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Kuidas STORIT (Laomaailm)
aitab ettevõtteil kuluefektiivsust 
suurendada?

STORIT-i kaubamärgi 
all tegutsev Laomaailm 
pakub peale laosisustuse 
ja tööstusmööbli projekt-
lahenduste ka Crown'i 
tõstukeid, mida tuntakse 
laotõstukite lipulaevana.

MIKS TASUB SOETADA ENDALE 
TÕSTUKITE LIPULAEV?

Sellele küsimusele oskavad kõige pare-
mini vastata ettevõtted, kus arvesta-
takse kulusid väga täpselt. Kui arvutada 
rahasse ümber iga seisak ja sellest tule-
nevad probleemid, mille on tinginud 
laotõstukid, selgub juba kolme-nelja 
aasta jooksul, et Crown pole mitte üks 
kallimaid, vaid hoopis odavaim masin, 
sest seisakutest tingitud kulusid lisan-

dub vähem kui 
hinnalt odava-
mate masinatega. 
Seepärast on jät-
kuv suund, et kes 
on korra Crown'i 
tõstuki soetanud, 
see enam nal-
jalt marki ei vaheta. Peale selle katab 
Laomaailma tõstukite hooldusmees-
kond kogu Eesti.

CROWN  –  IFOY 2020 AASTA 
PARIMA TÕSTUKI TUNNUSTUSE 
PÄLVINUD LIITIUMAKUGA MUDEL

Eesti ja üldse Baltikumi esimese mood-
saima lükandmastiga Crown'i tõstuki 
on soetanud endale rõivakaubanduse 
ettevõte Friends Textile OÜ, mille tun-
tud Friendsi kaubamärgiga pesu ja 
sokid on eestimaalaste ja paljude välis-
riikide tarbijate eelistatuim valik.

Friends Textile OÜ 
juhatuse liige Alo Kivis-
tik: „Meie ettevõtte 
fookuses on olnud 
algusest peale kesk-
konnahoid ja jätku-
suutlik majandamine. 
Eelmise Crown'i tõstuki 

soetasime 17 aastat tagasi ja see oli 
vaieldamatult parim valik. Aga miks 
just liitiumaku? Kui happeaku kasuta-
misel eraldub üle 40% energiast sooju-
sena, siis liitiumaku puhul on see näi-
taja 5–10%. Seega esiteks majanduslik 
efekt: väiksem energiakulu tähendab 
tõstuki lühemat tasuvusaega. Ja kuna 
tõstukit saab laadida kasvõi lõunapausi 
ajal ja väga kiiresti, pole enam seisakute 
ohtu, mis happeakuga tõstuki puhul 
on tingitud lihtsalt asjaolust, et tõstuk 
laeb. Teine põhjus on aga meie püüd 
luua oma töötajatele võimalikult nüü-
disaegne ja mugav töökeskkond. Kui 

" 

______________

Laomaailm pakub peale 
laosisustuse ja tööstus- 
mööbli projektlahenduste
ka Crown'i tõstukeid.

… suudame väga palju kasulikku pinda juurde tekitada, näiteks laadimisuste või vahekoridoride kohale
või kasutades ära vaba ruumi fermide vahel.

EESTI ETTEVÕTJA, TOETA!
www.ukrainaheaks.ee
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happeakusid tuleb laadida hästiventi-
leeritud ruumis või eraldi laadimisruu-
mides, mis on ettevõttele samuti lisa-
kulu, siis liitiumakuga tõsteseade hoiab 
looduskeskkonda ning pakub töötaja-
tele mugavaimat ja ohutuimat töökesk-
konda.“

UUED LIITIUMAKUGA TÕSTUKID 
VAHETAVAD VÄLJA GAASI- JA DII-
SELTÕSTUKID

Liitiumtehnoloogial põhinevad elektri-
kahvelkärud ja -laotõstukid, mida STO-
RIT (Laomaailm) on müünud üksnes 
viimase aasta jooksul üle saja masina, 
on juba mõnda aega turul laineid löö-
nud. Suured ehk vastukaalutõstukid on 
üsna uued ja üllatusena ka hinnalt väga 

soodsad. Tundub uskumatu, et saame 
pakkuda peaaegu diiseltõstuki hinnaga 
liitiumakuga tõstukit, millel on tege-
likult kütus juba kaasas. Lisanduvad 
nagunii kõik eelised, mis olid akutõstu-
kitel diiseltõstukite ees, ja NB! – kaovad 
puudused, mis olid happeakuga tõstukil 
diiseltõstukiga võrreldes. Seda lisaks 
80% väiksematele kasutuskuludele.

MIKS SOETADA LAOLAHENDUS 
JUST STORIT-ILT?

Tänapäevane laolahendus on sümbioos 
dünaamikast ehk laotehnoloogiast ja 
staatikast ehk eritüüpsetest riiulitest. 
Töö kiiruse ja ruumi kasumlikkuse ees-
märgil on parim lahendus tihti kom-
binatsioon, kus on kaubaaluste riiul, 

mahukauba ehk longspan-riiul, lahtise 
kauba kiireks korjeks peenkaubariiulid 
või korjetasapinnad, ning mõne kauba 
ladustuseks on sobivaim hoopis kon-
soolriiul.

Üha enam võetakse kasutusele ka moo-
dulvahelagi, mis võimaldab kasutada 
igat kuupmeetrit tulusalt. Kuna tege-
leme ühtlasi komplekteerimis- ja lao-
tõstukite, kaubaliftide, kaubakärude 
ja konteineritega vms dünaamiliste 
lahendustega, samuti komplekssete 
töökohtadega, pakume kompetentsi 
kogu ulatuses.

KLIENTE ÜLLATAB VAHELAGEDE 
KASUTUSVÕIMALUSTE ROHKUS

Tegelikult jätkub avastamisrõõmu 
meile endalegi, kui suudame tekitada 
esmapilgul pilgeni täis lattu või toot-
misruumi juurde väga palju kasulikku 
pinda, näiteks laadimisuste või vahe-
koridoride kohale või kasutades ära 
vaba ruumi fermide vahel. Eriti atrak-
tiivseks teeb STORIT-i (Laomaailma) 
pakutava vahelae asjaolu, et seda saab 
üldjuhul paigaldada ka ruumides, kus 
samal ajal töötatakse. Moodulvahe-
lage, mis on kandevõime poolest sama-
väärne betoonvahelaega, on lihtne kok-
ku-lahti monteerida nagu Lego. Seda 
saab samm-sammult laiendada, ümber 
paigutada, rendipinnalt vajaduse kor-
ral uude kohta kaasa viia. Ja muidugi 
on see soodne – ruutmeetri hind jääb 
vahemikku 100–250 eurot. 10 aasta 
vaates on ruutmeetri keskmine hind 
seega 1,5–2 eurot.

Tule tutvu võimalustega
Laomaailmas kohapeal – usume,

et suudame üllatada!

LIITIUMAKU  versus  DIISEL/GAAS. suurem produktiivsus. samad gabariidid, rattad jm . sama jõudlus. sama ostuhind. kaasas 5–10 aasta kütus (akudele 5 a garantii). happeaurude ja heitgaasivaba. müravaba. hoolduskulud vähemalt 2 korda väiksemad. kiirlaadimine igal hetkel. kütusekulu 1:5 (aku laadimine 10 € / diisel 50 €). pole kütuse hankimist, hoiustamist ega reostust

Vahelae paigaldus, kus samal ajal tavapärane töö käib.

EESTI ETTEVÕTJA, TOETA!
www.ukrainaheaks.ee
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Ligi 10 aastat pole elekt-
rienergia hinnatase, tarbi-
mise maht ja energiakaod 
motiveerinud enamikku 
ettevõtteid piisavalt kesk-
konnahoidlikesse ja sääst-
likesse elektrilahendus-
tesse investeerima. Järsk 
ja kiire hinnatõus on aga 
toonud meid punkti, kus 
on viimane aeg pöörata 
tähelepanu oma ener-
giatarbimisele ja viia see 
miinimumini.

Ledvance Oy Eesti esinduse juhataja 
Leino Sigijane sõnab, et turg on hetkel 
elektri- ja küttehindade puhul väga kõi-
kuv, aga rohkem on esile toodud eratar-
bijate probleeme. „Tegelikult on palju 
suurem kriis meie ettevõtetel, kelle 
konkurentsivõime on kõikuma löönud. 
Kuna elektrihind on viimased 10 aastat 
olnud suhteliselt stabiilne 50–60 euro 
juures megavatt-tunni kohta, on ette-
võtjatel puudunud motivatsioon muu-
datusteks. Nüüd on olukord kardinaal-
selt muutunud. Mida saavad ettevõtted 
teha? Alustage neist investeeringutest, 

mida on kõige lihtsam teha ja kõige roh-
kem näha. Näiteks vahetage lumino-
foorlambid LED-valgustite vastu, mille 
hind on sama, aga kulu kordades väik-
sem ja tööiga pikem.“

Sigijane nendib, et turul on mitu või-
malust reaalselt säästa hulluks inves-
teerimata. „Vana olemasolevat tehno-
loogiat saab järk-järgult ökonoomsema 
vastu vahetada. Kui näiteks valgustid 
on amortiseerunud, liiga kulukaks muu-
tunud või projekteeritud teiseks otstar-
beks, tuleb ette võtta juba suurem muu-
datus. Ja kui juba suuremalt ette võtta, 
tasub paigaldada automaatselt juhitav 
valgustussüsteem, sest see annab lisaks 
15–20% energiasäästu.“

AS-i Esvika Elekter valgustite pro-
jektijuht Raul Peedu soovitab kindlasti 
kaasata konsultandi, kes jälgib, et uus 
tehnika oleks kvaliteetne ja vastaks 
kõigile määrustele. „Paljud inimesed on 
skeptilised LED-lampide ja muu uud-
sema tehnoloogia puhul, sest turg on 
olnud pikka aega üleujutatud ebakvali-
teetse toodanguga. Ent turg korrastub 
aasta-aastalt, valgustussüsteemide 
tööiga ja võimsus kasvab reaalselt. Aina 
enam ettevõtteid eelistab nutikaid 
anduritel põhinevaid lahendusi, mis 
aitavad pikemas perspektiivis elektri-
energiat säästa.“

„Oleme saanud madalat elektri-
hinda tõesti pikalt nautida,“ tunnistab 
ka Vallin Balticu AS-i tegevjuht Avo 

Kuslap. „Praegu 
pööratakse oma 
arvetele küll suurt 
tähelepanu, kuid 
kahjuks ei tea väga 
paljud ettevõtjad 
isegi, kuhu nende 
raha arvete kaudu 
läheb. Selleks on 
olemas spetsiaalsed 
m õ õ t e s e a d m e d , 
tänu millele tekib 
ettevõttes täpne 
ülevaade, kui palju 
seadmed energiat 
kulutavad.“

Kuidas viia oma elektrienergia
tarbimine miinimumini?

EESTI ETTEVÕTJA, TOETA!
www.ukrainaheaks.ee
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Intelligentsed lahendused, 
mis kestavad

devi.ee

Juhi oma kütet, 
kus iganes viibid. 

Juhtmevabalt.
DEVIreg™ Smart. 

Lae alla tasuta 
DEVIsmart™ App
ja proovi demoversiooni nüüd

Ta nendib, et igaüks saab aru, et 
piisavalt valges toas põlev valgusti või 
soojaga huugav küttekeha on kulu, ent 
palju keerulisemad on lood tööpinkide 
ja tootmisliinidega. „Tootmisliinidele 
paigaldatakse arvestid, mille auditist 
saab teada, kui näiteks seadme elekt-
ritarve on liiga suur kulunud laagrite 
või pikaleveninud hooldusvälba tõttu. 
Teadlik omanik laseb nii kõrgete hin-
dade juures oma elektril töötavaid 
seadmeid jälgida. Mõtteainest võiks 
olla ka poepidajatel, kelle ühesugused 
kauplused tarbivad energiat erinevalt 
– ehk on rahakoti mõttes targem järele 
uurida, mis selle taga on?“

'

KÜTTEKULU SÕLTUB HOONE SOO-
JAPIDAVUSEST

Danfossi AS-i müügijuht Vahur Parve 
nendib, et lisaks valgustusele ja sead-
metele on suur kulu küte, mille tarbi-
mine sõltub otseselt konkreetse hoone 
soojapidavusest. „Mõttekas on ka siin 
alustada auditist, et saada teada, kas 
maja vastab tänapäevastele normatiivi-
dele alates katusest ja akendest-ustest 

kuni ventilatsiooni-
süsteemini. Üks lihtne 
koht kulude kokku-
hoiuks on elektriküte 
automatiseerida – 
langetades toatem-
peratuuri kuni paar 
kraadi, vähendame 
oma kulusid 5–7% ja 
rohkemaga ka juba 
10–15%. Tööruu-
mides ei pea olema 
24–25 kraadi sooja, 
samamoodi kiputakse 
üle kütma kaupluseid 
ja kaubanduskesku-
seid. Elektri- ja põran-
dakütet saab ena-
masti seadistada energiahindade või 
vajaduse järgi. Tööstus- ja laohoonetes 
on see suur kokkuhoid, kui langetada 
põrandakütte temperatuuri 2–3 kraadi 
võrra.“

Kindlasti ei tasu ventilatsiooni- ja 
küttesüsteeme terves hoones ööseks, 
nädalavahetuseks või puhkuste ajaks 
täiesti välja lülitada, sest see võib 
mõjuda kehvasti nii hoone konstrukt-

sioonidele kui ka 
töötajate ter-
visele. Küll aga 
tasub kokku-
hoiule mõeldes 
tõmmata küte 
või ventilatsioon 
näiteks ööseks 
30 protsendi 
peale.

