sisseostmine

Globaalne Euroopa Eesti	mahepõllumajanduslikud	ettevõtted Eesti	väikeettevõtted



	 46	

 
Rigby (Rigby 2001: 142) uuringu tulemustest selgub, et kõige populaarsemad 

juhtimismudelid on strateegiline planeerimine, missiooni ja visiooni loomine, 

võrdlusuuringud ning kliendirahulolu hindamine. Kõige populaarsem on ülemaailmsel 

tasandil strateegiline planeerimine (81,0%) ning Euroopas võrdlusuuringud (74,0%). Rigby 

uurimuse tulemuste põhjal on näha, et kasutussageduselt teine juhtimismudel on nii 

ülemaailmselt kui ka Euroopas missiooni ja visiooni loomine. Sama tulemuse saab välja 

tuua ka Eesti väikeettevõtete ning Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete vastuste põhjal, 

kus missiooni ja visiooni määratlemine on kasutamissageduselt teisel kohal. Eesti 

väikeettevõtete seas on väga populaarne teenuste sisseostmine, mis Eesti 

mahepõllumajanduslike ettevõtete seas oli kuuendal kohal. 

 

Töö autor püstitas hüpoteesid, et nii teadlikkus juhtimismudelitest kui ka juhtimismudelite 

kasutamine mõjutavad positiivselt rahulolu ettevõtte käibega ning seetõttu uuris töö autor 

nendevahelist statistilist seost. Hinnang 2015. aasta käibele ning teadlikkus 

juhtimismudelitest on omavahelises keskmises positiivses seoses (0,351). Hinnang 2015. 

aasta käibele ning juhtimismudelitega tegelemise aeg on omavahel nõrga positiivse 

seosega (0,247). Antud näitajad viitavad sellele, et teadlikkus juhtimismudelitest ning 

juhtimismudelitega tegelemise aeg suurendavad eelduslikult rahulolu ettevõtte käibega. 

Pikemaajalise juhtimismudelite kasutamise kaudu omandatav kogemus võimaldab 

ettevõtte juhil olla rahulolevam saavutatud tulemustega. 

 

Töö autor eeldab, et iga juhtimismudel kasutamine eraldi käsitluses mõjutab positiivselt 

rahulolu ettevõtte käibega ning seetõttu uuris autor rahulolu ning erinevate 

juhtimismudelite kasutamise vahelisi seoseid. Joonisel 16 on välja toodud vaid positiivsed 

statistilised seosed. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 47	

 

     0,179                 0,189                 0,123                   0,128                    0,123              

 

 

 

 0,197                     0,382                         0,05                    0,287                   0,083 

 

Joonis 16. Juhtimismudelite ning rahulolu 2015. aasta käibega vahelised seosed, 

Spearmaní p  

 

Joonisel 16 on näha, et kõige tugevam seos on näitajate strateegiliste liitude loomine 

(0,382) ning rahulolu ettevõtte 2015. aasta käibega. Kõige madalam ja nõrgem seos on 

näitajate terviklik kvaliteedijuhtimine (0,05), kulude-tulude analüüs (0,083) ning rahulolu 

2015. aasta käibega vahel ja leitud näitajate puhul ei saa kinnitada, et nimetatud 

juhtimismudelid suurendaksid ettevõtjate rahulolu seoses ettevõtte tulemustega. 

Juhtimismudelite nagu kriitilised edufaktorid, tasakaalus tulemuskaart ning SWOT analüüs 

ja rahulolu ettevõtte 2015. aasta käibega vahel ei esinenud statistiliselt olulist seost, mis ei 

kinnita töö autori poolt püstitatud hüpoteesi, et iga juhtimismudeli kasutamine suurendab 

rahulolu ettevõtte käibega.  

 
Avatud vastusena oli vastajatel võimalus hinnata juhtimismudelite kasutamise mõju 

ettevõtte tegevustulemustele. 66,7% vastanutest leiab, et juhtimismudelite kasutamine aitab 

parandada ettevõtte tegevustulemusi, kuna ilma juhtimismudeliteta ei ole võimalik 

saavutada positiivseid tulemusi. Lisaks märgitakse ära, et juhtimismudeli võib ka ise välja 

mõelda, oluline on lihtsalt loodud raamistikust kinni pidamine. Ankeetküsitluses osales 

isik, kes on tegelenud pikaajaliselt strateegilise juhtimise uurimisega ning tema vastus on: 

“Ma olen strateegilise juhtimise ja juhtimismudelitega kokku puutunud kui uurija, mitte 

kui mahetootmisettevõtte juht. Ja väidan, et ettevõtte tegevustulemusi on võimalik 

parandada ilma mingisugust mudelite alast teadmist omamata. On olemas tervest 
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mõistusest lähtuv mudel, kirja pandud USA teadlase Demingi poolt ja seda jälgib juht, 

kelle ettevõte on edukas, ka siis, kui ta selle teooriaga tuttav ei ole.” Antud väite põhjal 

võib kinnitada, et paljud juhid kasutavad alateadlikult juhtimismudeleid ning need võivad 

olla intuitiivsed. 

 

11,1% leiab, et juhtimismudelite kasutamine kindlasti ei mõjuta ettevõtte tegevustulemusi. 

Väidetakse, et väga väikese ettevõtte puhul on juhtimismudelite järgimine ajaraiskamine. 

Lisaks seda, et pigem on lihtne analüüs ning teadlik tegutsemine edenemise võti. 

Ettevõtjad hindavad kitsendusi nagu finants-, aja- ning inimressurss ning seetõttu leiavad, 

et kiire tegutsemine toob neile rohkem kasu kui juhtimismudelite kasutamine (nende 

hinnangul ka katsetamine). 22,2% vastanutest on kahtleval seiskohal, oskamata kindlalt 

väita, kas juhtimismudelite kasutamine mõjutab ettevõtte tegevustulemusi või mitte, kuna 

neil puudub igasugune sellealane kogemus. 

