
K
Õ

IK
Eesti Ettevõtjale

2021
1 (4 ), hind 6,20 €



Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Enne teenuse 
kasutamist tutvu tingimustega ja konsulteeri asjatundjaga. 

4 kuud = 0€ maksed

6 777 888 omegalaen.ee



3KÕIK EESTI ETTEVÕTJALE | 2021

OLEME SINU
ET TE VÕT TELE TOEK S

• Hoiame Sind kursis viimaste
ettevõtlusalaste uudistega

• Toetame ekspordi arendamisel
• Toome Sinuni kasulikke koolitusi

• Aitame laiendada suhtlusvõrgustikku
• Pakume praktilist abi: tasuta juristi

konsultatsioon ja partnerotsinguteenus

ARENDAME KOOS
EE STI E T TE VÕTLUST!

LIITU KODA .EE

KÜBERRÜNNAKUD, lk 5—6

Ettevaatust! Küberründe ohvreid ei vali inime-
sed, vaid masinad
 
RAHVUSVAHELISED STANDARDID, 
lk 8—9
Rahvusvahelised standardid suurendavad ette-
võtte edukust ja usaldusväärsust
 
LINDE KASUTATUD TÕSTUKID, lk 10
Willenbrock Baltic müüb soodsalt garantiiga 
Linde kasutatud tõstukeid 
 
TÖÖTAJATE LEIDMINE, lk 12—13
Töötajaid leida ja koolitada on kulukas. Uuri, kui-
das saab aidata töötukassa!
 
LAO KINDLUSTAMINE, lk 16—17
Teeme selgeks: kes peab kindlustama lao ja 
sealse kauba?

KAUBAVEOLOGISTIKA, lk 18
Kuidas säästa raha kaubaveologistikas, kaota-
mata samas tarnekvaliteedis?

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
lk 20—21
Raamatupidamisteenuse sisseostmine annab 
ettevõttele kokkuhoiu ja konkurentsieelise

ARVE FINANTSEERIMINE, lk 23

Ettevõtja võib pöörduda Swedbanki poole kas-
või ühe arve finantseerimiseks

TÖÖKOHA VALGUSTAMINE, lk 25
Mida jälgida töökoha valgustamisel?

ARGUMENTEERIMINE, lk 26
Argument tõstab kvaliteeti
 
SPETSIALISTIDE TÄIENDKOOLI-
TUSED, lk 28
Tehnikakõrgkool ootab spetsialiste täiendkooli-
tustele ja ettevõtjaid koostööle
 
LAENUVAJADUS, lk 32
Laenuvajadus sõltub ettevõtte elutsüklist

LAIENENUD ADVOKAADIBÜROO, 
lk 35
Advokaadibüroo HansaLaw laienenud mees-
kond

ÄRITEGEVUS SOOMES, ROOTSIS VÕI 
LÄTIS, lk 37
Miks alustada äritegevusega Soomes, Rootsis 
või Lätis ja millised on võimalused?
 
SISUTURUNDUS, lk 38—39
Sisuturunduse tulemus on usaldus!
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SÕDA KILE- JA PLASTPAKENDITELE, 
lk 40

Kartong- ja paberpakenditootja Cista kuulutas 
kilele ja plastpakenditele sõja!
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Küberkuritegude arv 
kasvab aasta-aastalt 
ja seda ka meie väi-
keses Eestis. IT-tee-
nuseid ja lahendusi 
pakkuva OIXIO AS-i 
küberturbejuhi Andres 
Vallistu sõnul ei sõltu 
küberünde oht ettevõtte 
ega inimese tuntusest ja 
finantsseisundist. Rünna-
kud toimuvad automati-
seeritult ja valimatult ning 
teevad lõpptulemusena 
liiga neile, kes pole õigel 
ajal oma IT-turvalisusele 
tähelepanu pööranud.

I n f o ü h i s k o n n a 
areng ja digitali-
seerumise kasv 
on väga head, et 
lihtsustada meie 
igapäevaelu ja 
suurendada pro-
duktiivsust tööl, 
kuid samal ajal 
toob selline kiire areng kaasa omad 
tagajärjed. Meie ekspertideni jõuab igal 
nädalal palju teateid arvepettustest, 
õngitsuskirjadest ja lunavararünnaku-
test, millega kaasneb nii rahaline kui ka 
moraalne mainekahju. Kahjude rahaline 
suurus ulatub mõnest tuhandest eurost 
kuni mitmesaja tuhande euroni. Sama 
tendentsi kinnitab ka Riigi Infosüstee-
mide Amet.

Nõrk küberturvalisus on suur äririsk, 
mida ei tohi jätta tähelepanuta. Kui veel 
mõni aasta tagasi arvati, et IT ja küber-
ohud peaksid kuuluma IT-osakonna 
ülesannete hulka, siis see arusaam on 
hakanud muutuma ja küberturvalisuse 

teema on liikumas ettevõtete juhtkon-
dade arutluse alla. See on väga õige, 
sest nii olulistes küsimustes tuleb näha 
suuremat pilti. Kahjuks sageli ei mõelda 
riskidele enne, kui endal midagi oota-
matut juhtub. Hiljaks jäämisel on aga 
üldjuhul kõrge hind!

MIS JUHTUB, KUI KÜBERTURVA- 
LISUSE TAGAMISEGA JÄÄDAKSE 
HILJAKS?

Kõige sagedamini seisab rünnaku alla 
langenud ettevõtja silmitsi äriseisa-
kuga, millele järgneb lunavaranõude 
puhul otsene rahaline kahju, kui seis-
kuvad tootmis-, tööstus- ja müügiprot-
sessid. Lunavararünnakul mitte ainult 
ei krüpteerita andmeid seadmetes, vaid 
üha rohkem ka varastatakse ja avali-

kustatakse. Seetõttu 
ei piisa lunavararünna-
kute vastu võitlemisel 
ainult andmete varun-
damisest!

Otsene rahaline kahju 
ootab ees ka neid, kelle 
ettevõte satub arve-

tega manipuleerimise ohvriks. Kõige 
sagedasemini põhjustab otsest raha-
list kahju nn tegevjuhi petuskeem, kus 
tegevjuhi nime alt saadetakse ettevõtte 
finantsjuhile või raama-
tupidajale palve raha üle-
kandeks. OIXIO viimase 
kliendikaasuse tagajärjel 
kanti ühe krüptoraha-
dega tegeleva ettevõtte 
krüptokontolt miljoni 
euro väärtuses krüpto-
raha võõrale pangakon-
tole.

Keerulisem on arvestada rahasse 
ümber mainekahju. Samas võib tuua 

näitena, et kui ettevõttest lekivad isi-
kuandmed ja 1–2% suurtest klientidest 
läheb usalduse kaotamise tõttu kon-
kurentide juurde, saab saamata jäänud 
summa välja arvutada. Lisaks aja- ja 
rahakulule ning mainekahjule võivad 
ettevõtet ähvardada ka trahvid isiku-
andmete lekitamise tõttu.

Ettevõtja mõtleb sageli, kes peaks 
tahtma just tema andmeid ja näha sel-
leks häkkimisega vaeva. Ent küberründe 
korral ei valita otseseid ohvreid, vaid 
pommitatakse automatiseeritult ja vali-
matult kõiki kaitsmata infosüsteeme, 
teenuseid, seadmeid, kasutajakontosid 
ja ettevõtteid, lootes leida kellegi nõrka 
kohta. Küberründe oht ei sõltu sellest, 
kas ohvri andmed on väärtuslikud kur-
jategijatele, vaid sellest, kas need on 
väärtuslikud ohvrile endale. Keskmiselt 
saab iga server ühe ründekatse sekun-
dis ja rünnete all on iga välismaailmaga 
ühendatud seade: serverid, sülearvutid, 
nutitelefonid jne.

KUIDAS VIIA KÜBERAUGUD ETTE-
VÕTETES MIINIMUMINI?

1. Esimesena tuleb anda kellelegi vas-
tutus, olgu selleks ettevõtte IT-inimene, 
juhatuse esimees, palgaline infoturbe-
juht või väline partner nagu OIXIO, kes 
pakub infoturvet täisteenusena.

2. Teise sammuna tuleb hinnata ette-
võtte küberturbe hetkeolukorda ehk 
küpsustaset, mida saab teha kübertur-
beauditi ja infovarade riskianalüüsiga. 
Pole olemas maagilist standardpaketti – 
auditi ja analüüsi tulemusena sünnib  

 
 
 
 
 
 
 

rätsepalahendus, mis on loodud iga 
ettevõtte jaoks eraldi.

Ettevaatust! Küberründe ohvreid ei 
vali inimesed, vaid masinad

" 

________________

Küberkuritegude arv kasvab 
aasta-aastalt ja seda ka meie 
väikeses Eestis.

" 

______________

Nõrk küberturvalisus on 
 suur äririsk, mida ei tohi  
jätta tähelepanuta.

" 

____________________

Otsene rahaline kahju ootab ees ka 
neid, kelle ettevõte satub arvetega 
manipuleerimise ohvriks.

SINA 
LIHTSALT 
LOE
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3. Seejärel tuleb 
koostada tegevus-
plaan ja planee-
rida täiendavaid 
vastumeetmeid, 
et vähendada 
jääkriske ja või-
maldada ettevõtte 
äritegevuse jätku-
suutlik toimimine. 

4. Kuna küberturvalisus ei ole asi, mida 
saab ühe korraga osta või tagada, tuleb 
rakendada meetmeid ja tagada pidev 
haldus. Küberturvalisus puudutab 
kogu ettevõtte tegevust, tehnoloogiat, 

ROSI arvutus näitab, kui kasulik on investeering 
küberturbesse

Selleks et küberturbe investeeringute tasuvust paremini 
näitlikustada, on kasutusel ROSI (Return of Security In-
vestment) arvutus, mis tõestab, et küberturbesse inves-
teerimine loob reaalset väärtust.

Oletame, et madala küberturbe küpsustasemega ettevõt-
te vastu korraldatakse edukas lunavararünnak. Äritee-
nused seiskuvad terveks tööpäevaks, kliendid jäävad 
teenindamata, töötajatel ei ole võimalik tööd teha ja 
osaliselt lekivad ka klientide isikuandmed. Oletame, et 
ärisüsteemid on võimalik taastada varundusest järgmi-
seks tööpäevaks ja suures plaanis saabki töö siis jätkuda, 
kuid äri seiskumine ja klientide teenindamata jätmine 
tõi kaasa kahju summas 18 000 eurot. Lisaks on maine-
kahju (näiteks 1% kliente lahkus usaldusväärsuse lange-
mise tõttu) ja Andmekaitse Inspektsiooni rahaline trahv, 
mille suuruseid me selles arvutuses ei kasuta.

Oletame, et selle hüpoteesi järgi oleks ettevõtet kaitsnud 
OIXIO küberturbe täisteenus, mille kuutasu on 550 
eurot ja mille puhul oleks küberrünnak jäänud olemata. 
Selle järgi on ROSI arvutus järgmine:

ROSI = (intsidendi maksumus × kaitsetõhusus – inves-
teering) : investeering

Intsidendi rahaline maksumus: 18 000 eurot

Turvaseire kaitsetõhusus: 95%

Investeering aastas: 6600 eurot

ROSI = 159%

NB! ROSI-s pole võetud arvesse kaotatud kliente, mai-
nekahju ega trahve.

kultuuri, personali ja 
protseduure. IT-süs-
teemid muutuvad 
pidevalt ja seega tuleb 
tegeleda nende turva-
lisusega järjepidevalt. 
Selle protsessi sisse-
seadmine organisat-
sioonis nõuab para-

digma muutust juhatuse tasandil.

5. Tuleb koolitada töötajaid – firmajuhi 
või töötaja hooletu suhtumine kübero-
hutusse võib muuta hetkega tähtsuse-
tuks senised investeeringud tur-
valisuse tõstmiseks.

OIXIO VÕTAB TÄIELIKU 
VASTUTUSE

OIXIO eesmärk on ennetada küber- 
intsidente ja aidata ettevõtetel ohtu-
deks valmis olla. Küberrünnaku korral 
ollakse valmis reageerima ööpäev läbi, 
et kliendid saaksid alati tööd jätkata. 
Kas teadsite, et 4% töötajatest klikib 
igal lingil ja failil, mis võib olla pahava-
raga nakatunud? Olete mõelnud, kui 
palju maksab teie ettevõtte kõikide 
andmete kadumine ja terve päeva töö-
seisak?

OIXIO ülesanne on teha küberturvali-
suse uuringud ja audit, analüüsida ris-
kitaset ja hinnata küpsustaset. Seejärel 
saavad kliendid täpsemad juhtnöörid ja 
soovitused, kuidas edasi toimida. Olu-
line on, et OIXIO võtab endale kogu 
vastutuse klientide küberturvalisuse 
eest.

OIXIO turvaseireteenus kindlustab toi-
miva ettevõtte! Hea nõu saamiseks võtke 

ühendust:
lahendused@oixio.ee

Andres Vallistu
Oixio küberturbejuht

" 

_______________

Küberturvalisus puudutab 
kogu ettevõtte tegevust, 
tehnoloogiat, kultuuri, 
personali ja protseduure.

" 

___________________

Kas teadsite, et 4% töötajatest 
klikib igal lingil ja failil, mis võib 
olla pahavaraga nakatunud?



Vali ise mitut 
korrust kasutad
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Vali sobivad korruste 
kõrgused liigutades neid 
50mm sammuga üles-alla

Kümme varianti erinevaid
riiuli- ja sahtlimooduleid

Riiulite esiservad on kaetud 
metallist kaitseliistuga

Kuus varianti 
erinevaid riiuli külgi

Mahutab erinevaid 
elektritööriistade 
kohvreid ja plastkaste
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WWW.VANEREX.EE

Uus moodulriiulite sari

FLEX
Vanerexil on täitunud 5. tegevusaasta
ning et seda vääriliselt tähistada, tulime 

Sari sai nimeks „FLEX“ mis iseloomustab 
selle paindlikust sobiva lahenduse leidmisel.
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Standardiseerimisest on 
saanud vajadus igale ette-
võttele, kes ekspordib 
oma tooteid või osaleb 
hangetel väljaspool Eestit. 
Samuti mõistetakse aina 
enam, et standardisee-
ritud juhtimissüsteemid 
annavad ettevõttele 
teiste ees olulise konku-
rentsieelise, ütleb rahvus-
vahelise auditeerimis- ja 
sertifitseerimisfirma BM 
Certificationi OÜ juht 
Ülo Roop.