„Kahjuks on 
e n e r g i a ra i s k a -
mist näha igal 
sammul, aga 
ükski energia-
tootja ei ole 
h e a t e g ev u s o r -
ganisatsioon ja 
nad kirjutavad 
heal meelel välja 
arveid ka neile, 
kes kulutavad 
palju teadmatu-
sest. Näiteks on 
toidukauplustes 
vaja jahutust, 
et toiduained ei 
rikneks, ent see 
soe, mis sealt 
välja võetakse, 
lastakse sageli 
raisku. Tegelikult 
saab suhteliselt 
väikese investee-
ringuga kasutada 
selle soojuse 

kütteks või tarbevee soojendamiseks,“ 
toob Parve näite.

Teine kasulik näide on tema sõnul 
päikesepaneelid, mis sobivad eelkõige 
ettevõtetele, kus on päevasel ajal suur 
tarbimine – laohooned, kontorid, töös-
tused, tootmised ja kauplused. „Päi-
kesepaneelid on n-ö kiiresti tehtav 
investeering ning isegi kui ettevõte 
ise ei soovi sellega tegeleda, saab oma 
katuse- või seinapinna anda rendile. 
Lisaks ei ole paljud kursis, et päikese-
paneelid peegeldavad kuumust eemale, 
mis tähendab, et päike ei küta enam nii 
palju läbi katuse ja sel puhul on kokku-
hoid ka suviti jahutuselt.“

AS-i Esvika Elekter tegevdirektor 
Guido Tamm kiidab samuti päikese-
pargi võimalusi. „Mida rohkem ise tar-
bid, seda kasulikumad paneelid on, ja 
kui jääbki energiat üle, saab selle võrku 
müüa. Mina soovitan samuti ettevõ-
tetel üle vaadata ja võimaluse korral 
„tuunida“ oma kütte- ja valgustusla-
hendusi ning kindlasti ka ventilatsioo-
nisüsteemi. See on kahjuks väga tava-
line, et ventilatsioonisüsteemi kaudu 
raisatakse palju, samuti kipub olema 
kulukas jahutussüsteem. Kui ettevõttel 
on kommunikatsioonisüsteemid valmis 
ehitatud, on nende kapitaalne uuenda-
mine muidugi kulukas. Ent neile firma-
dele, kes on alles uusi hooneid rajamas, 
soovitan veel üht kokkuhoiunippi – pai-
galdada oma elektrisüsteemidele jäme-
damad ehk suurema ristlõikega kaablid. 
Tänu sellele on elektritakistus kaablis 
väiksem ja ka see on võimalus rahas 
võita!“

Küsi julgelt abi oma valdkonna spetsia-
listidelt!

www.esvika.ee 

EESTI ETTEVÕTJA, TOETA!
www.ukrainaheaks.ee
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Uus õhupuhasti hävitab peaaegu 
täielikult õhus levivad viirused

uudseid seadmeid müüdud üle poole 
miljoni, Eestis müüb neid Rentokil OÜ. 
„VIRUSKILLER™ on välja töötatud Lõu-
na-Korea valitsuse ja ülikooli teadlaste 
koostöös, tõuke selleks andis esimene 
SARSi puhang Koreas 2003. aastal. 
Saime nende õhupuhastite müügiks 
Terviseametilt heakskiidu eelmise 
aasta lõpus,“ tutvustab Rentokili tegev-
juht Toomas Trei.

Seadme eripära seisneb kolmekord-
ses filtrisüsteemis. Eelfilter püüab kinni 
suuremad tahked osakesed ja ärritajad, 
süsinikfilter neutraliseerib enamiku 
gaasidest ja lenduvatest orgaanilistest 
ühenditest ning HEPA-filter püüab 
kinni ka väga väikesed, pisemad kui 0,3 
mikroni suurused õhuosakesed. Lisaks 
rakendavad õhupuhastid maailma üht 
eesrindlikumat reaktsioonitehnoloo-
giat, mis sisaldab UV-C-kiirgust ning 
neutraliseerib viirused, bakterid, hal-
litusseened, mürgised gaasid ja muu 
õhureostuse, millel võib õnnestuda filt-
risüsteemist läbi pääseda.

Õhupuhastusseadme eelfilter ehk 
suurte osakeste filter vajab vaid kord 
nädalas tolmust puhastamist. Kui 
vahetamist vajab HEPA-filter, söefilter 
või reaktorkamber, siis sellest annab 

teada seadme juhtpaneel. Kui võrrelda 
VIRUSKILLER™-it olemasolevate õhu-
puhastajatega, on eripäraks ka selle 
asukoht – see paigaldatakse inimeste 
istumis- ja seismiskõrgusele. See loob 
püsiva laminaarse õhuvoolu, mis tõm-
bab saastunud õhu hingamispiirkon-
nast ära ja asendab selle värske, puhta 
õhuga. Tegu on erakordselt vaikselt 
töötava seadmega.

Trei lisab, et Eestis on huvi VIRUS-
KILLER™-i vastu väga suur. Ettevõte on 
saanud palju päringuid kauplustelt, tee-
nindusasutustelt ja koolidelt, kus käib 
iga päev palju inimesi ja õhu puhtus on 
väga oluline.

Siseõhus leiduvaid saasteaineid 
seostatakse üha enam tervist, heaolu 
ja vaimset terasust ohustavate riski-
dega. Uuringute järgi on õhus levivate 
viiruste ja haigustega ristsaastumine 
siseruumides 19 korda tõenäolisem kui 
väljas.

*Koroonaviiruse DF2 (koroonavii-
ruse surrogaadi), adenoviiruse, gripi-
viiruse ja polioviirusega tehtud katsed 
näitasid, et seade hävitas 99,9999% vii-
rustest õhu ühe läbimiskorraga.

www.rentokil.ee 

Siseruumi õhu puhtusest 
räägitakse aina enam, kuid 
senised seadmed pole piisa-
valt efektiivsed ja tekitavad 
sageli õhu ristsaastet. Lõu-
na-Koreas kui maailma ühes 
rangeimate siseõhku puu-
dutavate eeskirjadega riigis 
on loodud VIRUSKILLER™-i 
õhupuhasti, mis põhineb 
ainulaadsel tehnoloogial. 
See puhastab õhu ühe lä-
bimiskorraga ning hävitab 
99,9999%* õhu kaudu levi-
vad viirused ja bakterid, sh 
koroonaviiruse.

VIRUSKILLER™-i õhupuhasteid val-
mistatakse erinevatele keskkondadele, 
näiteks kontorite, müügisaalide, koo-
lide, lasteaedade, hotellide, toitlustus-
kohtade, treeningsaalide ja eluruumide, 
aga ka rangemate nõuetega haiglate ja 
polikliinikute jaoks. Maailmas on neid 

. VK 102 on võimas 
õhupuhasti, mille mõjuala 
on 165 m². Sobib suurtele 
objektidele nagu haiglad, 
tehased, tootmisobjektid, 
avatud kontorid, selvehal-
lid, kaubanduskeskused, 
laboratooriumid, spordi-
saalid ja toidukohad.

Hind alates 4300 eurot.

. VK 103 mõjuala on 
kuni 100 m². Sobib ideaal-
selt avatud planeeringu 
ja suure külastatavusega 
ruumidele nagu oote-
ja vastuvõturuumid,
spordisaalid, avatud
kontorid, müügisaalid
ja hooldekodud.

Hind alates 4300 eurost.

. VK 401 õhupuhasti
saab paigaldada seinale 
ning see toimib kõige 
tõhusamalt väikestes 
ja keskmise suurusega 
äriruumides, klassides, 
vastuvõtualadel, arsti- 
kabinettides. Seadme
mõjuala on kuni 60 m².

Hind 2300 eurot.

. Hextio on
individuaalseks
kasutamiseks mõeldud 
õhupuhasti, mille võib 
paigutada lauale,
vastuvõtuletile, müügi-
letile, kodukontorisse, 
üksikpalatisse. Seadme 
mõjuala on 20 m².

Hind 350 eurot.

EESTI ETTEVÕTJA, TOETA!
www.ukrainaheaks.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

KUSTUTIKONTROLL4.55 €
(Tavahind 7 €)

–3
5%

–3
5%

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

Pulberkustutid
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TAMREX 
2 kg 
pulberkustuti 
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TAMREX 
6 kg Premium
pulberkustuti 

006PG 89 €
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TAMREX 
3 kg Premium
pulberkustuti 

003PG 59 €
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TAMREX 
2 kg Premium
pulberkustuti 

002PG 48 €
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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 

art U002F 48 € 8A
 = 

0,
8 m

 p
ui

ts
õr

es
tik

55
B 

= 5
5 l

iit
rit

 ve
de

lk
üt

us
t

40
F =

 4
0 l

iit
rit

 to
id

uõ
li

–3
5%

–3
5%

–3
5%

–3
5%

–3
5%sööklatesse, restoranidesse, autoelamutesse jne. 
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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 139c, 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 01.03–31.03.2022 
Kampaaniahind kehtib ainult TAMREXi esindustes.

Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub. 

TAMREX Premium sarja pulberkustutid on paremate efektiivsusnäita-
jatega, 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 nimetada 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 tulekustuti kasuta-
mise märgatavalt lihtsamaks ja kiiremaks. See lahendab levinud probleemi, 
kus kaitseriiv vajutatakse kahvade vahele kinni.  
Eraldi kontrollventiilist saab mittestatsionaarse seadmega manomeetri näi-
tu kontrollida. Roostevabast terasest ventiilikomplekt ja kahvad on vastupi-
davamad. Lisaks paigaldasime 2 kg ja 3 kg pulberkustutitele pikemad kah-
vad, 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 väikest investee-
ringut 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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Mis on kompetentsimudel ja miks 
üha rohkem edukaid ettevõtteid 
seda kasutab?

Igas ettevõttes on oma 
arusaam sellest, milliseid 
oskusi ja teadmisi vajatak-
se, et olla edukad. Kompe-
tentsimudeli ülesanne on 
süstematiseerida edukaks 
tööks vajalikud arusaamad 
ning kirjeldada vajalikke 
kompetentse igal töökohal, 
sh suhtumist ja käitumist. 
Kompetentsimudelit ei 
tohiks ajada segamini ame-
tijuhendiga, mis kirjeldab 
eelkõige eeldatavaid oskusi 
ja tööde loetelu. Nii nagu 
iga strateegiline süsteem, 
on ka kompetentsimudel 
orgaaniline dokument, mis 
ajas muutub. Ajakohane 
kompetentsimudel peaks 
olema valmis ka eesseisva-
teks keskkonnamuudatus-
teks.

Ettevõtetel, kes kompetent-
simudelit rakendavad, on 
selgem kooskõla ettevõtte 
strateegia, eesmärkide ja 
igapäevase tegutsemise 
vahel. Sealjuures paraneb 
arusaam sellest, millised 
kompetentsid vajavad ette-
võtteüleselt järeleaitamist. 
Ka töötajale on selge, milline 
käitumine on oodatud, ja tal 
on võimalik end selles suu-
nas juhtida. Mudeli osa on 
käitumise jälgimine, hinda-
mine ja tagasisidestamine.

Kuigi igal ettevõttel on 
kompetentside kirjeldami-
sel ja süstematiseerimisel 
vabadus, on üldlevinud viis 
kompetentse jagada järg-
mine: baas-, funktsionaalsed 
ja juhtimiskompetentsid.

Baaskompetentsid ja 
-oskused puudutavad üld-
juhul kõiki ettevõtte töötajaid, need 
võivad olla nt koostöö-, kommuni-
katsiooni- ja enesejuhtimisoskused. 
Samuti loetakse baasoskusteks ele-
mentaarseid teadmisi valdkonnast, kus 
ettevõte tegutseb.

Funktsionaalsed oskused on ame-
tikohapõhised. Kui logistikaettevõtte 

autojuht peab saama 
iga päev edukalt 
hakkama kaupade 
füüsilise kättetoi-
metamisega ning 
ta kasutab selleks 
autot ja tahvelarvu-
tit, siis sama ette-
võtte kliendihalduri 
s u h t l u s t ö ö r i i s t a d 
on telefon, e-post ja 
majandustarkvara.

Juhtimiskompe-
tentsid puudutavad 
kõiki töötajaid, kelle 
alluvuses on vähe-
malt üks inimene 
või kelle töö eeldab 

teiste poolte kaasamist. Näiteks sobi-
vad siia kategooriasse projektijuhti-
mise oskused ja veenmisvõime.

Mudeli väljatöötamiseks ja kompe-
tentside määratlemiseks peab ettevõte 
läbima kindlad sammud. See sisaldab 
eri poolte intervjueerimist, hetkeolu-
korra uurimist ja soovitud seisundi kir-
jeldust, samuti ettevõtte strateegia ja 
kompetentside joondamist mudeliga.