 

Kokkuvõttes võib väita, et Eesti mahepõllumajanduslikud ettevõtted kasutavad 

strateegilise juhtimise protsessidest kõige enam strateegiliste plaanide elluviimist, et 

saavutada reaalset kasu, kuigi ettevõtte tulemustega seotud rahulolu on statistiliselt 

suurimas seoses ettevõtte põhistrateegia formuleerimisega. Eesti mahepõllumajaanduslikud 

ettevõtted ei ole juhtimismudelite kasutamise seisukohast väga aktiivsed, tervelt 47,2% 

vastanutest ei kasuta juhtimismudeleid. Enim kasutatav juhtimismudel on kulude-tulude 

analüüs ning suur osa on mahepõllumajanduslike ettevõtete juhtide seas intuitiivsel 

juhtimisel. 

 
2.4 Järeldused ning ettepanekud Eesti mahepõllumajanduslikele 

ettevõtetele 
 

Eesti mahepõllumajanduslikud ettevõtted on oodatust rohkem teadlikud strateegilisest 

juhtimisest, strateegilise juhtimise protsessidest ning erinevatest juhtimismudelitest. Võttes 

arvesse uuringu tulemustest selgunud andmed, on strateegilist juhtimist mitterakendavate 

ettevõtete osakaal 35,1% ning juhtimismudeleid mittekasutavate ettevõtete osakaal 33,3%. 

Analüüsides strateegilist juhtimist rakendavate ning juhtimismudeleid kasutavate ettevõtete 

rahulolu ning võttes arvesse seda, et strateegilise juhtimise rakendamine ning 

juhtimismudelite kasutamine suurendab rahulolu ettevõtte tegevustulemustega, peab 

magistritöö autor nimetatud protsentosakaale liiga kõrgeteks. 
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Ettevõtetel, kes on valmis majanduskeskkonna muudatusteks ning kiireks 

ümberorienteerumiseks, on oluline eelis teiste ettevõtete ees. Mahepõllumajanduslikel 

ettevõtetel on strateegia rakendamiseks esmatähtsaks eelkõige juhtimisalaste teadmiste 

olemasolu. Mahepõllumajanduslikel ettevõtetel tuleb hakata nii lühi- kui ka pikaajalisi 

plaane järjekindlalt ellu viima ning olema avatud muudatustele. Kindlasti tuleb arvesse 

võtta iga ettevõtte eripärad ning sihid- mis toimib ühe ettevõtte puhul, ei pruugi teise 

ettevõtte puhul samu tulemusi saavutada.  

 

Paljudes Eesti mahepõllumajanduslikes ettevõtetes ei tegeleta strateegilise juhtimise 

rakendamise ning juhtimismudelite kasutamisega eelkõige põhjusel, et ettevõtte juhtidel 

puuduvad teadmised (41,6%). Lisaks teadmiste puudumisele mõjutavad 

mahepõllumajanduslike ettevõtete otsuseid ressursid ning mugavus. Eesti 

mahepõllumajanduslikes ettevõtetes on juhid keskendunud rohkem ellujäämisele ning 

juhid on juhtideks saanud pigem olude sunnil.  

 

Magistritöö autori esimene ettepanek Eesti mahepõllumajanduslikele ettevõtetele on tõsta 

teadlikkust seoses strateegilise juhtimise ning juhtimismudelitega. Nimetatud ettepanek on 

töö autori hinnangul oluline seetõttu, et 35,1% vastanutest ei ole strateegilisest juhtimisest 

ning 33,3% vastanutest ei ole juhtimismudelitest teadlikud. Neil puudub igasugune 

kokkupuude nimetatud juhtimissuunaga. Teadlikkus strateegilisest juhtimisest ning 

rahulolu ettevõtte tulemustega olid omavahel 15,0% tugevamas positiivses seoses kui 

strateegilise juhtimisega tegelemine ning rahulolu ettevõtte tegevustulemustega. Samuti oli 

teadlikkus juhtimismudelitest ning rahulolu ettevõtte tulemustega 30,0% suuremas 

positiivses seoses kui juhtimismudelitega tegelemine ning rahulolu ettevõtte 

tegevustulemustega. Töö autor püstitas hüpoteesi, et teadlikkus seoses strateegilise 

juhtimisega ning juhtimismudelitega suurendab rahulolu ettevõtte tulemuslikkusega ning 

leitud statistilised seosed kinnitasid püstitatud hüpoteesi. 

 

Nimetatud statistilised seosed viitavad otseselt sellele, et ettevõtete juhtide teadlikkus 

mõjutab oluliselt rahulolu ettevõtte tulemustega- mida suurem on teadlikkus, seda kõrgem 

on ka rahulolu. Lisaks võimaldab teadlikkuse tõstmine paremini lahti mõtestada 

strateegilise juhtimise olemuse ning seeläbi tekib ettevõtetel ettekujutus, milline kasu on 

ettevõtte tegevuse strateegilisel planeerimisel. Siinkohal tuleks erilist tähelepanu pöörata 
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mahepõllumajanduslikele ettevõtetele jagatavale infole- konsulentide nõuanded ning 

korraldatavad koolitused võiksid rohkem sisaldada juhtimisalast teavet, tuues lisana välja 

väikeettevõtete juhtimise eripärad, et ka mahepõllumajanduslikud ettevõtted mõistaksid 

strateegilise juhtimise olulisust mikro- ning väikeettevõtte kontekstis. Oluline on ümber 

lükata mikro- ning väikeettevõtete seas väide, et strateegiline juhtimine on suurte 

ettevõtete tegevusala. 

