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Meist
• Tegutsemine 2014 aastast

• Kontorid Eestis ja Leedus

• 2022 aastal Euroopa Keskpanga pangalitsents 

• Põhifookus - väikese ja keskmise suurusega ettevõtted

• Koondlaenu portfell 20 miljonit eurot

• Otsustamine koduturul

• Personaalne ja paindlik 
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Mikrolaen 
Hüpoteeklaen 

Faktooring 
Liising 

Garantii
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Finantseeringu leidmine

• Vajaduste kaardistamine
• Finantsaruanded korda 
• Taustakontroll
• Maksuvõlg on kallis laen!
• Omafinantseering
• Avatud suhtlus
• Laenu teenindamine



www.finorabank.eu



Kuidas väikese eelarvega 
targalt turundada?

Diana Taluri
Marketing Sharksi e-äri strateeg ja analüütik  



9



10



11



12



13



14



15



Kuidas leida ajutist 
tööjõudu?

Kristjan Vanaselja
GoWorkabiti asutaja  



9 pilti tööelust



1. pilt: Proloog
Liina, Baltika ja konteinerid



2. pilt
Ehitusettevõte, plaadid ja raha



3. pilt
Turundusettevõte, andmekaevur ja uued kliendid



4. pilt
Trükikoda, hooajalisus ja kiirus



5. pilt
Väsinud omanik, delegeerimine ja tehtud töö  



6. pilt
Ürituskorraldaja, nõme töö ja motivatsioon



7. pilt
Väikepoodnik, tööjõud ja paindlikkus 



8. pilt
Ladu, ootamatu seadusemuudatus ja sildid  



9. pilt
GoWorkaBit, riskid ja eksperimendid



Epiloog

Ära püüa kõike ise ära 
teha

Leia igaks tööks sobiv 
inimene. 

Hoia ennast Aeg on raha 
Vii oma ideed kohe ellu

 Töötajad siis kui vaja

Integreeritud tööjõud
Jäta oma töötajatele 
rohkem aega 
keerukamate ülesannete 
tegemiseks

Katseta
Tuleviku ennustamine on 
üha keerulisem. Proovi, 
katseta ja 
eksperimenteeri

Kaasa töötajad siis kui on 
vaja. Ajutiselt, 
projektipõhiselt, hooajaliselt

Kaasa spetsialiste



TÄNAN!

www.goworkabit.com



Targad IT ja telekomi 
lahendused

Linda Marie Ormus
Tele2 interneti teenuste äri juht  



TARGAD IT JA 
TELEKOMI 

LAHENDUSED SINU 
ÄRILE 

LINDA MARIE ORMUS





–Telekommunikatsiooni 
kogemust üle 6 aasta

Tele2 Interneti teenuse äri juht

–Oma ettevõtmised:
MTÜ Sail United



Kuidas valida partnerit

KUIDAS 
VALIDA IT- 
PARTNERIT



PAINDLIKKUS

–  Otsustusvabadus, 
milliseid teenuseid võtta

–  Kvaliteetne teenus ja 
terve mõistus

–  Äge ja suurepärane 
teenindus
– Avatud suhtlus ja kiire 

probleemilahendus



Kuidas valida partnerit



MÕISTLIK HIND
– Kvaliteetne teenus ≠ üle 

mõistuse kallis



Kuidas valida partnerit



TÄISLAHENDUSED
– Piiramatud täislahendused, 

et saaksid olla nii Eestis, 
Põhjamaades kui ka 
Euroopas mobiilne ja 
piiramatu.

– Turvalisus ≠ luksus





Tööauto: kas omada või 
rentida?

Enn Laansoo Jr
Elmo juhataja



Tööauto: kas omada 
või rentida? 

Autojagamise ja 
elektriautode pioneer



Enn Laansoo, Jr.
CEO, asutaja



Kes on Elmo?