„Suurtel gruppidel ja kontsernidel 
on standardiseerimine DNAsse kir-
jutatud ja nendele on see olnud aas-
taid loomulik. Väiksemate ettevõtete 
puhul võib öelda, et kui varem tundus 
standardiseerimine oluline vaid neile, 

kes soovisid osaleda rahvusvahelis-
tel hangetel või siseneda uutele tur-
gudele, siis nüüd saadakse väga hästi 
aru, et standardite järgi tegutsemine 
annab sisemise korrastatuse ja konk-
reetse struktuuri, mille abil muutuvad 
igapäevased protsessid selgemaks ja 
efektiivsemaks. Väljastpoolt vaadates 
suureneb aga partnerite ja klientide 
tunnustus, sest kogu tegevus muutub 
ka teistele arusaadavamaks ja tekitab 
usaldusväärsust,“ selgitab Roop.

Ta lisab, et arusaadavatel põhjustel 
küsitakse enne sertifitseerimisotsuse 
tegemist sageli, mis sellest kõigest ette-
võttele kasu on. Ajalises ja pühendu-
mise mõttes on see suur töö viia ette-
võtte tegevus standarditega kooskõlla, 
kuid selle tulemus annab suurepärase 
konkurentsieelise. Ja hetkel, kui majan-
duses valitseb veidi vaiksem aeg, tasub 
just korraks järele mõelda ja rõhuda 
ettevõtte arengus olulistele asjadele.

MIKS STANDARDITE KASUTUSELE-
VÕTT ON OSADES ETTEVÕTETES 
NII KEERULINE?

Kui juhtkond on otsuse teinud, tuleb 
esimese sammuna selgitada inimestele, 

miks seda protsessi on vaja läbi teha. 
Töötajad peavad olema piisavalt moti-
veeritud ja mõistma standardite järgi 
töötamise kasulikkust. Roobi sõnul ei 
pruugi näiteks mõne inimesega ette-
võttes lihtsalt inimesi jaguda, et sellega 
tegeleda, kuigi tegelikult saavad ka 
nemad kogu protsessi enda jaoks heas 
võtmes ära kasutada. „Standardid aita-
vad mõista, kuidas saab ettevõtte pare-
mini tööle panna, ja tänu iga-aastastele 
audititele on võimalik ka enda arengut 
reaalselt näha. See on väga suur asi, kui 
ekspert väljastpoolt ettevõtet vaatab 
protsessidele värske pilguga. Kahjuks 
arvatakse vahel, et olemasolevad süs-
teemid on niigi head ja standardite järgi 
töötamine tundub tüütu kohustus.“

Inimeste ja ajapuuduse ning muude 
kahtluste korral võib olla lahenduseks 
kaasata konsultant. „Võimalus on mui-
dugi ka ise kõik nüansid läbi pureda, 
kuid konsultant teeb protsessi märksa 
lihtsamaks. Ja kindlasti ei tohi unustada 
koolituste vajalikkust, sest töötajate 
koolituseta võivad kõik head mõtted 
jäädagi mõteteks paberil!“ annab Roop 
nõu. „Koolitus on oluline selleks, et vas-
tutavad inimesed oleksid kursis, nende 
teadmised uueneksid pidevalt ja nad 

Rahvusvahelised standardid 
suurendavad ettevõtte edukust
ja usaldusväärsust
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suudaksid teha uued standardid oma 
meeskonnaliikmetele arusaadavaks. 
Konsultandi töö ei ole öelda, kuidas 
midagi tegema peab, kuid ta annab töö-
riistad, millega ettevõtte töötajad saa-
vad enda jaoks parimate lahendusteni 
jõuda.“

Konsultandid pakuvad seega infor-
matsiooni, mida on vaja sertifikaadi 
saamiseks rakendada. Lihtsamalt öel-
des tuleb vastutavatel isikutel läbi töö-
tada pakk dokumente, teha ettevõtte 
töös kindlad muudatused ja kaasata 
teised töötajad. Seejärel kontrollib 
vastava kvalifikatsiooniga audiitor 
tegevuste vastavust standarditele. Ser-
tifikaat kehtib harilikult 3–5 aastat ja 
seda peab igal aastal auditeerima. Edu-
kas auditeerimine tähendab seda, et 
ettevõttes on tagatud kõigi tegevuste 
vastavus ettenähtud kvaliteedile ehk 
standardite tingimustele ka siis, kui 

audiitorit pole kohal. Audiitor on nagu 
firma töötaja, kellele on seatud väga 
kõrged konfidentsiaalsusnõuded ning 
nende ülesanne on tagada alati auditite 
usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus, 
kontrollides erapooletu osana nende 
rakendamist ettevõttes.

VEAD ON TEGELIKULT HEAD

Enamik ettevõtjaid kipub kartma 
vigu, mida audiitorid leiavad, kuid Roobi 
sõnul on vead tegelikult head, sest näi-
tavad arengupotentsiaali. „Audiitori 
töö on mitte lihtsalt otsida apse, vaid 
kohti, kus saaks asju paremaks muuta, 
ja see on võimalus arenguks. Ettevõt-
ted ja nende protsessid muutuvad ajas 
ning audiitor aitab pöörata tähelepanu 
sellele, kuidas saab muuta ettevõttes 
tegevust paindlikumaks ja efektiiv-
semaks. Protsessid, mis kaks aastat 

tagasi tundusid piisa-
valt tõhusad, ei pruugi 
seda nüüd enam olla. 
Audiitori töö on tuua 
esile puudused. Üks 
standardi nõue muu-
dab konteksti pan-
duna palju rohkemaid 
protsesse ja edukas 
ettevõttes võetakse 
kõik muudatused kii-
resti omaks.“

Kui audiitor leiab, 
et ettevõtte prot-
sessid ei vasta stan-
dardite nõuetele, 
tehakse ettekirjutu-
sed ja antakse kindel 
aeg mittevastavuste 
eemaldamiseks. Kui 
parandused on tehtud, 

kontrollib audiitor need üle ja sulgeb 
mittevastavuse.

Lisaks enamlevinud kvaliteedi-, 
keskkonna-, töötervishoiu- ja tööohu-
tuse sertifitseerimisele on BM Cer-
tificationi pädevuses info- ja andme-
turve, ehitustoodete, Euroopa Liidu 
puidumääruse, metsamajandamise ja 
tarneahela  sertifitseerimine. 

„Rahvusvahelistele klientidele on 
väga olulised näiteks puiduvaldkon-
naga seotud sertifikaadid, mis tagavad, 
et metsa majandatakse jätkusuutlikult 
ja keskkonnasäästlikult. Samuti saa-
vad nad jälgida tarneahelat, teades iga 
toote puhul täpselt, kust metsast päri-
neb kasutatud puit ja kes on seda töö-
delnud. See tekitab usaldusväärsust, 
mis omakorda annab otsest majandus-
likku kasu, kui partnerid eelistavad läbi-
paistvalt tegutsevaid ettevõtjaid,“ toob 
Roop näite. Ta lisab, et töötades kesk-
konna- ja tööohutuse standardite järgi, 
saavad ettevõtte partnerid olla kindlad, 
et sealsed protsessid säästavad võima-
likul määral keskkonda ja töötajate ohu-
tusele pannakse palju rõhku. Kübertur-
valisuse tagamine annab partneritele 
ja klientidele kindlustunde nende and-
mete kaitstuse osas.

BM Certification on väljastanud 
sertifikaate Eestis, Lätis, Leedus, Soo-
mes, Saksamaal, Valgevenes, Venemaal, 
Kreekas, Itaalias, Norras, Ukrainas, 
Rumeenias, Austrias, Tšehhis ja Gruu-
sias.

Tunnete huvi sertifitseerimise vastu? 
Lugege lisainfot ja võtke ühendust:

https://ee.bmcertification.com 
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Willenbrock Baltic müüb soodsalt 
garantiiga Linde kasutatud tõstukeid

menormidele,“ selgitab Possul. Seejä-
rel vahetatakse vajaduse korral välja 
vigastatud või kulunud keredetailid ja 
masin värvitakse.

Ta lisab, et masinaid renoveeritakse 
ja parandatakse lähtudes arutelust 
mehaaniku ja kasutatud tõstukite müü-
gijuhi vahel, kui defektid on kindlaks 
määratud. Kõik vajalikud detailid vahe-
tatakse välja Linde originaalvaruosade 
vastu ja värvitakse Linde värvidega, et 
seade vastaks Linde Approved Trucks'i 
tingimustele. Kui tõstuk vastab ülevaa-
tusel lõpuks ettenähtud normidele, lisa-
takse masinale märgis Linde Approved, 
mis eristab seda teistest kasutatud tõs-
tukitest.

Linde normid on Possuli sõnul piisa-
valt karmid. Näiteks kahvli ja tõsteket-
tide suurim kulumismäär ei tohi olla üle 
50% lubatud piirnormist, rehvide tur-
visemustri sügavuse jääk peab olema 
üle 50% ning elektritõstukite aku maht 
peab olema üle 70% nominaalväärtu-
sest. Sisepõlemismootoriga tõstukitel 
kontrollitakse ka heitgaaside kogust, 
kuigi Eestis seda ei nõuta. Laagritel ja 
rullikutel ei tohi olla lõtkusid, hüdro-
voolikud ja silindrid peavad olema võrd-

väärsed uutega, nagu ka rool, juhi iste, 
polstrid ja armatuur.

Willenbrock Baltic esindab kau-
bamärke Linde, Konecranes, Terberg, 
Logitrans, Bito, Dimos, Bulmor, Aero-
lift ja Linde Hydraulics. Willenbrock 
Baltic on olnud Linde esindaja Eestis 
juba üle 14 aasta ja selle ajaga on Linde 
muutunud üheks enim ostetud tõstuki-
margiks. Linde eesmärk on luua efek-
tiivseid, vastupidavaid ja kasutajale 
mugavaid tõstukeid, mille kasutuskulud 
on palju väiksemad, kütusekulu mada-
lam ja tööiga pikem, võrreldes teiste fir-
made samalaadsete seadmetega.

Martin Possul
kasutatud tõstukite müügijuht

Willenbrock Baltic OÜ
+372 5301 0595

martin.possul@willenbrock.ee
www.willenbrock.ee 

Rasketehnika 
müügi, rendi ja 
hooldusega tege-
lev Willenbrock 
Baltic OÜ sai 
õiguse müüa üle 
maailma tuntud ja 
tunnustatud 
tõstukitootja 
Linde kasutatud 
tõstukeid kvali- 
teedimärgi all 
Linde Approved 
Trucks. Kvalitee-
dimärk tähendab 
seda, et tõstukid 
on kontrollitud ja 
renoveeritud tehase 
kehtestatud nõuete 
järgi ning neile kehtib 
500-töötunnine või 
pooleaastane garantii.

Ettevõtte kasutatud tõstukite müü-
gijuhi Martin Possuli sõnul annab Linde 
Approved Trucks'i kvaliteedimärgiga 
kasutatud masinate müük Eesti ettevõ-
tetele võimaluse soetada korralik, kva-
liteetne ja pika tööeaga tõstuk sood-
sama hinna ja garantiiga. Seejuures on 
võimalik osta juurde 1000-töötunnine 
või aastane lisagarantii.

Sobilikud masinad valitakse Linde 
rendipargist, sest nii on nende ajalugu 
täpselt teada ja tuvastatav. Esmalt 
masin puhastatakse, seejärel kontrolli-
takse selle tehnilist seisukorda ja likvi-
deeritakse puudused. „Siia alla käib ka 
mootori diagnostika, kus kasutatakse 
meie uusimat diagnostikaseadet, et 
tagada mootori täielik võimsus, töö-
kindlus ja vastavus kehtivatele heit-

Vastukaalutõstukite standard

Mast näeb välja nagu uus (puhastatud, lihvitud, värvitud-värvikahjustusi ei tohi olla)
Masti laagritel ja rullikutel ei tohi olla lõtkusi

Masti kett maksimaalne kulumismäär on 50% lubatud kulumisepiirnormist-standard
ketimõõdiku järgi võib olla 1% kulumist(max 2% kulumist)
Hüdrovoolikud nagu uued, ei tohi olla pragusid
Kelk, külgnihe ei tohi olla kulunud,visuaalselt korralik-ei tohi olla lekkeid
Kahvlite maksimaalne kulumismäär on 50% lubatud kulumise piirnormist(standard kahvlid kuni 5% kulumist)

Porikaitsmed peavad välja nägema nagu uued
Rehvi jääk rohkem kui 50% alles
Kere, uksed värvitud (nagu uus masin) -lihvitud, pahteldatud

Aku jääk vähemalt 70%
Väljaheitegaaside test(Eestis ei nõuta)

Tõste-ja kallutussilindrid peavad välja nägema nagu uued-ei tohi olla lekkeid
Laagritel ei tohi olla lõtke

Rool ja armatuur peavad välja nägema nagu uus
Juhi iste nagu uus-iste peab olema vormis,ei tohi olla pragusid.

www.eestiturundusagentuur.ee/tagasiside 
Teie arvamus on meile oluline!
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Töötajaid leida ja koolitada on 
kulukas. Uuri, kuidas saab aidata 
töötukassa!
Vajadus eri ametite ja 
oskustega töötajate järele 
muutub ettevõtetes 
pidevalt. Uued töökohad 
nõuavad teistsuguseid 
oskusi, võrreldes varem 
omandatuga. Kas mäle-
tate veel raamatupi-
daja töölauda 30 aastat 
tagasi? Väärikal kohal oli 
seal arvelaud, 
mille 
kasutamist 
õpetati 
koolis – nüüd-
seks täiesti 
kasutu oskus.  

Eksperdid leiavad, et töö iseloom on 
hakanud muutuma. Selleks, et majan-
dus areneks, tuleb üle vaadata töösuh-
ted ja -korraldus ning viia kokku töö-
tajate vajadused ja oskused. Töötajad 
peavad olema valmis kohanema ja uusi 
oskusi õppima ning tööandjad peavad 
leppima olukorraga, kus „valmis“ töö-
taja leidmine on aina keerulisem.

