
13.11.2009

1

ORGANISATSIOONI 
STRATEEGILISE 

ARENDAMISE ALUSED

BDA Consulting OÜ
Elmo Puidet, Indrek Maripuu

29.09.2009

Elmo Puidet
• Juhtimiskoolitaja ja 

konsultant 11 aastat

• Praegu juht 
konsultatsiooniäris ja 
tootmises

• Varem juhtinud 
panganduses, 
tootmises ja 
ühiskondlikus 
organisatsioonis
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Indrek Maripuu 
• Juhtimiskoolitaja ja 

konsultant 7 aastat

• Hetkel juht 
konsultatsiooniäris, 
taastusravis ja 
haridusvaldkonnas. 

• Varem olnud juht ja 
juhitav konsultatsiooni-
äris, turunduses ja IT-s 
ja logistikas.  

Meie koostöö eesmärk:
• Põhi-eesmärk on iga alaliidu arengukava 

uuendamine / koostamine:
– visioon vähemalt neljaks aastaks (kuni 2013 

lõpuni)
– teha strateegilised valikud ja tegevusplaan 

lähiajaks (1-2 a.)

• Saada sellega üldjoontes hakkama enne 
aasta lõppu ☺

• Koolitustel rääkida peamiselt tegemise 
protsessist, jagada omi kogemusi ja 
võrrelda vahepealseid saavutusi



13.11.2009

3

• Teooria juurde .... 

Planeerimise etapid:
• Äriidee
• Visioon tulevikust
• Strateegia
• Olukorra analüüs
• Vajalike tegevuste 

süstematiseerimine
• Taktikalise plaani koostamine
• Eelarve koostamine
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Kõik saab alguse arengukavast ja 
strateegiast .. nende loomisest
• Sõjanduses on strateegia sõjakunsti tähtsaim 

osa, mis: 
– lähtub riigi poliitikast 
– käsitleb sõjaks valmistumist, sõjapidamist 
– Määrab kindlaks sõjategevuse peamised suunad 

sõjatandril 
– relvajõudude põhiliikide koostöö alused. 

• Strateegia sisu ja vorm sõltuvad riigi poliitilistest 
eesmärkidest ning tootmise, relvajõudude ja 
relvastuse seisundist. 

[Eesti Entsüklopeedia 8 lk 660]. 

Aga elu pole nii lihtne...

• Sõjanduses on ainult kaks osapoolt

• Ühe vastase jälgimine on kergem kui 
mitme

• Sõjas ei ole teiseks tulemine hea tulemus 
☺
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Mis analoogi kasutada?

• Strateegia on nagu purjetamisvõistlus:
– vastaseid on palju

– võisteldakse “nähtamatul” rajal

– iga võistleja peab otsustama oma tee

– hea/halb positsioon on suhteline 

– füüsiliselt ei ole strateegiat olemas – see on 
kontseptsioon, mida on vaja kogu aeg 
uuendada

Purjetamise võistlusrada
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Imelihtne?

1.

2.

3.

Kas ikka on?
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Eesmärgi saavutamiseks…

• ..on väga palju erinevaid teid.

Strateegia on pidevas 
uuenemises
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Strateegia / arengukava muutmine

• Kõigil neil jahtidel on stardis olles oma plaan
• Nii kui võistlus hakkab on vaja seda korrigeerida 

vastavalt konkurentide tegevusele
• Plaan on vajalik: tegevuse ja tulemuse 

hindamiseks – teie ennetate probleeme, teised 
reageerivad nendele

• Pealegi – kui olukord muutub natuke, siis ei 
viska ju plaani ära vaid korrigeerid

• Mõtle pigem STARTeegia, mitte STRATeegia

Õnn soosib tugevaid ja julgeid
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Äri / valdkonna määratlemine

Oma äri / valdkonna 
määratlemine

• Millises äris me oleme tegelikult? 
Millega me (raha) teenime?