2013a asutatud 
kaugjuhtimise 
tehnoloogia arenduse 
ja keskkonnasõbralike 
autojagamise ettevõte. 
130 sõidukit, üle 20 
000 kliendi

Eesti on väike riik 
ja turul kõva 
konkurents – 
fookus 
efektiivsusel

Suurim 
keskkonnasõbralike 
autopargi valdaja ja 
pioneer autojagamise 
teenuse arendamisel 

Autode ukse ette 
toomine koos 
kaugjuhitava 
tehnoloogiaga 
tõstab autojagamise 
mugavust ja 
võimaldab säästa 
kuludelt

Elmo 
autojagamise 
teenus on 
paindlik



Tööauto “omamise” otsekulu ühes kuus (kuni 
3a vanune auto, bens/elekter 22T/30T eur, 2500km/kuus)

• Liising 300/400eur 

• Liiklus+kaskokindlustused 60/70eur  

• Kütus 200/70eur 

• Hooldus 25/0eur 

• Rehvid 15eur 

• Parkimistasud 25eur 

Otsekulu 
bensiiniautol 
625eur/kuu ja 
elektriautol 
580eur



Aga kaudne kulu tööauto “omamisel” ühes 
kuus?

• Pesu, koristus 20eur 

• Hooldusesse, remonti viimine+toomine ning ooteaeg 
ca 1h/kuus 

• Auto ja varuosade ost ning müügikorraldus 0,25h/
kuus 

• Avarii, remondi perioodi asendussõiduk 10eur 

• (amortisatsioon) 

Otsekulule lisaks 
kaudne kulu ühes 
kuus 30eur ja 
1,25h kellegi 
tööajast



Tööauto „omamine“  
maksab 650-695eur kuus! 



Soodsam ja mugavam on auto jagamine

Arvestatud, et reaalne töösõidu alla kulub ühes kuus 
2500km ja 50h 

• Kliendikaardiga 399eur või nt Teslaga 624eur

Sääst 60%



Ebamugavus versus keskkonnasääst

V



Auto jagamine säästab 60% kuludest ja  
on 10X efektiivsem ressurssi kasutus 

Ka tööautode puhul!



Tellimuse või vaba valikuga 
autojagamine: paindlik ja mugav

• Telli auto sobivaks ajaks ukse ette 

• Pole parkimise ja hoolduse muresid 

• Auto on eelsoojendatud 

• Soodsam kui takso 

• Tänaseks reaalne alternatiiv auto omandamisele 

Üks klikk või 
kalendrikutse



Kaugjuhitava tehnoloogia efektist

7-10 min

• Mugavus ja tõstab 
ressursikasutust täiendav 
10-20% 

7-10 min



SÜDI väikeettevõtete pakkumine: 

soodus -15% renditeenusest kuni 31.03.2023.  
Kood SÜDI15

info@elmorent.ee 

ELMORENT.EE

http://www.elmoremote.com/
http://www.elmoremote.com/


10 maksusoodustust, mida 
väikeettevõtja peaks teadma

Krista Teearu
Raamatupidamisbüroo Robby & Bobby juht



10 maksusoodustust 
väikeettevõtjale

10.03.2023 
Krista Teearu



kümme maksusoodustust

1) sporditoetus 
2) transport ja majutus 
3) autokompensatsioon  
4) kodukontori kulude hüvitamine 
5) töötervishoiuga seotud kulud  
6) töövahendid  
7) lähetused 
8) koolitused 
9) ärikingitused 
10) vastuvõtukulud



1. sporditoetus

• täiendav maksuvabastus  
• ei ole tööandjale kohustuslik, täiendav võimalus 
• sihtgrupiks – töötajad, VÕS-lepingulised, juhatuse liikmed; 

kohustuslik pakkuda kõigile (aga ei pea võrdselt) 
• piirmäär: kuni 100 eurot kvartalis / töötaja / tööandja kohta 
• ei ole üle antav ega edasi kantav 
• koos km-ga 
• otse arve tööandja nimele / majanduskulu aruanne / Stebby 

deklareerida – INF14, 01.02



sobivad kulud

peamiselt: 
1. spordiklubi kuutasu 
2. ravikindlustuslepingu kindlustusmakse 

(boonus: võimalik kompensatsioon üle 10x suurem kui 
kindlustusmakse, muud 1:1)   
• kasuta kindlustusmaaklerit .. lihtsam võrrelda, aga nt: 
https://www.bta.ee/ee/ari/ravikindlustus  
https://www.seesam.ee/ariklient/tervisekindlustus/  
https://terviselahendus.ee/ariklient/ (Confido)

https://www.bta.ee/ee/ari/ravikindlustus
https://www.seesam.ee/ariklient/tervisekindlustus/
https://terviselahendus.ee/ariklient/