 

Magistritöö autori teine ettepanek on muuta Eesti mahepõllumajanduslikes ettevõtetes 

strateegilise juhtimise rakendamist ning juhtimismudelite kasutamist regulaarsemaks ning 

igapäevasemaks. Sarnaselt vastajate teadlikkusega seoses nimetatud juhtimisvaldkonnaga, 

on ka siin protsentmäärad samad: 35,1% vastanutest ei tegele strateegilise juhtimise 

rakendamisega ning 33,3% vastanutest ei kasuta juhtimismudeleid teadmatuse tõttu. Need, 

kes vastasid, et on strateegilisest juhtimisest ning juhtimismudelitest teadlikud ning 

tegelevad nimetatud juhtimissuunaga regulaarselt, nendest ei tegelenud vastamise hetkel  

41,7% strateegilise juhtimisega ning 47,2% juhtimismudelite kasutamisega. Tulemuslikkus 

saavutatakse järjepideval kasutamisel. Rahulolu ettevõtte tulemustega ning strateegilise 

juhtimisega ja juhtimismudelitega tegelemine olid omavahel positiivses statistilises seoses, 

mis kinnitas töö autori poolt püstitatud hüpoteesi, et rahulolu ettevõtte tulemustega 

suureneb vastavalt nimetatud juhtimisvaldkonnaga tegelemise aja kasvamisele. Hetkel on 

lühiajaliselt strateegilise juhtimisega tegelenud ettevõtete osakaal 16,2% ning lühiajaliselt 

juhtimismudelite kasutamisega tegelenud ettevõtete arv 16,7%. Antud olukorras tuleks 

pöörata tähelepanu selle, et ettevõtted jätkaksid aktiivselt strateegia rakendamist ning 

kasutamist, kuna vaid järjepidev tegutsemine aitab jõuda eesmärgini. Kuna paljud vastajad 

viitasid piiratud ajale, ebapüsivusele ning laiskusele, on töö autori soovitus leida siiski 

võimalused regulaarseks strateegilise juhtimise rakendamiseks ning juhtimismudelite 

kasutamiseks ning siinkohal võib abiks olla strateegiline ajaplaneerimine. 

 

Võttes aluseks Alfred Chandleri nägemuse strateegilise juhtimise alguspunktist, on 

mõistlik eelkõige välja töötada strateegia ning seejärel luua struktuur, mida ellu viia. 

Kolmandaks ettepanekuks nimetab töö autor kõikide strateegilise juhtimise protsesside 

läbimise ning alguspunktiks valida kindlasti ettevõtte missioonile ja visioonile ning 

ettevõtte põhistrateegiale keskendumise. Strateegilistest protsessidest on enim kasutatav 

protsess strateegiliste plaanide elluviimine, et saavutada kiiremini tulemusi, kuid selle 

kõrval ei tohiks vähem tähtsustada plaanide ning strateegia formuleerimist. Samuti on väga 
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oluline strateegia tulemuslikkuse hindamine, et veenduda valitud strateegia efektiivsuses. 

Plaanide ning strateegia formuleerimine ei eelda põhjalikke kirjalikke dokumente, mis 

suure tõenäosusega on põhjustanud formuleerimist sisaldavate protsesside ebapopulaarsuse 

ettevõtete juhtide seas. Sellegipoolest tuleb tähelepanu pöörata sellele, et detailne ning 

konkreetne strateegia planeerimine ja plaani järjekindel jälgimine on tulemuslikum. Samuti 

tuleb valmis olla strateegia kohandamiseks ning siinkohal on abiks korrektselt vormistatud 

kirjalik strateegia. 

 

Valdav osa vastajatest märkis küll, et strateegiline juhtimine seisneb ettevõttes nii pika- kui 

ka lühiajaliste plaanide tegemises ning eesmärkide püstitamises, on probleem ilmselt 

suuliste plaanide ning eesmärkide jälgitavuses. Vaid 21,0% vastanutest tõi esile ka 

kirjalike protsesside kasutamise, kuid just kirjalikult formuleeritud tegevuskava jälgimine 

on efektiivsem ning lihtsam. Lisaks on võimalik kirjalikult formuleeritud plaani ja 

eesmärki jagada erinevate osapooltega ning tulemuslikkust hinnata. 

 

Et hinnata põhjalikumalt erinevate strateegilise juhtimise protsesside mõju rahulolule 

ettevõtte tegevustulemustega, leidis töö autor statistilised seosed näitajate vahel ning need 

on kahanevas järjekorras välja toodud tabelis 6. 

  

Tabel 6. Statistilised seosed strateegilise juhtimise protsesside ning rahulolu ettevõtte 

tulemuslikkusega vahel, Spearmaní p 

 

Strateegilise juhtimise protsess Statistiline seos 
Ettevõtte põhistrateegia formuleerimine 0,269 
Strateegia tulemuslikkuse hindamine 0,239 
Missiooni ja visiooni loomine 0,179 
Strateegiliste plaanide elluviimine 0,169 
Strateegiliste ja taktikaliste plaanide 
formuleerimine 

0,035 

 

 

Töö autor uuris strateegilise juhtimise protsesside ning rahulolu vahelisi seoseid ning kõik 

strateegilise juhtimise protsessid olid positiivses seoses rahuloluga ettevõtte tulemustega., 

kuid strateegiliste ja taktikaliste plaanide formuleerimise ja rahulolu vaheline seos oli liiga 

nõrk, et selle põhjal seoseid leida. Ettevõtte põhistrateegia formuleerimine, strateegia 

tulemuslikkuse hindamine, missiooni ja visiooni loomine ning strateegiliste plaanide 
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elluviimine kinnitasid töö autori poolt püstitatud hüpoteesi, et strateegilise juhtimise 

protsesside kasutamine suurendab rahulolu ettevõtte tegevustulemustega. Kõige tugevam 

seos oli ettevõtte põhistrateegia formuleerimise ning rahulolu vahel, mis viitab sellele, et 

protsesside kasutamine mõjutab positiivselt ettevõtjate rahulolu, kuigi nimetatud protsess 

oli mahepõllumajanduslike etevõtete poolt kõige vähem kasutatav protsess. Töö autori 

ettepanek on alustada strateegilise juhtimise protsessi just ettevõtte põhistrateegia 

formuleerimisest, et määrata ära ettevõtte põhimõtted ning kõik olulised funktsioonid ja 

tagada see, et ettevõtte edasine juhtimine põhineks tegevustel, mis on kooskõlas ettevõtte 

põhimõtetega. 