Koolituskeskus Reiting teeb ettevõ-
tetega koostööd kompetentsimudelite 
väljatöötamisel ja pakub ka koolitusi. 
Baaskompetentside koolitustest on 
tänapäeval populaarsed aja- ja enese-
juhtimise koolitused, samuti kommu-
nikatsiooni- ja koostööoskuste aren-
damise ning IT-oskuste ja finantsidega 
seotud koolitused.

Koolituskeskus Reiting on
teie arengupartner!

MÜÜGIJUHI NÄIDISKOMPETENTSID
. BAASKOMPETENTSID
pidev õppimine
ajajuhtimine
enesejuhtimine
koostööoskused

. FUNKTSIONAALSED KOMPETENTSID
kommunikatsioonioskused
kliendikeskne mõtteviis
tehnilised oskused
loovus ja probleemide lahendamine

. JUHTIMISKOMPETENTSID
protsesside juhtimine
inspireerimine
projektijuhtimine

EESTI ETTEVÕTJA, TOETA!
www.ukrainaheaks.ee
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Mille järgi valida tööriideid
ja -jalatseid?

kuivana hoidva termopesu või üle-
riiete vihmakindlusega,“ selgitab 
Stokkeri AS-i tööriiete ja jalatsite 
tootejuht Egert Pedastsaar.

Ta nendib, et spetsiaalsete töörõi-
vaste puhul on palju nüansse, millega 
tuleb arvestada. Näiteks neoonvärvi 
ja helkurribadega riided on vajalikud 
tööõnnetuste vältimiseks. Hästinäh-
tavad riided kaitsevad töötegijaid, 
kes on keskendunud oma tööle, nad 
on nähtavad nii öösel kui ka päeval 
ja eri nurkade alt, sealhulgas selja 
tagant ja ülevalt. Peamiselt levinud 
toonid on neoonkollane ja -oranž 
ning värvide eelistamist seadus ei 
reguleeri. Hästinähtavad tööriided 
jagunevad kolme klassi. Klass 3 on 
kõrgeim – tootel on kasutatud kõige 
rohkem neoonvärvi kangast ja helku-
reid mõõdetuna ruutmeetrites.

Tööohutust survestab ühelt poolt 
tööandja, keda ärgitab üha karmim 
seadusandlus. Teisalt on tänu enne-
tustööle hakanud selle peale rohkem 
mõtlema ka töötegijad ise. Pedastsaar 
toob esile keevitusriided, mis on aasta-
tega väga ohutuks arendatud. „Keevi-

tusriiete eesmärk on kaitsta keevitajat 
sädemete ja juhuleegi eest. Keevitusrii-
ded jagunevad laias laastus kergeks ja 
raskeks tööks mõeldud kaitseriieteks 
ehk selle järgi, kui intensiivset kesk-
konda riided taluvad. Lisaks on olemas 
rõivad, kus keevitusrõivaste kaitse on 
kombineeritud teiste töö- ja ohutus-
rõivaste omadustega nagu antistaatika 
tõrjuvus, kaarleegikindlus, happekind-
lus ja hästinähtavus.“

RIIETUMISE KOLME KIHI TEHNO-
LOOGIA

Õigesti valitud riided hoiavad keha õigel 
temperatuuril iga ilmaga. Väljas töötades 
on oluline, et riidekihte saaks omavahel 
kombineerida, sest just nii tagatakse või-
malikult neutraalne kehatemperatuur. 
Helly Hansen on loonud selleks kolme- 
kihilise töörõivaste süsteemi:
1. Aluskiht (termopesu, alusriided) on 
kui teine nahk, mis laseb kehal vabalt 
hingata ja juhib niiskuse keha pinnalt 
eemale, kaitstes nahka jahtumise eest. 
Alusriided on ilma õla- ja küljeõmblus-
teta, mis teeb nende kandmise veelgi 
mugavamaks ja hõõrdumisvabaks.

Nii nagu iga ilma puhuks, 
on ka iga töö jaoks 
oma rõivas. Ehitustel ja 
tee-ehitustel on nõutud 
hästinähtavad riided, 
elektritöödel tuleb kasu-
tada kaarleegi ja keemia-
tööstuses kemikaalide 
eest kaitsvaid rõivaid ning 
keevitustöödel selliseid, 
mis kaitseksid keevitus-
pritsmete ja ketaslõikuri 
sädemete eest. Samuti ei 
tasu jätta juhuse hooleks 
tööjalanõude valikut.

„Töörõiva valik oleneb seega esmalt 
töö iseloomust, aga muidugi ka töötaja 
enda eelistustest. Näiteks sellest, kas 
pükste ripptaskud on vajalikud ja kas 
need peaksid olema eemaldatavad, 
kuidas on lood põlvekaitsmete, nahka 

EESTI ETTEVÕTJA, TOETA!
www.ukrainaheaks.ee
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2. Vahekiht (fliisid, pusad) hoiab keha 
soojas, aitab säilitada loomulikku keha-
temperatuuri ja niiskusel kehalt eemal-
duda.
3. Kaitsekiht (kaitsev pealisrõivas) kait-
seb tuule, vihma ja lume eest ning tagab 
kuiva enesetunde. Samuti kindlustavad 
pealisriided hästinähtavuse pimedas. 
Kvaliteetsete pealisriiete õmblused on 
teibitud, et tagada veekindlus. Helly 
Hanseni pealisrõivastes kasutatakse 
Helly Techi kangast, mis annab nii vee-
kindluse kui ka hingavuse. See kaitseb 
tuule, vihma ja lume eest ning tagab 
mugava, sooja ja kuiva enesetunde.

JALATSITE VALIKUL EI TASU LATI 
ALT LÄBI JOOSTA

„Kui sõidukite puhul ei ole terve mõis-
tusega omanik nõus alla panema rehve, 
mis on kulunud ega vasta hooajale, siis 
samamoodi tuleks suhtuda ka tööja-
latsitesse. Praeguses valikus on hin-
gavad, veekindlad, torke-,  libisemis- ja 
löögikindlad ning isegi antistaatilised 
tööjalatsid,“ loetleb Stokkeri tööriiete 
ja jalatsite tootejuht. „Jalatsi valikul on 
üks kriteerium keskkond, kus tööta-
takse, kas siseruumides või õues, suvel 
või talvel, ja millised on ohutegurid. Siin 

on abiks Vibram Artic Gripi tehnoloo-
giaga jalatsid, mis on ühe kõige parema 
libisemisvastase tallaga ja loodud just 
märja jää omadusi silmas pidades.“

Märja ja kuiva töökeskkonna vahekor-
rast sõltuvalt tasub vaadata, kas jalats 
peaks olema hingav, vett tõrjuv või lausa 
veekindel. Suvel ja siseruumides on olu-
line jalatsite hea hingavus, et jalgadel 
oleks mugav. Vett tõrjuv välispind sobib 
suurepäraselt, kui jalad puutuvad vee 
ja välisniiskusega kokku pigem lühikest 
aega. Kui märgades tingimustes töö-
tatakse iga päev, tasub jalga tõmmata 
veekindla välispinnaga jalatsid. Näiteks 
Sixton Peaki HDry membraaniga turva-
jalatsid on täiesti veekindlad ja ka hin-
gavad. Märgades oludes on väga head 
ka turvakummikud, kui on vaja pidevalt 
jalgupidi vees olla. Sama oluline on tal-
vejalatsite puhul vooder ehk soojustus, 
mille puhul Pedastsaar soovitab näiteks 
Primalofti toodangut, mille materjal 
on analoogsetest 28% soojem, hingav 
ja kiiresti kuivav. Turvajalatsid tähis-
tatakse kaitsekategooriatega, näiteks 
S3 SRC jalatsid on torkekindla tallaga, 
varbakaitsega, pealis on vett tõrjuv või 
veekindel, välistald on libisemis-, õli- ja 
kütusekindel ning summutab põrutusi, 
lisaks on jalatsid antistaatilised.

„Tingimata tasub enne rõiva- või jalat-
siostu Stokkeri müügispetsialistidega 
nõu pidada, sest kogenud valdkonna-
esindajatena oskame viidata detaili-
dele, mille peale kliendid ei oska sageli 
tulla,“ ütleb Pedastsaar. „Garanteerime 
parima mugavuse ja kvaliteedi ning 
funktsionaalsed, nahasõbralikud, elast-
sed ja hingavad materjalid teie töötaja-
tele!“

www.stokker.ee 

Tuntuimad töörõivaste kaubamärgid: 

– valikus on tööriided ja -jalatsid. Eelistatud 
kõrgtehnoloogiliste materjalide ja tehnoloogiate 
poolest.

– mõistliku hinnaga tööriided ja -jalatsid päris 
inimesele.

– väga kvaliteetsed tööjalatsid Itaaliast. Kollektsioo-
ni kuuluvad turva- ja töökingad, turvasandaalid, 
turvasaapad, talve turvasaapad.

– Taanis arendatud ja toodetud väga lai valik eri 
värvides tööriideid. Populaarsemad sarjad on 
Accelerate ja Accelerate Safe.

– üle 30-aastase ajalooga Soome töörõivaste tootja, 
eriti tugev keevitaja varustuse tootjana. Stokkerist 
saab keevitajale täislahenduse – jalatsitest ja rõivas-
test kuni keevitusseadmete ja kulumaterjalideni.

EESTI ETTEVÕTJA, TOETA!
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Mugavad ja silmapaistvad logoga 
kott-toolid on suurepärased
reklaamikandjad

Puhkealadel kontorites, 
väliterrassidel, rahva- 
spordiüritustel ja suvistel 
meelelahutussündmustel 
näeb sageli pilkupüüd-
vaid ja värvikirevaid 
kott-toole, mis lausa kut-
suvad istuma. Pehmed 
kvaliteetsed kott-toolid 
on suurepärased rek-
laamikandjad, sest neid 
saab valmistada organi-
satsiooni värvikombinat-
sioonides ja asutuse või 
ürituse logoga.

Baltimaade suurim kott-toolide tootja 
Pušku Pušku alustas tegevust Leedus 
2008. aastal. Ligi 15 aasta jooksul on 
ettevõte valmistanud reklaamide ja 
logodega kott-toole tuhandetele ette-
võtetele kümnetesse riikidesse, k.a 
koguni Austraaliasse. Eestis on enda 
logoga kott-toole tellinud väga paljud 
suurettevõtted nagu Pipedrive, ABB, 
Paulig, Bolt, Peetri Pizza, Skypark, Ape-
rol Spritz, samuti paljud motokeskused, 
muuseumid, ministeeriumid, koolid, las-
teaiad, hotellid, restoranid jne.

„Meie kliendid on kõik inimesed, kes 
soovivad saada pehmeid ja ainulaad-
seid kott-toole. Järjest enam on meie 

klientide hulgas ettevõtteid, kes soovi-
vad muuta puhkenurkasid ja ühisalasid 
mugavamaks ning luua veidi teistsu-
gust, vabamat üldmuljet,“ tutvustab 
ettevõtte Eesti esindaja Tõnis Urm. 
Kott-toole on eri kujuga, neid saab tel-
lida neljakandilisi, ümmargusi, pirni-
kujulisi, mitmekohalisi, diivanikujulisi, 
seljatoega ja ilma.

Pušku Pušku kott-toole on üle 1500 
variandi. „Meil on olemas püsimudelid 
ja ka eraldi haruldasemate kangaste 
valik nii siseruumidesse kui ka välitingi-
mustesse. Osadele kangastele pakume 
kuni viieaastast garantiid,“ räägib Urm. 
„Meie kott-toolid on ainulaadse kuju ja 
pehmusega, müüme ainsana Eestis ka 
poroloontäitega kott-toole, mille peh-
musesse hüppad ja vajud sisse. Ülimõ-
nusad nii istumiseks kui ka pikutami-
seks!“

Ainuline võimalus on kasutada 
kott-toole kaubamärgi reklaamiks näi-
teks festivalidel, näitustel, laatadel ja 
kontsertidel. Trüki ja tikandite puhul 
on võimalikud eri lahendused: saab 
teha täistrükki, trükkida eri mustreid ja 

kujundusi või lasta tikkida humoorikaid 
pilte. Ettevõte on valmis tegema reaal-
suseks teie kõige hullumeelsemad ja 
lahedamad ideed ning on avatud kõigile 
pakkumistele!

Urm nendib, et Pušku Pušku läh-
tub filosoofiast, mille kohaselt õnne-
lik olemine ei nõua suuri muutusi ega 
investeeringuid, sest kõigi elus on asju, 
millest rõõmu tunda. „Need mõnusad 
hetked, kus istud mugaval kott-toolil 
ja unistad või jagad oma päevamuljeid 
lähedastega, muudavad elu rõõmsa-
maks. Meie laiast valikust kangastest, 
värvidest ja mudelitest leiab ka kõige 
nõudlikum disainer just selle õige kott-
tooli!“

Pušku Pušku toodangust üle 50% 
eksporditakse ja 90% toodangust 
müüakse Pušku Pušku kaubamärgi all. 
Ettevõte teeb tihedat koostööd reklaa-
miagentuuride ja ettevõtetega, pakku-
des neile just sellise tikandi või trükiga 
kott-toole, nagu soovitakse.

www.puskupusku.ee

EESTI ETTEVÕTJA, TOETA!
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Ametirõivas peab olema mugav
ja toetama ettevõtte identiteeti

Ametirõivas peab tagama 
kasutajale suurepärase 
kandmismugavuse ja olema 
ettevõttele hea visiitkaart. 
Seetõttu on tähtis, et töö-
riided oleksid disainitud ja 
õmmeldud kandja mõõtude 
järgi.