2. transport ja majutus

• töötaja (sh juhatuse liige ja VÕS-lepingud) transport kodu-töö-kodu 
maksuvaba (sh autokompensatsioon) 

• ühistransport võimatu või ebamõistlikult pikk aeg 
• puudega töötaja 

• töötaja (sh juhatuse liige ja VÕS-lepingud) – ühistranspordi piletid 
• ainult töölepinguga töötaja transport 

• elukoht asub vähemalt 50km kaugusel või 
• tööandja korraldatud transport vähemalt 8-kohalise sõidukiga (kaugus pole 

määrav) 
• ja majutus – töökoht on vähemalt 50km kaugusel, töötajal ei ole lähemal 

asuvat kinnisvara, max 200 eurot/kuus Tallinn/Tartu, mujal max 100 eurot 
https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/tulumaks-ja-sotsiaalmaks/erisoodustused/
toolepingu-alusel-tootava-tootaja-transport 

https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/tulumaks-ja-sotsiaalmaks/erisoodustused/toolepingu-alusel-tootava-tootaja-transport
https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/tulumaks-ja-sotsiaalmaks/erisoodustused/toolepingu-alusel-tootava-tootaja-transport


töölepinguga töötaja transport

kui töölepinguga töötaja elukoht asub vähemalt 50km kaugusel, 
sobivad kõik variandid - maksuvabalt 
• kasutatakse tööandja omandis või valduses olevat sõiduautot 
• hüvitatakse transpordi kulud kuludokumendi alusel sõltumata 

transpordiliigist  
• töötaja kasutab isiklikku sõiduautot – autokompensatsioon või 

kulutsekid



3. autokompensatsioon ja parkimine

• tööga seotud sõidud 
• kodu-töö-kodu ei ole töösõit (v.a järgnevad erandid) 

• kodukontor-klient-asjaajamine on töösõit 
• kodu-klient on töösõit 

• autokompensatsioon 
• tööga seotud sõidud Eestis, välislähetusse oma autoga 

• Bolt/Uber/takso  
• küsi kuuarve 
• töösõidud – km tagasi kui nõuetele vastav arve 

• parkimine – tööga seotud parkimiskulu maksuvaba, töökoha 
parkimismajas maksustatav



autokompensatsioon

• vormistamine 
• juhatuse otsus 
• koopia tehnilisest passist + vajadusel volitus 
• igakuiselt autopäevik – ainult töösõidud 

• piirmäärad 
• 0.3 eurot/km, töösõidud 
• 335 eurot kuus + lähetuste sõidud dokumentide alusel 

• maksud 
• piirmäära ulatuses maksuvaba 
• kord aastas deklareerida, INF14, 01.veebruariks 

https://pilvebyroo.ee/isikliku-auto-kasutamise-huvitis/

https://pilvebyroo.ee/isikliku-auto-kasutamise-huvitis/


4. kodukontor
• proportsionaalselt kasutatava pinnaga 
• sobivad kulud: 

• remont, 
• mööbel, 
• enamus kommunaalkulusid,  
• valveteenus, koristusteenus,  
• internet, telefon 
• üür 

• ebasobivad kulud: 
• kortermaja remondifond,  
• laenumaksed, intressid 

• kompenseeritavad kulud fikseerida lepingus 
• kuludokumendid + kuluhüvitisnõue



5. töötervishoid

• maksuvaba: seaduses ettenähtud töötervishoiukulud 
• tervisekontroll (riskiallikaks ka kuvariga töötamine ja sundasend), 

sageduse ja ulatuse määrab töötervishoiuarst 
• töötervishoiuarsti poolt soovitatud täpsed protseduurid (nt 10x 

massaaži) – ei ole tööandjale kohustuslikud, aga makse ei lisandu 
• nägemiskontroll ja prillikompensatsioon 

https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/tulumaks-ja-sotsiaalmaks/
erisoodustused/tootervishoid 