• Miks on äri/valdkonna määratlemine 
nii tähtis? Sest paljud turul olevad 
ettevõtted / organisatsioonid ei ole 
teadlikult otsustanud, millises 
valdkonnas nad tegutsevad.
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Oma äri / valdkonna määratlemine

• Äri defineerimise kolm koolkonda:
– Toote-/teenusepõhine (mida müüme) 

– Kliendi soov / vajadus (kliendi funktsioonid)

– Meie parim (põhi-)oskus/võimalus

• Kuidas määratleda:
– Loetleda üles kõik võimalikud määrangud

– Hinnata kõiki ja valida üks

– ...vaadata kuidas konkurendid reageerivad 

Oma äri määratlemine

• Missiooni sõnastamine:
– Missioon

• Mis on meie üllas eesmärk? 

• Kellele mida ja kuidas pakume?

• Millist (ühiskonna/kliendi) vajadust täidame?
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KELLE 
VAJADUS?

KUIDAS 
TÄIDAME 

VAJADUST?

MIS 
VAJADUS?

Missioon

Missioon kui ühisosa

Oma äri määratlemine

• Visiooni sõnastamine:

• (Soovitud) tulevikupilt n aasta pärast
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Visioon
• Mis eesmärgid on vaja saavutada?

• Millised me soovime välja paista teistele?

• Millised on meie sisemised väärtused?

• Milles soovime olla väga head? 

Visiooni jõud

• Visioon kannab omanike ja juhtide 
(osalejate) ideid ja vajadusi. 

• Visioon innustab paljusid kui ta lähtub 
paljude vajadustest: 
– Innustades motiveerib ta pidevale tulemuste 

saavutamisele ja ületamisele, täitmise 
kvaliteedile, enesetäiendamisele.

• Visiooni kannab juht(kond) oma 
eeskujuga.
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Väliskeskkond

Turu-uuringud, tarbijaküsitlused jmt …

• … on nagu ilmateade 

• mis ei lähe kaugeltki 
mitte alati täppi

• kasuta neid, aga ära 
liialt usalda :-)

• “There is nothing 
more uncommon 
than common sense.”
Frank Lloyd Wright 
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Klient ja tooted

• Kes on meie kliendid:
– Mida nad tahavad meilt?

– Milliseid tooteid ja teenuseid 
kliendid meilt ootavad?

– Mida meie ootame neilt?

Klient ja tooted

• Milline on hea klient?

Hea klient on see, kes hindab 
just seda unikaalset, mida meil 
on pakkuda
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Turg
• Turu suurusest oleneb kui suureks ise 

saame kasvada

• Turu trendidest oleneb meie tulevik

Põhiküsimused:

• Kui suur on turg?

• Milline on turu kasvutempo? 

• Mis seda mõjutab?

Turg. Võimalik ülesanne:

• Kes on meie põhi- / head kliendid:
– Mida nad tahavad / vajavad ?

– Milliseid tooteid ja teenuseid kliendid meilt 
ootavad?

• Kui suur on turu maht?

• Mis on peamised turu trendid ja 
mõjutajad?
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Konkurendid. Vaja teada:

• Kes (mis?☺) on meie suurimad 
konkurendid?

• Milliseid muutusi konkurendid on teinud 
viimase kahe aasta jooksul oma 
teenustes / organisatsioonis

• Milles seisnevad nende eelised? 

• Kuidas erineb meie teenus konkurentide 
poolt pakutavast, meie eelised?

Sisekeskkond
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Kuidas klientide vajadusi 
rahuldatakse?

• Protsesside kaardistamine:
– Äriprotsessid - protsessid, mis toodavad 

rahavoogu või muud otsest 
(konverteeritavat) väärtust

– Tugiprotsessid - protsessid, mis toetavad 
(rahavoo) tootmist 

Struktuur ja personal

• Milline on organisatsiooni struktuur 
ja vastutusvaldkonnad?

• Millised inimesed peavad olema 
võtmepositsioonidel?
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Ressursid

• Milliseid ruume organisatsioon vajab?

• Millist põhivara organisatsioon vajab?

• Millised osapooled (partnerid, alltöövõtjad 
vmt) on veel olulised?