„Üha enam rõhutatakse ametirõivaste 
valikul nende mugavust ja istuvust, 
mis tähendab, et hulgiostud välismaalt 
hakkavad tasapisi ajale jalgu jääma – 
tarvis on silmale ilusat ja töötajale häs-
tiistuvat ametirõivast. Tööriiete valikul 
tuleb seega arvestada töö iseloomuga, 
mõelda hoolikalt läbi ametirõiva mudel 
ja valida sobilikud kangad. Selle kõigega 
aitab kliente meie disainer,“ ütleb pea-
miselt teenindussektori ettevõtetele 

ametirõivaid valmistava Maidiga OÜ 
müügijuht Kati Raap.

Ta lisab, et Maidiga põhiline eelis 
ongi individuaalne lähenemine. Tänu 
sellele saab klient just neile omase 
ametirõiva, mida uhkusega kanda. 
„Kuna meil on enda tootmishoone, 
oleme üsna paindlikud näiteks koguste 
puhul. Lisaks oleme kliendile alati lähe-
dal ja nende jaoks olemas, kuna nii meie 
tootmine kui ka kontor asuvad Tallinna 
kesklinna lähistel. Ametirõivaste toot-
misel on meie eesmärk teha kliendi elu 
lihtsamaks, aidates luua suurepäraseid, 
mugavaid, kergesti hooldatavaid ja iga-
päevasele töökoormusele vastupida-
vaid rõivaid.“

Tänu ligi 30-aastasele tootmiskoge-
musele pakub Maidiga töörõivaid väga 
laias valikus. Peamiselt keskendutakse 
ametirõivaste puhul kergete rõivaste 
tootmisele nagu jakid, triiksärgid, pluu-
sid, püksid, kleidid, põlled, tuunikad, 

peakatted jms. Kõik tooted valmista-
takse iga kliendi visuaalset identiteeti, 
soove ja vajadusi silmas pidades, seega 
saab kangaid ja disainielemente kom-
bineerides luua väga omanäolisi komp-
lekte. Maidiga klientide hulka kuuluvad 
hotellid, restoranid, transpordifirmad, 
kliinikumid, kauplused, ilusalongid, 
spaad, kohvikud jpt.

KUIDAS UUSI TÖÖRÕIVAID 
TELLIDA?

Töörõivaste tellimise protsess sõltub 
sellest, millisest punktist kliendiga 
alustatakse. „Alustuseks tuleks võtta 
meiega ühendust ja kirjeldada oma 
soove. Kui kliendil on juba väljatööta-
tud ametirõivad, millega nad on rahul, 
ja nad vajavad lihtsalt uut valmistajat 
või väiksemaid muudatusi, siis teekond 
hinnapakkumiseni ei ole kuigi pikk,“ kir-
jeldab Raap.

Kui klient soovib aga midagi täiesti 
uut, siis on abiks Maidiga disainer, kes 
tutvustab võimalikke lõikeid ja kan-
gaid, ning koostöös kliendiga jõutakse 
lõpplahenduseni. Järgneb hinnapakku-
mine ja selle sobimisel saab kliendiga 
täpsustada juba rõivaste suuruseid. 
Edasi tarnib ja toodab Maidiga kangad 
ja aksessuaarid.

Pereettevõte Maidiga alustas tege-
vust 1992. aastal. Ametirõivaste toot-
misel pakutakse klientidele toodete 
täielikku ettevalmistust ning ettevõte 
organiseerib ja kontrollib ka tootmist. 
Lisaks kuulub Maidigale Ewaldi kauba-
märk, mille all toodetakse meeste päe-
vasärke.

Pakkumise saamiseks võta meiega
ühendust. Leiame teie ettevõttele

parima lahenduse!

Kati Raap
tel 5682 2212, 667 6015

kati@maidiga.ee 
www.maidiga.ee 
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Enam kui 20 aastat on 
Zone kaubamärgi all 
pakutav veebimajutus-
teenus olnud tänu küm-
nete tuhandete klientide 
usaldusele Eestis eelista-
tuim. Kuulates oma klienti 
ja võttes arvesse tema 
soove, pakume parimaid 
teenusepakette, mis on 
moodsaimate serverite 
töökindlusele, kiirusele 
ja turvalisusele toetudes 
oma valdkonnas julgelt 
eeskujuks ja teerajajaks.

Zone veebimajutus- ehk virtuaalser-
veriteenus koosneb kolmest eri hinna, 
mahu ja võimalustega põhipaketist, mis 
on koostatud meie klientide tüüpvaja-
duste alusel. Ehkki ka kõige odavama 
kuumaksega pakett on turul pakuta-
vaga võrreldes üks võimalusterohkeim, 
saad vajaduse korral vahetada olemas-
oleva paketi alati järgmise ja veelgi ena-
mat võimaldava paketi vastu.

Kõikide veebimajutuspakettidega 
kaasneb kiire, nüüdisaegne ja kasuta-
jasõbralik veebimeil ning pilveteenus, 
mis võimaldab faile hoiustada ja jagada. 
Lisaks saad valida kümnete populaar-
seimate sisuhaldusrakenduste vahel, 
tänu millele saad teha oma kodulehe 
kogu maailmale nähtavaks kasvõi mõne 
minuti jooksul pärast Zone teenustega 
liitumist.

Zones ei pea 
muretsema oma 
postkasti täissaa-
mise pärast. Ja isegi 
kui kõige soodsama 
paketiga kaasnev 
mahukas postkast 
hakkab üle ääre 
ajama, saad muuta 
oma postkasti vaid mõne klikiga soodsa 
kuumaksega Premiumi või Ultimate’i 
postkastiks, mille mahud on ulmelised – 
vastavalt 50 ja 100 GB. Nii nagu e-pos-
tile, saad väga kasutajasõbraliku Minu 
Zone teenuste haldusliidese kaudu 
lisada mahtu juurde ka ZoneCloudi pil-
veteenusele ja seadistada teenuse muid 
parameetreid oma äranägemise järgi.

Zone on paindlik. Oletame, et sul on 
lähenemas suurem kampaania, mis 
nõuab sinu veebilehelt rohkem res-
surssi suurema arvu külaliste teenin-

damiseks. Kuna meil on pikaajaline 
kogemus paljude veebirakenduste ja 
kampaaniatega, oskame hinnata sinu 
veebilehele tekkivat koormust ja või-
malikke pudelikaelu, soovitada kiire 
ülevaatuse järel sobiliku võimsusega 
serverit ja olla ühtlasi abiks veebiraken-
duse peenhäälestamisel.

See tähendab üldjuhul seda, 
et me tõstame sinu veebi-
lehe kampaania ajaks üli-
kiiresse privaatserverisse, 
mis tuleb hõlpsalt toime 
mistahes koormusega. Kui 
kampaania on lõppenud, 
liigutame veebilehe tagasi 
varasemasse veebimajutus-
paketti. Meie teenuste kasu-
tamisel hätta jäädes saad 

alati igakülgset abi klienditoelt, kes on 
maailma kõige sõbralikum, abivalmim ja 
professionaalseim.

Meile on oluline, et sinu koduleht oleks 
kiiresti kättesaadav igas maailma otsas. 
Selle nimel oleme laiendanud oma ser-
veriparki peale Tallinna ka Helsingi ja 
Amsterdami andmekeskustesse. Haju-
tatus tähendab muuhulgas sedagi, et 
serverite üliharvad „maasolekud“ jää-
vad lõppkasutajatele üldiselt märkama-
tuks. Oleme aastate jooksul investee-
rinud infrastruktuuri nüüdisaegsena 
hoidmisse miljoneid eurosid ja see 
suund jätkub.

Ja kuigi raud uueneb pidevalt, ei toida 
me oma serveriparki uuendades vana-
metalli kokkuostjaid. Oma elutsükli 
läbinud serverid ei pruugi küll enam 
vastata meie klientide ootustele, kuid 
sellegipoolest on tegu võimekate sead-
metega, mis jõuavad annetustena uuele 
ringile haridusasutuste ja kutsehari-
duskeskuste noorte teenistusse.

Tule ja tutvu:
www.zone.ee

Zone veebimajutus – lihvitud
täiuslikkuseni

" 

___________

Saad teha oma kodu-
lehe kogu maailmale 
nähtavaks kasvõi loe-
tud minutite jooksul 
peale Zone teenustega 
liitumist.

EESTI ETTEVÕTJA, TOETA!
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Päriselt paindlikud töösuhted
on juba praegu võimalikud,
aga ka vajalikud
Aastakümnetega on välja 
kujunenud, et suur osa 
tööga hõivatud inimes-
test rakendab oma tead-
misi, aega ja jõudu ühe 
ettevõtte juures. Paljude 
ettevõtete ja valdkon-
dade tegelik tööjõuvaja-
dus eeldab paremate äri-
tulemuste ja muutustele 
reageerimise nimel aga 
ammu suuremat ja põhi-
mõttelist paindlikkust, 
mida on võimalik saavu-
tada väikeste ümberkor-
raldustega juba praegu.

„Kui me kaheksa 
aastat tagasi 
tegime tööamp-
sude võimalda-
misega tööturul 
revolutsiooni, siis 
nüüdseks on sellest 
saanud evolutsioon 
tööjõu haldamisel 
tervikuna,“ selgitab 
GoWorkaBiti juht 
Kristjan Vanaselja. „Päriselt paindlikku 
lähenemist vajalike tööde planeerimi-
sel ja tegemisel ei eelda ainult töövõt-
jad, seda vajab oma äri stabiilseks ja 
tulemuslikuks juhtimiseks ka järjest 
suurenev hulk ettevõtteid. Hea uudis 
on see, et lahendused selleks toimivad 
juba praegu.“

PAINDLIKKUS TAGAB EFEKTIIV-
SUSE

Graafikupõhised tööd, kus tööjõuva-
jadus muutub iga nädal või hooajati, 

vajavad konku-
rentsis püsimi-
seks paindlik-
kust oma tööjõu 
p l a n e e r i m i s e l . 
Jaekaubanduses, 
logistikas, laon-
duses ja toot-
mises ning tasa-
pisi üha enam 
ka majutus- ja 
toitlustusärides 
tehakse küll väga 
põhjalikke töö-
j õ u p r o g n o o s e , 
ent reaalsete töögraafikute koostami-
sel on keeruline neid prognoose täieli-
kult arvesse võtta.

Normtunnid, tööjõupuudus, ootamatud 
haigused ja puudumised seavad graafi-
kute koostamisel omad piirangud. „Töö-
ampse kasutatakse tänapäeval paljuski 
n-ö tulekahju kustutamiseks sellistel 
hetkedel, mil keegi jääb tööle tulemata 

või kui on näiteks 
tootmismahud oota-
matult kasvanud,“ 
selgitab Vanaselja.

Kuidas jõuda aga 
selleni, et töö saaks 
alati tehtud ja töö-
jõuvajadus oleks alati 
kõige efektiivsemalt 
kaetud? Üha suu-
rem hulk ettevõtteid 

on hakanud kasutama selleks püsivat 
paindlikku tööjõudu. Täiskohaga tööta-
jate kõrvale värvatakse osaajalised töö-
tajad või moodustatakse lisameeskond 
paindlikest töötajatest oma põhitöö-
tajate kõrvale. 15–20% prognoositud 
tööjõuvajadusest kaetakse paindlike 
töötajatega ning lisaks on neil ettevõte-
tel alati olemas võimalused katta oota-
matud puudumised ja töömahu kasva-
des lisandunud vahetused.

„Uus lähenemine tööjõu planeerimisel 
aitab palju efektiivsemalt graafikuid 

koostada ja kasvõi 
tunni täpsusega töö-
jõuvajadust täita. 
See aitab tööjõu-
mahukatel ettevõ-
tetel tagada suu-
rema efektiivsuse 
– maksma ei pea n-ö 
tühje tunde, samas 
on abi koolitatud ja 
motiveeritud tööta-
jate kujul alati võtta, 
kui selleks tekib 
äriliselt vajadus. 
Saame lahendada 

seda süsteemselt iga ettevõtte jaoks 
juba praegu,“ kinnitab Vanaselja. „Luues 
paindliku, tööjõudu kaasava ja läbi-
mõeldud süsteemi, on ettevõttega juba 
kohanenud inimesed alati olemas, et 
kedagi ootamatult asendada või prog-
noositust rohkem tööd teha.“

PAINDLIKKUST OTSIV TÖÖJÕUD 
ON OLEMAS

Pessimistlikumad ütlevad siinkohal, et 
isegi täisajaga töötajat on praegusel 
tööturul raske leida – kust siis paind-
like töötajatega lisameeskond võtta? 
Tegelikult on sellised inimesed töötu-
rul olemas, kes on valmis liikuma 2–3 
ettevõtte vahel ja töötama just seal, kus 
vajadus on kõige suurem. Töötajad otsi-
vad üha enam võimalusi ise oma tööelu 
eest vastutada ja oma töögraafikute 
koostamisel kaasa rääkida. Üha roh-
kem on tööturul neid, kes on valmis 3–4 
päeva nädalas endale sobival ajal tööl 
käima, et ülejäänud ajal oma hobidele 
või ettevõtmistele pühenduda. „Kui 
seni oleme harjunud mõttega, et kõik 
töötajad eelistavad püsivat täisajaga 
tööd kindla ettevõtte juures, siis nüüd 
on aeg sellest lahti lasta. Tööturule tek-
kinud tööjõud, kes otsib paindlikkust, 
aitab ettevõtetel palju efektiivsemalt 
oma tööjõuvajadust katta ja ärivaja-
duste põhjal kiireid muutusi ellu viia. 
Tööjõupuudus ei kao Eestist kuhugi. 
Tulevikus on edukad need ettevõtted, 

" 

______________

Graafikupõhised tööd, kus 
tööjõuvajadus muutub iga 
nädal või hooajati, vajavad 
konkurentsis püsimiseks 
paindlikkust oma tööjõu 
planeerimisel.