https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/tulumaks-ja-sotsiaalmaks/erisoodustused/tootervishoid
https://www.emta.ee/ariklient/maksud-ja-tasumine/tulumaks-ja-sotsiaalmaks/erisoodustused/tootervishoid


prillid

• nägemiskontroll ja prillikompensatsioon 
• 50% maksuvaba kui tööst üle poole on seotud kuvari kasutamisega ja 

prille ei pea tööle jätma 
• varem: ainult töötervishoiuarsti kontroll ja retsept, nüüd ka 

silmaarsti ja optometristi retsept 
• riskianalüüs ja tegevuskava aitavad vajadusel tõendada kulusid 

• Maksuamet kinnitas, et samad reeglid ka teistele, kel tööks prille 
vaja – nt õmblejad, autojuhid



tööriietus

• töötervishoiu seadus kohustab tööandjat andma töötajale 
vajadusel tööriietuse 

• tööriietuseks loetakse ja maksustamisele ei kuulu kindlasti: 
• vormiriietus (nt tellerid, müüjad, haiglatöötajad),  
• välitingimustes töötavate töötajate eririietus (nt metsamehed, 

ehitustöölised) 
• tööriietust kasutatakse ainult töökohal, tööandja peab tagama 

riiete vahetamise võimaluse ning tööriiete pesemise võimaluse 
• tavaline kontoririietus, peoriided, esinemisriietus – erisoodustus



6. töövahendid

• tööandja peab tagama töövahendid, aga tase võib olla erinev 
• ei ole maksustatav, aga võib olla töötaja poolt hinnatud 

• sülearvuti võib maksta nii 200 kui 2000 eurot  
• mobiiltelefon võib olla reaalselt vajalik või mitte 
• mobiiltelefon võib maksta 100 või 1000 eurot 
• mobiiliarvel võib olla limiit või mitte



7. lähetused

• tööks vajalik lähetus, sh koolitused 
• sõidukulud, majutuskulud (ei ole piirmäärasid)  
• päevaraha (välislähetuses, kuni 50 eur/päev) 
• lisaks – reisikindlustus, parkimine, autorent, isikliku auto 

kasutamise kulud – ainult dokumentide alusel 
• toitlustus – maksustatav (erand: hotelli hommikusöök) 
• tõestamine 

• faktiline - käisin lähetuses – pardakaardid, kohapealsed ostud 
• sisuline - ettevõtlusega seotud – mida eksootilisem reis, seda 

põhjalikum tõendamiskohustus



lähetuse pikendamine

• nädalavahetuse eest tuleb maksta nii päevaraha kui 
majutuskulud (kui jääb tööpäevade vahele) 

• töötaja soovib mõne päeva sihtkohas puhata oma puhkuse 
arvelt 

• tagasisõidukulud jäävad ettevõtte kuluks, eeldus: hind ei ole kallim 
• päevaraha ja majutuskulu nende päevade eest (maksuvabalt) tasuda ei 

saa  
• ainult puhkusereis – täies ulatuses erisoodustus



8. koolitused

• tööandja kohustus: 
• peab tagama töötajale tööalaste teadmiste ja oskuste arendamiseks 

tööandja ettevõtte huvidest lähtuvad koolitused (TLS § 28 lg 2 p5) 
• (suvaline) tasemekoolitus – tasuline õppepuhkus 

• tööandja võimalus – maksuvaba: 
• tööga seotud tasemekoolituse õppemaks (aga mitte sellega seotud 

lähetuskulud); tuleb deklareerida INF14 
• erialased koolitused, sh välismaised konverentsid, sh seotud 

lähetuskulud 
• erialane (sõltuvalt ametist) ka: juhtimine, enesejuhtimine, turundus, finants, üldine 

majandusvaldkond 
• ebatavalisem kulu nõuab suuremat tõendamist



9. ärikingitused

• reklaami eesmärgil tehtud kingitus (TuMS §49 lg 1) 
• tavaliselt - reklaampastakas, kruus, fliis, hiirematt .. 

• reklaamiseadus 
• reklaam – teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu 

eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, 
ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise 
eesmärgil; 

• maksuvaba: asja käibemaksuta väärtus 10 eurot, iga asi eraldi 
• käibemaksuta ka siis kui ettevõte ei ole km-kohustuslane! 

