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Miks inimesed teevad seda, 
mida nad teevad ?

• Kuidas panna inimesed tegema seda, 
mida me tahaksime, et nad teeksid?

• Kuidas tuua investoreid?
• Kuidas suurendada kasumit?
• Nii et kõik osapooled oleksid rahul?
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Imagoühiskon

• Soome kommunikatsiooniprofessor 
Jaakko Lehtonen nimetab praegust aega 
imagoühiskonnaks.

• Imago on subjektiivne teadmine, mis meile 
kiiresti ütleb, mis miski on.

• Tartu - väike kausikujuline kaluriküla.
• Tallinn - kiire, külm linn, kust ei ole vaja 

väljuda
aune@suhtekorraldus.ee 3



aune@suhtekorraldus.ee 4

TEGELIKKUS JA PILDID MEIE 

PEAS

2. Neid konstruktsioone on hakatud    
pidama tegelikkuseks endaks

3. Imago on oluline teave maailmast
imago korrastab meie teadmisi maailmast

1. Imago on muutunud môtlemise vahendiks



No ja mis siis?

• Inimesed suhtuvad ümbritsevasse 
maailma vastavalt kuvanditele, imagotele 
oma teadvuses.

• Ostame siis endale positiivse kuvandi.
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Imago tekib kolme teguri mõjul

Imago

KogemusKogemus

Teiste
tekst
Teiste
tekst

Meie juttMeie jutt
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• Kuvand
• Käitumine
• Väärtuse kasvatamine
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The Country RepTrak® Pulse 

• Maa maine analüüsimisel kasutatakse 17 
omadust, mis grupeeruvad 3 faktorisse.

• Arenenud majandus
• Ahvatlev keskkond
• Efektiivne valitsus
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Mis juhtus Hispaanias

• 62% Euroopa riikide vastanutest arvas, et 
kataloonia sündmused mõjutavad 
Hispaania kuvandit negatiivselt

• Kõige suurem maine langus oli Saksamaal 
ja Prantsusmaal

• Üks olulisemaid seoseid maine langusega 
oli  vähenenud investeerimisvalmidus 
teistes Euroopa maades
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Maailma mainekaim maa?

• 55 suuremat riiki GDP järgi
• Esikümnes: Kanada, Šveits, Rootsi, 

Austraalia, Uus-Meremaa, Norra, Soome, 
Taani, Holland, Iirimaa.

• Kanada kõrgeimad punktid: turvaline, 
eetiline, efektiivne valitsus, progressiivne 
majanduspoliitika, köitev elustiil, 
vastutustundlik partner, soodus 
ärikeskkond

aune@suhtekorraldus.ee 10



• Positiivne rahvusvaheline maine on riigi 
oluline vastutus

• Kõige suuremad mainekaotajad USA, 
Inglismaa. Investeerimisvalmiduse langus 
kõige suurem.

• Kõige suurem vahe sisemise  kuvandi ja 
avaliku kuvandi vahel: Venemaa, USA, 
Türgi.
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Valmisolek investeerida

• Šveitsi, Rootsi, Jaapan, Kanada.
• Tänapäeval pole paljudel ettevõtetel 

kindlat seost reaalse kohaga, kodumaa on 
internet.
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• Mainet aga mõjutavad reaalsed paigad. Nii 
kukkus Facebooki maine oluliselt seoses 
väidetava Venemaa sekkumisega USA 
valimistel. Analüütikud hindavad, et 
Facebook on kaotanud kontrolli oma 
korporatiivse narratiivi languse üle.
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Maailmapanga uuring

• Reputation Institute analüüsis avalikku 
arvamust, Maailmapank 750 suurinvestorit

• RI küsitlused 2017 Maailmapank 2016
• Poliitiline stabiilsus, turvalisus, kõrvuti 

stabiilse seadusandlusega ületavad 
kaugelt maksusüsteemi ja tööjõu kulutuste 
olulisuse.
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• Uuringute tulemused ei erine oluliselt 
selles osas, mis mõjutab investori otsust.

• Tulemused erinevad ajaliselt.
• 2016 said suuremaid välisinvesteeringuid 

Hiina, Inglismaa ja Ameerika.
• 2017 küsitluses vähenes valmisolek 

investeerida kõige rohkem just Inglismaal 
(Brexit) ja Ameerikas (valimistulemused)
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• Miks on IPO Silicon Valleys lihtsam kui 
Tallinnas?

• Põhjus on made-in efekt.
• Tänapäeval on maa mõju tihti kinni vanas 

stereotüübis.
• Maa mõju on suurem kestvuskaupadel ja 

luksuskaupadel ning investeeringutel.
• Maa efekt ei sõltu vanusest ega soost.
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Hakkame sättima
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Hakkame sättima

• Kolmnurk tipuga üles poole sisendab 
kindlustunnet, olles läbi aegade olnud 
mehelikkuse sümbol.

• Selle sees õilmitsev lehemotiiv seevastu 
sümboliseerib looduse naiselikku alget.

• Mis valdkonna investor sellest elevile 
läheb?
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Pane head inimesed endast hästi rääkima

• Kõik Eesti raha, mis tahab kasvada, on 
siia oodatud. Narva ehitame üles, nii 
majanduslikult kui kultuuriliselt. 
Sadamatele ja Jõhvi ning Narva 
lennujaamale anname eluõiguse. 
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Paldiski kui vaese mehe Ida-Viru?

• Töökohtadega tulevad ka uued korterid ja 
majad. Muuseas, Ida-Viru rahvas ütles, et 
andke see tselluloositehas ometi meile! 
Jõhvis kogunenud idavirukad leiavad, et 
tark töö toob nutikat raha ja loob 
hinnatavat heaolu.
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• Piirideta Paldiski.
• Investeeringud aastast  1718.
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Küsimused?
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