Töötajate leidmiseks on mitu võimalust. 
Kõige lihtsam on panna töökuulutus 
töötukassa portaali. Kuulutuse sises-
tamise käigus näeb tööandja kohe, kui 
palju on tema tööpakku-
misele töötukassa andme-
baasis sobivaid kandidaate. 
Töötukassa andmebaasis 
on üle 30 000 CV. Kui sobi-
vate oskustega töötajaid 
siiski ei leita, tasub mõelda, 
kuidas saaks inimesi ette-
võtte vajaduste järgi välja 
koolitada.

Töötukassa koolitustoetused on abiks 
töötajate värbamisel ametitesse, mille 
tähtsus lähiaastatel suureneb ja kus 
napib sobiva väljaõppega töötajaid. 
Siinjuures teeb töötukassa koostööd 
Kutsekojaga, kes koostab valdkond-
likke ülevaateid tööjõu- ja oskuste vaja-
dustest (OSKA uuringud). Koolitustoe-
tust saavad taotleda tööandjad, kes on 
otsinud sellistele ametitele töötukassa 
portaali kaudu töötajaid, kuid pole vaja-
like oskustega inimesi leidnud.

Seda võimalust on kasutanud näiteks 
spooni- ja vineeritööstus Estonian 

P l y w o o d 
AS Jõgeva-
maal. Ette-
võte loodi 
juulis 2017. 
E s i m e s e 
vineerplaadi 
valmimiseni 
kulus umbes 
kaks aastat. 

Selle aja sisse mahtus tehase ehitus 
koos projekteerimisega ning personali-, 
ostu-, müügi-, kvaliteedi- jt projektide 
elluviimine. Nüüdseks ollakse ehituste-
gevuse ja seadmete paigaldusega lõpu-
sirgel ning keskendutakse töötajate 
väljaõppele ja tehase tootmisvõimsuse 
kasvatamisele. Töötajaid on praegu 
umbes 150.

Estonian Plywood värbas oma teha-
sesse tootmise töötajaid ja tootmis-
seadmete tehnikuid. Kokku on töötu-
kassa toetanud Estonian Plywoodi sel 
aastal 103 töötaja koolitamisel. Koos-
töö töötukassaga algas ühest telefo-

nikõnest – töötukassa spetsialist võt-
tis ettevõttega ühendust ja tutvustas 
koolitustoetuse võimalusi. Ettevõtte 
juhid rõhutavad, et just koostöö oma 
piirkonna tööandjate konsultandiga on 
võti, mis aitab üle nii mõnestki esma-
pilgul ehmatavast bürokraatiatõkkest. 

„Kõige mugavam oli taotleda toetust 
e-keskkonnas. Kui tuligi ette tehnilisi 
tõrkeid, tulid töötukassa spetsialistid 
alati appi ja aitasid takistustest edasi 
liikuda. Meeldiv üllatus oli töötukassa 
hindamiskomisjoni menetlus- ja otsus-
tuskiirus,“ võtavad ettevõtte juhid 
kokku oma kogemuse. Nad lisavad: 
„Soovitame kindlasti süveneda toetus-
võimalustesse ja vestelda avameelselt 
oma piirkonna tööandjate konsultan-
diga, kes aitab taotlust ette valmistada 
ja toetab ka hiljem aruandluse juures. 
Kuna töötukassa koolitustoetuste mää-
rad on piisavalt ahvatlevad, tasub leida 
need paar päeva, et teemasse süveneda 
ja projekt käima saada.“

Tallinna Tehnikaülikool koostas Esto-
nian Plywoodi töötajatele spetsiaal-
selt neile mõeldud spooni- ja vineeri-
tootmise baaskoolituse. Kuus rühma 
on töötukassa toel juba koolitatud ja 
teadmiste kontrolli läbinud. Kuna ena-
mik Estonian Plywoodi töötajatest ei 
ole varem spooni- ja vineeritootmisega 
kokku puutunud, võimaldab baaskooli-
tus igal töötajal ka suuremat pilti näha 
ja märksa kiiremini tööle hakata. Kuna 
töötajate täienduskoolitus on tehase 
käivitamise faasis riigi poolt osaliselt 
finantseeritud, jätab see ettevõttele 
rohkem ressursse uute koolituste 
kavandamiseks ja täiendõppe tellimi-
seks.

" 

_________________

Uued töökohad nõuavad 
teistsuguseid oskusi, võrreldes 
varem omandatuga.

" 

______________________

Töötukassa koolitustoetused on abiks 
töötajate värbamisel ametitesse, mille 
tähtsus lähiaastatel suureneb ja kus 
napib sobiva väljaõppega töötajaid.

" 

_______________

Kõige mugavam oli taotleda 
toetust e-keskkonnas.



Töötukassa toetab väljaõpet, mille 
puhul tuleb töötajat koolitada vähemalt 
80 akadeemilise tunni ulatuses. Koo-
litused peavad toimuma ühe aasta 
jooksul.

Töötukassa kompenseerib tööandjale 
töötaja koolituskulu, palgakulu kooli-
tusel osaletud aja eest (tunnitöötasu 
alammääras) ja koolitusel osalemi-
sega seotud sõidukulud. Ühe töötaja 
kohta hüvitatakse üldjuhul kuni 50% 
eespool nimetatud kuludest, kuid 
mitte üle 1250 euro. Kui uus töötaja 
leitakse töötukassas registreeritud 
töötute hulgast, hüvitatakse 100% koo-
litusega seotud kuludest, kuid mitte 
üle 2500 euro töötaja kohta. Töötajaga 
tuleb sõlmida tähtajatu või vähemalt 
kuuekuuline tööleping. Koolitustoe-

tuse avaldus tuleb esitada enne kooli-
tuse algust.

Otsus toetuse saamise kohta tuleb 3–4 
nädala jooksul. Esialgu kannab töö-
andja kõik koolitusega seotud kulud ise. 
Koolitustoetust makstakse tööandjale 
kuluaruande alusel.

Koostöös töötukassaga on Estonian 
Plywoodil plaanis korraldada oma 

t o o t m i s m e e s ko n d a d e l e 
rühmanõustamisi koos kar-
jäärinõustajaga. Selle käigus 
saavad meeskonnaliikmed 
üksteisega paremini tutta-
vaks, selginevad organisat-
siooni väärtused ja luuakse 
ülevaade hetkeolukorrast: 
mis on hästi, millised on 
töötajate ootused ning mis 
vajab muutust isiklikul, 
meeskonna ja organisat-
siooni tasandil.

Lisainfo: 

Täpsemad tingimused koolitustoetuse taotlemiseks leiate töötukassa kodulehelt
Tööta ja õpi Rubriigist

" 

______________________

Töötukassa kompenseerib tööandjale 
töötaja koolituskulu, palgakulu 
koolitusel osaletud aja eest 
(tunnitöötasu alammääras) 
ja koolitusel osalemisega seotud 
sõidukulud.
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Tule avastama: 
töötukassa Karjäärikeskus aitab tulla toime muutustega tööturul!

Fahle kvartal, ajaloolise väärtusega endine tööstusrajoon, mis asub Tallinna bussijaama 
kõrval, ärkab uuele elule ja valmistub karjääripöördeks. Kõige paremini ilmestab seda 
töötukassa Karjäärikeskus, mis on äsja valminud. Põnev hoone peidab endas erilisi 
eksponaate ja atraktsioone, mis aitavad karjäärivalikul.

Karjäärikeskus on unikaalne kogu siinses regioonis. Tegu on uudse lähenemisega, kus on 
võimalik analüüsida enda tugevusi ja võimeid, kasutades selleks interaktiivseid 
lahendusi, ning leida seeläbi sobivaim töö või enesetäiendamise võimalus.

Karjäärikeskus
Tartu mnt 80, Tallinn

minukarjäär.ee
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Teeme selgeks: kes peab 
kindlustama lao ja sealse kauba?

Ladusid kindlustavad 
kinnisvaraomanikud, lao- 
operaatorid, transpordi- 
firmad, kaubaomanikud ja 
kõik ettevõtjad, kelle äri-
tegevus on seotud vähem 
või rohkem kaupade käit-
lemise ja ladustamisega. 
Sõltuvalt oma seotusest 
on nende huvid oma riske 
kindlustuse abil vähen-
dada mõnevõrra erine-
vad. Selgitusi jagab Salva 
Kindlustuse varakindlus-
tuse riskihindaja Meelis 
Morozov.

Kinnisvaraomanik hoolitseb eelkõige 
selle eest, et tema vara ja tegevusest 
või tegevusetusest põhjustatud kah-
jud oleksid piisavas mahus kindlusta-
tud. Operaatori ülesanne on käidelda 
ja hoiustada kaupa nii, et kaup jõuaks 
oma sihtkohta kahju saamata. Kindlus-
tamisel tuleks seega hinnata kõiki riske, 
mis on selle tegevusega seotud. Rääki-
des kauba kindlustamisest, on hetkel 
õigem rääkida kaupade käitlemisega 
seotud riskide kindlustamisest, kuna 
pikaajalist kaupa ladustatakse pigem 
vähem. Käitlemise puhul tuuakse kaup 
lattu, pakendatakse, kleebitakse peale 
logod vms ja saadetakse edasi. Pikka 
aega ladustatakse näiteks vilja ja kütust 
riikliku tellimuse reserviks või maailma-
turu hinnatõusu ootuses.

Üldjuhul sõlmib kaubale kindlustuse 
kauba omanik. Eeskätt hõlmavad need 
lepingud kindlustuskatet väga suurte 
kahjude puhuks ja omanikku huvitab 
peamiselt see, et tema kaup ei hävineks. 
Samuti kindlustab kaupa ettevõte, kelle 
valduses ja vastutusel kaup on. Selli-
sed lepingud hõlmavad üldiselt laiemat 
kindlustuskatet, kuna lisaks kauba täie-
likule hävimisele on võimalikud käitle-
misega seotud kahjud nagu õnnetused, 
mis juhtuvad laadimisel, tõstmisel ja 
ümberpakkimisel. Kindlaid kaupu on 
vaja hoida ka kindlatel tingimustel, et 
ootamatu niiskus või temperatuuri-
muutused ei kahjustaks kaupa. Näiteks 
võib tuua COVID-19 vaktsiini, mida 
tuleb hoida ja transportida ettenähtud 
tingimustel.
Kõiki neid riske tuleb kindlustuslepin-
gut sõlmides arvesse võtta ja seetõttu 

on mõnevõrra keeruline sõlmida kauba 
kindlustust standardlahenduse abil. 
Hinnata tuleb neid riske, õnnetusi ja 
kahjusid, mis on konkreetse kauba käit-
lemisel ja ladustamisel võimalikud.

TULEB MÕELDA KA 
KÜBEROHTUDELE

Eelkõige tuleks kindlustada hoonet ja 
kinnisvaraomaniku üldist tsiviilvastu-
tust. Samuti on mõistlik kindlustada 
finantskahju, mis tekib renditulu kao-
tuse tagajärjel, kui hoone näiteks hävib 
tulekahjus. Kaubaoperaatori ülesanne 
on sõlmida kaubale laiem kindlustusle-
ping, mis hõlmab kõiki tegevusega seo-
tud riske. Peale selle on mõistlik mõelda 
vastutuskindlustuse peale ja operaa-
tor peaks mõtlema ka sellele, kui hästi 
on tema andmed kaitstud küberründe 
vastu. Andmeteta on sellist tööd väga 

Tutvuge tingimustega salva.ee ja vajadusel 
konsulteerige meie asjatundjaga
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keeruline jätkata ja see 
toob kaasa suure raha-
kulu, aga küberründe 
vastu on võimalik osta 
kindlustuskaitset.

Kui kaup on saanud kah-
justada, katab kindlus-
tus samaväärse kauba 
väärtuse, arvestades nii 
ostuhinna kui ka lisa-
kuludega, mis tekivad 
kauba uuesti lattu too-
misel. Sõltuvalt lepin-
gust võib kindlustus 
hõlmata ka kahjujärg-
set koristuskulu. Juhul 
kui kahjustunud kaupa 
on võimalik ja mõistlik 
puhastada ja parandada, 
hüvitatakse eelkõige 
sellega seotud kulu. 
Näiteks veekahju korral 
võib saada kahjustada 
üksnes pakend ja kaup 
ise kahju ei saa. Sel juhul 
hüvitatakse kauba uuesti pakendamise 
kulu. Samas viiviseid ja trahve, mis või-
vad tekkida tarne viibimisel, ei ole üld-
juhul võimalik kindlustada.

Üldiselt on kauba kindlustamine ette-
võtjate hulgas väga levinud. Peamised 
kitsaskohad on pigem olnud selles, et 

kindlustuslepingut sõlmides ei hinnata 
alati kõiki riske ja kindlustusleping ei 
hõlma piisavas mahus kindlustuskatet. 
Kaupu on väga erinevaid ja üldjuhul 
saab kõiki neid ka kindlustada – olgu 
selleks saepuru küttematerjali tootmi-
seks, mahutis olev toiduõli või külmu-
tushoonete toiduained.

TÕESTISÜNDINUD NÄITED 
KAHJUSTATUD KAUPADEST

Kosmeetikatoodete laos läks suvesoo-
jaga rikki kliimaseade, mis jahutas 
ruumi. Seetõttu tõusis märgatavalt 
siseruumi temperatuur ja kaup, mis 
ei kannata liigset sooja, riknes. Sama-
moodi võib hinnata olukorda, kui 
laoruumides langeb temperatuur liiga 
madalale. Sagedasemad kahjud on seo-
tud kauba käitlemisega, näiteks tõstu-
kilt või riiulilt kukkumised või kogemata 
otsasõidud. Välistatud pole ka olukord, 
kus laos sõidetakse ühele riiulile otsa 
ja suurem osa riiulitest läheb seetõttu 
doominoefektina ümber.

On olnud juhtumeid, kus kahju tekke-
põhjus on riiulile valesti paigutatud 
kaup, näiteks üksteise otsa või vales 
asendis. Selline juhtum ei pruugi olla 
kindlustatud varakindlustuslepingu 
alusel, selleks on vaja sobivat vastu-
tuskindlustust. Juhtunud on ka seda, 
kuidas külmlao jahutussüsteemi rikke 
tõttu sattus külmaine külmkambrisse, 
mille tagajärjel muutus ruumis olev toi-
dukaup kasutuskõlbmatuks.

Mida tuleb silmas pidada kahjude ennetamiseks?

. Organiseeri hoone omanikuna hoone põhjalik hooldus ja kontroll. 
Nii vähendad riski, et hoonest tulenevalt võiks tekkida kahjusid, mida 
oleks saanud ära hoida (katuse läbijooks, elektrisüsteemi rike vm 
kahju).