• kui asja hind üle 10 euro, siis terves ulatuses maksustatav  
• logo lisamise tasu ega pakendamine ei ole maksustatav



10. vastuvõtukulud

• külaliste või äripartnerite  
• toitlustus, majutus, transport, meelelahutus (TuMS §49 lg4) 

• ärilõunad, kino, teater, jõuluõhtud .. 
• maksuvaba piirmäär: 

• 32 eurot kuus + 2% deklareeritud brutopalkadest,  
• kumuleeruvalt kalendriaasta jooksul 

• tuleb deklareerida TSD lisa 5 
• üle piirmäära maksustatav tulumaksuga



kokkuvõte

• Eestis maksusoodustusi vähe, vali sobilik, kasuta! 
• täna 16.45-17.15 töötuba, tule ja küsi 
• loe igasugu kasulikku infot Robby&Bobby blogist: 

https://robbybobby.ee/blogi/ 
• telli omale tasuta Maksude ABC e-raamat: 

https://robbybobby.ee/maksude-abc-tellimine/ 

https://robbybobby.ee/blogi/
https://robbybobby.ee/maksude-abc-tellimine/


Kuidas hoida energiakulusid 
kokku? 

Deepak Ahluwalia
Eesti Energia uute teenuste juht



Deepak Ahluwalia 
Eesti Energia uute teenuste juht

Kuidas hoida energiakulusid kokku?



Kuidas toimib "vana" elektrimaailm?

TSENTRALISEERITUD 
TOOTMINE

PÕHIVÕRK

TAASTUVENERGIA 
TOOTMINE

JAOTUSVÕRK

MAJAPIDAMISED



TSENTRALISEERITUD 
TOOTMINE

PÕHIVÕRK JAOTUSVÕRK

MIKROVÕRK

TAASTUVENERGIA 
TOOTMINE

STATSIONAARSED  
SALVESTID

SAGEDUSE JUHTIMINE, 
SÜSTEEMITEENUSED

KOORMUSE 
JUHTIMINE

PAINDLIK 
TÖÖSTUS

TARK KODU

TARK  
LAADIMINE

ELEKTRIBUSSID

(ISESÕITVAD) 
ELEKTRIAUTOD

TARGAD 
HOONED

TARK 
LINN

VIRTUAALNE 
ELEKTRIJAAM

Tuleviku energiamaailmas 
muutuvad kliendid 
paindlike varadega osaks 
energiasüsteemist

Tulevikuvisoon: energiakulu ja tarbimise juhtimine 



TEENUSED

Päikeselahendused 
Koos salvestusega

Kiire internet

Elektripaketid

Elektriautode 
laadimislahendused

Soojus- ja 
jahutuslahendused

Elektritööd

Valgustuslahendused

Tarbimise tark juhtimine

TOOTMINE

Päikesepargid Tuulepargid Hüdroelektrijaam

Soojuselektrijaam Vedelkütuste  
tehas

Koostootmisjaamad

Koostootmisjaamad Pelletitehas

Tuulepargid

Päikesepargid

Oleme rahvusvaheline 
energiapartner  
Pakume inimestele kasulikke ja mugavaid 
energialahendusi ning toodame energiat aina 
keskkonnasäästlikumalt.





Elektri börsihind EUR/MWh kohta
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Võimalik teekond energiaefektiivsuseni

Loome individuaalse  
tegevusplaani

Vaatame üle elektriostu 
lahenduse

Paigaldame 
päikeselahenduse: 

kuni poole väiksemad 
elektriarved

Uuendame 
sise- ja välisvalgustust: 

50-80% säästu

Elektrifitseerime 
autopargi: 
50-60% vähenenud 
opereerimise ja 
kütusekulud

Paigaldame 
efektiivsed küttelahendused: 

võrreldes elektriküttega 
kuni 3,5 korda säästu

Samm 1 Samm 2 Samm 3

Samm 6

Sa
m

m
 4

Sa
m

m
 5



Tark investeering 
rohelisemasse tulevikku

Päikeseelektrijaam 
võib vähendada 
elektriarvet ligi
poole
võrra

Täna saavutavad päikeseenergialahendusega kõige suurema võidu need, kes tarbivad  
päikesepaneelidest tuleva toodangu ise kohapeal ära.