" 

_______________

Luues paindliku, tööjõudu 
kaasava ja läbimõeldud süs- 
teemi, on ettevõttega juba 
kohanenud inimesed alati 
olemas, et kedagi ootamatult 
asendada või prognoositust 
rohkem tööd teha.

EESTI ETTEVÕTJA, TOETA!
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kes julgevad ja tahavad katsetada ning 
muutunud tööturu olukorraga kaasa 
minna,“ prognoosib Vanaselja.

Tihti saab töötajale tööle kandideerimi-
sel takistuseks väga väike erinevus selle 
vahel, mida tööandja töötundidena 
ootab ja mida töötaja oma isiklikku elu 
arvestades pakkuda saab. Küsisime 
inimeste käest, kes peavad paindlikku 
tööd oma elustiiliks, kas nad on jätnud 
tööle kandideerimata just seetõttu, et 
töö alguse ja/või lõpu kellaaeg ei sobi, 
ja saime tagasisideks, et 60% vastaja-
test tõepoolest tunneb nii. Peale aja-
paindlikkuse on tänapäeva töötajad 
ja ka tööotsijad 
väga teadlikud 
sellest, missugust 
juhtimiskultuuri 
ja tööelukvaliteeti 
nad soovivad. See 
tähendab aga seda, 
et ka tööandjad 
peavad olema üha 
targemad nii sis-
seelamisprotsessi 
kui ka regulaarsete 

koolituste ja muude motivatsiooni-
tegurite puhul. Seega aitab töötajate 
püsiv, süsteemne ja paindlik kaasamine 
ettevõtetel leida endale tööturult just 
need inimesed, kes otsivad iseseisvust 
ja paindlikkust, kuid soovivad ka sta-
biilsust ja väärtustavad head töökesk-
konda.

LÄBIV PAINDLIKKUS TAGAB EDU

Paindliku tööjõuhalduse lahenduse ees-
märk on, tuginedes iga ettevõtte puhul 
äriloogikale, olemasolevatele kogemus-
tele ja tööturustatistikale, analüüsida, 
kui suur osa vajalikust tööjõust peaks 

olema püsivalt palgal 
ja kui suur osa paind-
likult kaasatud siis, 
kui ettevõttel tekib 
selleks vajadus. „Nii 
jäävad ära ka hom-
seks-on-vaja-paa-
nika ja igakordsed 
inimeste koolitusku-
lud, sest ettevõtte 
tööde ja protsessi-
dega kursis olevate 

ja paindlikult töötavate inimeste pink 
on pidevalt täidetud, olgu selleks siis 
20% kogu tööjõuvajadusest või mõnes 
ärivaldkonnas isegi 50–60%.“

Selline lahendus loob suuremat paind-
likkust ka ettevõtte – kas siis kaup-
luse, lao või tootmisliini – püsivatele 
töötajatele, sest ka neil tekib võimalus 
oma töönädalat paindlikult planeerida, 
tundmata häbi või piinlikkust täitmata 
vahetuste pärast. „See on kogu ette-
võttes kõigile sobiv lahendus: nii juht-
konnale, personaliosakonnale kui ka 
töötajatele,“ kinnitab Vanaselja. „Püsi-
töötajad tunnevad end sellise planee-
ritud tööjõusüsteemi puhul paremini 
hoituna, kuna nad saavad planeerida ka 
oma elu paindlikumalt ja tegelike vaja-
duste järgi, teades, et vajaduse korral 
asendab neid kogenud ja koolitatud 
töötaja väljastpoolt. Ja et see ei tekita 
tõrkeid ettevõtte töös ega suhetes 
omavahel.“

Leia töötajad siit:
GoWorkaBit.com

Inimesed on harjunud otsima sobivaid töövõimalusi mugavalt digimaailma vahendusel. Ka paindlikkus on saanud uue tähenduse, sest tööjõukriisi
varjus reageeritakse pigem sellistele ettevõtete üleskutsetele, kus töötingimused ja sisekliima toetavad ka muid eluvalikuid ja hobisid. Foto: Unsplash

" 

_______________

Peale ajapaindlikkuse on 
tänapäeva töötajad ja ka 
tööotsijad väga teadlikud 
sellest, missugust juhtimis-
kultuuri ja tööelukvaliteeti 
nad soovivad.

EESTI ETTEVÕTJA, TOETA!
www.ukrainaheaks.ee



www.nooruse.ee/koolitused • merliskarjakannaste@nooruse.ee • 737 0209

• Esmaabi väljaõppe koolitus 10.-11.05.2022
• Esmaabi täienduskoolitus 10.05.2022
• Lapse esmaabi koolitus 18.05.2022

SINU KÄED PÄÄSTAVAD ELU!

Tule esmaabikoolitusele, mida viivad läbi 
litsenseeritud, kogemustega koolitajad:

VÕI PANEME KOKKU JA VIIME LÄBI 
JUST TEIE ASUTUSELE SOBIVA KOOLITUSE
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EASi ja KredExi ühendasutus aitab 
ettevõtetel kiiremini areneda ja
välisturgudele laieneda
EAS ja KredEx ühinesid 
2022. aastal ning liitmisel 
sündinud ühendasutuse 
eesmärk on eemaldada 
Eesti ettevõtete turutõkked 
ja aidata neil pakkuda suu-
rema väärtusloomega tee-
nuseid ning tooteid. Et olla 
praeguses maailmas teis-
test samm ees, fokussee-
ritakse aina enam kolmele 
põhitegevusele: digi- ja 
rohepöördele ning innovat-
sioonile. 

„Aitame ettevõtetel 
esmalt avastada eri-
nevaid võimalusi ning 
tegeleme teadlikkuse 
tõstmisega kõigis kol-
mes nimetatud vald-
konnas. Aitame neil 
mõista, mida üldse oleks 
vaja on teha ning seda 
just digitaliseerimise ja 
automatiseerimise osas,” räägib ühen-
dasutuse ettevõtluse ja innovatsiooni 
keskuse direktor Mihkel Tammo. „See-
järel anname neile nii-öelda õnge ehk 
aitame kasvatada ettevõtjate oskusi 
läbi meistriklasside, nõustamiste ja 
koolituste.”

Endiselt on muidugi olemas ka 
rahastamisvõimalused ehk toetused 
ettevõtetele, mis aitavad suuremaid 
arenguhüppeid teha. Tammo sõnul on 
arvukalt näiteid, et aina enam otsitakse 
ligipääsu just teadmistele ja kontakti-
dele ning mitte nii palju finantsidele. 

Toetuseid on erinevates kategoo-
riates, näiteks ärimudeli arendamiseks, 
rakendusuuringute ja tootearenduse 
läbiviimiseks, aga ka väliseksperdi kaa-
samiseks ning eraldi turismiettevõte-
tele. KredExi poolel on ka laenud, käen-
dused ja krediidikindlustus. Sel aastal 

ongi üheks eesmärgiks, 
et ettevõtjatele oleks 
läbipaistvalt arusaadav, 
milline võimaluste pagas 
neile riigi poolt on kätte-
saadavaks tehtud ning 
kõike on võimalik saada 
ühest kohast.

„Teemasid, milles 
ettevõtjaid aitame, on 
mitmeid. Kõige selge-
mini on arusaadav tõe-
näoliselt digitaliseerimine, mille alla 
käivad siis protsesside digitaliseeri-
mine ja automatiseerimine ning vasta-
vad meistriklassid ja koolitused. Meil 
on täna juba väga häid sellealaseid näi-

teid,” tutvustab Tammo. 
Ta lisab, et tõsiselt on 

käima lükatud ka inno-
vatsiooniteema. „Meil 
on diagnostikateenu-
sed, rakendusuuringute 
programm, intellektuaal- 
omandi nõustamine, 
tehnoloogiasiirde tee-
nused jne. Rohepööre 
on täna veel etteval-
mistavas etapis ning 
praegu tegeleme selle 

kontseptsiooni loomisega. 
Samas juba kevadel tuleb 
koostöös rahandusminis-
teeriumiga välja esimene 
meede – rohediagnostika, 
mis peaks viima ettevõ-
teteni arusaama, mida 
tähendab rohepööre just 
nende tegevuses ning kui-
das oma ettevõtet roheli-
seks muuta. Selle teenuse 
järele on tegelikult nõud-
lus juba pikka aega olemas ja seda on 
meilt oodatud.” 

OLULINE ON AMBITSIOON, MITTE 
SUURUS VÕI KÄIVE

Kui klassikaliselt on EASi peetud kesk-
mise suurusega ettevõtte partneriks, 
siis aina enam pakume teenuseid ka 

iduettevõtetele. „Seega 
võib öelda, et täna laie-
neb meie tegevus kogu 
Eesti ettevõtlusele, 
arvestades mitte niivõrd 
organisatsiooni suurust 
või käivet, kuivõrd tege-
vusala ning rahvusva-
helist ambitsiooni. Meie 
Ajujahi programmil on 
algamas juba 15. hooaeg 
ning uuematest teenus-

test toetab globaalset läbilööki ka näi-
teks rakendusuuringute programm, mis 
viib head ideed ja laboriinnovatsiooni 
lähemale turuküpsele tootele,” räägib 
Tammo.

Seni on olnud EASi oluline trump 
Eesti ettevõtjate jaoks sihtturgudel 
kohapeal tegutsevad ekspordinõuni-
kud ja rahvusvahelise müügi tiim. „Eks-
port on see, mis meid riigina jõukamaks 
teeb ja millega ettevõtjad oma eesmär-
kideni jõuavad. Kui me ekspordi poole 
ei vaataks, poleks ka ülejäänud pingu-
tustest kasu,” nendib Tammo.

Eelmisel aastal sai Ettevõtluse ja 
innovatsiooni keskus ka globaalselt 
tunnustatud parimaks avaliku sektori 
ekspordiagentuuriks, mis on väga suur 

tunnustus ja näitab, kui 
hästi on sihtasutus oma 
eksporditoe aastate jook-
sul sisse töötanud. Hetkel 
saavad Eesti ettevõtjad 
kasutada ekspordiplaanide 
tegemisel 18 riigi EASi väli-
sesindusi, millest viimane 
avati Lõuna-Koreas.  

KredEx ja EAS ühinesid ning 
jaanuarist algas ülemineku-

faas, mille käigus luuakse ühendasutu-
sele uus struktuur ja bränd. Seniks jätkub 

teenuste pakkumine olemasolevate 
kaubamärkide ehk EASi ja KredExi alt.

Vaata lähemalt:

eas.ee
kredex.ee 

EESTI ETTEVÕTJA, TOETA!
www.ukrainaheaks.ee



TAGATISETA ÄRILAENUD
KUNI 20 000 €
SOODSALT JA
ILMA BÜROKRAATIATA!

Käibe ja investeerimislaenud
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Tark mõte väärib tasemel tõlget

„Rohelised ideed maga-
vad raevukalt.“ Kas olete 
kohanud sama loogiliste 
lausetega tootejuhen-
deid? Kui umbes nii, siis 
mida ette võtta? Leidke 
partner, kes sisu mõistab.

Tehnilise Tõlke Keskus 
oskab teie dokumendid 
arusaadavalt kirja panna, 
sest on, millele tugineda: 
ligi 25 aastat kogemust 
koostööst inseneride ja 
teiste oma ala spetsialis-
tidega, sihikul täpsus ja 
kvaliteet.

KUI VAJATE TÕLGET, SIIS MILLIST?

„Näeme sageli, et meie poole pöördub 
uus klient, kes on saanud tõlke, mil-
lega ta rahul ei ole, ja nüüd on hädas 
teksti parandamisega. Tema ettevõttes 
kontrollib tõlget sageli kõrgepalgaline 
töötaja, kes tegelikult on tööle võetud 
hoopis muude ülesannete täitmiseks, 
mille eelduseks ei ole sõnaseadmis- 
oskus. Seega on majanduslikult mõistlik 

osta kohe korralik tõlge,“ ütleb Tehnilise 
Tõlke Keskus OÜ kvaliteedijuht Karin 
Kaldamäe.

KAS TEENUS ON OMA HINDA 
VÄÄRT?

Pole saladus seegi, et tõlketeenuse 
müügihind väljendab üsna otseselt, kui 
palju ja milliste teadmistega inimeste 
tööd on sellesse panustatud. „Sellest 
panusest sõltub ka tõlke tase. Samas 
on tõlkebürool olemas vahendid, mis 
aitavad iga järgmise samalaadse tõlke 
teha soodsamalt, kvaliteetsemalt ja 
kiiremini,“ täpsustab Kaldamäe.