. Kauba ladustamisel järgi säilitustingimusi ja organiseeri töö nii, et 
need tingimused oleksid alati täidetud. Vajaduse korral sõlmi koos-
töölepingud, mis võimaldavad paigutada avarii korral kauba kiiresti 
mujale ümber.

. Kauba tõstmisel ja ümberpaigutamisel organiseeri töö nii, et riskid 
kauba kahjustamiseks oleksid minimaalsed (märgi liikumise ja ladus-
tamise alad, tõkesta riiulitele ja tõsteustele otsasõit).

. Järgi tuleohutusnõudeid ja soeta vajalikud tulekustutusvahendid.

. Muuda hoone vargakindlamaks – paigalda sobiv valvesüsteem ja 
sõlmi hooldusleping, kasuta personaalseid turvakoode ja vajaduse 
korral vaheta neid.

SINA 
LIHTSALT 
LOE
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Eesti kaubaveoturul tegutseb palju 
veoettevõtteid, kes toimetavad iga 
päev kaupu nii äriettevõtetele kui ka 
eratarbijatele. On ka ettevõtjaid, kes 
eelistavad kasutada oma ettevõtte 
autoparki, et viia toodetud või müüdud 
kaubad klientidele kohale.

Hea ja usaldusväärse transpordi-
partneri valikul on oluline, et vedaja 
tunneb klienti ja tema vajadusi. Kliendi 
vajadused võivad ajas muutuda ja see-
tõttu on oluline, et ka vedaja suudab 
uute oludega kiiresti kohaneda. Pro-
fessionaalne vedaja suudab analüüsida 

kliendi heaks tema ole-
masoleva transpordila-
henduse kuluefektiiv-
sust ja pakub vajaduse 
korral alternatiivseid 
lahendusi.

Soovi korral aitab 
OSC Transport analüü-
sida, kas ja kuidas on 
kliendil võimalik opti-
meerida transpordiku-
lusid. Loomulikult vas-
tutab ettevõte ka selle 
eest, et transport sujuks 
ladusalt. Selleks et klient 
saaks keskenduda samal 
ajal oma põhitegevusele 
ehk kauba turustami-
sele.

Eelmise ja jätkuva 
aasta näitel on väga olu-
line, et kaubad ei jääks 
turul toppama suure-
nenud pakisaadetiste 

mahu taha. Kaubad peavad jõudma äri-
partnerini lubatud aja jooksul ja seda 
saab pakkuda kõige paremini ettevõte, 
kes on keskendunud peamiselt B2B 
suunale ning hindab koostöös perso-
naalsust ja paindlikkust. Tekkinud prob-
leemid peavad leidma lahenduse või-
malikult kiirelt. OSC Transport julgeb 
seda kõike lubada, sest nende selja taga 
on 20 aastat kogemust ja sellest 15 aas-
tat OSC kaubamärgi all.

OSC Transport on kodumaine ette-
võte, kes tagab transpordi üle Eesti igal 
tööpäeval. Iga päev toimetab klien-
tide saadetisi kohale ligi 80 kullerit üle 
Eesti. Kaubad toimetatakse järgmiseks 
tööpäevaks kohale ka kõige kiiremal 
ajal. Möödunud aastal viis OSC Trans-
port kohale üle poole miljoni saadetise. 
Veeti nii pakke kui ka aluseid, kesken-
dudes osakoormatele, kuid võimaluse 
korral leiab ettevõte lahendused ka 
muudele vedudele.

www.osc.ee
klient@osc.ee

Professionaalsuse ja usaldusväärsuse 
poolest tõuseb veoettevõtete hulgast 
kindlasti esile OSC Transport, kelle 
puhul on oluline järgmine:
. põhifookus on suunatud B2B

(ingl business-to-business) klientidele
. Eesti-sisene transport igal tööpäeval
. personaalne klienditeenindus ja paindlikkus
. veoprotsessidega tegelevad oma ala asjatundjad
. kodumaine ettevõte
. pikaajaline kogemus Eesti turul
. kiirkulleri teenus Tallinnas ja Harjumaal
. mugav tellimiskeskkond

Kuidas säästa raha kaubaveo- 
logistikas, kaotamata samas 
tarnekvaliteedis?
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Raamatupidamisteenuse 
sisseostmine annab ettevõttele 
kokkuhoiu ja konkurentsieelise
Ülemaailmne eriolukord 
on pannud ettevõtjaid 
vaatama üle kulutusi ja 
revideerima oma res-
sursse, mille tulemusena 
ostetakse aina enam tee-
nuseid sisse. See on õige, 
sest kõiki spetsialiste ei 
ole tõepoolest mõtet oma 
palgal hoida, soovitab ka 
rahvusvahelise raama-
tupidamis- ja konsultat-
siooniettevõtte Leinoneni 
Tallinna kontori juht 
Kaire Rebane.

„Ühelt poolt tähendab 
iga töökoht konkreetseid 
vahendeid ja pidevaid töö-
jõukulusid, millele lisandu-
vad spetsialisti järjepideva 
koolitamisega seotud väl-
jaminekud. Teisalt on väga 
palju varasemat n-ö käsitööd kolinud 
arvutitesse, mida on digitaalselt lihtne 
teha. Seetõttu soovitame ka meie 
mõelda, kas poleks mõttekam näiteks 
raamatupidaja, palgaarvestaja, perso-
naliinimese ja õigusnõustaja teenuseid 
sisse osta,“ räägib Rebane.

Leinoneni poole on viimase aasta jook-
sul pöördunud omajagu uusi kliente, 
kes on koondanud raamatupidaja 
ametikoha. Majanduslikult keerukas 
olukorras on muutunud trendiks osta 
raamatupidamisteenust sisse ette-
võttelt, kes seda osutab. Teenuse eest 
makstakse mahu põhjal ning lisaks 
raamatupidamisele saab Leinoneni äri-
õiguse ja maksuõiguse eriala inimes-
telt kompleksteenusena ka juriidilist ja 
maksutuge keerulisemate olukordade 

lahendamiseks. Teenust osutavad oma 
ala eksperdid, mis annab kokkuvõt-
tes ettevõttele nii rahalise kokkuhoiu 
kui ka parimad lahendused maksu- ja 
õigusprobleemide ennetamiseks, mis 
annavad omakorda konkurentsieelise.

Leinoneni meeskond 
tagab kliendile kogu 
teenuste spektri, 
kattes ka tööõigus-
likud teemad alates 
töölepingute ja lisade 
seaduspärasest vor-
mistamisest ning 
töösisekorrareeglite 
koostamisest kuni 
klientide töötajate tööõigusalase kooli-
tamise ja töölepinguteemaliste läbirää-
kimisteni. „Oleme partner, kes ei paku 

lihtsalt kuivalt ühte teenust. Meie jaoks 
on oluline tunda oma klienti ja tema 
äriga seotud nüansse ja asjaolusid. 
Meie kliendid on nii pisikesed kontorid 
kui ka suure töötajaskonnaga tootmi-
settevõtted, kellele osutame näiteks 
pearaamatupidaja teenust või aitame 
kokku panna mitmes riigis tegutsevate 
tütarettevõtete aruandlust,“ selgitab 
Rebane. „Klient ei pea ostma meilt täis-
teenust, vaid just selle töölõigu, millega 
tegelemist ta ei pea otstarbekaks.“
Kuna tänapäeval käib raamatupidamine 
elektrooniliselt, saavad kliendid oma 
tšekid ja muud dokumendid laadida 

otse süsteemi, 
reaalselt raama-
tupidajaga kokku 
p u u t u m a t a . 
„Lisaks olulisele 
ajavõidule on ka 
asjaajamine läbi-
paistvam, kuna 
tarkvarasse jääb 
jälg, kes on mil-
lal ja mida prog-

rammi laadinud. Raamatupidaja saab 
kõik saabunud dokumendid võtta kohe 
menetlusse ja vajaduse korral suhelda 

" 

_____________________

Ülemaailmne eriolukord on pannud 
ettevõtjaid vaatama üle kulutusi ja 
revideerima oma ressursse.

" 

_______________

Klient ei pea ostma meilt 
täisteenust, vaid just selle 
töölõigu, millega tegelemist 
ta ei pea otstarbekaks.
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näiteks vigase arve puhul ise otse tar-
nijatega,“ kõneleb Rebane. „Samuti lae-
kuvad otse programmi palgaarvestuse 
jaoks vajalikud töötajate töötunnid ning 
informatsioon haiguste ja puhkuste 
kohta. Käsitsi tehtavad Exceli tabelid 
on ajalugu ja tööajaarvestus käib kiibi 
või GPS-i abil automaatselt.“

Leinoneni raamatupidajad töötavad 
eri raamatupidamisprogrammides ja 
äritarkvarades, millele saab interneti 
kaudu ligi. „Meie jaoks ei ole vahet, kas 
tegu on kliendi enda tarkvara, korpora-
tiivse või tootmisettevõtete program-
midega, leping meiega ei tähenda uue 
raamatupidamistarkvara soetamist ega 
muid lisainvesteeringuid. Aga kui klien-
dil on soov juurutada uut tarkvara või 
senist arendada, aitame koostöös aren-
dajatega luua just sellise kulujuhtimise 
struktuuri, nagu kliendil on vaja.“

AINA SUUREM HUVI ÕIGUS- 
NÕUSTAJA TEENUSE JÄRELE

Leinoneni kogemus ütleb, et 
rasketel aegadel suureneb ette-
võtete vajadus õigusnõustaja 
teenuse järele. Nii on viimasel 
aastal tulnud palju päringuid 
töövaidluste, töölepingute alus-
tamiste ja lõpetamiste, uute 
regulatsioonide, seadusemuu-
datuste, toetuste taotlemise, 
firmade asutamise, likvideeri-
mise, ümberstruktureerimise ja 
jagunemiste ning samuti kodukontori-
reeglite kohta. Leinoneni õigusnõusta-
jad annavad meelsasti konsultatsioone 
ja aitavad nimetatud muudatusi ettevõ-
tetes ellu viia.

„Inimeste jaoks on töö kaotamine tund-
lik teema ja Eestis on töövaidlusi alga-

tada lihtne. Seetõttu 
tuleb ettevõtte töölepin-
gud ja sammud näiteks 
koondamiste puhul hästi 
läbi mõelda. Meie tööõi-
guse konsultatsioonid 
on aidanud klientidel 
end sel teemal harida ja 
hoidnud ära nii mõnegi 
vaidluse,“ ütleb Rebane. 

Lisaks juriidiliste dokumentide koos-
tamisele on Leinoneni õigusnõustajad 
alati valmis nõustama kliente ka tele-
foni ja veebikohtumiste teel, et aidata 
neil ennetada probleeme ning hoida ära 
kulukaid ja närvesöövaid vaidluseid.

Samuti on väga oluline maksuõigus, 
sest maksude mittetundmine ei vabasta 
paraku maksude tasumise kohustusest. 
Kui teadmatusest jäetakse maksude-
deklaratsioonid esitamata ja maksud 
tasumata, siis tulevikus võivad tagajär-

jed olla ettevõttele juba 
palju kulukamad, kui 
lisanduvad maksuint-
ressid või lausa trah-
vid. Eesti ettevõtetel 
on Rebase sõnul suur 
huvi välisriikidesse 
laienemise vastu, aga 
igas riigis on omad sea-
dused ja maksumäärad. 
Leinonen tegutseb 12 
riigis ning Tallinna kon-
tor tegeleb iga päev 
Eesti ja Soome maksun-
duse, raamatupidamise 
ja palgaarvestusega. 
„Enne välismaa partne-
ritega lepingute sõlmi-
mist tasub mõelda paar 

sammu ette, et tulemus oleks ootus-
pärane ega tooks kaasa ebameeldivaid 
üllatusi. Näiteks, kas saadavat kasumit 

tuleb tegelikult ka riikide vahel jagada 
või milliseid makse tuleb tegevuselt 
tasuda? Lisaks näeme praktikas, kuidas 
eksitakse piiriüleste tehingute käibe-
maksuarvestamise põhimõtetes, mil-
lega tekitatakse endale teadmatusest 
teises riigis käibemaksukohustuslaseks 
registreerimise kohustus. Ja kuna kaug-
töö on uus normaalsus, on tööandjatel 
võimalus palgata töötajaid teistest rii-
kidest. On väga oluline, et kõik maksud 
saaksid õigesti makstud.“

Leinonen alustas Eestis tegevust 1993. 
aastal. Ettevõtte Tallinna büroos töötab 
üle 40 töötaja, kes teenindavad enam 
kui 350 Eestis ja Soomes tegutsevat 
ettevõtet üksikettevõtjatest suurte 
rahvusvaheliste korporatsioonideni. 
Leinonen Grupp pakub oma teenuseid 
12 riigis asuva 14 kontori kaudu. Eesti 
kontoris on töökeeled eesti, inglise, 
soome ja vene keel. Leinoneni Eesti kon-
tori teenuse kvaliteeti kinnitab Bureau 
Veritaselt saadud ISO 9001:20015 
kvaliteedisertifikaat.

Kaire Rebane
Leinoneni Tallinna kontori juht

Riskikohad, mida tähele panna:

1. Piiriülesel laienemisel soovitame pöörata 
tähelepanu maksuõigusele, vältimaks ootama-
tuid registreerimis- ja maksukohustusi.

2. Välisriigis töötaja palkamisel või välisriigist 
töötaja palkamisel Eestisse pea nõu spetsialisti-
ga, sest mõlemal juhul tuleb tööandjal tutvuda 
nii töö- kui ka maksuõiguse teemadega.

3. Töösuhte lõpetamisel on oluline kõik jurii-
dilised nüansid ette läbi mõelda, et ei tekiks 
soovimatuid töövaidlusi.

" 

_____________________

Käsitsi tehtavad Exceli tabelid on 
ajalugu ja tööajaarvestus käib kiibi 
või GPS-i abil automaatselt.

" 

___________________

Inimeste jaoks on töö kaotamine 
tundlik teema ja Eestis on 
töövaidlusi algatada lihtne
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Ettevõtja võib pöörduda 
Swedbanki poole kasvõi 
ühe arve finantseerimiseks
Kui suurettevõtetele on 
pika tähtajaga arvete 
finantseerimine ehk 
faktooring tavapärane 
vahend ettevõtte raha-
voogude juhtimisel, siis 
vähem teatakse võima-
lusest finantseerida oma 
kodupangas kasvõi ühte 
suuremat arvet.

