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ORGANISATSIOONI 

STRATEEGILISE 

ARENDAMISE ALUSED

II päev
BDA Consulting OÜ

Elmo Puidet, Indrek Maripuu

21.10.2009

Saame tuttavaks: Elmo Puidet
• Juhtimiskoolitaja ja 

konsultant 11 aastat

• Praegu juht 
konsultatsiooniäris ja 
tootmises

• Varem juhtinud 
panganduses, 
tootmises, ühiskondlikus 
organisatsioonis
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Saame tuttavaks: Indrek Maripuu
Ettevõtja ja BDA partner

Konsultandina on minu põhifookus
loovus, tasuvusanalüüs ja

ärimudeli arendus. 

Lisaks veel: TTÜ lektor, Keila 
Taastusravihaigla nõukogu 

esimees jne

Täna …. 
• Räägime arengustrateegia 

koostamise protsessist
• Vaatame (äri-)tegutsemismudelit 

alaliidus
• Stsenaariumide analüüs – teha või 

mitte
• Arengustrateegia sügavus – kui 

detailseks minna
• ... Lepime kokku, mis edasi saab
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Meil oli kodune ülesanne:
• Lugeda tähelepanelikult üle olemasolev 

(arengukava) dokument;

• Planeerida oma organisatsiooni 
arengukava uuendamise protsess;

• Teha kaasatavate nimekiri;
– VÕIMALUSEL ALUSTADA PROTSESSI!

• Visiooni ja missiooni täpsustused (kui 
on) saata elmo@bda.ee

Kokkulepitud minimaalne sisu
• Kandev idee:

– Missioon
– Visioon

• Valdkonna trendid, keskkond
– Ka Eestist väljas, suhted teiste liitudega

• Sihtgrupid
– Liikmete ootuste kirjeldus
– Seotud osapooled ja nende ootused

• Organisatsioon ja ressursid
• Pika-ajalised eesmärgid, prioriteedid

– Ka investeeringute vajadus
• ... Lühiajaline tegevuskava / vajadusel /
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Turbostrateegia

XXI sajand
• Muudatuste tempo on 

pöörane:
– 1960-ndatel rääkis USA isa 

oma lapsega 45 minutit 
päevas, nüüd 6 minutit

– 1990-ndate alguses oli 
Eestis üks kohalik telekanal, 
täna...  ....prr, ma pole kokku 
lugenud. 10?

– HP käibest moodustavad 
enamuse tooted, mida aasta 
tagasi olemas polnud

• Muudatused on 
ootamatud:
– Pankadel on raha otsas.
– Parim golfar on juba aastaid 

mustanahaline. 
– USA-l on mustanahaline 

president.
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Ajakirja Fortune uuring
näitab, et vaid 10% 

strateegiatest on selgelt
sõnastatud ja

tulemuslikult elluviidud. 

Veelkordne tõetus, et 
isegi kui

konkurentsistrateegia
formuleerimine on väga
oluline ei garanteeri see 
veel mingeid tulemusi. 

Bain & Co juhtide uuring:

• Üleilmne uuring

• Vastajaid 10 000

• Peamiselt erasektor

• Erineva suurusega 
firmad

• Erinevad tööstusharud



6

Tulemused - keskkond
• Juhid on mures lühiajaliste tulemuste osas, aga 

optimistlikud pikaajaliste eesmärkide osas
– 80% usub, et võidavad majanduslangusest

• Lühiajaliselt on suurimad mured:
– “ebaselged otsustamised ja otsustamatus 

kahjustavad lühiajalisi tulemusi
– 40% usub, et otsused on tehtud lühiajalisi 

finantseesmärke, mitte pika-ajalisi strateegilisi 
eesmärke silmas pidades

– 36% usub, et ei ole pääsu suuremahulistest 
koondamistest; 60% on kas 2008 aastal oluliselt 
koondanud või plaanib seda 2009 aastal teha; samal 
ajal 50% juhtidest usub, et keskenduda on vaja tulude 
kasvatamisele, mitte kulude kärpimisele

Tulemused - keskkond (2)
• 70% usub, et valitsuse regulatsioonid 

ärivaldkonnale kasvavad järgmise viie aasta 
jooksul ning, et praegune langus mõjutab 
tarbijakäitumist minimaalselt järgmise kolme 
aasta jooksul

• Ainult 25% juhtidest usub, et nende valdkonna 
tänased turuliidrid on liidrid ka viie aasta pärast

• 90% usub, et organisatsiooni kultuur on 
tulemuste saavutamise osas sama oluline kui 
strateegia
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Miks pikaajaline plaan sahtlisse 
jääb?