 

Järgmise ettepanekuna toob magistritöö autor välja juhtimismudelite kasutamise. Et 

selgitada välja just Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete jaoks sobilikud 

juhtimismudelid, leidis töö autor statistiliselt olulised seosed erinevate juhtimismudelite 

ning ettevõtjate rahulolu ettevõtte tulemuslikkusega vahel. Kõrgeim positiivne tulemus oli 

strateegiliste liitude loomise ning rahulolu vahel (0,382). Statistilised seosed on välja 

toodud tabelis 7. 

 

Tabel 7. Positiivsed statistilised seosed juhtimismudelite ning rahulolu ettevõtte 

tulemuslikkusega vahel, Spearmaní p 

 

Juhtimismudel Statistiline seos 

Strateegilised liidud 0,382 
Äriprotsesside ümberkorraldus 0,287 
Kliendisuhete juhtimine 0,197 
Ettevõtte põhiväärtuste määratlemine 0,189 
Missiooni ja visiooni määratlemine 0,179 
Tuumkompetentside määratlemine 0,128 
Võrdlus parimaga 0,123 
Teenuste sisseostmine 0,123 
Kulude-tulude analüüs 0,083 
Terviklik kvaliteedijuhtimine 0,05 

 
 

Töö autor püstitas hüpoteesi, et juhtimismudelite kasutamine eraldi käsitluses suurendab 

rahulolu ettevõtte tulemuslikkusega. Leitud statistilised seosed ei kinnitanud püstitatud 

hüpoteesi, kuna kolme juhtimismudeli (kriitilised edufaktorid, tasakaalus tulemuskaart 

ning SWOT analüüs) ja rahulolu vahel ei leitud statistiliselt olulist seost ning kahe 

juhtimismudeli vahel esines liiga nõrk seos. Kõige tugevam positiivne seos oli 
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strateegiliste liitude loomise ning rahulolu ettevõtte tulemuslikkusega vahel. Strateegiliste 

liitude loomine on oluline lisaks positiivsele statistilisele seosele põhjusel, et võimaldab 

lihtsustada tegevuse mitmekesistamist. Mahepõllumajanduslikel ettevõtetel tekib võimalus 

strateegiliste liitude loomise kaudu oskuslikult kasutada teiste turul osalejate tugevusi ning 

ressursse. Nimetatud juhtimismudeli ressursivajadus on valdavalt keskmine. Lisaks 

soovitab töö autor Eesti mahepõllumajanduslikel ettevõtetel kaaluda põhjalikult oma 

tegevuse mitmekesistamist.  

 

Kuna Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete juhtimise eripärad on sarnased Eesti 

väikeettevõtete juhtimise eripäradega, võib juhtimismudelite valiku soovitustel aluseks 

võtta väikeettevõtetele loodud juhtimismudelite tabeli. Kui võtta aluseks tabeli 8 (Lisa 2 lk. 

73), on näha, et pikaajaliseks ja regulaarseks kasutamiseks sobilikest juhtimismudelitest 

omab kõige laiahaardelisemat mõju kliendisuhete juhtimine. Kliendisuhete juhtimine 

mõjutab ettevõtte tulemuslikkust kliendisuhete, tegevuspotensiaali, konkurentsipositsiooni, 

organisatsiooni valdkonda ning tervikuna ettevõtte tegevust. Juhtimismudeli eesmärk on 

nii otsuste tegemine kui ka andmete kogumine. Võttes aluseks juhtimismudelite 

ressursivajaduse (Tabel 2, lk. 21) on näha, et kliendisuhete juhtimine on keskmise 

ressursivajadusega. Tabeli 8 põhjal võib veel välja tuua juhtimismudeli missiooni ja 

visiooni määratlemine, mis mõjutab ettevõtte tegevuspotentsiaali, konkurentsipositsiooni, 

organisatsiooni valdkonda ning ettevõtet tervikuna. Nimetatud juhtimismudeli peamine 

eesmärk on eelkõige otsuste tegemine ning ressursivajadus valdavalt madal. 

 

Võttes aluseks Eesti väikeettevõtete uuringu (Talvet 2013: 69-71) saab välja tuua Eesti 

väikeettevõtetele soovitatud juhtimismudelid. Väikeettevõtetele sobib protsessilaadsetest 

juhtimismudelitest kõige rohkem: 1) teenuste sisseostmine, 2) tuumkompetentside 

määratlemine, 3) kliendisuhete juhtimine, 4) võrdlus parimaga, 5) strateegiliste liitude 

loomine. Tehnilistest mudelitest soovitatakse: 1) SWOT analüüs, 2) kulude-tulude analüüs. 

Tugevaimad statistilised seosed olid seotud kliendisuhete juhtimisega, kulude-tulude 

analüüsiga, missiooni ja visiooni määratlemisega. 

 

Kokkuvõttes võib välja tuua neli Eesti mahepõllumajanduslikele ettevõtetele sobivaimat 

juhtimismudelit: 1) strateegiliste liitude moodustamine; 2) kliendisuhete juhtimine; 3) 

ettevõtte põhiväärtuste määratlemine ning 4) missiooni ja visiooni määratlemine. 

Juhtimismudeli valikul tuleks arvesse võtta juhtimismudeli eesmärk ning ressursivajadus, 
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soovitatavalt vältida kõrge ressursivajadusega juhtimismudeleid võttes arvesse Eesti 

mahepõllumajanduslike ettevõtete piiratud ressursid. 