Töös on 110 projekti 
koguvõimsusega 16 MWh.

Oleme äriklientidele ellu viinud 210 
projekti koguvõimsusega 120 MWh.



Päikeselahendus 
Tark investeering rohelisemasse tulevikku

Kõige keskkonnasõbralikum energia 
Päikesest elektrit tootes vähendad ökoloogilist jalajälge, annad 
panuse keskkonna hoidmisesse ning oled teistele eeskujuks. 

Suurendate kinnisvara väärtust 
Investeering paneelidesse on püsiva ja kindla tootlusega, 
parandab hoone energiamärgise klassi ning suurendab 
turuväärtust. 

Vähendate üldelektri ehk üldkasutatavate 
ruumide tarbimise kulusid 
Säästate nii elektri-, võrgutasu kui ka riiklike maksude arvelt, 
saate ülejäänud elektri võrku tagasi müüa.  



Sääst elektrikuludelt ja 
parem elukeskkond

Vähenda valgustuskulu ca 

60%

Valgustusega seotud elektrikulud võivad moodustada märkimisväärse osa igakuisest elektriarvest. 
Valgustuslahenduse uuendamine võib samas tuua kaasa arvestatava rahalise säästu, võimalik kuni 
60% väiksem valgustusele kuluv elektriarve. Pakume valgustuse uuendamist kuumaksena 
täisteenuslahendusena ehk puudub vajadus omapoolseks esmainvesteeringuks.



Soojuspumbad 
Kuluta üks osa energiat ja saa vastu viis osa

Kohene sääst 
Võrreldes elektriküttega võimalik kokku hoida kuni 80% 
 
  

Soodne ja kiire kasutuselevõtt 
Paigaldus võtab keskmiselt aega vaid 1-2 päeva

Ohutu ja mugav 
Unusta küttepuud, suits, korstnad ja tuhk - soojus tuleb 
ühe nupuvajutusega

Keskkonnasäästlik kütteviis 
Soojuspump on väga energiasäästlik ja seega loodussõbralik 
valik, kuna aitab vähendada sinu keskkonnajalajälge 



Meie eesmärk on aidata oma klientidel 
liikuda rohelisema transpordi poole

Luues elektriauto omanikele mugava 
ja ühtse laadimiskogemuse – 
kodus, tööl või teel ning 
vähendades auto omamise 
kogukulusid.
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Tulevikutransport on 
elektriline
Elektriautod on 
bensiiniautodest 3 korda 
efektiivsemad
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Avalik laadimine ärikliendile 
Terviklik teenus laadijast mobiilirakenduseni

Suurim laadimistaristu Eestis 
Kaasaegseim laadimislahendus 
 
  

Pane enda asukoht raha teenima 
Liitu suurima laadimisvõrguga Eestis

Suurem külastatavus põhiärile 
Laadimispunkt toob elektriauto omanikest külastajaid

Positiivne ja roheline mainekuvand 
Panusta elektrilisse revolutsiooni luues laadimisevõimaluse oma 
töötajatele ja klientidele 



Tark laadimine ärikliendile 
Terviklik teenus laadijast mobiilirakenduseni

Tulevikukindlad laadimisseadmed 
Targad ajastatavad laadijad 
 
  

Hoia laadimiselt kokku 
Börsi vastu ajatatud laadimisega hinnasääst ligi 50%

Mobiilirakendus 
Mobiilirakendusest laadija juhtimine 

Täisteenus A-Z 
Laadijate paigaldus, tarbimisraportid, klienditugi, hooldus 



Meie eksperdid aitavad Sind!
Osale paralleelsessioonidel: 

Saal 2: kell 15:15-15:45 
Saal 2: kell 15:45-15:15

Elly Künnap

Tarmo Tambur



Aitäh!