Swedbank pakub arve finantseerimise 
teenust juba kolmandat aastat ja huvi 
selle vastu kasvab iga aastaga. Kui fak-
tooringu puhul tuleb sõlmida pangaga 
aastane leping, siis arve finantseerimise 
teenus annab võimaluse ka väikeklien-
tidele, kes teevad suuri arveid harva. 
Kõne all on näiteks loomeettevõtted, 
kes teevad firmadele jõulukingitusi, 
ning tootmisettevõtted, kelle tellimuste 
maht suureneb ajutiselt ja sõltub hoo-
ajast. Lisaks hulgimüüjad, kellele esita-
takse suuremaid tellimusi ainult mõni 
kord aastas. Arve finantseerimise tee-
nusega saab kindlustada oma ettevõt-
tele stabiilsema rahavoo ja keskenduda 
oma põhitegevusele, kui vabanevad 
käibevahendid, mis on muidu pikkade 
maksetähtaegade all kinni.

Miks on arve finantseerimine sinu ärile 
hea?. Pank finantseerib arveid kuni 90% 
ulatuses arve summast.

. Arve finantseerimise ainus tasu on 
1% finantseeritavalt summalt kuus.. Arve maksetähtaeg võib olla kuni 90 
päeva.. Pank jälgib arvete maksetähtaegu ja 
kogub ostjalt maksed. . Finantseeritavad arved ise on lepingu 
tagatiseks.. Finantseerimist saab taotleda ka 
üksikutele arvetele.
Arvete finantseerimine on hädavajalik 
abivahend kasvavale ettevõttele, kelle 
kontol pole veel piisavalt käibevahen-
deid, et lubada klientidele pikemat 
maksetähtaega. Just selline vajadus 
tekkis Kohtla-Järvel tegutseval ette-
võttel Arcweld Group OÜ, kes valmis-
tab piirdeid rõdudele, terrassidele ja 
treppidele.

„Olen faktooringu võimalustega 
varemgi kokku puutunud, kuid arvete 
finantseerimiseni jõudsin alles siis, kui 
tekkis vajadus käibevahendite järele. 
Pöördusime oma kodupanga Swed-
banki poole ja abi oli kohe käeulatuses. 
Arve finantseerimisel tasub pank ette-
maksu kuni 90% ulatuses arve sum-
mast. Tänu sellele saab tasuda õigel 
ajal arved tarnijatele ja tegeleda uute 
tellimustega,“ kirjeldas Arcweld Groupi 
juhatuse liige Deniss Minlibajev.

Arve finantseerimise taotluse saab esi-
tada mugavalt Swedbanki internetipan-
gas.

Finantsteenust pakub Swedbank AS. 
Tutvu tingimustega ja küsi nõu.

Fotod Arcweld Groupi teostatud töödest
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Mida jälgida töökoha valgustamisel?
Uue põlvkonna LED-valgus-
tusse tasub investeerida, 
sest kokkuhoid võib ulatuda 
juba mõne aasta pärast tu-
handetesse ja kümnetesse 
tuhandetesse eurodesse. 
Kuidas leida mõistlik lahen-
dus valgustusmuredele ja 
mida jälgida leedvalgustite 
valikul, selgitab tööstus- ja 
töökohavalgustustele spet-
sialiseerunud Ledsystemi 
OÜ juhataja Reijo Sikk.

Kui Ledsystem seitse aastat tagasi 
tegevust alustas, oli klientide põhikü-
simus, mis on LED. Nüüdseks teatakse 
seda Siku sõnul hästi ja huvi pakub 
pigem see, kus neid toodetakse. „Tege-
likult on kõigi LED-valgustite elemen-
did valmistatud Hiinas, ka nende omad, 
mida Eestis kokku pannakse. Samas 
on vahe valgustite sisudel, kas see on 
tundmatu või tuntud tootja oma. Ent 
kõige olulisem on jälgida, et LED-val-
gustil oleks jahutus, mille puudumisel 
on valgusti tööiga lühem ja valgustuge-
vus nõrgem.“

Kuna LED-valgustid on muutunud 
kättesaadavaks ja inimesed tunnevad 
end selles valdkonnas aina tugevamalt, 
on Ledsystemil tulnud ette objekte, 
kus omanikud on ettevõttesse ise val-
gustuse paigaldanud. „Töökohtadel 
kehtivad siiski normid, mida kontrolli-
takse. Kui olete paigaldanud liiga nõrga 
või liiga tugeva valgustuse, võib selle 
ümbertegemine minna kulukaks. Meil 
on juhtunud, et peame vaid kuus kuud 
kasutusel olnud valgustuse vahetama 
välja võimsama vastu ning vastupidi – 
kontorilaua kohale oli paigaldatud 500 
luksi asemel 1700-luksine valgustusti-
hedus, mis sobib pigem laborisse. Tuleb 
ikka mõelda oma töötajate tervisele, 
kelle silmad liiga hämara või tugeva val-
guse all kannatavad.“

Kui teie valgustus vajab vahetamist 
või olete alles uut hoonet projekteeri-
mas, tasub küsida nõu oma eriala pro-
fessionaalidelt. „Ledsystemil on väikese 
ettevõttena eelis, et üks inimene on 
kliendiga algusest lõpuni. Suures fir-
mas võib juhtuda, et keegi müüb lahen-

duse, teine teeb eelarvestuse, kolmas 
paigaldab, neljas peaks aastatepikkuse 
garantii eest vastutama, aga lõpuks ini-
mesed vahetuvad ja keegi ei tea lepin-
gust midagi,“ räägib Sikk. „Meil vaatab 
üks inimene töökeskkonna üle, arutab 
kliendiga lahendusi, teeb pakkumise ja 
on ka paigaldamise juures. Meie teame, 
millised on miinimum- ja maksimum-
võimsused, kuidas valgus peab aset-
sema.“

Tänapäeval on LED-valgusti tööiga 
keskmiselt üle 50 000 tunni, mille jook-
sul väheneb valgustustihedus 30% 
võrra. Leedvalgusti puhul on oluline ka 
keskkond: need valgustid kardavad näi-
teks kuuma, mistõttu nad saunades jm 
kuumades kohtades väga pikalt vastu 
ei pea. Aina populaarsemad on aga 
keskkonnasäästlikud DALI anduritega 
reguleeritavad valgustuslahendused 
ladudes ja hoovides, kus töö toimub 
kindlatel kellaaegadel ja pole vaja pide-
valt täie võimsusega valgustust.

ALLA 100 LUUMENI 1 W KOHTA ON 
EILNE PÄEV

Kui veel 7 aastat tagasi peeti 
LED-valgustite puhul harilikuks valgus-
voo ühikuks 1 W kohta 80 luumenit (lm), 
100 lm oli väga hea ja 120 lm suurepä-
rane tulemus, siis nüüd on 100 lm/W 
alampiir ja 140–160 lm/W normaalne. 
„Seejuures hinnad on palju langenud, 
võimalused avardunud ja iga päev tuleb 
midagi uut valgustuslahenduste kohta, 

nii et ajaga kaasas käia on keerukas. 
Aitame klientidel selles kiirelt arene-
vas maailmas orienteeruda ja nii mõnigi 
kord tuleb neid isegi tagasi hoida,“ ütleb 
Sikk. „Eesmärk on ikka mõistliku hin-
naga mõistlik lahedus leida!“

Populaarsed teemad on ka loodus-
sõbralikkus ja värelusevaba valgustus, 
kuid üleöö siin murrangut oodata ei ole. 
„Elavhõbedasisaldusega lampe ei tohi 
küll enam toota ja müüa, aga mäletame, 
kui kaua võttis aega üleminek hõõgnii-
diga pirnidelt uutele tehnoloogiatele. 
Mitu aastat on räägitud ka väreluse-
vabast valgustusest, samas oleme kõik 
õppinud ja elanud väreleva valgustu-
sega, värelevad nii teleri-, telefoni- kui 
ka arvutiekraanid. Teaduslikult pole 
väreluse kahjulikkust tõestatud, mis-
tõttu pole ka vastavaid nõudeid kehtes-
tatud,“ selgitab ta. 

Ledsystemi eeliseks on kogemu-
sed, pikaajalised koostööpartnerid ja 
valmisolek katsetada koos klientidega 
uusi lahendusi. Ettevõttel on laos alati 
korralik kaubakogus, et kliendi soovil 
saaks töödega kohe pihta hakata. Led-
system pakub oma toodetele valdavalt 
5-aastast garantiid.

Mõistliku hinnaga mõistlikud valgus-
tuslahendused!

Reijo Sikk
Ledsystem OÜ juhataja

524 5962
reijo@ledsystem.ee 

www.eestiturundusagentuur.ee/tagasiside 
Teie arvamus on meile oluline!
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Argument tõstab kvaliteeti

Oleme koolitanud SpeakSmartis ligi 
20 000 inimest end selgemini ja argu-
menteeritumalt väljendama. Argumen-
teerima tähendab seda, et oma väidet 
(nt „ettevõte peaks võtma kasutusele 
veebipõhise lahenduse klientide regist-
reerimiseks, et hoida kokku kulusid“) 
toetatakse selgituse ja tõestusega ning 
luuakse laiem kontekst. Selgitus aitab 
kuulajal mõista täpsemalt, mida kõne-
leja silmas peab – veebipõhise regist-
reerimislahenduse näitel tuleks avada, 
kuidas see toob kaasa kulude kokku-
hoiu. Võib ka selgitada, kuidas varem 
kulus klienditoel palju aega telefoni-
kõnede põhjal andmete sisestamiseks 
ning uus süsteem võimaldab inimestel 
ise ja otse vajalikud andmed sisestada, 
mis säästab klienditoe aega ja seeläbi 
ka ettevõtte raha.

Tõestus on midagi, 
mis näitab, et väide 
on tõene, kuid päri-
neb väljastpoolt 
kõneleja enda mõt-
temaailma või arut-
luskäiku. Sageli on 
tõestuseks uurin-
gud, analoogiad, 
näited mõnest sar-
nasest praktikast. 
Meie näite puhul 
sobib tõestuseks 
hästi arvutuskäik, 
mis näitab, kuidas 

ja mil määral hoiaks uus veebipõhine 
lahendus kulusid kokku. Viimane osa 
hea argumendi juures on järeldus, mis 
asetab argumendi konteksti ja toob 
kuulajale esile, miks kõnealune teema 
on üldse tähtis. Meie näite puhul võiks 
järeldus avada seda, miks on kulude 
kokkuhoid oluline, tuues näiteks esile, 
et ettevõtte tulud on ühel või teisel 
põhjusel vähenenud.

Miks on hea, kui inimesed oskavad 
ja julgevad argumenteeritult väljen-
duda? Koolituste, konsultatsioonide 
ja niisama arutelude käigus on selgu-
nud selle põhjused ja praktiline kasu. 
Esiteks, argumenteerides suureneb 
otsuste kvaliteet, kui inimesed on nii 
enda kui ka teiste ideed põhjalikumalt 

läbi mõelnud ja analüüsinud. Teiseks, 
argumenteeritud suhtlusega kaasneb 
suur ajavõit, kuna vääriti mõistmisi on 
vähem. Kohe selgelt väljendudes saab 
suhtluspartner asuda lähteülesande 
dešifreerimise asemel kiirelt tegut-
sema. Kolmandaks, argumenteeritud 
suhtlemine aitab maandada pingeid, 
ennetada konflikte ning võtta kollee-
gide ja koostööpartnerite seisukohti 
ja otsuseid vähem isiklikult. Kui peale 
väite on ka arutluskäik avatud ning sei-
sukoha esitaja ja vestluspartnerid suu-
navad arutelu liigsest emotsionaalsu-
sest või isiklikest rünnakutest eemale, 
on arutelu lõpptulem kõigile selgem 
ja vastuvõetavam – isegi juhul, kui see 
erineb ühe või teise osaleja isiklikest 
seisukohtadest.

Põhjuseid, miks argumenteerimisosku-
sed on kasulikud ning miks neid tasub 
õppida ja arendada, on muidugi veel 
kümneid, mida ei jõua siin loetleda. 
Mõne lisavihje võib aga anda: hea argu-
menteerimisoskuse lahutamatu osa on 
hea kuulamisoskus, osav argumentee-
rija ei lase end demagoogial eksitada 
ning oskab küsida täpseid ja teravaid 
küsimusi. Kõiki neid oskusi saab õppida. 
Selleks et argumenteeritud suhtlusest 
oleks teie ettevõttes või asutuses palju 
kasu, tasub lihvida neid oskusi terve 
kollektiiviga. Hea viis alustamiseks on 
võtta ette ühine koolitus või konsul-
tatsioon. SpeakSmart pakub koolitusi, 
konsultatsioone ning abi arutelude 
kujundamiseks ja läbiviimiseks nii ruu-
mikohtumistena kui ka e-formaadis.

. JUHTIMISKONSULTATSIOON. ARGUMENTEERITUD MÜÜK. MÜÜGIARGUMENTIDE
KAARDISTUS . LÄBIRÄÄKIMISOSKUSED. KOOSOLEKUTE DISAIN. ESINEMISOSKUSED. EFEKTIIVNE MEESKONNATÖÖ. RATSIONAALNE TÖÖALANE 
SUHTLEMINE

www.speaksmart.ee
www.moderaator.ee

info@speaksmart.ee



TAMREX Premium sarja 
tulekustutitel 10 aastane garantii. 

Pikemad 
roostevabast 

terasest kahvad

Innovaatiline 
ja ohutu 
E-Z kaitseriiv

Tugevast metallist 
paksem kest

Kvaliteetsest EPDM 
kummisegust voolik 

Ülerõhuklapp
Kontrollventiil

KUSTUTIKONTROLL3.90 €
(Tavahind 6 €)

–3
5%

–3
5%

Pulberkustutiga 
saab kustutada 
tahkeid aineid, 
vedelkütuseid, 
gaase ning 
elektripinge 
all (kuni 1000 
V) olevaid 
seadmeid. 

Pulberkustutid
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6 kg 
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TAMREX 
2 kg 
pulberkustuti 
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TAMREX 
6 kg Premium 
pulberkustuti 

006PG 79 €
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TAMREX 
3 kg Premium 
pulberkustuti 

003PG 46 €
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TAMREX 
2 kg Premium 
pulberkustuti 
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e. Rasvakustuti
Rasvakustuti ehk spetsiaalne vahtkustuti 
on parim kaitse kodukööki, kontorikööki, 
sööklatesse, restoranidesse, autoelamutesse jne. 
Sellega saab lisaks rasvapõlengutele kustutada 
ka põlevaid tahkeid aineid ja põlevvedelikke.