 

Magistritöö autor püstitas magistritöö sissejuhatuses hüpoteesi, et Eesti 

mahepõllumajanduslike ettevõtjate teadlikkus strateegilise juhtimise ja juhtimismudelite 

kohta ning nende kasutamine ei ole piisav ning mitte kõik mahepõllumajanduslike 

ettevõtete juhid ei rakenda strateegilist juhtimist ega kasuta juhtimismudeleid ettevõtte 

tegevuse planeerimisel. Püstitatud hüpoteesi võib kinnitada saadud andmete ning 

interpretatsiooni põhjal. Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete teadlikkus ei ole piisav 

ning strateegilise juhtimise rakendamine ning juhtimismudelite kasutamine võiks olla 

sagedasem ning regulaarsem. 

 

Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete juhid on huvitatud ettevõtte võimalikult 

efektiivsest juhtimisest, kuid paraku puuduvad neil teadmised, kuidas seda teostada. 

Samuti on suureks piiranguks ressursid ning järjepidevuse puudumine. Juhid ootavad 

kiireid tulemusi ning seetõttu jäetakse paljud protsessid vahele, et kiirendada 

tulemuslikkuse saavutamist. Paraku on paljud mahepõllumajanduslikud ettevõtted 

olukorras, kus tuleb tegeleda pidevate kriisiolukordade lahendamisega ning seetõttu 

soovitab töö autor keskenduda välja pakutud ettepanekutele, et saavutada strateegiliselt 

planeeritud tegevusplaan ning jätkusuutlikkus. 
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KOKKUVÕTE 
 
 

Võttes arvesse selle, et mahetoomine kui valdkond on Eesti põllumajanduses väga olulisel 

kohal ning mahepõllumajanduslikud ettevõtted peavad pöörama suurt tähelepanu 

strateegilisele juhtimisele ellujäämise eesmärgil, on magistritöö koostatud Eesti 

mahepõllumajanduslike tootjate andmete põhjal. Magistritöö pakub Eesti 

mahepõllumajanduslikele ettevõtetele võimaluse tutvuda strateegilise juhtimise ja 

juhtimismudelite olemusega. Internetipõhise ankeetküsitluse põhjal saadud vastused ning 

töö autori poolt koostatud ülevaade võimaldab tutvuda Eesti mahepõllumajanduslike 

ettevõtete hinnanguga strateegilise juhtimise ning juhtimismudelite kohta. Samuti on 

magistritöös interpreteeritud andmeid selle kohta, milline on strateegilise juhtimise ja 

juhtimismudelite kasutamise hetkeolukord mahepõllumajanduslikes ettevõtetes.  

 

Uurimuse läbiviimiseks koostas töö autor internetipõhise ankeetküsitluse. Tulemuste 

paremaks tõlgendamiseks oli küsimustikku lisatud ka avatud vastustega küsimusi. 

Magistritöös on interpreteeritud andmeid uurimuse tulemuste kohta ning töö autor on 

püstitanud lisaks sissejuhatuses püstitatud hüpoteesile täiendavalt empiirilises osas 

hüpoteese, mille paikapidavuse kontrollimiseks on leitud statistilisi seoseid. Statistilisi 

seoseid väljendab magistritöös Spearmaní astakkorrelatsioonikordaja. Statistiliste seoste 

leidmisel on aluseks võetud uurimuses osalejate rahulolu 2015. aasta käibega ning 

erinevad näitajad. 

 

35,1% ettevõtjatest on teadlik strateegilisest juhtimisest ning rakendab strateegilist 

juhtimist regulaarselt. 35,1% ettevõtjatest ei ole teadlik strateegilisest juhtimisest ning neil 

puudub ka igasugune kokkupuude strateegilise juhtimisega. 25,0% vastanutest on teadlik 

juhtimismudelitest ning kasutab juhtimismudeleid regulaarselt. 33,3% ettevõtjatest ei ole 

teadlik juhtimismudelitest. Magistritöö empiirilises osas tõestas töö autor, et nii teadlikkus 

kui ka nimetatud juhtimissuuna kasutamine mõjutavad positiivselt ettevõtjate rahulolu 

ettevõtte tegevustulemustega. Mida suurem on teadlikkus ning mida rohkem rakendatakse 

strateegilist juhtimist ja kasutatakse juhtimismudeleid Eesti mahepõllumajanduslikes 

ettevõtetes, seda rahulolevamad on ettevõtete juhid ettevõtte tegevustulemustega ning 
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sellest tulenevalt oli töö autori ettepanekud tõsta mahepõllumajanduslike ettevõtete juhtide 

teadlikkust. 

 

Uurimuse tulemustest tuli välja, et paljud Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete juhid ei 

ole järjepidevad ning ootavad väga kiireid tulemusi, mistõttu ei ole strateegilise juhtimise 

rakendamine ning juhtimismudelite kasutamine regulaarne. Paraku tagab efektiivsuse 

tõusu ning jätkusuutlikkuse järjepidev jälgimine ning tulemuste kontrollimine. Töö autor 

soovitab Eesti mahepõllumajanduslikel ettevõtetel strateegiliselt planeerida ajakasutust 

ning leida võimalused regulaarseks ning igapäevaseks strateegilise juhtimise ning 

juhtimismudelite kasutamiseks. 