Oma toodet tunneb kõige paremini 
klient ise, mistõttu on tal kasulik oma 
soovitud terminitest ka tõlkijale teada 
anda. Kaldamäe selgitab: „Lisame 
kliendi eelisvariandid oma sõnastikesse 
ja kasutame neid tema järgmistes töö-
des. Sageli teeme meiegi oma ettepane-
kuid ja kujundame koostöös kliendiga 
uusi termineid. Tehnilise Tõlke Keskus 
on orienteeritud pikaajalistele kliendi- 
suhetele ja mitmed kvaliteeti väärtus-
tavad kliendid on meiega koostööd 
teinud üle 20 aasta.“

Sageli on algmaterjal 
mitmest dokumen-
dist kokku pandud 
ja ebaühtlane või ise 
juba tõlge, mida ei ole 
teinud asjatundja või 
sihtkeelt emakeelena 
valdaja. „Meie tõlge-
tele annavad viimase 
lihvi kogenud ja põh-
jalikud toimetajad, 
kes kontrollivad tõl-
keid algtekstiga võr-
reldes ning tagavad 
valdkonnakohasuse, 
loogilisuse ja termi-
nite süsteemsuse. 
Pole ükskõik, kas sea-
det on vaja liigutada 

üles või hoopis alla või kas lepingus on 
mõni null summast puudu. Ka sellele 
pööravad meie toimetajad tähelepanu.“

KAS ON OLEMAS VAJALIKUD 
TEADMISED?

„Oleme tõlgete kvaliteedi ja oskus-
teabega saavutanud selle, et meilt 
tellitakse ka väga spetsiifilisi tekste. 
Tunneme nii tööpinkide, elektroonika, 
pumpade  kui ka keemia termineid, hil-
juti lõpetasime suure infoturbestandar-
dite tõlkimise projekti,“ toob Kaldamäe 
näiteks. „Peale valdkonna tundmise on 
edu pant ka kaasamõtlemine ja pühen-

dumine. Oleme saavutanud kõrge 
hinnangu ka uutes projektides 
Euroopa Liidu keerukate majan-
dusdokumentide ja ÜRO tehniliste 
eeskirjade tõlkimisel.“

„Muidugi moodustavad suurema 
osa meie tööst tehnikatoodete 

juhendid, kuid järjest enam tellitakse 
ettevõtte sisetarbeks nii eesti-, vene- 
kui ka ingliskeelseid töökorralduse 
tekste ja toodete koostejuhendeid,“ 
ütleb Kaldamäe. „Suur kogemus on meil 
ka soome, rootsi ja saksa keelega, kuid 
hakkama saame kõigi Euroopa keel-
tega. Kuigi enamasti soovitakse tõlkida 
inglise keelest, oleks hea saada kaasa 
ka originaalkeeles tekst, et kontrollida, 
mida autor tegelikult mõtles.“

Ta lisab, et tellijad on aja jooksul haka-
nud üha paremini mõistma, et tõlkimine 
on kõrgelt kvalifitseeritud ja aega- 
nõudev töö ning seetõttu tuleb seda 
aegsasti planeerida.

Kui teadvustate endale, et tõlgetel on 
tähtis koht teie ettevõtte imagos ja 

toodete tutvustamisel, 
suureneb ka teie müügiedu.

Tõlkimiseni!

info@TranslationCo.eu
www.TranslationCo.eu

Tulemus sõltub valdkonna 
kogemusest, kaasamõtlemisest 

ja pühendumisest.

Meie tõlkes mutrid ei logise!

EESTI ETTEVÕTJA, TOETA!
www.ukrainaheaks.ee
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Elektrienergia ja kütuse 
kallinemise tõttu otsivad 
ettevõtjad aina enam 
võimalusi, kuidas oma 
kulusid fikseerida. Üks 
võimalus on loobuda 
autopargist ja otsustada 
kindla kuutasuga sõi-
dukite täisteenusrendi 
kasuks. Sellest, miks on 
kasulik auto omamise 
asemel seda pika aja 
jooksul rentida, räägib 
Janari-Joel Jõessar, Eesti 
suurima sõidukite täistee-
nusrendi pakkuja Mobire 
Eesti tegevjuht.

„Auto on mugavus seni, kuni sellega ei 
kaasne liigset aja- ja rahakulu. Paraku 
võib auto omanik sellest ainult unis-
tada, sest ikka on vaja käia sõidukiga 
hoolduses, tehnoülevaatusel või rehvi-
vahetuses. Täisteenusrent on seevastu 
lihtne, muretu alternatiiv liisingule, kus 
sissemakse ja lepingutasu puuduvad 

ning kõik tüütud ja aeganõudvad toi-
mingud teeme autoga meie,“ selgitab 
Jõessar.

Täisteenusrendi eelised on aja ja 
raha kokkuhoid ning võimalus vältida 
hinnatõusudest ja ootamatustest tule-
nevaid riske, sest kõik sõidukiga kaas-
nevad probleemid lahendab rendiette-
võte. Mobire Eesti pakub sõidukitele 
fikseeritud kuumakset 12–60 kuuks, 
peale selle tuleb tasuda vaid klaasipesu-
vedeliku, AdBlue ja kütuse eest. Autode 
valik on lai ja endale sobiva leiab igaüks: 
on eri hinnaklassid, manuaal- ja auto-
maatkäigukastiga masinad, elektriau-
tod, pistikhübriidid ning kaubikud.

Auto omamisest rendini on Jõessare 
sõnul vaid mõni lihtne samm. „Esmalt 
kuulame ära kliendi soovid ja vajadu-
sed, loome ülevaate, kuidas nad on seni 
oma autopargi probleemid lahendanud, 
mis otstarbeks nad sõidukeid kasuta-
vad. Seejärel teeme kliendi olemasole-
vatele sõidukitele auditi ja praeguse 
turuhinnaga ostupakkumise. Kui kõik 
sobib, sõlmime täisteenusrendi lepingu 
uute soovitud autode kohta. Meie 
Mobires jälgime, millal on aeg rehviva-
hetuseks ja hoolduseks, ning pingutame 
iga päev, et aidata oma klientidel aega 
kokku hoida. Elutempo on kõigil kiire ja 
pole põhjust kulutada oma väärtuslikku 
aega autohaldusele!“

Täisteenusrendile võetavad autod 
valib klient ise. Kui varem olid sõidukite 

maaletoojatel oma laod, autosid oli 
palju ja ei olnud vajadust neid ette tel-
lida, siis alates 2021. aasta maist on 
autoturg palju muutunud. Tarneajad on 
pikenenud ja uusi autosid tellitakse ette 
juba 2023. aastaks. Samas annab see 
klientidele pikema aja sobiva sõiduki 
valimiseks ja otsustamiseks, et olla oma 
soovis kindel.

KÕIK KULUD ÜHEL ARVEL

Täisteenusrendi puhul hoiab rendipak-
kuja silma peal kogu kliendi autopargil, 
soetab ja ladustab rehvid, organiseerib 
hooldused, tehnoülevaatused ja rehvi-
vahetused. Teenuse osana saab Mobire 
Eesti klienditeenindaja viia sõiduki ka 
ise rehvivahetusse või hooldusesse, 
hoides sellega kokku kliendi väärtus-
likku aega ja andes kliendile samal ajal 
kasutamiseks asendusauto.

Kui ettevõttel on sõidukeid rohkem, 
tekib suur ajavõit ka raamatupidamises. 
Mobire administreerib auto kasutami-
sega seotud arveid, kogudes tarvikute, 
kütuse, kindlustuse ja autopesu arved 
kasutajate põhjal kuu jooksul kokku 
ning esitades need kliendile koondar-
vena. Seejuures on sõiduki täisteenus-
rent tegevuskulu ega kajastu ettevõtte 
bilansis kohustusena. Lisaks pakub 
Mobire Eesti GPS-valvet ja sõidupäe-
viku täitmise lahendusi.

„Meie eesmärk on pakkuda klien-
dile suurimat paindlikkust ja mugavust. 
Igal autol on aastas kaks rehvivahetust, 
kindlustusjuhtumid ja hooldus, mis 
tähendab, et kohtume oma kliendiga 
ühe auto kohta 5–6 korda aastas,“ rää-
gib Jõessar suhtlusest klientidega.

Mobire Eesti AS, endise nimega 
Rentest, on tegutsenud üle 20 aasta. 
Ettevõtte koostööpartnerid on suure-
mad finantsasutused ja autoesindused 
Eestis, Lätis ja Leedus. Mobire Eesti 
autopargis on üle 2500 sõiduki. Ette-
võte pakub täisteenusrenti nii väikes-
tele kui ka suurtele ettevõtetele ning 
eraisikutele.

www.mobire.ee 

Sõiduki täisteenusrent säästab raha 
ja väärtuslikku aega

EESTI ETTEVÕTJA, TOETA!
www.ukrainaheaks.ee
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Jätkusuutlikul moel valmistatud
pusad – enamaks kui ettevõtte
suvepäevadeks!
#muhoov on riietanud eest-
lasi mõnusatesse pusadesse 
juba neli aastat. Ettevõtte 
fookus on kestlikul toot-
misel ning pakutakse vaid 
orgaanilisest puuvillast ja 
taaskasutatud materjali-
dest tooteid, millele tehtud 
trükk on ka võimalikult 
keskkonnasäästlikust 
materjalist. Järjest enam on 
klientideks ka äriühingud, 
kellele pakutakse ettevõtte 
kuvandit toetavaid riideid 
MOEL MERCHi 
kaubamärgi alt.

„Meilt saavad kliendid tellida tooteid 
vajaduse põhjal. See tähendab, et ei 
pea tellima suurt kogust kuhugi kasti-
desse seisma, vaid saab osta täpselt nii 
palju pusasid-särke, kui on parasjagu 
vaja. Ja tooteid saab soovi korral iga 
kell kasvõi ühekaupa juurde osta. Nii ei 
tooda me üleliigset kaupa, mida kellelgi 
vaja ei lähe. Selle idee oleme laenanud 
oma eraisikutele mõeldud kaubamärgi 

# m u h o o v 
kogemusest – 
#muhoovi too-
ted valmivad ka 
kõik tellimuste 
põhjal,“ selgi-
tab muhoovi 
OÜ kaasasutaja 
Katheriin Liibert.

Ta lisab, et 
laias laastus on 
ettevõtte kliendid kahte tüüpi: ettevõt-
ted, kellele on jätkusuutlikkus oluline, 
ning sisuloojad ja e-poed, kes soovivad 
oma kaupa toota. „Kuna roheteemad 
on järjest laialdasemalt ettevõtetes 
tähtsad, on ka meie kliendid üsna erine-
vatest valdkondadest. Nii on meie püsi- 
klientide hulgas näiteks KPMG Eesti 
filiaal, Lincona ja Luminor, kuid paljud 
kliendid on ka väiksemad ettevõtted, 
kes pole veel tuntud tegijad. Meil on 
hea meel näha, et nii väikestele kui ka 
suurtele meeldib võimalus tellida too-
teid vajaduse järgi!“

Tellida saab peamiselt e-posti 
teel, tuleb vaid ühendust võtta 
(tere@moelmerch.ee) või täita veebis 
kontaktivorm. Seejärel suhtleb ette-
võtte esindaja kliendiga juba otse, et 
arutada konkreetsemaid soove, valida 
välja tooted ja trükilahendus.

„Rõõm on tõdeda, et tänapäeva eest-
lane ei ela mullis. Eesti inimesed saavad 
üha enam aru, et kliimamuutused puu-
dutavad kõiki maailmas ja jätkusuut-
liku arengu eesmärkideni jõuame vaid 
üheskoos. Meil on ka hea meel näha, et 
nooremale generatsioonile on see mõt-
telaad juba norm. Ja mida enam nemad 
tööturule jõuavad, seda olulisem on, et 
seda võtavad arvesse ka tööandjad,“ 
ütleb Liibert. „Keskendume kangastele, 
millele saab teha trükki või tikandit. 
See tähendab, et pakume laia valikut 
riideid, aga ka aksessuaare nagu müt-
sid või riidest kotid. Sealjuures oleme 
uhked selle üle, et meie tootevalik on 
nüüdisaegne – pakume lõikeid ja stiile, 
mida töötajad kannavad kaua ja uhku-
sega, mitte ainult ettevõtte suvepäeva-
del!“

https://moelmerch.ee 

EESTI ETTEVÕTJA, TOETA!
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Neli tähelepanekut juhatusele
aastaaruande kohta

Aastaaruanne on ettevõtte visiitkaart, 
mis koostatakse ettevõtte juhtkonna 
vastutusel ja mille eesmärk on anda 
tõene ülevaade ettevõtte majandus-
tegevusest. Ettevõtted, kellel on audi-
teerimiskohustus, peavad tellima ka 
audiitorkontrolli. Audiitori peamine 
ülesanne on kontrollida majandusaasta 
aruande vastavust rakendatud aru-
andlusstandardile, milleks on enamasti 
Eesti Finantsaruandluse Standard 
(edaspidi EFS). Korrektne teadmine ja 
õigel ajal planeeritud tegevused kind-
lustavad, et audiitorkontrollist kujuneb 
meeldiv koostöö ja  kontrolli käigus ei 
ilmne aruandluses suuri puudusi.