VÄIKE
EFEKTIIVNE
UNIVERSAALNE
TÕHUS JA OHUTU

Parim käepärane vahend väikese 
põlengu kiireks ja ohutuks 
likvideerimiseks.

TAMREX 
rasvakustuti 2 L 
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Sellega saab lisaks rasvapõlengutele kustutada 
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Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35   •   TARTU Aardla 114, Ringtee 37a   • PÄRNU Riia mnt 169a   •   RAKVERE Pikk 2   •   JÕHVI Tartu mnt 30   •   VÕRU Piiri 2 •   VILJANDI Tallinna 86
VALGA Vabaduse 39   •   NARVA Maslovi 1   •   HAAPSALU Ehitajate tee 2a   •   PAIDE Pikk 2   •   JÕGEVA Tallinna mnt 7   •   TÜRI Rakvere tee 23   •   RAPLA Tallinna mnt 2a   •   KEILA Keki tee 1   •   KURESSAARE Tallinna 80a

Usalda tulekustutite kontroll 
ja hooldus asjatundjatele!

1 AASTA TAGANT tuleb kontrollida 
tulekustuteid, mida hoiate AUTOS, 

veesõidukis või välistingimustes.
2 AASTA TAGANT tuleb kontrollida 

kõiki tulekustuteid (v.a neid, mis 
asuvad sõidukis või välistingimustes).

Ainult TÖÖKORRAS TULEKUSTUTI 
saab päästa sinu elu ja vara

Kustutikontrollikampaania kestab 01.03–31.03.2020 
Kampaaniahind kehtib ainult TAMREXi esindustes.

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub. 

TAMREX Premium sarja pulberkustutid on paremate efektiivsus-
näitajatega, töökindlamad ja tervikuna kvaliteetsemad kui mistahes 
teised. Kõik neis on pisut parem: voolik, kaitseriiv, ventiilikomplekt, 
manomeetri kontrollimise võimalus ja ülerõhuklapp, paks kest, 
tugevast plastikust jalg ning pikk hooldusvälp (10 aastat), kui nime-
tada vaid mõned. 
Kvaliteetsest EPDM kummisegust voolik on vastupidav ega pragune 
aja jooksul. Vooliku olemasolu 2 kg ja 3 kg pulberkustutitel on oluline 
lisa, sest tulekolde tabamine on täpsem ning kustutamine raskesti 
ligipääsetavates kohtades kergem. 
Töökindel E-Z kaitseriiv on geniaalne uuendus, mis teeb tulekustu-
ti kasutamise märgatavalt lihtsamaks ja kiiremaks. See lahendab 
levinud probleemi, kus kaitseriiv vajutatakse kahvade vahele kinni.  
Eraldi kontrollventiilist saab mittestatsionaarse seadmega mano-
meetri näitu kontrollida. Roostevabast terasest ventiilikomplekt ja 
kahvad on vastupidavamad. Lisaks paigaldasime 2 kg ja 3 kg pulber-
kustutitele pikemad kahvad, millest saab kindlamalt kinni haarata 
ja mugavamalt seadet käsitseda.
Oma pere ja vara kaitsmiseks vajad parimaid vahendeid. See 
pole kokkuhoiu, vaid targalt kulutamise koht. Suhteliselt väi-
kest investeeringut nõudva seadme eluiga on 30 ja enam aastat. 

PREM
IUM

PULBERKUSTUTIT
= päästetud elud ja vara
       SEE EI OLE KOKKUHOIU KOHT!

EELISTA KVALITEETSET PREMIUM

01.03.2021. 
TULEOHUTUSSEADUSE § 33 MUUDATUS.

Tulekustutite kontrolli- ja hooldusvaldkonnas tegutsemiseks tuleb esitada majandustegevusteade MTR-i.

§
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Tehnikakõrgkool ootab spetsialiste 
täiendkoolitustele ja
ettevõtjaid koostööle
Tallinna Tehnikakõrgkool 
(TTK) on tehnikaalase ra-
kenduskõrgharidusõppe 
eestvedaja Eestis. Õppeka-
vadest on esindatud robo-
titehnika, masinaehitus, 
elektritehnika, tootmine ja 
tootmiskorraldus, autoteh-
nika jt. Õppetöö on tihedalt 
seotud praktikaga ja lõi-
mitud töömaailmaga ning 
kooli vilistlaste tööhõive on 
püsivalt väga kõrge. Lisaks 
tasemeõppele pakub TTK 
täiendkoolitusi spetsialisti-
dele ja juhtidele ning aitab 
kujundada igale õppijale 
parimat personaalset õpi-
teekonda.

„Pakume tehnikaharidust, taseme-
õpet, täiendkoolitusi. Samuti koolitusi 
ettevõtete vajaduste põhjal ja riiklike 
tellimuste raames väga erinevatel tee-
madel alates CNC-keskuse juurutami-
sest ja robotite programmeerimisest 
kuni metallitöötluse, keevituse, koos-
tetööde ja logistikani,“ loetleb Tallinna 
Tehnikakõrgkooli õppeosakonna juha-
taja Kaire Eerik.

Lisaks enda maja kõrge kvalifikat-
siooniga koolitajatele kaasatakse pro-
fessionaale ka väljastpoolt. „Riikliku 
kõrgkoolina ei saa me katsetada ega 

oma mainega riskida, vaid pakume 
parima tasemega koolitusi. Kuna labo-
rite suurus ja õppevahendite hulk on 
limiteeritud, ei paku me massõpet, 
vaid paindlikke koolitusi, mille elemen-
taarne osa on praktika. Seetõttu toimu-
vad meie koolitused kontaktõppena,“ 
nendib Eerik.

Labor aitab teha tootearendust ja 
modelleerida ettevõtte protsesse

TTK on partner era- ja avalikule 
sektorile nende arengu edendamisel ja 
uuenduste elluviimisel. Tallinna kesk-
linnas asuv õppehoone ja laboribaas 
on avatud ka ettevõtetele rakendus- 
uuringuteks. Kaasaegsed tööstus 4.0 
logistika, tööstusautomaatika, elektri-
tehnika, virtuaalehituse jt laborid suu-
davad pakkuda ettevõtjale lahendusi 
nii projekteerimises, tootmises kui ka 
tarneahela juhtimises.

„Üks osa meie võimalustest on 
aidata ettevõtteid koolituste kaudu, 
olgu need kalenderkoolitused või spet-
siaalselt mõne ettevõtte jaoks kokku 
pandud „rätsepa“-koolitused. Teine osa 
on tootmis-, tööstus- ja tarneahelala-
henduste leidmine, kui ettevõtte oma 
töötajatel jääb oskusteavet väheks. On 
ettevõtteid, kes soovivad muuta oma 
tootmist ja tarnet tõhusamaks, kuid on 
aru saanud, et pelgalt roboti lisamine ei 
pruugi probleeme lahendada, vaid lii-
gutab lihtsalt pudelikaela mujale. Meie 
aga pakume ettevõtete inseneridele 
võimalust tulla laboritesse oma ideid 
katsetama, tootearendust tegema ja 
ettevõtte protsesse modelleerima,“ 
selgitab TTK tööstus 4.0 labori projek-

tijuht ja elektritehnika õppekava juht 
Kristo Vaher.

Ta lisab, et TTK on aidanud teha 
praktilisi katsetusi ja teoreetilisi ana-
lüüse koostöös Ettevõtluse Arenda-
mise Sihtasutusega, aga ka ettevõtete 
enda rahastusel. „Meie praktikabaas 
on väga hea: näiteks tööstusautomaa-
tikalaboris on võimalik läbi mängida 
kõik tootmisprotsessid ja liita sellele 
logistikalabori võimalused ehk toote 
tarneahel alates tootmisest koos ana-
lüütikaga kuni lõpptarbijateni jõud-
mine koos tehastevahelise logistikaga. 
Modelleerime terveid tehaseid, mida 
saab virtuaalreaalsusprillide abil juba 
enne valmimist „läbi käia“.“

Eeriku sõnul on tihe koostöö ettevõ-
tetega toonud arusaamise, et nii ehitus- 
kui ka masinaehitusvaldkonnas on näi-
teks hetkel päevakorral tõsta töötajate 
kvalifikatsiooni arvutioskusega. „Head 
programmid, 3D oskused ja CAD-i val-
damine on inseneri töö võti, mis aitab 
töökeskkonda ja tooteid paremini 
mõista. Ettevõtete arengupiduriks on 
kahjuks kvalifitseeritud tööjõu puudus, 
sest liiga vähe noori suundub õppima 
tehnikaaladele. Aga meie saame ette-
võtteid aidata, koolitades olemasole-
vaid inimesi ja tõstes nende kvalifikat-
siooni. Kui teie ettevõtte kasv pidurdub 
või seisab tehniliste lahenduste taga, 
tuleme meie appi!“

www.ttk.ee

Tallinna Tehnikakõrgkool pakub õpet kuues instituudis:

. tehnika, tootmise ja ehituse valdkonnas . teeninduse valdkonnas transporditeenuste õppesuunal. ärinduse, halduse ja õiguse valdkonnas ärinduse ja halduse 
õppesuunal. tervise ja heaolu valdkonnas heaolu õppesuunal

SINA 
LIHTSALT 
LOE



www.cortiner.ee
+372 56 856 856
info@.cortiner.ee

TÖÖRIIETE MÜÜK JA RENT
- logistika
- majutus

- meditsiin
- toitlustus

- tootmine
- tööstus



Kuulume 5 erinevas riigis tegutsevasse gruppi ning meil on võimalus pakkuda 
elamusi ka väljaspool Eestit.

Elamus on suurepärane kingitus töötajatele, 
klientidele või koostööpartneritele!

Elamused täidavad 
meie elu värvi, rõõmu 
ja mälestustega.
Elamus on ka loodussõbralik valik, kuna tema 
ökoloogiline jalajälg on üsna tihti väiksem kui 
materiaalsetel kingitustel.

13
aastase kogemusega 
turuliider

erineva elamuskingituse

Üle1000 200%
korvatud süsiniku 
jalajalg 



...kui soovid korraldada veidi teistmoodi ettevõtte 
jõulupidu või sünnipäeva!
Kui olete aastaid oma jõulupidusid ja sünnipäevi tähistanud 
klassikalise õhtusöögiga restoranis ning otsite veidi põnevamat 
alternatiivi, siis on meil Teie jaoks pakkuda lausa mitu varianti. Meie 
valikus on põnev õhtusöök pilkases pimeduses, humoorikas sita 
teeninduse õhtusöök ning veidi närvikõdi tekitav kummituslik 
õhtusöök. Kõiki neid saame Teie erisoove arvesse võttes 
korraldada ka suurematele gruppidele.

...töötajate motiveerimiseks!
Elamuskingitused sobivad väga hästi töötajate motivatsiooni 
tõstmiseks. Neid on väga hea kasutada erinevate 
müügivõistluste auhindadena või parimate 
töötajate/osakondade premeerimiseks.

..oma töötajatele või klientidele kingituseks 
(sünnipäevad, jõulud, tööjuubelid...).
Elamusi leidub seinast seina: lõõgastavatest spa hoolitsustest, 
populaarsetest toidu- ja joogikoolitustest langevarjuhüpete ning 
rallisõitudeni välja. Lisaks on saadaval rahalises väärtuses 
kinkekaardid, mille eest saab igaüks ise valida endale meelepärase 
elamuse. Tore mõte on kinkida ka elamusi, mida terve ettevõte või 
osakond üheskoos nautima saab minna. Ärikliendile pakume 
lisavõimalust koostada just enda eelarvele vastav kingituspakk, 
mis sisisaldab erinevaid elamusi, mille hulgast kingisaaja endale 
meelepärase saab valida.

Elamuskingituste kasutuspõld 
ärikliendile on väga lai, olles 
suurepäraseks valikuks muuhulgas…

Tahate kinkida asjade asemel elamusi? Te teate mida teha.

Kadri Lepiku Tegevjuht, B2B
56 89 7580
kadri@kingitus.ee
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Laenuvajadus sõltub 
ettevõtte elutsüklist

Iga inimene, kes on asu-
tanud ettevõtte, kujutab 
oma vaimusilmas ette, 
kuidas tema firma on 
edukas, käive kasvab ja 
omanikele makstakse 
dividende. Kuid nagu iga 
raamat, algab ka ette-
võtte teekond algusest, 
et liikuda ühes õnnestu-
miste ja ebaõnnes-
tumistega eesmär-
kide poole.

On selge, et alustaval ette-
võttel on ühed mured ja küp-
ses faasis ettevõttel teised. 
Ettevõtte elutsükli faas aitab 
hinnata, milliste katsumus-
tega tuleb ettevõttel konkreetsel ajal 
rinda pista. Kui võtta aluseks tuntud 
majandusteadlase Aswath Damadorani 
väärtusmudel, võib ettevõtete elu-
tsükli jaotada viide etappi: alustavad 
ettevõtted, noored kasvuettevõtted, 
küpsed kasvuettevõtted, küpses eas 
stabiilsed ettevõtted ja langusfaasis 
ettevõtted.

Suur osa ettevõtetest alustavast faasist 
välja ei jõua. Sageli hääbuvad noored 
ärid enne, kui turg hakkab toodet akt-
septeerima või firma ärimudelit saab 
skaleerida. Nii alustavate kui ka kas-
vufaasi jõudnud ettevõtete edu sõltub 
väga palju omanike motivatsioonist. 
Edu seisneb veendumuses, et ettevõtte 
käibevahendid, võime inimesi inspiree-
rida ja pühendumus on piisav, et püsida 
valitud teekonnal ja kasutada ära tek-
kinud eeliseid. Ettevõtte toode või tee-
nus võib olla suurepärane, kuid suur osa 
uutest ettevõtetest läbib algusfaasis 
madalpunkti, kus turg ei ole toodet või 
teenust veel aktsepteerinud. Ettevõtte 
rahavoog on sel perioodil üldjuhul süga-
val miinuses.