 

Väga oluline on lahti mõtestada strateegilise juhtimise olemus ning strateegilise juhtimise 

protsessid, et mõista, millises etapis teatud protsess ettevõtjat aitab. Töö autor tõestas, et 

strateegilise juhtimise protsesside kasutamine mõjutab positiivselt Eesti 

mahepõllumajanduslike ettevõtete juhtide rahulolu ettevõtte tegevustulemustega. Mida 

rohkem kasutatakse strateegilise juhtimise protsesse, seda suurem on rahulolu ettevõtte 

tegevustulemustega. Soovitatav on protsesside läbimist alustada ettevõtte missiooni ja 

visiooni ning põhistrateegia määratlemisest. Töö autori ettepanek Eesti 

mahepõllumajanduslikele ettevõtetele on alustada protsesside läbimist ettevõtte 

põhistrateegia määratlemisest eesmärgiga kindlaks määrata ettevõtte põhimõtted ning 

funktsioonid. Seejärel soovitab töö autor keskenduda spetsiifilisemale määratlusele 

(missioon, visioon, tegevuskava ja plaanid) ning siis on mõistlik alustada plaanide 

elluviimisega. Oluline on siinkohal regulaarselt kontrollida tulemuslikkust, et veenduda 

langetatud otsuste efektiivsuses. 

 

Võttes aluseks Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete juhtimismudelite valikud, Eesti 

väikeettevõtetele sobilikud juhtimismudelid ning erinevate juhtimismudelite 

ressursivajadused, leidis töö autor, et Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete jaoks 

sobilikuimad juhtimismudelid on: 1) strateegiliste liitude moodustamine; 2) kliendisuhete 

juhtimine; 3) ettevõtte põhiväärtuste määratlemine ning 4) missiooni ja visiooni 

määratlemine. Töö autor arvestas ressursivajadusega eelkõige seetõttu, et Eesti 

mahepõllumajanduslikud ettevõtted on tugevalt piiratud ressursside poolt. Töö autori 

soovitus on juhtimismudelite valikul arvestada kindlasti juhtimismudeli eesmärgiga, et 

tagada essmärgipärane mudeli valik. 
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Magistritöö autor püstitas magistritöö sissejuhatuses hüpoteesi, et Eesti 

mahepõllumajanduslike ettevõtjate teadlikkus strateegilise juhtimise ja juhtimismudelite 

kohta ning nende kasutamine ei ole piisav ning mitte kõik mahepõllumajanduslike 

ettevõtete juhid ei rakenda strateegilist juhtimist ega kasuta juhtimismudeleid ettevõtte 

tegevuse planeerimisel. Püstitatud hüpoteesi leidis saadud andmete ning interpretatsiooni 

põhjal kinnitust. 80,6% vastajatest leiab, et strateegilise juhtimise kasutamine parandab 

ettevõtte tegevustulemusi ning 66,7% vastajatest leiab, et juhtimismudelite kasutamine 

parandab ettevõtte tegevustulemusi. Antud näitajad viitavad sellele, et Eesti 

mahepõllumajanduslike ettevõtete juhid on huvitatud põhjalikumast tegevuse 

planeerimisest ning tegevustulemustega rahulolu suurendamisest.  

 

Töö autor leiab, et käesolev magistritöö aitab Eesti mahepõllumajanduslikel ettevõtetel 

mõista strateegilise juhtimise ning juhtimismudelite olemust, eesmärki ning 

laiahaardelisust. Lisaks usub töö autor, et Eesti mahepõllumajanduslikud ettevõtted on 

valmis juhtimispraktikaid ümber kujundama ning käesolev magistritöö annab ettevõtete 

juhtidele ülevaate sobilikest ettepanekutest. 

 

Kuna tegemist on esimese uuringuga, mis keskendub mahepõllumajanduslikke ettevõtete 

juhtimisharjumustele, siis on töö autori ettepanek sarnaste uuringute läbi viimine, et 

võrrelda tulemusi. Samuti soovitab töö autor täpsemalt uurida seoseid ning põhjuslikkust 

strateegilise juhtimise, juhtimismudelite kasutamise ning ettevõtjate rahulolu vahel. 
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SUMMARY 
 
 
The objective of this Master’s thesis was to gather data on how strategic management is 

implemented and how management models are used in Estonian organic farming 

companies, as well as to give an overview of their competence in this field. This thesis 

deems strategic management an integral body of managerial knowledge that includes all 

strategic management processes. Management models are considered decision-making 

tools for managers to help them make decisions more efficiently. 

 

Taking into account the fact that organic farming as a field of activity has a very important 

role in Estonian agriculture and organic farming companies must devote attention to 

strategic management in order to survive, this Master’s thesis has been prepared on the 

basis of the data collected from Estonian producers of organic products. This Master’s 

thesis provides Estonian organic farming companies with information about the essence of 

strategic management and management models. The responses to the Internet-based 

questionnaire help determine the opinion of Estonian organic farming companies on 

strategic management and management models. This Master’s thesis has also interpreted 

data to determine the current situation in organic farming companies regarding the 

implementation of strategic management and management models. The author of this 

Master’s thesis considered it important to include open-ended questions in the 

questionnaire in order to get a more detailed overview of problems and opinions. 

 

This Master’s thesis has interpreted the data on the results of the research study and the 

author of this thesis has formulated additional hypotheses in the empirical part in addition 

to the hypothesis established in the introduction, which were put to the test to find 

statistical dependences. This Master’s thesis measures statistical dependences by the 

Spearman’s rank correlation coefficient. The determination of statistical dependences is 

based on the participants’ satisfaction with the turnover generated in 2015 and other 

various indicators. 
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35.1% of the entrepreneurs have knowledge of strategic management and implement 

strategic management regularly. 35.1% of the entrepreneurs have no knowledge of 

strategic management and have not had any contact with strategic management. 25% of the 

respondents have knowledge of management models and use them regularly. 33.3% of the 

entrepreneurs have no knowledge of management models. In the empirical part of this 

Master’s thesis, the author proved that knowledge, as well as using management direction 

have a positive influence on the entrepreneurs’ satisfaction with the performance of the 

company. The better the knowledge and the more strategic the management and 

management models used in Estonian organic farming companies, the more satisfied are 

the managers with the performance results of the companies. This finding led the author of 

the thesis to suggest that the knowledge of the managers of organic farming companies 

should be improved. 

