
 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

 

Äritegevuse planeerimine 

 

Miks on äriplaan vajalik? 

Äriplaani koostamine eeldab teie sotsiaalse ettevõtte idee ja turu põhjalikku mõistmist ning selle 
kirjapanemist. Äriplaaniga saate määrata kindlaks eesmärgid, mida teie sotsiaalne ettevõte 
püüab saavutada, ja selleks tehtavad tegevused, luues nii tegevuskava soovitava sotsiaalse mõju 

saavutamiseks.  Äritegevuse planeerimist on 
võimalik vaadelda neljaosalise protsessina:  

Äriplaan peaks sisaldama ülevaadet 
ettevõttest ja selle soovitavast mõjust, 
turust, millel see tegutseb, ja sotsiaalse 
ettevõtte rahateenimise viisidest.   

Kuna paljude maapiirkondades tegutsevate 
sotsiaalsete ettevõtete võimalused on 
piiratud, on nii võimalik ressursse suunata ja 
lisaks tagada, et tooteid, teenuseid, kliente 
ning inim- ja finantsressursse puudutavad 
otsused võimaldavad saavutada soovitud 
sotsiaalse mõju, sihid ja eesmärgid.   

 

Äriplaan toimib teie juhatuse ja töötajate jaoks vundamendina, millele otsuste tegemisel ning 
strateegia ja tegevussuuna järgimisel toetuda. Lisaks on see kasulik tööriist huvirühmadega 
(sealhulgas laiema kogukonna, investorite, klientide ja muude partneritega) suhtlemisel. 

Hea äriplaan on dokument, millele saab oma igapäevatöös pidevalt toetuda, ja seda peaks 
sotsiaalse ettevõtte arenguga kaasneva keskkonna arengu prognoosimise, analüüsimise, sellega 
kohanemise ja sellele reageerimise kestva protsessi osana regulaarselt läbi vaatama ja 
uuendama. 

Äriplaani kirjutamist on kõige mõistlikum käsitleda protsessina, mille käigus kogutakse kokku 
tegevust suunavad olulised infokillud. ViSENeti tööriistu puudutavad osad ja äriplaan aitavad 
koondada selle teabe ühte kokkuvõtlikku dokumenti. 

 

Äriplaani vorm 

Äriplaaniga saate näidata, et kasutate ärilist lähenemisviisi ning olete arvestanud sotsiaalset 
mõju, turgu ja potentsiaalseid riske. Lisaks on seda võimalik kasutada juhtkonna tutvustamiseks 
ja lisatoe või investeeringute leidmiseks. Äriplaan võib olla abiks ka teostatavuse välja-
selgitamisel ja lähenemisviiside ümberhindamisel.  

Kus oleme 
praegu?

Kuhu soovime 
jõuda?

Mida peame 
tegema?

Kuidas saame 
aru, kui 

eesmärk on 
saavutatud?



 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

 

 
Allolevas juhendis on kirjeldatud äriplaani tähtsamaid osi ja seda on kõige otstarbekam kasutada 
plaani koostamise aluspõhjana, hinnates tegevuse käigus vastava osa asjakohasust oma sotsiaalse 
ettevõtte jaoks. 
 

Esileht: See peaks sisaldama sotsiaalse ettevõtte nime, aadressi, kontaktteavet ja olemasolul 
ka logo. Võite lisada ka paar oma tööd või konteksti kujutavat pilti, mis annavad plaanile juba 
algusest peale oma näo. Lisama peaks ka plaaniga hõlmatud ajaraamistiku (mõistlikuks peetakse 
3–5 aastast tähtaega) ja plaani koostamise (või viimase muudatuse) kuupäeva. 

Kommenteeritud kokkuvõte:  See on võimalike lugejate jaoks kõige olulisem osa, mis 
paigutatakse plaani algusesse, kuid koostatakse kõige viimasena – pärast kogu vajaliku teabe 
kogumist. Kommenteeritud kokkuvõte peaks andma ülevaate sotsiaalse ettevõtte mõistmiseks 
vajalikust kõige olulisemast teabest, sealhulgas: 

- sotsiaalse ettevõtte ja selle eesmärkide tutvustus ning üldiste kavatsuste kirjeldus (mida 
sotsiaalne ettevõte esindab, soovitav sotsiaalne mõju);  

- äriidee, põhitooted ja -teenused; 
- vajalikud ressursid ja tegevuspõhimõtted; 
- ettevõtte hindamine ning kuidas see teenib turgu ja kogukonda; 
- plaan ja ajaraamistik; 
- peamised edu saavutamise tegurid ning kokkuvõte tähtsamatest finants- ja ressurssidega 

seotud andmetest. 
 
Kokkuvõte peaks olema lühike – maksimaalselt kaks lehekülge, mis tekitavad huvi edasi lugeda. 
Siin võib tulla kasuks, kui lasete kommenteeritud kokkuvõtte vaadata üle kellelgi, kes teie 
sotsiaalsest ettevõttest midagi ei tea, veendumaks, et olulisemad mõtted on selgelt sõnastatud 
ja tekitavad huvi edasi lugeda. Plaani ülevaatamisel ja uuendamisel on oluline uuendada ka 
kokkuvõtet. 

Tutvustus:  Tutvustage sotsiaalset ettevõtet, kes te olete ja millega tegelete. Esile võib tõsta 
ka tähtsamaid fakte, nagu olemasolev õiguslik ülesehitus, sotsiaalse ettevõtte asutamise aeg, 
organisatsiooni kokkuvõtlik ajalugu ja tegutsemisaeg. Lisaks tuleks anda ülevaade ettevõtte 
tegevusest ning tutvustada selle tooteid ja teenuseid. 