Kui alustava ettevõtte põhieesmärk on 
ületada madalpunkt, siis kasvufaasis 
ettevõtte küsimus on ärimudeli ska-
leerimine. Lihtsamalt öeldes: kas ja kui 
palju tuleks uude faasi jõudes äri laien-
dada ja kasvatada. Eesti Äriregistris 
on registreeritud mitusada tuhat ette-
võtet, millest enamiku moodustavad 
ettevõtted käibega mõnest tuhandest 
kuni saja tuhande euroni. Ettevõtted, 
mis justkui tegutsevad, kuid ei ole siiski 
iseseisvad rahamasinad. Selliste mik-
roettevõtete puudus on tavaliselt üsna 
õhukesele pinnale ehitatud ärimudel. 
Üks lihtsamaid ärimudeli teste seisneb 
selles, kui lisada äriplaani palgakulude 

rida, mille suurusjärk võiks võrduda 
omaniku motivatsiooniga ettevõtte 
tegevust jätkata.

Kui pangast laenu taotledes on ette-
võtte kasumiaruandes näha palgakulu 
ja ettevõte on teeninud kahe aasta 
jooksul kasumit, näitab see igal juhul 
jätkusuutlikkust. Seda muidugi eeldu-
sel, et ka kõik kohustused on kenasti 
täidetud.

Kui ettevõte on positiivse rahavooga, 
on vaja kasvamiseks juurde lisakapitali. 
Tegu on uue dilemmaga, sest laen on 
ettevõttele risk. Tuleb tunnistada, et 
on vähe ettevõtlusvaldkondi, kus ette-
võtte põhitegevust on võimalik finant-
seerida ainult ettevõtte vahenditest. 
Tavaliselt on need konsultatsiooni-, rek-
laami- või muud teenusettevõtted. Ent 
suurem osa majandusest toimib siiski, 
kui äri võimendada. Paljud valdkonnad, 
nagu tootmine, metsandus, põlluma-
jandus ja kinnisvaraarendus, on väga 
kapitalimahukad. Need on tegevusvald-
konnad, kus toodete valmistamiseks ja 
teenuste osutamiseks on tarvis soetada 

põhi- ja kinnisvara. Paljud ei ole valmis 
riskeerima ettevõtte kasvu nimel isegi 
siis, kui optimaalse kaptalistruktuuri 
arvutus näitab, et omanikul on ainu-
mõistlik laenu võtta. Ettevõtja on pide-
valt valikute ees. 

Eestis on olemas mitu näidet, kus samas 
valdkonnas tegutsevad suurettevõtted 
on valinud kapitali kaasamise vaate-
punktist erineva kasvustrateegia. Kui 
tegu ei ole just ainulaadse ja konku-
rentide poolt veel avastamata töös-
tusharuga, jõuab ettevõte küpsesse 
faasi kellegi arvelt. Suurettevõtteks ei 
saada üleöö – seda võimalust piirab res-
sursside nappus. Toimivas majanduses 
on väärtuslikud ressursid majanduse 
hüvanguks juba rakendatud. Kvalifit-
seeritud tööjõudu on raske leida, sead-
med ja muu tootlik vara tuleb osta, 
rentida või kasutada selleks liisingut. 
Ettevõtte elutsükli kõrgfaasis on vali-
kuid rohkem, nagu näiteks võimalus 
konkurent omandada.

Ettevõtte elutsükli mõistmine, tegevus-
alast ja eesmärkidest arusaamine või-
maldab pangal luua finantseerimistoo-
teid. Pank ei ole pelgalt finantsettevõte. 
Pank asub kapitali liikumise ristteel, kus 
tullakse ettevõtetele eri elufaasides 
appi. Lühiajalised laenud, krediidiliinid, 
investeerimislaenud, põllu- ja metsa-
laenud, auto- ja seadmeliisingud on 
loodud selleks, et vähendada ettevõtte 
peavalu sel teekonnal. Ja panga kliendi-
haldur on nagu kirurg, kellel on hea üle-
vaade ettevõtte vereringest.

Aimar Roosalu
Bigbank AS-i Eesti 

ettevõtete panganduse üksuse juht

" 

_________________

Vähe on ettevõtlusvaldkondi, 
kus ettevõtte põhitegevust on 
võimalik finantseerida vaid 
ettevõtte vahenditest. 

www.eestiturundusagentuur.ee/tagasiside 
Teie arvamus on meile oluline!
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Advokaadibüroo HansaLaw 
laienenud meeskond 
Majandusteaduse põhi-
tõena on kriisiaegadel 
võimalik teha ettevõtetes 
olulisi muudatusi. Kujun-
dada ümber struktuuri, 
leida uusi koostöövõima-
lusi ja ka näiteks ühineda. 
Advokaadibüroo 
HansaLaw on võrreldes 
möödunud aasta keva-
dise koroonakriisieelse 
ajaga saanud rikkamaks 
nelja advokaadi võrra. 
Kokku on HansaLaws 
nüüd advokaate  juba 
üheksa, lisaks tugev juris-
tide ja konsultantide taga-
tuba - seetõttu on meil 
võimalik pakkuda igale 
kliendile veelgi paremat 
õigusnõu kõigis põhilistes 
õigusvaldkondades.

HansaLaw kolmest uuest partnerist 
tegutseb Jüri Leppik õigusabi valdkon-
nas juba 1991. aastat. Jüri on olnud 12 
aastat Advokatuuri juhatuses, osaledes 
paljude seaduseelnõude väljatööta-
mise ekspertkomisjonides ja kujunda-
nud seeläbi Eesti õigusmaastikku. Tartu 

Ülikooli poolt Eesti Advokatuuri 100. 
juubeli puhul läbiviidud uuringu tule-
muse kohaselt kuuluvad meie büroost 
juhtivpartner Vahur Kivistik, Jüri Lep-
pik ja Gerly Kask Eesti 100 mõjukama 
vandeadvokaadi sekka ehk Advoka-
tuuri 10% kõige teravama tipu hulka. 
Jüri on väga tunnustatud spetsialist 
kriminaalõiguse ja kohtuvaidluste vald-
konnas, kuid tunneb end mugavalt ka 
haldus- ja tsiviilvaidlustes. Tuntuimaks 
juhtumiks Jüri Leppiku praktikas on 
kahtlemata maadevahetuse protsess. 
Koos Tõnu Tuulasega saavutati kliendi 
õigeksmõistmine ka rohkelt meedia-
tähelepanu pälvinud Nurme Vabriku 
kriminaalasjas. Sama kriminaalasjaga 
seoonduvas maksuvaidluses saavuta-
sid Vahur Kivistik ja Gerly Kask miljo-
nitesse eurodesse ulatuva tulumaksu-
nõude tühistamise.

Tõnu Tuulasel on pikaajaline koge-
mus tsiviilõiguses ja tsiviilkohtuvaidlus-
tes, eeskätt äriõiguse valdkonnas. Tänu 
heale võõrkeelte oskusele – rääkides 
vabalt nii vene, soome ja inglise keelt – 
on Tõnu klientide hulgas olnud alati 
palju välisosalusega ettevõtteid, kelle 
jaoks on lahendatud nii Eesti õigusest 
tulenevaid probleeme kui ka õiguse 
piiriüleseid juhtumeid ning rahvusva-
helisi õigusküsimusi. Üks huvitavamaid 
juhtumeid Tõnu praktikas on olnud 
Suurbritannia kodaniku Martyn James 
Symonsi kaitsmine oma najal palju 
kõmu tekitanud Armin Karu tapmise 
planeerimise süüasjas. Advokaadi üles-
andeks on teadupärast õiglase kohtu-
pidamise tagamine. Õigus heal tasemel 
kaitsele peab olema tagatud ka riigis 
viibivatele välismaalastele. Tõnu Tuulas 

esindas edukalt Jaak Joala pärijat 
pärandvara vastu suunatud suure raha-
lise nõudega hagis. Jõustunud kohtu-
otsuse puhul sai määravaks tema poolt 
esile toodud esindusõigust ja rahvusva-
helist eraõigust puudutav asjaolu.

Heidi Rajamäe-Parik on omandanud 
magistrikraadi Lundi ülikooli Rootsis. 
Heidi tugevusteks on hea inglise keele 
oskus ja lai vaade rahvusvahelisele 
õigusele. Valdavalt on Heidi tegelenud 
tsiviil- ja haldusõiguse kohtuvaidlus-
tega ning ta paistab silma välisklientide 
suure osatähtsusega. Heidi on ennast 
proovile pannud mitmetes suurtes koh-
tuvaidlustes, nendest viimane on mee-
dias palju tähelepanu pälvinud Rävala 
Büroohoone aktsiate omandiõiguse 
vaidlus. Soovime edu!

Tunnustatud kolleegide jõudmine 
meie ridadesse on kindlasti hea uudis 
nii büroo klientidele kui ka büroole 
endale. Tekkinud sünergia aitab meil 
veelgi paremini oma kliente teenin-
dada. Loomulikult jätkavad HansaLaws 
õigusteenuse osutamist ka juhtivpart-
ner Vahur Kivistik, vandeadvokaadid 
Gerly Kask, Andres Past, Mario Rosen-
tau ning advokaadid Rein Laid ja Siiri 
Pajupuu.

Kui ka Teie soovite kriisi tingimustes 
teha muudatusi oma ettevõtetes või 
lahendada õigusprobleeme, olgu need 
seotud kriisiga või mitte, on Advokaa-
dibüroo HansaLaw uuenenud mees-
konnal hea meel Teid vastu võtta ning 
aidata.

Andres Past Gerly Kask Heidi
Rajamäe-Parik

Jüri Leppik Tõnu Tuulas Vahur Kivistik



Uuri kohe, mida õppida ja kuidas toetust saada.

ÄRA JÄÄ
KOOLI HILJAKS!

Tule karjäärinõustamisele
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Miks alustada äritegevusega 
Soomes, Rootsis või Lätis ja 
millised on võimalused?
Eesti ettevõtjatele on 
naaberriigid Soome ja 
Rootsi suure potentsiaa-
liga turud, kuna sealsed 
kliendid on ostujõulised 
ning tugisüsteemid kõr-
gelt arenenud ja usaldus-
väärsed. Lisaks on sealt 
hea ühendus teiste Põhja-
maade ja ülejäänud maa-
ilmaga. Ka lõunanaaber 
Läti on teinud viimastel 
aastatel mitu reformi, mis 
on muutnud välismaa-
lastele lihtsamaks nende 
maksusüsteemi ja asjaaja-
mise.

Ettevõtte asutamine teises riigis on 
muudetud väga lihtsaks. Rahvusvahelisi 
äriteenuseid pakkuv 1Office on loonud 
selle jaoks mugava e-teeninduskesk-
konna my1Office, mis pakub võimalust 
asutada ettevõtteid distantsilt. My1Of-
fice’isse on lisatud raamatupidamistee-
nused, äriaadressi teenus teises riigis 
ja ettevõttele saabuvate kirjade halda-
mine. Keskkonna töölaualt avaneb üle-
vaade ettevõtte finantsidest, arvetest 
ja maksetähtaegadest. Lisandumas on 
ka lepinguhaldussüsteem, mis annab 
ligipääsu paljudele lepingupõhjadele, 
mida saab vajaduse järgi muuta, äri-
partneritega jagada ja turvaliselt allkir-
jastada. Samuti on tulemas dokumen-
tide tõlkefunktsioon eri keeltesse.

MIKS ASUTADA ETTEVÕTE 
SOOMES?

Soome on viimastel aastatel soodusta-
nud märgatavalt ettevõtte asutamist 

välismaalastele. 1. juulist 2020 kaotati 
osakapitali miinimumnõue, mis tähen-
dab, et enam ei pea ettevõtte asutami-
seks ja stardikonto avamiseks Soome 
reisima. Ettevõtte saab asutada digi-
taalselt ja 0-eurose sissemaksega. Eesti 
ettevõtja võib kasutada arvelduskon-
tona finantstehnoloogia (fintech) ette-
võtteid nagu TransferWise või avada 
konto Eesti pangas. Lisaks suurendati 
Soomes alates 2021. aastast käibe-
maksukohustuslase miinimumnõuet 10 
000 eurolt 15 000 euroni, mis võimal-
dab mikroettevõtjana alustada mini-
maalsete halduskuludega. Seega on 
Soomes ettevõtte asutamisega seotud 
halduskulud peaaegu samal tasemel, 
kui taotleda Eesti ettevõttele Soome 
filiaal. Samas tekitab Soome ettevõte 
kohalikes suuremat turvatunnet ja on 
püsivam viis uute klientide võitmiseks.

MILLISED ON ETTEVÕTTE 
ASUTAMISE EELISED ROOTSIS?

Rootsi on eestlaste jaoks samuti atrak-
tiivne riik, sest Rootsi on meie suhtes 
logistiliselt heas kohas ja tegu on suure 
turuga. Rootslased armastavad stabiil-
sust ja rutiini ning soovivad üldjuhul 
teha koostööd palju aastaid. Viimastel 
aastatel on Rootsis langetatud ette-
võtluse soodustamiseks eri makse ning 
lisaks kehtivad noorte, eakate ja uute 

töötajate pal-
kamisel mitmed 
s o o d u s t u s e d . 
Rootsis on ette-
võtlusega alus-
tamiseks mitu 
varianti. Näiteks 
saab tegutseda 
o l e m a s o l e v a 
Eesti ettevõtte 
alt või asutada 
Rootsis eraldi 
juriidilise keha, 
mis tekitab koha-
like hulgas alati 
suuremat usal-
dusväärsust. 

MIKS ALUSTADA ETTEVÕTLUSEGA 
LÄTIS?

Välismaalased saavad asutada Lätis 
ettevõtte distantsilt ja seal kehtiv mak-
susüsteem on peaaegu identne Eesti 
maksureeglitega. Värske uuringu järgi 
valiti Läti maksupoliitika OECD riikide 
hulgast koguni teisele kohale. Lätis 
saab arvelduskontona kasutada fintech- 
ettevõtete pakutavaid lahendusi või 
Eesti pangakontot. Ka käibemaksuko-
hustus tekib Lätis samadel tingimustel 
kui Eestis ehk siis, kui kalendriaasta 
käive ületab 40 000 euro piiri. Kuna Läti 
maksusüsteem ja ettevõtte asutamise 
protsess on Eesti omaga väga sarnane, 
on eestlastele küllaltki lihtne alustada 
seal äritegevusega, mis avab juurde-
pääsu uuele turule.

Kõik sammud korralikult läbi mõeldes 
ei ole ettevõtte asutamine ja ülalpida-
mine teises riigis keeruline. 1Office’i 
teenuseid kasutades saab teha kõiki 
ettevõtte haldamiseks vajalikke toimin-
guid distantsilt ja teise riiki reisida pole 
vaja.

www.1office.co 
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Sisuturunduse tulemus on usaldus!