Inspiratsiooniettekanne: 
kuidas väikeettevõtja oma 
riigi asutas

Priit Villemson
Viirelaiu Vabariigi President





Viirelaid - hüljatud väikesest maalapist unistuste sihtkohaks 

 
Lugu sellest, et kuidas saada endale saar. See räägib sellest 
kuidas juhtus nii, et ühest väiksest saarest Eestis sai paljudele 
unistuste sihtkoht.  See on lugu sellest, mis juhtub kui visata 
Hunt Kriimsilm oma 9-nda ameti juurde ja ta alustab taastama 
kohta, mis ei ole selleks ette nähtud. Sellel teekonnal on Priit 
läbi elanud nii õnne kui õnnetust aga kõigest on ta välja 
tulnud ja jätkab seda reisi läbi elu.Viirelaid pole lihtne koht kus 
alustada oma äri. Logistiliselt keerulise kohapeal ja meri ei ole 
Tallinn-Tartu kiirtee kus kõik liigub kui kellavärk.  Sellel teekonnal 
on olnud palju raskusi aga jätkuvalt paljud soovivad külastada 
Viirelaidu. Viirelaiust on tekkinud Eesti oma paradiisisaar kuhu 
inimesed tulevad hea meelega. See on teinud Viirelaiust isegi 
raskel koroona aastal eduka koha kus suudeti müügitulu 
suurendada kuigi aasta varem oli hooaeg sisuliselt 100% välja 
müüdud.



Viirelaid 2013



Viirelaid 2013



Viirelaid 2022



Viirelaid 2016



Kuidas me 
siiski 
alustasime 
aastal 2016?



KUIDAS ALUSTADA EDUKAT TURISMI ÄRI?

�NULL KOGEMUST TURUNDUSES 
�NULL EELARVE ALUSTAMISEKS 
�NULL % AIMU TURUNDUSEST 
�VÄGA KEERULINE ASUKOHT 
�PUUDUS PÜSI ELEKTER, VESI JNE



Viirelaiu 
Saatkond 
2022



http://drive.google.com/file/d/1Z1Z0PXPx6T_39bvKg91Hkjy-39A54HqH/view




Vestlusring: lahendused 
väikeettevõtete probleemidele

Kertti Viru,  Juuksurite ühendus
Rebecca Liis Armus, Armus raamatupidamisbüroo
Siiri Tiivits-Puttonen, Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon

Jörgen Kohal, Poke Bowli kaasasutaja 



Naised ettevõtluses –  

ROHELINE JA HOOLIV MAAILM  

2023 

„Praktilised rohetööriistad väikeettevõtjale“ 

Roheliselt on võimalik!



Mida Sina saad oma ettevõtte jalajälje vähendamiseks ära teha?
EENA rohejuhend – www.eena.ee 

1. Alusta oma tiimi suhtumisest ja kaasa neid 
muutustesse.  

2. Hinda oma äri mõju keskkonnale 

3. Uuenda äriplaani– kirjuta oma äriidee roheliseks 

3. Tagamaks ettevõtte keskkonnasäästlikkuse tuleb 
luua keskkonnajuhtimissüsteem (EMS) 

4. Tutvusta oma tegevusi kliendile – tõsta ka tema 
teadlikkust 
5. Liitu kogukondadega, kes tegutsevad sama 
eesmärgi nimel Liitu FB #naisedettevotluses ja ka 
samanimelise grupiga 

Tule EENA rohehäkatonidele 
www.eena.ee/sundmused 

1. Mis energiat kasutad?  
2. Veekasutus, kas on 

kemikaalid, palju kasutad, 
heitvee süsteem 

3. Jäätmekäitlus - mis tekivad 
ja mida nendega tehakse. 
„zero waste“ mõtteviis 

4. Toote ja teenuse elutsükli 
mõju mõõde. 

5. Materjalid ja pakendid- mida 
kasutad. Woola, Ringkarp, e-
äri ringsüsteem 

6. Digitaalne jalajälg – selle 
vähendamine 

7. Taaskasuta! 

mailto:https://bpw-estonia.ee/wp-content/uploads/2022/04/Rohejuhend_Naised-ettevotluses_roheline_-ja_-hooliv-maailm_EEENA_2022.pdf
http://www.eena.ee/sundmused




www.eena.ee 

Roheliselt on võimalik!

http://www.eena.ee/