 

The results of the research study revealed that many managers of Estonian organic farming 

companies are not consistent and expect very quick results, which is why the 

implementation of strategic management and the use of management models is irregular. 

However, increased efficiency and sustainability can be ensured only by consistently 

monitoring and examining results. The author of this thesis suggests for Estonian organic 

farming companies to employ strategic time management, as well as to find opportunities 

for regular and daily implementation of strategic management and management models. 

 

It is very important to know the essence of strategic management and strategic 

management processes in order to recognise at which stage a certain process contributes to 

the performance of the company. The author of this thesis proved that using strategic 

management processes has a positive influence on Estonian organic farming companies’ 

managers’ satisfaction with the performance results of the company. More strategic 

management processes lead to a higher satisfaction with the results of the company. It is 

advisable to begin introducing these processes when defining the mission, vision, and main 

strategy of the company. The author of this thesis suggests for Estonian organic farming 

companies to initiate the processes by first defining the main strategy of the company in 

order to identify its principles and functions. Thereafter, the companies should focus on 

specific definitions (mission, vision, action plan, and plans) and then begin implementing 

the plans. At this point, it is important for the companies to regularly examine their 

performance in order to verify the efficiency of adopted decisions. 



	 65	

 

On the basis of the management models chosen by Estonian organic farming companies, 

the management models suitable for small Estonian companies, and the resource needs of 

various management models, the author of this thesis found that most suitable management 

models for Estonian organic farming companies are: 1) forming strategic alliances; 2) 

managing customer relationships; 3) defining the main values of the company; and 4) 

defining the mission and vision of the company. The author took resource needs into 

consideration primarily because Estonian organic farming companies have very limited 

resources. The author of this thesis suggests for companies to take into account the 

objective of the management model in choosing their management models in order to 

ensure that they make a choice that aligns with their purpose. 

 

The introduction of this Master’s thesis formulated a hypothesis stating that the knowledge 

of organic farming companies on strategic management and management models and their 

implementation is insufficient and not all managers of all organic farming companies 

employ strategic management or use management models in planning the activity of the 

company. The formulated hypothesis was confirmed by the data gathered and the 

interpretation thereof. 80.6% of the respondents find that using strategic management 

improves the performance of the company and 66.7% of the respondents find that using 

management models improves the performance of the company. These results indicate that 

the managers of Estonian organic farming companies are interested in a better and more in-

depth planning of their company’s activity, as well as in increasing the satisfaction with 

performance results. 

 

The author of this thesis believes that this Master’s thesis helps Estonian organic farming 

companies understand the essence, purpose, and extensiveness of strategic management 

and management models. In addition, the author believes that Estonian organic farming 

companies are ready to re-organise their management practices and this Master’s thesis 

provides the managers with suitable suggestions. 
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Lisa 1. Internetipõhise küsitluse küsimustik 
 
Strateegilise juhtimise ja juhtimismudelite kasutamine Eesti mahepõllumajanduslikes 

ettevõtetes. 

 

Lugupeetud ettevõtja! 

 

Olen Kätlin Tammearu ja koostan Eesti Maaülikoolis magistritööd strateegilise juhtimise 

ja juhtimismudelite kasutamise kohta Eesti mahepõllumajanduslikes ettevõtetes. Minu 

uuringu eesmärgiks on välja selgitada Eesti mahepõllumajanduslike ettevõtete teadlikkus 

strateegilisest juhtimisest ning juhtimismudelite kasutamisest. Samuti annab küsitlus 

vastused strateegilise juhtimise ja juhtimismudelite kasutamise sageduse ning mudelite 

valiku kohta. Uuringu alusel tekivad soovitused mahepõllumajanduslike ettevõtete 

juhtidele. 

Juhul, kui Teil on soov saada kokkuvõtet uuringu tulemustest, palun saatke mulle 

vastavasisuline kiri katlin@foolix.ee. Jagan uuringu tulemusi meeleldi!  

Olen väga tänulik, kui leiate aega küsimustik täita kohe või hiljemalt 10. aprilliks. Palun 

märkige küsimustikus ära õige/õiged vastused. Valikuid võib olla rohkem kui üks. Kui Teil 

tekib küsimusi, siis palun võtke minuga ühendust ülaltoodud e-maili aadressil. 

 

Loodan, et küsimustiku täitmine aitab Teil mõtestada strateegilist protsessi Teie ettevõttes. 

Tänan! 

Kätlin Tammearu 
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Lisa 1 järg 

 
Sisestage palun oma ettevõtte asukoht: 

a) Harju maakond 

b) Hiiu maakond 

c) Ida-Viru maakond 

d) Jõgeva maakond 

e) Järva maakond 

f) Lääne maakond 

g) Lääne-Viru maakond 

h) Põlva maakond 

i) Pärnu maakond 

j) Rapla maakond 

k) Saare maakond 

l) Tartu maakond 

m) Valga maakond 

n) Viljandi maakond 

o) Võru maakond 

 

 

1. Strateegiline juhtimine 

 

1.1 Milline on Teie kokkupuude ettevõtte strateegilise juhtimisega? 

 

a) Ei ole tutvunud ega tegelenud 

b) Olen tutvunud, kuid ei tegele 

c) Olen teadlik ning tegelenud lühiajaliselt 

d) Olen teadlik ning tegelen regulaarselt 
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Lisa 1 järg 

 
1.1.1 Kui tegelete regulaarselt ettevõtte strateegilise juhtimisega, siis määrake palun 

strateegilise juhtimisega tegelemise aeg: 

 

a) alla	1	aasta	

b) 1-5 aastat 

c) 5-12 aastat 

d) rohkem kui 12 aastat 

 

1.2 Milles seisneb strateegiline juhtimine Teie ettevõttes? Palun kirjeldage! 

 

1.3 Milliseid strateegilise juhtimise protsesse kasutate? 

 

a) Ettevõtte missiooni ja visiooni loomine 

b) Ettevõtte põhistrateegia formuleerimine 

c) Ettevõtte strateegiliste ning taktikaliste plaanide formuleerimine 

d) Strateegiliste plaanide elluviimine 

e) Ettevõtte strateegia tulemuslikkuse hindamine 

 

1.4 Kui Teil puudub kokkupuude strateegilise juhtimisega, siis mida hindate takistavateks 

teguriteks? Palun nimetage põhjused. 