Eesti Turundusagentuur 
on võtnud eesmärgiks 
tutvustada sihtrühmade 
põhjal oma väljaannetes 
uusi tooteid ja teenuseid 
nii B2B kui ka B2C, sest 
ilma meie klientideta 
poleks meid ja ilma Teie 
klientideta poleks Teid! 
Enam kui 20-aastase 
kogemusega meeskond 
on tegelenud viimasel 
ajal aktiivselt valdkon-
dade ja piirkondade 
sihtrühmadele suunatud 
sisuturundusajakirjade 
väljaandmisega. Ettevõtte 
eesmärk on viia teenuste 
ja toodete pakkujate info 
klientideni ning tutvus-
tada omavahel võimalikke 
koostööpartnereid.

Juba viiendat aastat antakse välja eri 
sihtrühmadele suunatud väljaandeid. 
Korteriühistutele on mõeldud sisu-
turundusajakiri KÕIK Kortermajade 
Rekonstrueerimisest; Tallinna, Pärnu 
ja Tartu eramajaelanikele KÕIK Era-
majade Rekonstrueerimisest; põllu- ja 
metsamajandussektoris tegutsevatele 
ettevõtetele KÕIK Põllu- ja Metsateh-
nikast ning töötleva tööstuse sektoris 
tegutsevatele KÕIK Tööstustehnikast. 
Personaalselt ettevõtete juhtidele on 
suunatud ajakiri KÕIK Eesti Ettevõt-
jale. Ja uusi sihtrühmapõhiseid väljaan-
deid lisandub igal aastal.

Kuigi printmeedia puhul on arvatud, 
et digimeedia võtab selle sektori üle, 
näitab reaalsus pigem vastupidiseid 
märke. Inimesed on väsinud digitaal-
sest infotulvast ja nad ei märka enam 
reklaamisõnumeid, mida edastatakse 
digitaalselt. Neurouuringutest on sel-
gunud, et printmeedia mõjub inimes-
tele palju tõhusamalt kui digimeedia. 
Ka lugejauuringud näitavad printmee-
dia atraktiivsust reklaamikanalina. Aja-
kirja ja muu trükise saab igaüks soovi 
korral kätte võtta või kõrvale panna, et 
endale sobival ajal sobivas kohas huvi-
tava artikli lugemist jätkata.

Eesti Turundusagentuur keskendub 
põhiliselt sisuturunduslike artiklite 

kaudu turundussõnumite edastami-
sele. Sisuturunduse peamine eesmärk 
on viia kokku ostjate soovid ja vajadu-
sed ning müüja eesmärgid, keskendu-
des sisu loomisele ja avaldamisele ning 
õigele sihtrühmale edastamisele. Eesti 
Turundusagentuuri juhi Jaanus Otsa 
sõnul pole turundus sisuturunduseta 
tänapäeval enam võimalik. „Sisuturun-
dus on strateegiline turundusviis, mille 
fookuses on luua tõeliselt väärt, asja-
kohast ja järjepidevat sisu, eesmärgiga 
tuua see sinu infovälja ja säilitada sel-
gelt defineeritud sihtgruppi. Meie sisu-
turundusväljaannetest leiab kasulikke 
lugusid otse ettevõtjatelt, kes loovad 
positiivset kuvandit ja suurendavad 
klientide teadlikkust ning saavutavad 
tänu oma artiklite avaldamisele tun-
tuse.“

Ta lisab, et sisuturunduse peamine eelis 
on, et see on kliendile alati kättesaadav 
ja sisaldab kliendile kasulikku sisu. „Ka 
meie ajakirjades esindatud ettevõt-
jad püüavad hoida fookust kasulikul ja 
huvitaval sisul, mitte kaubamärgi nime 
korrutamisel nagu reklaamides ja vee-
bisaitidel plinkivatel bänneritel. Muide, 
statistika järgi ignoreerib bännereid 
koguni 86% inimestest, mis tähendab, 
et reklaamimaastik on muutumas ning 
teiste hulgast puhta reklaami najal 
silma paista on aina keerulisem.“
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Uuringute järgi eelistavad inimesed 
kulutada oma aega millelegi, mille 
lugemine on kasulik, hariv, huvitav ja 
samas meelelahutuslik. „Libe müügijutt 
nähakse kohe läbi ja see tekitab klienti-
des nii kaubamärgi kui ka toodete suh-

tes vastumeelsust. Klientide usaldus 
on oluline igale ettevõttele ning usal-
dusväärsus on tänapäeval kliendisuhte 
kõige väärtuslikum valuuta,“ nendib 
Ots. „Meie aitame ettevõtetel teha oma 
klientidest teadlikud ostjad!“

KUIDAS ARU SAADA, 
ET SISUTURUNDUSEST 
ON TÕESTI KASU?

Sisuturunduse eesmärk 
on aidata organisatsioo-
nil saavutada paremaid 
äritulemusi. Kui üksühele 
käibe mõõtmine ei pruugi 
olla sisuturunduses rea-
listlik, siis kodulehe või 
esinduste külastatavuse 
suurenemist ja sellega 
kaasnevat tehingute 
arvu kasvu on võima-
lik numbritesse panna. 
Enne ärimõõdikuid tasub 
Otsa sõnul panna paika 
taktikalised, tegevuse 
efektiivsust näitavad 
mõõdikud, mida peab 
sisuturunduses saavu-
tama.

Selleks et väljaannetes 
kajastatud artikleid ja 
teemasid saaks ka nuti-
seadmetest lugeda ning 
digimeediat hindavad 
kliendid ei peaks info 

leitavuse pärast muretsema, on meie 
väljaanded ja artiklid nüüd olemas viies 
digikanalis nagu Digar, Issue, Buller, Fir-
maotsing ja eestiturundusagentuur.ee. 
Ja nende kaudu loomulikult ka Goog-
le’is. 

Teemavaliku, levi eripärade ja sesoon-
suse põhjal võib sisumaterjal tuua eri-
nevaid tulemusi. Oluline on jälgida ka 
üldisi suundumusi, sest artikkel, mis 
kunagi oli edukas ja vajus siis unustuse 
hõlma, võib osutuda pärast värsken-
duskuuri hitiks. 

Sisuturundus on vundament suuremale 
osale turundustegevusest ja see annab 
eelise, mida konkurendid tihti ei suuda 
ega oskagi kõrvaldada, sest usaldust on 
raske murda!

UUS!
Meie kodulehel on nüüd võimalik anda 

väljaannete kohta tagasisidet, et ajakir-
jad saaksid järjest paremaks:

www.eestiturundusagentuur.ee/
tagasiside

Sisuturunduse efektiivsuse mõõdikud:. Ühe artikli lugejate arv – panustame sisu-
materjali loomisse hulga aega ja ressursse, 
kuid kui palju see meile absoluutarvudes 
kontakte tagasi toob?. Ühe artikliga seotud tehingute arv – kui 
paljudel juhtudel viib üks või teine sisuma-
terjal konkreetse kasutaja poolse tegevuseni, 
mida saab siduda äritulemustega?. Ühe artikli eluiga – kui kaua üks sisuma-
terjal töötab? Selle mõõtmiseks on mõistlik 
panna paika mingi verstapost, mille möö-
dumisel loeme sisumaterjali aegunuks. Kui 
külastuste arv langeb alla kriitilise piiri, vaa-
tame selle üle ja otsustame, kas värskendada 
sisu või kustutada artikkel ja suunata aadress 
edasi samal teemal kaalukamale materjalile.. Külastuste arv kokku – teemade olulisuse 
hindamisel on hea jälgida keskmist huviliste 
arvu ajaühikus reaalkülastuste või klikkide 
kaudu kodulehel.

SINA 
LIHTSALT 
LOE
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Kartong- ja paberpakenditootja 
Cista kuulutas kilele ja 
plastpakenditele sõja!

Lõuna-Eestis asuv pakendi-
vabrik AS Cista on arenda-
nud ja tootnud pakendeid 
ligi 30 aastat, olles valmis-
tanud algusest peale just 
loodussõbralikke paken-
deid. Ettevõtte juhi Vahur 
Kääriku sõnul on viimane 
aeg minna friikartulite, 
pitsade, liha- ja kalatoodete 
pakendamisel kaasa rohe-
pöördega ning kasutada 
keskkonnasäästlikke biola-
gunevaid pakendeid. 

„Pakend ei ole toode, vaid probleemi 
lahendus. Probleemiks on kauba turva-
line transport ja müük. Samas ei tohiks 
pakend tekitada uusi probleeme, ehkki 
kahjuks on kogu maailm just seda teed 
läinud,“ nendib Käärik. 40-aastase jahi-
mehestaažiga mees toob näite, kuidas 
25 aastat tagasi puistas keegi tema 
varitsuskoha juurde prügihunniku. 
„Viskasin tookord sinna oksad peale ja 
kui tänavu läksin teri söödaautomaati 
viima, nägin, et kui pudelitele oli sam-
mal peale kasvanud, siis kiletükid turri-
tasid ikka veel rõõmsalt põõsa all. Mik-
roplasti probleem ei kao aastakümnete 

ega aastasadadega!“
Mõistagi ei saa päris kõike pabe-

risse ja kartongi pakkida, kuid Kääriku 
sõnul pole siiski mingit põhjust pakkida 
pagari- ja lihatooteid kilesse või kilega 
lamineeritud pakendisse. „Meie tootmi-
ses on kile alati tabu olnud, me ei soosi 
PVC-d ega laialt kasutatavat polüe-
tüleeni. Toiduainete pakendamisel saab 
väga edukalt kasutada piimhappeplas-
tina tuntud biobarrier’iga kaetud kar-
tongi, mis on korduskasutatav ja samal 
ajal utiliseeritav koos biojäätmetega.“

Komposteeritav bioplast muudab 
kartongi pinna niiskuse- või rasvakind-
laks ning see võiks olla praeguse polüe-
tüleeni loodussõbralik aseaine näiteks 
toiduainetetööstuses nii kiirtoidu kui 
ka kalade pakendamisel. Samuti saab 
sinna pakendada tavoti ja õliga kokku 
puutuvat tööstustoodangut. Tegu on 
tänuväärse materjaliga, mis kaitseb ka 
näiteks elektroonikatooteid staatilise 
elektri eest. Muide, neid pakendeid 
saab valmistada erinevat tooni. Kar-
tongist saab teha ka ühekordseid sooja 
toidu karpe ja supitaldrikuid, kus toit 
jahtub küll umbes kolm kraadi minutis 
ehk kiiremini kui polüetüleenpakendis, 
ent mis ei jää pärast kasutamist loodust 
reostama. Samuti toodab Cista kar-
tongist küpsetuspakendeid ning kala, 
liha või kartulit, mis on pakitud  biobar-
rier’iga kaetud pakendisse, saab küp-
setada tavalises praeahjus 250 kraadi 

juures pool tundi. 

TAVALISE KILE ASEMEL VÕIKS 
KASUTADA MAISIJAHUST 
KILET

Teine põnev asendusaine tra-
ditsioonilisele kilele on maisija-
hust nn PLA-kile. „Kahjuks pole 
praegu muud väljapääsu, kui 
osta maisijahust kilet Itaaliast 
sisse, sest Eestis seda ei toodeta. 
Ent see on pikemas perspektiivis 
ikkagi keskkonnahoidlikum. Mai-
sijahust saab valmistada näiteks 

koogikarpidele kileaknaid. Jah, võrrel-
des PVC kirka läbipaistvusega on loo-
duslik alternatiiv veidi tuhmim, kuid 
kordan – pakend ei ole toode, pakendit 
vajatakse ainult korraks,“ selgitab Kää-
rik.

Ta lisab, et Eesti ettevõtjatele ei 
ole olnud lihtne pakenditega seotud 
probleeme selgitada, kuid tunda on, 
et rohepöördeks ollakse aina rohkem 
valmis. „Samamoodi on ka Rootsi ja 
Norraga – meil on seal kliente näiteks 
kalatööstuste hulgas, kellele me oleme 
oma pakendite proovipartiisid teinud. 
Saan aru, et see on inimeste mõttemaa-
ilma muutmine, aga ei ole ju nii, et sina 
pakid oma kala kilesse ja pärast seda 
tulgu või veeuputus! Tegelikult kandub 
probleem edasi müüjale, ostjale, meile 
kõigile. Soome klientidega on olnud 
lihtsam, nemad on alati olnud rohe-
pöörde eesotsas, olemata seejuures n-ö 
mürkrohelised. Nad mõistavad muret ja 
tunnevad vahet, et kui on mitu mater-
jali ühte pakendisse pandud, peab eral-
dama kile, fooliumi ja kartongi, tegema 
aruandeid ja täitma pabereid. Ja nad 
saavad aru, et see on tüütu ja nõuab 
aega, mistõttu nad on avatud parema-
tele lahendustele.“

Cista toodab kõike, mida paberist, 
kartongist ja lainepapist vähegi teha 
saab. Lisaks valmistatakse erineva 
karedusega paber- või papipakendeid, 
mis ei lase näiteks aluste peal kaubal 
liikuda ning võimaldab laduda senisest 
rohkem tooteid üksteise peale. 

www.cista.ee 



Tel: +372 799 9280

E-post: cista@cista.ee

Koduleht: www.cista.ee

Tel: +372 799 9280

Kest sisukale sisule!

Firmasümboolikaga helkurid, kaaned, mapid, kiletaskud, kirjutusalused jpm.

kaaned al 30 tk, helkurid al 100 tk, kiletaskud jm al 1000 tk

Vaata lisaks meie uuenenud kodulehelt www.estplastic.ee
Teeme soodsalt ka kujunduslahenduse küsi pakkumist info@estplastic.ee

Fotodel kasutatud tootenäidiseid
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Kas Tuleohutusega on korras?

Kes on sinu Tuleohutuspartner?

Projekteerimine • Hooldus • Kontroll
• Koolitused • Dokumentatsioon •

Tuleohutushaldus

Kvaliteetse tuleohutusteenuse leiad aadressil
Tuki.ee

Alates 1. märtsist 2021 hakkab 
kehtima uus Tuleohutuseseadus

Uue seadusega kaasnevad ka 
tuleohutusteenusepakkujatel 
kvalifikatsiooninõuded!!!
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Koolitame: eesti, vene ja inglise keeles
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