Organisatsiooni kultuur

� Millised väärtused, ootused, uskumused ja normid on 
vajalikud eesmärkide saavutamiseks?
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Hetkeolukord: SWOT analüüs

Strengths Weaknesses

1.

2.

3.

...

1.

2.

3.

...

Opportunities Threats

1.

2.

3.

...

1.

2.

3.

...

Unikaalsus
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Unikaalsus ja tuumkompetents

• Eduks on vajalik eristuda, olla unikaalne. 
Kuidas ja milles oleme kordumatud?

• Mis on meie tuumikkompetents s.t. milline 
meie teadmiste ja/või tehnoloogia kogum 
võimaldab luua klientidele konkreetseid 
praktilisi eeliseid?

Eesmärgid ja tegevusplaanid
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Pikaajalised eesmärgid

Pikaajalised eesmärgid

• Millised on meie pikaajalised eesmärgid?
– Turuosa
– Maine
– ...
– ...

• Mis neist on prioriteetsed?
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Strateegiline trepp

• Strateegilise trepi ülesehitus:
– üldine eesmärk (3-5 a.)

– tagurpidi keskmiste ja lühiajaliste eesmärkide 
juurde

– olevikust liikudes identifitseerida vajalikud oskused 
ja võimed 

– investeerige nende oskuste arendamisse

• Organisatsiooni ST

• Võtmeisikute ST

Strateegiline trepp (2)
2011

2010

2009

Aasta peaeesmärk

Finantseesmärgid

Tegevuse milestone-id

Personal

etc



13.11.2009

23

Lühiajalised eesmärgid

• Millised on meie lühiajalised 
eesmärgid?
– Ühe aasta tegevused, vastutajad ja 

ajakava

– Eesmärgid teenuste (tegevusvaldkondade) 
lõikes

• Pole mõtet niisama mõnda valdkonda 
deklareerida, kui seal midagi ei tehta

Tegevusplaanid

• Milliseid tegevusi tuleb eesmärkide 
saavutamiseks rakendada? 

• Mida need tegevused täpselt sisaldavad?

• Kuidas mõõdame nende tegevuste tulemusi?

• Kes nende tegevuste eest vastutab?

• Millised on tähtajad?

• Milliseid resursse on vaja nende tegevuste 
jaoks?
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Finantsanalüüs

• Millised on püsikulud?

• Millised on muutuvkulud?

• Millised investeeringud on vajalikud?

• Milliseid finantseerimisallikaid 
kasutatakse?

STRATEEGIA  / ARENGUKAVA

Strateegia tähendab 
organisatsiooni kõigi tegevuste 
kombineerimist süsteemi, mis loob 
vajaliku sobivussideme keskkonna 
vajaduste ja organisatsiooni poolt 
kavandatud sammude vahel.
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RIIKLIKUD ARENGUKAVAD

(vt. Lisamaterjal 2)
• Üldjoontes sarnase info kandjad
• Palju pööratud tähelepanu järjepidevuse 

kandmisele ja tulemuste / tegevuste 
hindamisele ning seostele teiste 
arengukavadega

Kiirtöö:

Valime alaliidu arengukava 
minimaalse sisu!

• ... ja märgime selle üles Lisasse 3
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Teooria-osa lõpp ☺

Tööriistad ja protsess
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Tööriistad

• Seminarid
• Ajurünnakud
• Turu-uuringud
• Küsitlused ja intervjuud
• Kirjutamine / dokumendi koostamine

• Abi väljast

Tööriistad: Konsultandi kasutamine
Arukas kui:

• puudub kompetents vajalikus valdkonnas.

• Lühiajaline lisatööjõu või teadmise vajadus.

• Organisatsiooni eelmised analoogsed projektid ei ole 
olnud piisavalt edukad.

• Liikmed / võtmeisikud on eriarvamusel kuidas eesmärke 
püstitada ja milliseid tegevusi teha nende saavutamiseks.

• Ebaselged ootused tuleviku suhtes.