 

1.5 Kui Te olete proovinud strateegilise juhtimisega tegelenud, kuid olete selle lõpetanud, 

siis millised on põhjused? 

 

2. Juhtimismudelite kasutamine 

 

2.1 Milline on Teie kokkupuude juhtimismudelitega? 

 

a) Ei ole tutvunud ega kasutanud 

b) Olen tutvunud, kuid ei kasuta 

c) Olen teadlik ning kasutanud lühiajaliselt 
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d) Olen teadlik ning kasutan regulaarselt 

 

2.1.1 Kui tegelete regulaarselt juhtimismudelite kasutamisega, siis määrake palun 

kasutamise aeg: 

 

a) alla 1 aasta 

b) 1-5 aastat 

c) 5-12 aastat 

d) rohkem kui 12 aastat 

 

2.2 Millist juhtimismudelit olete kasutanud? 

 

a) Missiooni ja visiooni määratlemine 

b) Ettevõtte põhiväärtuste määratlemine 

c) Võrdlus parimaga 

d) Tuumkompetentside määratlemine 

e) Teenuste sisseostmine 

f) Kliendisuhete juhtimine 

g) Kriitiliste edufaktorite määratlemine ja arendamine 

h) Strateegiliste liitude moodustamine 

i) Tasakaalus tulemuskaart 

j) Terviklik kvaliteedijuhtimine 

k) Äriprotsesside ümberkorraldamine 

l) Kulude-tulude analüüs 

m) SWOT analüüs 

n) Porteri 5 konkurentsijõu analüüs 

o) PEST(LE) analüüs 

p) Kui kasutate mingit muud juhtimismudelit või selle osa, siis millist?................... 

 

2.3 Kui Teil puudub kokkupuude juhtimismudelite kasutamisega, siis mida hindate 

takistavateks teguriteks? Palun nimetage põhjused. 
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2.4 Kui Te olete proovinud juhtimismudeleid kasutada, kuid olete selle lõpetanud, siis 

millised on põhjused? 

 

3. Ettevõtte tulemused 

 

3.1 Kas arvate, et strateegilise juhtimisega tegelemine parandab ettevõtte        

tegevustulemusi? Palun põhjendage! 

 

3.2 Kas arvate, et juhtimismudelite kasutamine parandab ettevõtte tegevustulemusi? Palun 

põhjendage! 

 

3.3 Miks ei tegeleta osades Eesti ettevõtetes Teie hinnangul strateegilise juhtimisega ning 

juhtimismudelite kasutamisega? 

 

 

3.4 Ettevõtte näitajad: käive (2015) 

 

a) Kuni 100 000 EUR 

b) 100 000 – 500 000 EUR 

c) 500 000 – 2 M EUR 

d) 2 M – 10 M EUR 

e) rohkem kui 10 M EUR 

 

3.4.1 Kuidas hindate oma ettevõtte 2015. aasta käivet? 

 

a) Halb 

b) Rahuldav 

c) Hea 

d) Suurepärane 
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3.5 Ettevõtte näitajad: töötajate arv 

 

a) 0 

b) 1-4 

c) 5-9 

d) 10-20 

e) 21-49 

f) rohkem kui 50 

 

3.6 Ettevõtte näitajad: ettevõtte vanus 

 

a) Kuni 1 aasta 

b) 1-5 aastat 

c) 6-10 aastat 

d) rohkem kui 10 aastat 

 

3.7 Vastaja andmed 

 

a) Omanik 

b) Ettevõtte juht 

c) Osakonna juht 

d) Muu... 
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Lisa 2. Väikeettevõtetele sobivate juhtimismudelite kasutusvõimalused  
 
Tabel 8. Väikeettevõtetele sobivate juhtimismudelite kasutusvõimalused (Talvet 2013: 75) 
 

Juhtimis-
mudel 

Juhtimismudeli mõju ettevõtte 
tulemuslikkusele 

Juhtimis-
mudeli 
peamine 
eesmärk 

Juhtimismudeli sobivus 
strateegilise juhtimise 
protsessi 

        

Pikaajaliseks regulaarseks ja süsteemseks kasutamiseks 

Missiooni 
ja visiooni 
määratlemi
ne 

  + + + + +  Formuleerimine 

Kliendi-
suhete 
juhtimine 

 + + + + + + + Analüüs ja 
positsioneerimine 
Formuleerimine 
Rakendamine 
Tulemuste hindamine 

Kriitilised 
edufaktorid 

  +    + + Analüüs ja 
positsioneerimine 
Rakendamine 

Strateegi-
listes 
liitudes 
osalemine 

  + +   +  Analüüs ja 
positsioneerimine 
Rakendamine 

Võrdlus 
parimaga 

  +   + +  Analüüs ja 
positsioneerimine 
Formuleerimine 
Rakendamine 

Nii pikaajaliseks kui ka lühiajaliseks kasutamiseks, vastavalt konkreetsele vajadusele 

Kulude-
tulude 
analüüs 

+  +    + + Analüüs ja 
positsioneerimine 
Formuleerimine 
Rakendamine 
Tulemuste hindamine 

SWOT 
analüüs 

 +  + +  +  Formuleerimine 

finantsnäitajad 

kliendisuhted 

tegevuspotensiaal 

konkurentsipositsioon 

organisatsioon 

ettevõte tervikuna 

O
tsuste tegem

ine 

andm
ete kogum

ine 
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