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KAS ÄRIPLAAN ON IKKA VAJALIK ? 

• 2008. aasta Inc. 500 (maailma kiiremini 

arenevad ettevõtted) uuring, kus vaid 40% 

neist omas äriplaani. 

• Ettevõtted ei sure mitte kehva äriplaani 

tõttu vaid Dun & Bradstreet uuringu järgi 

on 46% ettevõtete põhja minemise 

põhjuseks siiski ebakompetentsus. 

 

 

http://cpa.utk.edu/pdffiles/adc24.pdf


Milleks  äriplaani on vaja ? 

• Äriidee läbimängimiseks - alustav ettevõtja. 

• Tegevuste planeerimiseks - tegutsev 

ettevõtja. 

• Pangalt, investoritelt, struktuurifondidest 

raha saamiseks. 

• Äripartneri kaasamiseks. 

• Tasuvusanalüüsi tegemiseks. 

• … 

 

 



Äriplaan peab vastama 5-le 

küsimusele: 

1. Mis probleemi Sa lahendad? 

2. Kelle probleem see on ja kui palju neid on? 

3. Mis on Sinu lahendus ja miks see on parem 
kui olemasolevad lahendused? NB! 
Keskendu kliendi kasule ja tulemustele, 
mitte tehnilisele lahendusele. 

4. Kuhu tahad välja jõuda? Kuidas Sa sinna 
jõuad? 

5. Kui palju Sul raha vaja on? 

http://www.maripuu.eu/tee-silmad-lahti/


Strateegiline planeerimine,  milleks ? 

 

Strateegilise planeerimise vajadus tuleneb 

väliskeskkonna muutustest. Mida 

sagedasemad ja suuremad need on, seda 

sagedamini ja põhjalikumalt tuleb strateegiat 

uuendada.    



Strateegiline planeerimine 

• Situatsioon - hinnatakse praegust olukorda 

ja seda, kuidas selleni on jõutud.  

• Sihtmärk - määratakse kindlaks eesmärgid 

ja/või sihid (mõnikord nimetatakse seda 

ideaalseks olukorraks).  

• Teekond - kaardistatakse eesmärkideni 

jõudmise potentsiaalne teekond.  

 



Ärimudel 

• kliendid,  

• nendele pakutav väärtus,  

• selle väärtuse pakkumiseks vajalik 
infrastruktuur,  

• tulud ja kulud.  

 

 

Allikas: Indrek Maripuu 

 

 



Allikas : Alexander Osterwalderi ärimudel 



Miks ma ei ole piisavalt edukas ? 

• Puudub selge visioon ja äriplaan. 

• Turul on palju sarnaseid „mina-ka“ tooteid 
, teenuseid . 

• Tegelikult ma ei tunne valdkonda. 

• Vähesed juhtimisoskused. 

• Puudulik finantsplaneerimine. 

• Investeerimisvõimekuse ülehindamine. 

• Puudub juurdepääs lõpptarbijani. 

 

 

 

 



Kes on pildil ? 



Kuidas nõustamine saab abiks olla ? 

• Kõrvaltvaade - „kastist välja“. 

• Mis on tegelik probleem. 

• Erinevad lahendusvariandid. 

• Toetus oluliste otsuste langetamisel. 

• Kompleksnõustamine.  

• Mentorlus. 



Nõuandetooted 

• „Põllumajandusettevõtte 

investeeringuvõime ja rahavoo hindamine“ 

• „Mitmekesistamise kalkulaator“ 

• „Ettevõtte väärtuse hindamine“ 



NÕUANDETOODE 
Põllumajandusettevõtte investeeringuvõime ja 

rahavoo hindamine 

Koostajad: Töögrupp koosseisus:  Mati Mõtte, Aino 
Vooro, Aavo Hõbe, Lemmi Maasik  



Põllumajandusettevõtte investeerimisvõime ja 

rahavoogude hindamine

Eesmärk: Koostada investeeringute planeerimisega seonduv finantsprojektsioon, mille 

abil  on võimalik leida maksimaalne investeeringu summa ja ettevõtte jätkusuutlik rahavoog.

Rahavoog jaotatakse: 1. Äritegevuse rahavoog; 2. Investeeringute rahavoog ja

3. Finantseeringute rahavoog. Kokkuvõttev tulemus kajastab vaba rahavoogu perioodi lõpuks.

Võimalik on vajalikku vaba rahavaru perioodi lõpuks ette määrata (nt dividendide maksmiseks).

Finantsprojektsioon sobib eelkõige kasutamiseks teravilja- (sh õlikultuuride) ja 

piimatootmisettevõttele. 

 - Täitmist vajavad lahtrid (nõue TÄITA)

 - Väli on automaatne ja hõlmab valemit- ANDMEID EI SISESTATA!

100  - Summeeritud väljad on "sinise" kirjaga

100 "- Summeeritud väljade võrdlemisel leiti viga

Ettevõtte nimi:

Registrikood:

Tegevusala: Tera-, kaunvilja ja õlikultuuride kasvatus (A01111)

Eelnev majandusaasta 2011

Koostamise kuupäev 3.10.2013

Versioon 1.1    10.04.2012

Põhivara

Investeering

Rahavoog kokku

Käibevara

Lühiajal kohust

Pikaajal kohust

NPV

Hinnang

Suhtarvude 

Väljal, millel on punane kolmnurk, 

võimaldab kuvada lühijuhendit, selgitust 

või soovitust.  



Kokkuvõteks 

1. Tee seda, mis sul silma särama paneb ! 

2. Ole valmis igaks muutuseks turul, sest ellu 

ei jää ju mitte kõige tugevamad, vaid kõige 

paindlikumad ! 

3. Äriplaan ja ärimudel on töövahendid ! 

 



Tänan tähelepanu eest ! 

 

• http://www.pikk.ee/nouandeteenistus/konsul
endid/leia-konsulent 

• Alar Lugu tel. 5019448; alar.lugu@neti.ee 
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