• On vaja teha ebapopulaarset tööd või otsuseid, mida 
keegi teine teha ei taha.
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Tööriistad: Konsultandi kasutamine
Kust leida:

• Vaata Eesti Konsultantide 
Assotsiatsiooni leheküljelt või EAS leheküljelt.

• Küsi tuttavatelt nende kogemusi erinevate 
konsultantidega.

• Vaata internetist konsultatsioonifirmade 
kodulehekülgi.

• Esmase info allikast olulisem on tegelikult 
konsultandi senitehtud tööd

Tööriistad: Konsultandi kasutamine
Kasu saamine:

• Tea mida sa vajad – koosta lähteülesanne. 

• Jagage rollid. Konsultandi roll peaks üldjuhul olema 
värske pilk, kogemuse toomine, süsteemi loomine.

• Aita konsultandil mõista Sinu valdkonda ja senist tegevust

• Jälgi, et sa ei muutuks konsultandist sõltuvaks. Hea 
konsultant aitab organisatsioonil saada iseseisvaks, mitte 
vastupidi.

• Last, but not least - tegele põhjuste, mitte sümptomite või 
tagajärgedega.
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Protsess (1): esmane läbiviimise 
plaan ja kaasamine

• Mitmesse etappi protsess jaotada?

• Keda kutsuda?
• Kuidas kutsuda?

• Kes juhib protsessi?

Protsess (2): 
ajurünnak(ud) ja/või seminarid

• Kus korraldada?
• Kui pikk?

• Kuidas tekkinud info kokku koguda?
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Protsess (3): 
uuringud ja muu info kogumine

• Kes teeb/kogub?
• Kui suures mahus?
• Kes analüüsib?
• Kas järeldused peaks 

kooskõlastama?

Protsess (4): 
dokumendi koostamine

• Kes teeb?
• Kui suures mahus?

– Kas “vihik” või “piibel”?
– Või piisab slaid-show’st?

• Kas keegi peaks “üle kontrollima”?
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Protsess (5): 
arengukava kinnitamine

• Kes kinnitab?
• Millal?

– Kas esitlusest piisab?
– Kas peab käima pikal eel-lugemise 

ringil?

• Kui palju peaks muudatusi sisse 
viima?

Kokkuvõte protsessist:
• Kogu teemade-ringi läbikäimine 

perioodiliselt võimaldab kontrollida valitud 
sihtide vajalikkust ja liikumise parameetreid;

• Kõige lihtsamad küsimused võivad olla 
kõige valusamad – vastake need igal juhul 
ära! Vastasel juhul võite asuda vales 
suunas liikuma

• Pange kogutud info kirja – kirjapandud info 
kipub muutma kuju ja mõtet – saate veel 
ühe vaatepunkti.
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Kokkuvõte: ARENGU VÕTI 

• Organisatsiooni tegevusi peavad toetama 
oskused ja ressursid

• Unikaalsus annab eelised (turul)
• Uusi võimeid / väärtuslikke varasid saab 

arendada mitmel viisil
• Vajalik on inimeste / võtmeisikute 

emotsionaalne pühendumine

Kodutöö: 
• Lugeda tähelepanelikult üle olemasolev 

dokument;
• Planeerida oma organisatsiooni 

arengukava uuendamise protsess;
• Teha kaasatavate nimekiri;

– VÕIMALUSEL ALUSTADA PROTSESSI!

• Visiooni ja missiooni täpsustused (kui on) 
saata elmo@bda.ee
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.. ja nüüd siis tänaseks kõik ☺

Aitäh!
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Uued ideed

Indrek Maripuu
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Einsteini 
hullumeelsuse 
definitsioon: 

jätkata seniste 
tegevustega ning 
oodata samal ajal 
uusi ja paremaid 

tulemusi. 

www.maripuu.eu

Mida siis 
teisiti teha?

www.maripuu.eu

www.maripuu.eu
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• Klassikaline viis on viia 
pabertahvli abil läbi midagi 
mida me nimetame 
ajurünnakuks.