• Lohakus?

• Tüdimus?

• Strateegia on valmimise 
hetkeks juba vananenud ja 
reaalne elu nõuab 
teistsuguseid 
investeeringuid?

Miks see nii on?

• (Väga) pikaajalise planeerimise kuldne ajajärk on 
haihtunud. 

• Maailm muutub väga kiirelt ja selles olukorras ei saa 
lubada endale kuus kuud kestvat planeerimist – vaja on 
oluliselt kiiremat planeerimist ja paindlikku juurutamist. 

• Paindlik on vaja olla selleks, et märgata ja reageerida 
kiiresti ootamatute muutuste korral.
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Kuidas siis tegutseda? (1)

• Planeeri detailselt maksimaalselt ühe aasta tegevusi ja 
planeeri visioon kahes osas – kolme aasta ja kuue aasta 
visioon.

• Strateegia väljatöötamiseks ära kuluta rohkem aega kui 
kolm kuni neli ajurünnakut (ja seda mitte rohkem kui 
nelja kuni kuue nädala jooksul). 

• Pikalt ei tohiks takerduda mingi lisainfo otsimisesse 
ja/või uuringute tegemisesse - kui tegevuse käigus oma 
valdkonda analüüsite, siis on teil enamus infot olemas 
niikuinii ja väikesed kiired info kontrollimised on piisavad. 

Kuidas siis tegutseda? (2)

• Pikaajalised ja põhjalikud uuringud ei loo kiiresti 
muutuvas keskkonnas nii suurt lisaväärtust kui 
palju on nende tegemiseks vaja aega kulutada. 

• Seda peaks kompenseerima pidev 
tegevuskeskkonna monitoorimine ja regulaarne 
strateegia uuendamine:
– minimaalselt üks, paremal juhul kaks korda aastas 

tasuks üheks päevaks maha istuda ja hinnata 
väliskeskkonnas toimunud muutusi ning seda, et kas 
nende valguses oleks vaja oma tegevusi korrigeerida. 
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1. TEGEVUSE 
EESMÄRK

2. TÄNANE 
OLUKORD

3. SOOVITAV 
OLUKORD 

TULEVIKUS

4. TEGEVUSKAVA

1. Tegevuse defineerimine ja pakutava väärtuste sõnastamine.
2. Tänase olukorra kaardistamine.
3. Soovitud tuleviku kirjeldamine.
4. Pt 2ja 3 erinevuste kõrvaldamiseks vajalike tegevuste 

sõnastamine ehk tegevuskava koostamine.

Kokkuvõte

• Planeeri (maks. 3-4 ajurünnakut)

• Teosta

• Kontrolli ja reageeri KOHE

• Uuenda pidevalt (2 korda aastas)
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Tegevuse eesmärk ehk 
tegevusmudel

Kuidas masinavärk toimib?

• Kelle jaoks me olemas oleme?

• Mida nad meilt ootavad?

• Kuidas me nendega suhtleme?

• Milliseid oskusi vajame?

• Milliseid partnereid vajame?

• Mis tegevusi peame tegema?

• Milline on eelarve?
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PAKUTAV 
LISAVÄÄRTUS

KULUDE 
STRUKTUUR

SUHTED 
LIIKMETE JA 

TEISTE 
HUVITATUD 

OSAPOOLTEGA

SIHTGRUPP

VÄÄRTUSE LOOMINE 
EHK TEGEVUSED

TUUMOSKUSED

PARTNERID

TULUDE 
STRUKTUUR

Ülevaade liikmele 
pakutavast väärtusest 

ja toodetest / 
teenustest

Millised on vajalikud 
koostööpartnerid?

Kirjeldab kokkuleppeid, 
ressuresse ja tegevusi, 

mis on vajalikud.

Selgitab liikmesuhete 
juhtimise põhimõtteid  
ja suhete haldamise 

viise

Milliseid rahalisi 
vahendeid on vaja 

infrastruktuuri 
ülalpidamiseks?

Kirjeldab tuluallikaid 
milllest tegevust 
finantseeritakse

Kirjeldab sihtgruppe, 
kellele organisatsioon 

soovib väärtust 
pakkuda

Loetleb üles vajalikud 
intellektuaalsed 
ressursid, mida 

organisatsioon vajab 
selle tegevusmudeli 

teostamiseks

INFRASTRUKTUUR LIIKMEDPAKKUMINE

FINANTSID

Stsenaariumid - ajalugu
• Piisavalt selge tulevikupilt

– Üks võimalik valik (oodatud tulem)

• Alternatiiv-stsenaariumid
– Kaks-kolm võimalikku, millest üks tõenäoline

• Tulevikutrend
– Võimalike stsenaariumide kogum, põhitrend 

sarnane

• Selge määramatus
– Erisuunaliste võimalike tulevike kogum
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Stsenaariumid – vajalik või mitte?