Plaanimata ümber kirjutada EFS-i 
nõudeid, toome esile neli tähtsat 
aspekti, mis kipuvad aastaaruande 
koostamisel tihtipeale tähelepanu alt 
välja jääma:

AASTAARUANNE KUI ETTEVÕTTE 
VISIITKAART

. Tegevusaruannete kohustuslikud 
osad on sätestatud raamatupidamis-
seaduses (§-d 24 ja 31).. Põhiaruannete ridadel esitatakse vii-
ted täpsustavatele lisadele.. Arvestuspõhimõtted – tuleb esitada 
oluline info arvestuspõhimõtete kohta, 
mida on majandusarvestuses rakenda-
tud.

. Lisad tuleb koostada kõigi oluliste kir-
jete kohta ja avalikustatavat informat-
siooni käsitleb RTJ 15.  Näiteks tuleks vältida olukorda, 

kus ärikulude (5000 €) kohta on 
lisa, aga tegevuskulude (100 000 €) 
kohta ei ole lisa koostatud. Tegevuskulude juures on soovi-
tatav esitada info tegevusgruppide, 
mitte raamatupidamise analüütilisel 
tasandil. Samas tuleks vältida olu-
korda, kus real „muud“ on väga suur 
osa kuludest. Kõik tingimuslikud kohustused 
tuleb kajastada. Kajastada tuleb kõike, mis ei ole 
seotud tavapärase äritegevusega. Tuleb pöörata palju enam tähe-
lepanu ettevõttega seotud osaliste 
ja nendega tehtud tehingute ja sal-
dode avalikustamisele.

PROGNOOSI KONSOLIDEERIMIS-
VAJADUST

Kui ettevõttel on üks või mitu tütaret-
tevõtet, tuleb enne aruande koosta-
mist hinnata, kas tuleb esitada konso-
lideeritud aruanne või saab piirduda 
konsolideerimata aruandega. Viimane 
on võimalik vaid siis, kui ettevõte vas-
tab vähemalt ühele raamatupidamis-
seaduse §-s 29 toodud erandile (väike 

konsolideerimisgrupp, tütred on emaga 
võrreldes väga väiksed jms). Eriti olu-
line on hinnata konsolideerimise vaja-
dust olukorras, kus majandusaastal on 
asutatud või soetatud uus tütarette-
võte.

PROGNOOSI AUDITEERIMIS- 
KOHUSTUST

Kui sa teed raamatupidamist ettevõt-
tele, mille mahud on kasvanud ja prog-
noosi järgi on vajalik aruande audiitor-
kontroll, tuleb sellele mõelda juba enne 
majandusaasta lõppu. Audiitor soovib 
tõenäoliselt viibida inventuuride juures 
ja selle võimaluse puudumisel kaasneb 
tõenäoliselt vastav märkus audiitori 
aruandes. Sealjuures planeerivad pal-
jud audiitorid kogu kevadise töögraa-
fiku juba sügisel, mistõttu võib hiljem 
olla keeruline leida sobivat aega audii-
torkontrolli läbiviimiseks.

MIKS ON JUHATUSE JA NÕUKOGU 
OTSUSED OLULISED?

On küllaltki tavaline, et ettevõtted ei 
väärtusta juhatuse ja nõukogu koosole-
kutel protokollimise tava. Kirjalike pro-
tokollide vormistamine on aga ärisea-
dustikus sätestatud nõue. Seaduse järgi 
on nõukogul kohustus koguneda vähe-
malt neli korda aastas ja vormistada 
koosolekute kohta kirjalik protokoll.

Oluline näide otsusest, mis jääb 
tihtipeale vormistamata, on omanike 
otsus edasise tegevuse kohta olukorras, 
kus ettevõtte netovara on langenud alla 
äriseadustikus nõutud piiri. Sellises olu-
korras tuleb omanikel kindlasti mingi 
otsus vastu võtta, soovitatavalt kirja-
likus vormis, ja seda kõike isegi juhul, 
kui otsustatakse jätkata tavapärase 
tegevusega ja katta kahjumit tulevase 
kasumiga.

www.efta.ee
www.audit.ee
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Multilingua keeltekool ja 
kompetentsikeskus pakub 
enesearenguks uusi võimalusi
Eesti suurim ja vanemaid 
keeltekoole Multilingua 
Keelekeskus on muutunud 
kompetentsikeskuseks, kus 
pakutakse ettevõtetele ja 
organisatsioonidele peale 
keelekoolituste ka isikliku 
ja professionaalse arengu 
programme. Multilingua 
käib kaasas uute suundade-
ga organisatsioonikäitumi-
ses, edendades coaching’u 
kultuuri ja integraalset 
lähenemist juhtimises.

„Viimastel aastatel, mil pandeemia 
on mõjutanud paljude ettevõtete 
töörütmi, on meilgi saanud uueks nor-
maalsuseks distantsõppe keeletunnid, 
kus võõrkeelt omandatakse virtuaal-
selt. Selle eelis on, et ühes keeletunnis 
võivad viibida inimesed eri linnadest, 
riikidest ja ajatsoonidest,“ ütleb Multi-
lingua keeltekooli ja kompetentsikes-
kuse koolitusjuht Eike Lebbin. Samuti 
pakutakse keeleõppevõimalusi hüb-
riidses klassiruumis, kus osa õppijaid ja 
õpetaja on füüsiliselt kohapeal, teised 
aga veebiplatvormi vahendusel distant-
silt.

Need muudatused on toonud kaasa 
suure ülesande: harida nii õpetajaid 
kui ka õppijad tehnoloogia uuemate 

lahendustega, et kõik saaksid moodsa-
test keeleõppevõimalustest võimalikult 
palju kasu. Lisaks sellele, et koolitame 
õpetajaid regulaarselt, pakume neile 
võimalust osaleda ka isikliku ja pro-
fessionaalse arengu programmis, mida 
viib läbi Multilingua keeltekooli ja kom-
petentsikeskuse coach ja meeskonna 
arendaja Evelyn Soidla.

Evelyni välja töötatud programmid on 
osutunud meie enda organisatsioonis 
väga edukaks, mille tulemusel hakka-
sime neid pakkuma ka oma klientidele. 
Ettevõtetele ja organisatsioonidele 
on Evelyn töötanud välja integraalse 
arenguprogrammi, mis on uudne ja 
kõikehõlmav, haarates inimese kõiki 
tasandeid nii isiklikus kui ka professio-
naalses karjääris. Programm aitab üles 
leida vajalikud ressursid nii endas kui 
ka kogu meeskonnas ja jõuda soovitud 
eesmärkideni.

Populaarseks on osutunud inglise keele 
coaching, kus keeleõpe lõimitakse ene-
searengu treeningu protsessi. Coaching 
aitab seada eesmärke, määratleda tege-
vust ja strateegiat ning juhtida õppijat 
isikliku arengu ja saavutuste poole. 

Pakume ka ingliskeelset suhtlemis-
kunsti kursust juhtidele, mille fookus 
on nüüdisaegsel suhtlemiskunstil mit-
mekultuurilises kollektiivis või rahvus-
vahelises koostöös. Kursusel õpitakse 
motiveerima, veenma, kuulama, keh-
testama ja end mõjuvalt sõnastama ing-
lise keeles.

Kui on soov õppida inglise keelt ise-
seisvalt e-kursustel, pakub Multilingua 
võimalust kasutada 2020. aastal pari-
maks digitaalse keeleõppe platvormiks 
valitud Perfectly Spoken’it. Platvorm 
sisaldab videokursuseid kuuel tasemel: 
algtasemest A1 kuni asjatundliku kee-
leoskuseni C2. Multilingua kliendina 
saab ka tehnilist tuge.

Multilingual on pikaajaline eesti keele 
kui võõrkeele õpetamise kogemus, 
eriti vajalik on see uussisserändajatele. 
Oleme ka Eesti Töötukassa koolitus-
kaardi koostööpartner, mis võimaldab 
taotleda keelekursuste kompenseeri-
mist.

Juba aastaid on väga populaarne kee-
lekursus olnud vene keele õpe. Ühe 
võimalusena pakume keeleõppe- ja 
motivatsioonipaketti Narvas. Sellega 
avaneb võimalus õppida ja praktisee-
rida vene keelt intensiivselt Ida-Viru-
maal, tutvuda sealse eluolu, kultuu-
riprogrammi ja restoranidega.

Kuna keeleõppereis keelekeskkonda 
on ainuke võimalus võõrkeelt tõeliselt 
omandada, pakume võimalust astuda 
keeltekooli välismaal. Pakett koosneb 
tavaliselt keelekursusest, ööbimisest, 
lennujaama transfeerist, ekskursiooni-
dest ja toitlustamisest.

Maailm ootab. Räägi temaga!
www.multilingua.ee 

Eike Lebbin
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Maksuvabad soodustused

Tööandja saab võimal-
dada töötajatele eri soo-
dustusi, mis on maksus-
tamise mõttes palgast 
soodsamad. Kõik need 
võimalused kehtivad ka 
juhatuse liikmele ja ka siis, 
kui ettevõttes rohkem 
töötajaid ei ole.

Vaatame siin mõnda levinumat võima-
lust.

1. TÖÖTERVISHOID

Tervisekontrolli tuleb saata kõik töö-
tajad, sh kontoritöötajad (riskiallikaks 
on kuvariga töötamine ja sundasend). 
Tihti on võimalik tellida tervisekontrolli 
kaudu ulatuslikumaid uuringuid, kui 
perearst pakub. Tervisekontrolli sage-

duse ja ulatuse määrab 
töötervishoiuarst.

Töötervishoiuarsti poolt 
soovitatud täpsete prot-
seduuride (nt 10 mas-
saažiseanssi või ujumine) 
kompenseerimine on 
samuti hinnatud soodus-
tus, millele täiendavaid 
makse ei lisandu. See või-
malus on lisaks sporditoe-
tuse rakendamisele.

2. SPORDITOETUS

Sporditoetuse piirmäär on 100 eurot 
kvartalis töötaja kohta. See on väga 
populaarne soodustus, mida tasub igal 
juhul kasutada. Kõige levinumad varian-
did on pakkuda sporditoetuse abil  töö-
andja täiendavat ravikindlustust, mil-
lega saab katta nii hambaravikulusid kui 
ka eriarstide visiiditasusid, või kompen-
seerida spordiklubi kuutasusid. Samuti 
võib sporditoetust kasutada avalikel 

spordiüritustel osale-
miseks ning taastus-
ravi ja füsioterapeudi 
kulude katmiseks.

3. KOOLITUSED

Tööandjal on võima-
lus pakkuda töötaja-
tele osalemist tööks 
vajalikel koolitustel ja 
konverentsidel. Seal-
hulgas saab pakkuda 
osalemist välismais-

tel konverentsidel ja katta nendega 
seotud lähetuskulud. Sõltuvalt ame-
tist võivad sobivad valdkonnad olla ka 
juhtimine, turundus, finantsteemad ja 
üldine majandusvaldkond.

4. KAUGTÖÖ

Kaugtöö on hinnatud võimalus töötada 
väljaspool kontorit. Kaugtöö korral 
peab arvestama sellega, et tööandja 
vastutab ka kodukontoris töötervis-
hoiureeglite täitmise eest. Samuti 
tuleks töötajatega kokku leppida, kas 
ja millises ulatuses hüvitab tööandja 
kodukontoriga seotud kulud – nii jooks-
vad kulud (proportsionaalne osa kom-
munaalkuludest) kui ka töökoha sisus-
tamisega seotud kulud (nt mööbel).

5. TÖÖVAHENDID

Keskmisest paremaid töövahendeid 
pakkuda on oluline võimalus moti-
veerida. Sülearvuti võib maksta nii 
200 kui ka 2000 eurot. Mobiiltelefon 
võib maksta nii 100 kui ka 1000 eurot. 
Mobiiliarvel võib olla limiit või mitte.

Osaliselt maksustatav on ametiauto 
võimaldamine kontoritöötajale. Samas 
juhtivtöötajate puhul võib see olla hea 
valik: tööandja saab pakkuda paremat 
autot, kui inimene endale ise lubaks, ja 
see soodustab pikaajalist töösuhet.

Loe meie blogist
https://robbybobby.ee/blogi/

ka muud kasulikku infot maksude ja raamatupidamise kohta.
Meie kliendid tegelevad peamiselt e-kaubandusega, professionaalsete 
teenuste osutamisega ja investeerimisega. Pakume nüüdisaegset auto-
matiseeritud raamatupidamisteenust, lisaks kontrolleri- ja finantsjuhi-
teenuseid.
Kui soovid abi oma raamatupidamise ajakohastamisel, maksuvõima-
luste kasutamisel ja oma ettevõtte arendamisel, oled oodatud Robby & 
Bobby kliendiks. Võta palun ühendust:

krista.teearu@robbybobby.ee

Krista Teearu
Robby & Bobby OÜ partner

" 

___________

Töötervishoiuarsti 
poolt soovitatud 
täpsete protseduuride 
kompenseerimine on 
samuti hinnatud 
soodustus, millele 
täiendavaid makse 
ei lisandu.
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Tööstuslaen võimaldab tootmise 
automatiseerida

Eesti tootmisettevõtetel 
on viimane aeg tootlik-
kust suurendada ja res-
sursisäästlikumalt majan-
dada, milleks annab hea 
võimaluse tööstuslaen, 
tõdeb Valgamaal tegut-
seva Finlaidi OÜ tootmis-
juht Siim Abroi. Viimasel 
aastal on ka KredExi 
andmetel ettevõtete huvi 
käenduste ja laenude, 
sealhulgas tööstuslaenu 
vastu üldiselt kasvanud.