• Ikka ja jälle kuuleme 
kontoris kutset 
tulla ajurünnakule arutame 
mingit „väga tähtsat 
probleemi”. 

• Sageli see annab ka 
tulemusi – saame suure 
hulga ideid...

• ...tuttavaid ideid.

Ajurünnak¿

www.maripuu.eu

• Grupimõtlemine

• Joondumine liidri järgi

• Näiline kaasatöötamine

• Oma vanade ideede 
esitlemine

• ...

• jne

www.maripuu.eu

Miks see kipub nii juhtuma? 
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Kuigi enamus loovaid ideid tuleb 
spontaanselt, ei ole siin midagi pistmist 
juhusega. Hea idee leidmise eelduseks on 
toetav organisatsioon ning süsteemne 
lähenemine ja teadmised.

Center of Creative Leadership partner Stanley S. Gryskiewicz, Ph.D on 

25 aastat uurinud organisatsioone, mis pakuvad töötajatele 

motiveerivat töökeskkonda.

www.maripuu.eu

Ideemäng

Ideemäng on 2x45 minuti kestev 
lauamäng, mis aitab kiirelt leida 
palju uusi ideid. Mäng sisaldab 

erinevaid inspireerivaid, põnevaid 
ja huvitavaid loovuse “tööriistu”, 

mis suunavad osalejaid läheneme 
uue nurga alt. 

www.maripuu.eu
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Miks 
kasutada 

Ideemängu?

Ideemäng...
... “sunnib” kõik osalejaid kaasa mõtlema 

ja kohapeal ideid genereerima.
... välistab võimaluse juhinduda oma 

väljaütlemistes grupi liidri järgi.
... garanteerib suure hulga loovaid ideid.
... aitab välja selekteerida ideed, mis on 

osalejate meelest parimad.

Mille jaoks see 
mäng kasulik on?
Lühike vastus: 
• loovate lahenduste 

leidmiseks ☺
Pikem vastus:
• Mäng on abivahend kõigile 

kellel on vaja uusi ideid 
näiteks tootearenduse, 
strateegia, müügi, 
reklaami, ärimudeli vmt 
valdkonnas. 

• Sobib nii suures kui väikses 
kollektiivis kasutamiseks -
korraga mahub ühe 
mängulaua taha mängima 3-
7 inimest.

www.maripuu.eu
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Tulemus?

Senisest rohkem ja 
loovamad ideed. Mängu 
käigus võrreldakse ideid 
ka omavahel ning 
arendatakse neid ka 
edasi. Lõpptulemusena 
on ka parimad ideed välja 
valitud. 

Erinevus selle koosolekuga, 
mida me tavaliselt 
ajurünnakuks nimetame, 
seisneb selles, et mäng 
sisaldab erinevaid 
loovusele suunavaid 
“töövahendeid”.

www.maripuu.eu

Mängu 2 etappi

• Mängu kestvus maks. 2 
x 45 minutit:
– esimene sessioon: 

ideede genereerimine, 
lahingu pidamine, ideede 
täiendamine;

– teine sessioon: lahingu 
pidamine, ideede 
täiendamine

www.maripuu.eu
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Mänguvahendid

• Mängu alustamisel on igal 
mängijal:
– Punktide lugemise laud
– Pakk post-it pabereid ja pliiats
– Pakk ajurünnaku kaarte
– 1 vaba kaart
– 1 pluss kaart

• Lisaks on laual:
– Mängulaud
– Täring 1-2-3
– Liivakell
– Mängukaardid

www.maripuu.eu

Kõige alus: otsusta mida tahad 
saavutada ehk formuleeri oma küsimus!

a. Milline on kliendikülastus tulevikus?

b. Kuidas peaks toode välja nägema, et oleks 
ostjale atraktiivne?

c. Kuidas saaksime kõik töötajad hingega 
strateegiat ellu viima kaasata?

d. Kuidas saame oma müügitulemusi 
järgmine kuu kahekordistada?

e. Kuidas saaksin ennast paremini müüa?

f. Kuidas saaksime panna kliendid meid 
soovitama oma tuttavatele?

g. Jne, jne.

www.maripuu.eu
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Nagu lauamäng ikka –
veeretame kordamööda 

täringut ja järgime 
reegleid

Täring ja vastavad tegevused mängus

Kõik võtavad ideekaardi ja kirjutavad üles oma uue idee. Idee 
peab olema inspireeritud ideekaardist (idea card). 1 idee 
per paber. Pane idee punktilaua “0” väljale. Aega on selleks 
30 sekundit.

