
 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

 

Mis on äritegevus? 

 

Tooted või teenused 

Teil peaks olema selge ülevaade oma toodetest ja teenustest ning sellest, kuidas teie ettevõte 
toimib. Teie tooted ja teenused peaksid olema teie organisatsiooni tuumikuks: just neid müüte 
tulu tootmiseks klientidele. 

Peaksite määratlema sektori või tegevusala, kus te tegutsete, näiteks turismisektor, lastehoid, 
taaskasutus või eakate hooldamine. See hõlmab ka teavet selles sektoris tegutsemiseks vajalike 
eriteadmiste või oskusteabe ning teie unikaalse müügiargumendi ja/või uuendusliku lähenemise 
kohta. 

Maapiirkonna kontekstis, kus ettevõtluse ajendiks võib olla turutõrge, võib väärida mainimist ka 
see, kuidas teie lähenemine tagab ettevõtte kestlikkuse. 

Mida te hakkate müüma? Tutvustage ja kirjeldage oma tooteid ja teenuseid. Kirjeldage põhi-
tooteid või -teenuseid, mida müüma hakkate. Kirjeldage erinevaid müüdavate toodete ja 
teenuste liike.  

Kui teie tooted ja teenused on endiselt arendusjärgus, peaksite andma lihtsa ülevaate sellest, 
mida kavatsete müüa. 

 

Tegevus ja realiseerimine 

Tähtis on kaaluda oma toodete ja teenuste realiseerimise praktilisi külgi, sealhulgas saada 
ülevaade sellest, mis on juba valmis ning millised protsessid aitavad tagada tõhusa kauplemise. 

Tegevus hõlmab teie sotsiaalse ettevõtte jaoks vajalikke toiminguid, protsesse ja ressursse ning 
realiseerimine viitab sellele, kuidas neid enda toote või teenuse osutamiseks juhtida. 

Ressursid hõlmavad materiaalseid elemente, nagu:  

• valdused ja kontoriruumid (nt töökoda, jaemüügipunktid, turismipunkt, kohvik jne); 
• seadmed, masinad ja tööriistad; 
• sõidukid; 
• tehnoloogia; 

ning mittemateriaalseid elemente, nagu:  

• ligipääs võrkudele; 
• oskused ja teadmised; 
• inimesed (sealhulgas vabatahtlikud). 

 



 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

 

Iga sellise elemendi puhul peate arvestama oma hetkeolukorda ja vajadusi ettevõtte tegevuse 
realiseerimiseks tulevikus. 

Osas „Kuidas toimib rahandus“ antakse ülevaade ettevõtluse alustamisega seotud nõuetest, 
tegevustest, ressurssidest, tegevuskuludest ja tuluvoogudest, mis on kõik ettevõtluse jaoks 
üliolulised. 

 

Varustajad 

Kasuks võib tulla teie sotsiaalse ettevõtte jaoks esmatähtsate konkreetsete varustajate 
(materjale, kaupu või teenuseid pakkuvate isikute või organisatsioonide) väljaselgitamine. Selle 
abil saate näidata, et olete oma tarneahela läbi mõelnud ja milliseid kriteeriume (kvaliteet, 
kättesaadavus, taskukohasus, paindlikkus) olete varustajate valimisel kasutanud. 

 

Õigusnõuded 

Lisaks võib sõltuvalt äritegevusest olla vajadus arvestada õigusnõuete ja kvaliteedistandarditega, 
et tagada õigusaktide järgimine ning toodete või teenuste õiguspärane pakkumine. 

Mõned neist on üldised, mõned aga seotud konkreetse tegevusalaga. Peaksite üldjoontes 
kirjeldama asjakohast vastavust ja konkreetseid järgitavaid õigusnõudeid või täpsustama, et 
hangite hetkel vajalikke kinnitusi või heakskiite. 

See hõlmab: 

• õigus- ja finantseeskirju; 
• tervishoiu- ja ohutusnõudeid; 
• keskkonnaalaseid eeskirju; 
• inimressurssidega seotud eeskirju; 
• isikuandmete kaitse üldmääruse nõudeid. 

Teie ettevõttele võidakse avaldada ka vabatahtlikku tunnustust heade tavade järgimise eest, 
nagu sotsiaalse ettevõtte eeskirjade järgimine, õiglaste töötingimuste loomine või tunnustatud 
äraelamist võimaldava töötasu maksmine. 

 

Riskijuhtimine 

Riskide juhtimiseks peate kaaluma oma äritegevusega kaasnevaid võimalikke riske. Riskid on 
ohud, sündmused, probleemid või mistahes muu, mis võib teie ettevõtlust negatiivselt mõjutada. 
Halvimal juhul võivad need riskid põhjustada sotsiaalse ettevõtte läbikukkumist või vähendada 
teie sotsiaalset mõju või tulu tootmise võimekust. 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                   

   

  

Kaalutavad riskid: 

• Finantsriskid (tähtsa rahastaja või investori kaotamine, rahakäibe probleemid hilja 
laekuvate maksete või laenu tagasimaksete täitmata jätmise tõttu, maksevõime 
kaotamine, kuna finantskohustused ületavad kättesaadavaid rahalisi vahendeid ja 
varasid).   

• Õiguslikud riskid (tööstusstandardite rikkumine või akrediteerimisest tulenevad 
õigusprobleemid). 

• Keskkonnariskid (looduskatastroofid või ilm mõjutavad võimekust teenust pakkuda või 
klientides huvi äratada). 

• Tegevusriskid (tööõnnetused, sõidukid vajavad väljavahetamist).  
• Töötajatega seotud riskid (tähtsamate töötajate või juhtkonnaliikmete lahkumine, 

raskused oluliste töötajate palkamisega). 

 

See kasulik SCVO ressurss annab praktilise ülevaate: https://scvo.org.uk/support/running-your-
organisation/business-planning/risk-analysis-management  

Riskide juhtimine tähendab tööriistade kasutamist riskide tuvastamiseks, hindamiseks ja tähtsuse 
järjekorda seadmiseks, et neid tõhusalt juhtida ja leevendada. See annab ülevaate asjadest, mis 
võivad valesti minna, ja võimaldab luua tagavaraplaani riskide mõju minimeerimiseks.  

Riskiregistrisse saate kanda potentsiaalsed riskid, nende tõenäosuse ja meetmed nende 
leevendamiseks.    

• Laadige riskide hindamise vorm alla siit – selle tööriista abil saate riskid tuvastada, neid 
hinnata ja tähtsuse järjekorda seada.  

• Laadige riskiregistri vorm alla siit – selle abil saate dokumenteerida riski tõenäosuse ja 
riski leevendamiseks rakendatavad meetmed. 

 