Strateegia:  See peaks hõlmama täiendavaid üksikasju üldiste kavatsuste kohta (mida sotsiaalne 
ettevõte esindab ja millist sotsiaalset mõju see plaanib saavutada), näitamaks, et teil on 
sotsiaalse ettevõtte kohta selge nägemus ja strateegiline plaan selle nägemuse elluviimiseks.   

See peaks sisaldama ülevaadet teie eesmärkidest, oodatavast mõjust ja selle saavutamiseks 
planeeritavast tegevusest. Selle osa koostamisel on abiks osa „Millist mõju soovite saavutada“.  

 



 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

 

SWOT- ja PESTLE-analüüs aitavad määrata kindlaks strateegilise konteksti ja rõhutada, et olete 
kaalunud suuremat pilti. SWOT- ja PESTLE-analüüside malli saate laadida alla siit. 

Äritegevus:  Tutvustage ja selgitage oma tooteid ja teenuseid, tegevus- või tööstusvaldkonda 
(nt tootmine, mood, erialateenused, taaskasutus, tervishoid jne) ning põhjendage, miks valisite 
spetsialiseerumiseks just selle sektori. Tooted ja teenused peaksid olema teie sotsiaalse 
ettevõtte äritegevuse keskmes. Selle protsessi lihtsustamiseks võite kasutada teavet osast „Mis 
on meie äritegevus“. 

Kontekst:  Kuna paljud maapiirkondades tegutsevad sotsiaalsed ettevõtted on kohapealsed, on 
oluline anda ülevaade geograafilisest ja demograafilisest kontekstist, kuna see mõjutab suure 
tõenäosusega nii lähenemist turule kui ka äritegevusele ja äriidee inspiratsiooniks olevaid 
tegureid. Selles on abiks osa „Kogukonna määratlemine“ ja äriplaanile peaks lisama leidude 
kokkuvõtte. Lisaks võib olla kasulik anda ülevaade vajalikkust põhjendavatest tõenditest, mis 
võivad olla seotud turuvõimaluste ja demograafilise või geograafilise kontekstiga. 

Juhtimine ja töötajad:  See peaks sisaldama ülevaadet sotsiaalse ettevõtte juhtimiskorrast, 
mille saate töötada välja osa „Hea valitsemine“ põhjal, ning kirjeldama osas „Kaasatavate 
inimeste väljaselgitamine“ loetletud peamisi sotsiaalse ettevõtte juhtimise ja tegevusega seotud 
isikuid. Teie äriplaan peab näitama, et teil on tugev juhtkond ning selgelt määratletud rollid ja 
kohustused, mis aitavad saavutada soovitavat sotsiaalset mõju.   

 

 

  

 

Turuanalüüs, turundus ja müük:  See aitab anda ülevaate turu-uuringute tähtsamatest 
tulemustest ja veenduda, et teie toodete ja teenuste vastu tuntakse huvi. Turuanalüüsi 
tegemisel on abiks kliendianalüüsi ja oma turu ja konkurentide mõistmisega seotud teave ning 
kokkuvõte sellest, kuidas sotsiaalne ettevõte kavatseb jõuda sihtturuni, et muuta potentsiaalsed 
kliendid maksvateks klientideks.   

Tegevus:  See keskendub toodete ja teenuste pakkumisega seotud praktilistele külgedele, 
andes sealhulgas ülevaate juba olemasolevatest ja alles arendusjärgus võimalustest tõhusat 
kauplemist võimaldavate praktiliste vahendite olemasolu tagamiseks. Selle kohta aitab teavet 
koguda osa „Mis on äritegevus“. 

Huvirühmad:  Kuna paljudel maapiirkondade sotsiaalsetel ettevõtetel on palju erinevaid 
huvirühmasid, võib olla kasulik lisada äriplaanile huvirühmade ülevaade. Osa „Huvirühmade 
kaasamine“ kirjeldab sellise teabe kogumist täpsemalt.    

 



 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

 

 

Mõju mõõtmine:  Sotsiaalne mõju peaks olema sotsiaalses ettevõttes kesksel kohal ja see osa 
peaks sisaldama ülevaadet selle kohta, kuidas kavatsete sotsiaalse ettevõtte tegevuse mõju 
jälgida ja hinnata. Osa „Sotsiaalse mõju mõõtmine“  annab raamistiku selle hiljem äriplaanis 
kokku võetava teabe kogumiseks. 

Varustajad:  Kasuks võib tulla ka teie sotsiaalse ettevõtte edu tagamiseks oluliste varustajate 
(üksikisikute või organisatsioonide, kes pakuvad materjale, kaupu või teenuseid) tutvustamine. 
Sellega näitate, et olete arvestanud oma ettevõtte tarneahelat ning milliseid kriteeriume 
(kvaliteet, kättesaadavus, taskukohasus, paindlikkus) varustajate valimisel kasutate. 

Finantskokkuvõte:  Sisaldab ülevaadet sotsiaalse ettevõttega seotud finantsteguritest. 
Finantsjuhtimise ülevaade sisendab kindlust. Sama teeb ka teave rahaliste vahendite, 
rahastamisallikate ja/või investeeringute (osast „Investeeringute leidmine“) kohta ja rahakäibe 
kokkuvõte. Selle kohta saate lisa lugeda osast „Kuidas toimib rahandus“.  

 

Kokkuvõte 

Pärast nende eraldiseisvate elementide läbitöötamist peaksite suutma koguda kokku äriplaani 
koostamiseks vajaliku teabe. Pidage meeles, et seda dokumenti peaks regulaarselt läbi vaatama 
ning kasutama oma tegevuse suunamiseks ja muudatuste tegemiseks. 