Lahing ehk idee müümine: veeretaja valib ühe oma idee ja 
vastase ning tutvustab kõigile oma ideed 30 sek jooksul, 
vastane tutvustab järgmise 30 sek jooksul enda vabalt 
valitud ideed. Teised mängijad hääletavad võitja, tema idee 
liigub punktilaual järgmisele tasemele. 

Arendamine. Mängijad aitavad a´ 30 sek jooksul, kaotaja ideed 
arendada. Parim saab tasuks vabakaardi (free card).

Vali uuendamise kaart (update card). Tee mida kaart teha 
käsib (mängijaid otsustavad alguses, kas kõik teevad või 
ainult kaardi saaja. Aega 30 sekundit.

www.maripuu.eu

T
ul
e
m
us

tä
ri
ng

ul
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M
ida kaardid tähendavad?

Pildid ja sõnad inspireerivad uusi ideid 
lahenduse leidmiseks. Kirjuta kõik ideed üles 
– halbu ideid ei ole olemas. Sul on neid 
kaarte mängu alguses olemas terve “pakk”. 
Kui vaja, võta juurde.

Kirjuta siia kõik oma ideed, mis ei ole seotud 
mõne kindla ideekaardiga. Kasuta neid ideid 
mängus samamoodi kui kõiki teisi. Joker-
kaardi võib laualt võtta oma idee 
üleskirjutamiseks igal ajal.

Ideede arendamise kaardid on olemasolevate 
ideede edasiarendamiseks. Kaardil olevad 
juhendid põhinevad erinevatel ideede 
arendamise metoodikatel. Võta kaart kui 
täringul tuleb kolm.

Soojenduskaarte võib kasutada enne mängu 
algust - aitavad osalejatel saada loovale 
“lainele” ning tõsta grupi energiataset.

Idea card

Warm up card

Update card

Joker card

www.maripuu.eu

M
ida kaardid tähendavad?

Seda võid kasutada täringu asemel. Ise 
otsustada mis tegevust see tähendab 1, 2 või 
3. Ühte kaarti saad kasutada ühe korra. 
Mängus saad neid endale juurde võita.

Need on näited väljakutsetest, mis võivad 
tekkida. Kasuta neid inspiratsiooniallikana 
oma küsimuse formuleerimiseks mängu 
alguses.

Kasuta seda hoiatuskaardina negatiivsete 
kommetaaride korral. Näita seda sellele, kes 
lubab endale negatiivse kommentaari või 
hinnangu. 1 on kohe mängu alguses sul 
olemas.

Selle külge paned post-it paberiga oma enne 
mängu olemasolnud ideed. Selle võib laualt 
võtta oma idee üleskirjutamiseks igal ajal.
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Kes siis 
võidab?

• Kui aeg on läbi, siis loeb iga mängija oma punktid kokku 
– kõik ideed, mis on väljal “1” annavad ühe punkti, väljal 
“2” kaks punkti jne. Suurim skoor võidab.

• Teine, ja olulisem võitja, on see kellele leitud lahendused 
/ ideed abiks on. See oli ju päris eesmärk. Üldjuhul 
kehtib reegel, et paremad ideed on väljal “3”, siiski on 
erandeid tulenevalt mängu pikkusest ning mängijate 
arvust.

• Mõistlik on peale mängu kõik ideed kokku koguda ja 
arhiveerida hilisemaks analüüsimiseks.
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Täpsem info: 

Indrek Maripuu 

www.bda.ee indrek@bda.ee; +372 50 10 539
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