„Pikaajalised tööjõukulude prognoo-
sid näitavad selgelt, et tootmistegevus 
tuleb kiiresti automatiseerida ja meh-
haniseerida, ennetamaks riske. Sel-
lest tekkis ka meie ettevõttel otsene 
vajadus võtta tööstuslaen,“ tõdeb Fin-
laidi tootmisjuht Siim Abroi. Ta lisab, 
et üldiselt on Eesti tootmisettevõtetel 
viimane aeg suurendada oma tootlik-
kust ja vähendada inimtööjõu mahtu. 
„Analüüsides, kuidas muutub turg, are-
neb tehnika, suureneb tööjõupuudus 
ja muutuvad töötegemise viisid, tuleb 
juba praegu võtta kiiresti kasutusele 

uued automaatikalahendused, 
nii toormaterjalide kui ka töö-
jõukulu vähendavad tööprotses-
sid ja -seadmed,“ kirjeldab Abroi 
tööstuslaenu võtmise vajadust.

Finlaid otsustas uuendada aas-
tatel 2020–2022 oma tootmis-
liine, et tagada ressursisäästlik-
kus ja suurendada tootlikkust. 
Eesmärk oli säästa väärtuslikku toor-
ainet ca 10% ning toota olemasole-
vate seadmete ja tööjõuga sealjuures 
40–60% enam. „Sattusime taotlema 
oma investeeringule laenu just viirus-
kriisi alguses, mil nii mõnegi panga 
hinnangul olevat justkui apokalüpsis 
saabunud ja valmisolek laenu anda oli 
väga väike,“ märgib Finlaidi tootmisjuht. 
„Õnneks hinnati SEB-s olukorda prag-
maatilisemalt ja saime investeeringuga 
edasi liikuda. Koostöös KredExi töös-
tuslaenuga saime olulise investeeringu 
ka lõpuks ellu viia.“

Taotlusprotsessi iseloomustades ütleb 
ettevõtte esindaja, et alguses tundu-
sid KredExi tingimused keerukad, kuid 
koostöös panga ja sihtasutuse inimes-
tega said vajalikud andmed kiiresti nõu-
tud mahus õigesti vormistatud. „Posi-
tiivne vastus tuli võrdlemisi kiiresti, 
seega kokkuvõttes sujus kõik kenasti,“ 
lausub Abroi. Ta toob küll komistus-
kivina esile eelduse, et esialgu soovi-
vad kõik finantseerivad pooled teiste 

osaliste kinnitust eeltingimusena enda 
positiivse otsuse langetamiseks. Aga 
kuna kõik pooled andsid kinnituse, ei 
osutunud see mingisuguseks takis-
tuseks. „Taotlusprotsess ise käis juba 
moodsale ja koroonaajastule kohaselt 
e-kanalite kaudu, justkui inkognito. 
Lõppkinnitus toimus notaris, korraks 
osalisi põgusalt üle maskiserva silmit-
sedes,“ muigab Abroi.

Tööstuslaen on ettevõttel nüüdseks 
juba edukalt investeeritud. Seadmete 
hanked on tehtud ja ka vastavad lepin-
gud sõlmitud. „Kuni kaheaastase tar-
neajaga tootmisseadmed on tootja 
tehases komplekteerimisel ja jõuavad 
peagi meieni. Sel aastal plaanime need 
ka juba kasutusele võtta,“ ütleb Finlaidi 
tootmisjuht. „Positiivse kommentaa-
rina lisan, et piisava argumenteerituse 
ja põhjendatuse korral finantseerib 
KredEx ka kasutatud seadme ostu, 
juhul kui on olnud õnne selline sobiv 
seade leida.“

Finlaid OÜ on 2002. aastal asutatud 
höövlitööstus Valgamaal Sangastes. 
Ettevõte toodab ja müüb põhjamaisest 
okaspuusaematerjalist ehitus- ja vii-
mistlusmaterjali. Põhilised tooted on 
sise- ja välisvoodrid, põranda- ja terras-
silauad ning distantsliistud.

Siim Abroi
Finlaidi OÜ tootmisjuhtFinlaid OÜ

Finlaid OÜ
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Tulemas on uued, ettevõtete 
arengut ergutavad meetmed

Eesti heaolu kasv ja majan-
duslik edu sõltuvad meie 
ettevõtluskeskkonna sei-
sundist ning ettevõtjate 
valmisolekust panustada 
energiat, aega ja raha. Isegi 
kui esimesi tihti jagub, võib 
ettevõttel nappida raha või 
selle saamiseks vajalikke 
garantiisid. Sellisteks puh-
kudeks pakub KredExi ja 
EASi ühendasutus ettevõt-
jatele laenu- ja käendusvõi-
malusi.
Hetkel pakume ettevõtetele kuut 
laenu- ja käendusvõimalust, sõltuvalt 
ettevõtte arengufaasist, tegutsemis-
valdkonnast ja probleemist, mida on 

vaja lahendada. Näiteks kapitalilaen on 
mõeldud oma ärimudeli toimimist tões-
tanud kiire arengupotentsiaaliga ette-
võtetele, et laieneda ja suurendada oma 
konkurentsivõimet veelgi. Seevastu 
stardilaen on mõeldud alles alustanud 
väikeettevõtjatele investeeringute või 
käibevahendite rahastamiseks.

Kuna keskkond ja ettevõtete vaja-
dused muutuvad väga kiiresti, oleme 
sellest lähtuvalt uusi teenuseid kujun-
damas ja valmis nendega lähiajal turule 
tulema. Nii käivitub märtsis regionaal-
laen, mis on mõeldud omafinantsee-
ringu toetamiseks investeerimispro-
jektidele väljaspool Tallinna ja Tartut. 
Samuti on kavas osaliselt pikendada 
viiruskriisi ajal ellu kutsutud erakorra-
lisi meetmeid, võttes arvesse, et peale 
COVID-19 on ettevõtjate likviidsust 
mõjutanud halvasti ka energiakriis. 
Kriisimeetmed taasavame kohe, kui 
oleme saanud selleks vajaliku riigiabi-

loa Euroopa Komisjonilt. Info kriisi-
meetmete kohta avaldame asutuse 
kodulehel. 

Mõistetavalt ei ole sobivaid võima-
lusi alati lihtne leida. Seega soovitan 
ettevõtetel esmalt tutvuda asutuse 
kodulehel toodud teenuste kirjelduste 
ja nende täpsemate tingimustega. Soovi 
korral pakume ettevõtjatele nende 
vajaduste väljaselgitamiseks ja neile 
sobivate finantsinstrumentide tutvus-
tamiseks terviknõustamist. Selleks, et 
nõustada terviklikult, teeme enne koh-
tumist ära vajaliku eeltöö. Haldur küsib 
nõustamisest huvitatud ettevõtjalt 
eri materjale, et end ettevõtte käekäi-
guga kurssi viia, ja lepib seejärel kokku 
kohtumisaja. Kohtumisel räägime juba 
lähemalt, millised on tulevikuplaanid – 
kas ja millesse on soov investeerida, kas 
soovitakse laieneda välisturgudele või 
areneda koduturul jne. Seejärel saame 
pakkuda ja tutvustada võimalikke 
lahendusi. Nõustamisele registreeru-
miseks anna oma soovist teada, kirjuta-
des aadressile

ettevotlus@kredex.ee

KredExi ja EASi ühendasutus pakub ettevõtetele järgmisi 
laene ja käendusi:

Tööstuslaen – mõeldud materiaalsesse ja immateriaalsesse põhiva-
rasse tehtavate investeeringute omafinantseeringu kaasrahastamiseks 
koos panga või liisinguettevõttega.

Stardilaen – mõeldud kuni kolm aastat tegutsenud väike- ja keskmise 
suurusega ettevõtjatele oma ettevõtte investeeringute ja/või käibeva-
hendite rahastamiseks.

Laenukäendus – aitab, kui ettevõte soovib kasutada pangalaenu, 
liisingut või pangagarantiid, kuid selle saamiseks puudub tal piisav 
tagatis või tegutsemisajalugu.

Ekspordilaen – mõeldud Eestis toodetud kaupade ja teenuste ekspor-
ditehingute rahastamiseks ja välisostjale pika maksetähtaja pakkumi-
seks.

Kapitalilaen – mõeldud tegevusteks, mille eesmärk on toetada oma 
ärimudeli toimimist tõestanud kiire arengupotentsiaaliga ettevõtte 
edasist kasvu.

Vaata lähemalt:
www.kredex.ee

Kaarel Aus
KredExi ja EASi ühendasutuse ettevõtlusosakonna juht
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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 klienti- 
deta poleks Teid! Enam kui 
20-aastase kogemusega 
meeskond on andnud 
viimasel ajal aktiivselt välja 
valdkondade ja piirkondade 
sihtrühmadele suunatud 
sisuturundusajakirju.
Ettevõtte eesmärk on viia 
teenuste ja toodete
pakkujate info klientideni 
ning tutvustada omavahel 
võimalikke koostöö- 
partnereid.

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 edastamisele. 
Sisuturunduse peamine eesmärk on viia 
kokku ostjate soovid ja vajadused ning 
müüja eesmärgid, keskendudes sisu 
loomisele ja avaldamisele ning õigele 
sihtrühmale edastamisele. Eesti Turun-
dusagentuuri juhi Jaanus Otsa sõnul 
pole turundus sisuturunduseta täna-
päeval enam võimalik. „Sisuturundus 
on strateegiline turundusviis, mille foo-
kuses on luua tõeliselt väärt, asjakohast 
ja järjepidevat sisu, eesmärgiga tuua 
see sinu infovälja ja säilitada selgelt 
defineeritud sihtgruppi. Meie sisuturun-
dusväljaannetest leiab kasulikke lugusid 
otse ettevõtjatelt, kes loovad positiivset 
kuvandit ja suurendavad klientide tead-
likkust ning saavutavad tänu oma artik-
lite avaldamisele tuntuse.“

Ta lisab, et sisuturunduse peamine 
eelis on, et see on kliendile alati kätte-
saadav ja sisaldab kliendile kasulikku 
sisu. „Ka meie ajakirjades esindatud 
ettevõtjad püüavad hoida fookust kasu-
likul ja huvitaval sisul, mitte kaubamärgi 
nime korrutamisel nagu reklaamides 
ja veebisaitidel plinkivatel bänneritel. 
Muide, statistika järgi ignoreerib bänne-
reid koguni 86% inimestest, mis tähen-
dab, et reklaamimaastik on muutumas 
ning teiste hulgast puhta reklaami najal 
silma paista on aina keerulisem.“

Uuringute järgi eelistavad inime-
sed 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 orga-
nisatsioonil saavutada paremaid äritu-
lemusi. Kui üksühele käibe mõõtmine 
ei pruugi olla sisuturunduses realistlik, 
siis kodulehe või esinduste külastata-
vuse suurenemist ja sellega kaasnevat 

tehingute arvu kasvu on võimalik 
numbritesse panna. Enne ärimõõdikuid 
tasub Otsa sõnul panna paika taktika-
lised, tegevuse efektiivsust näitavad 
mõõdikud, mida peab sisuturunduses 
saavutama.

Selleks et väljaannetes kajastatud 
artikleid ja teemasid saaks ka nutisead-
metest lugeda ning digimeediat hin-
davad kliendid ei peaks info leitavuse 
pärast muretsema, on meie väljaanded 
ja artiklid nüüd olemas viies digikanalis 
nagu Digar, Issue, Buller, Firmaotsing 
ja eestiturundusagentuur.ee. Ja nende 
kaudu loomulikult ka Google’is.

Sisuturunduse efektiivsuse mõõdikud:. Ühe artikli lugejate arv – panusta-
me sisumaterjali 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 sisumaterjal konkreetse kasutaja 
poolse tegevuseni, mida saab siduda 
äritulemustega?. Ühe artikli eluiga – kui kaua üks sisu-
materjal töötab? Selle mõõtmiseks on 
mõistlik panna paika mingi verstapost, 
mille möödumisel loeme sisumaterjali 
aegunuks. Kui külastuste arv langeb 
alla kriitilise piiri, vaatame selle üle ja 
otsustame, kas värskendada sisu või 
kustutada artikkel ja suunata aadress 
edasi samal teemal kaalukamale mater-
jalile.. Külastuste arv kokku – teemade olu-
lisuse hindamisel on hea jälgida kesk-
mist huviliste arvu ajaühikus reaalkü-
lastuste või klikkide kaudu kodulehel.

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 suure-
male osale turundustegevusest ja see 
annab eelise, mida konkurendid tihti ei 
suuda ega oskagi kõrvaldada, sest usal-
dust on raske murda!

EESTI ETTEVÕTJA, TOETA!
www.ukrainaheaks.ee
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