• Finantskriisi mõju – SELGUS:
– Oleme pigem kolmandas või neljandas 

astmes 

– Õppisime, et ühe olulise teguri muutus võib 
paisata kogu süsteemi kaosesse

• Meie riskiteadlikkus on tõusnud

• Vaja on muuta oma strateegiliste 
otsuste tegemise meetodi

Stsenaariumid – mis siis teha?
• Esimesest kuni kolmanda tasemeni on olemas 

tõenäosus, et suudame analüüsida võtme-
väärtusi, turgu
– Bottom-up analysis

• Neljandas tasemes tuleb kaaluda võimalusi, et 
tuleb “pöörata” 180 kraadi või rohkem
– Ei tohi siiski peamise eesmärgi seadmisest loobuda

– Analüüs toimub “tagurpidi” - kaaluda tuleb rohkem 
eeldusi / mõjusid, iga muutus võib viia uue 
stsenaariumini, kus eesmärk täidetakse

– Analoogiad / võrdlus
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Stsenaariumid – mis tingimustel?

• Kui teil on kogemus stsenaariumide 
planeerimisega 

• Kui on võimalik kasutada mõistlikke 
võrdlusi / analoogiaid 

• Kui on piisav ressurss (vajadusel) on-line

planeerimiseks, analüüsiks ja otsusteks

• Tegelikkuse piiravad tingimused ☺

Detailsus ja tegevuskavad

Kui sügavale minna?



14

Kokkulepitud minimaalne sisu
• Kandev idee: Missioon, visioon
• Valdkonna trendid, keskkond

– Ka Eestist väljas, suhted teiste liitudega
• Sihtgrupid

– Liikmed
– Seotud osapooled

• Organisatsioon ja ressursid
• Pika-ajalised eesmärgid, prioriteedid

– Ka investeeringute vajadus
• ... Lühiajaline tegevuskava / vajadusel /

Missioon ja visioon

• Minimaalne:
– Üks lause mõlemat

• Mõistlik:
– Üks lehekülg, et mõlemad ära mahuks

– Sõltub suures osas, kas väärtusi kirjeldatakse 
ka siinsamas ja/või kui lahti peab (peetakse 
vajalikuks) visiooni sisu rääkima
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Valdkonna trendid, keskkond
• Minimaalne:

– Üks lause mõlemat ☺
– 1+1 lehekülge

• Mõistlik:
– Selline maht, mis ei kujune pärast eraldi 

dokumendiks või põhiliseks infoks 
arengukavas

• Maksimum:
– 4 lehekülge

Sihtgrupid. 
Liikmed ja seotud osapooled

• Minimaalne:
– 1+1 lehekülge

• Mõistlik:
– Ootused ja nende täitmine ning seosed 

osapoolte vahel on üks tähtsamaid AK 
osasid

– 2-4 lehekülge

• Maksimum:
– 5 lehekülge
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Organisatsioon ja ressursid

• Minimaalne:
– 1 lehekülg

• Mõistlik:
– Lähtuge vajadustest, nende lahendustest 

(struktuur, infra, koostööpartnerid jne)

– 2-3 lehekülge

• Maksimum:
– 4 lehekülge

SWOT / PEST: 
hetkeolukorra analüüs

• Ühele lehele kokku tabelina head ja 
vead, võimalused ja ohud
– Ka nende võimalikud seosed ja 

vastastikkune mõju
– Riskide maanduse võimalused

• Minimaalne: 1 lk
• Mõistlik: 2-3 lk
• Maksimaalne: 3(4) lk
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Pikad eesmärgid

• Prioriteedid ja vajadusel selgitus 
eesmärkide kohta
– Ärge unustage investeeringute vajadust 

arutada

• Minimaalne: 1 lk

• Mõistlik: 1-2 lk

• Maksimaalne: 3 lk

Lühiajalised eesmärgid

• Ei ole tegelikult enam arengukava 
osa ☺ ... enamasti siiski oodatakse 
et on olemas, vähemalt midagigi
– Tähtis: tegevus, tähtaeg, 

täitja/vastutaja

• Minimaalne: 1 lk

• Mõistlik: nii detailne ja pikk kui vaja
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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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Täname!

Indrek Maripuu

Elmo Puidet

BDA Consulting

www.bda.ee

www.maripuu.eu


