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2000  avati esimesed e-poed Eestis  
 
2008  loodi grupi entusiastide poolt MTÜ Eesti E-kaubanduse Liit 
 
2009  astusid liitu esimesed e-poed 
 
2010  hakati väljastama usaldusmärgist “Turvaline ostukoht” 
 
2017  Eestis hinnanguliselt 4000 e-poodi 
 
2016  liidul on 187 liiget ja 80 usaldusmärgise kandjat 
 
 

E-kaubanduse lähiajalugu  



 
 
 

Liidu prioriteedid 2016. aastal  



•  E-kaubanduse mõisted ja statistika. 

•  Mida tarbija e-kauplejalt ootab? 

•  Mida e-kaupleja peab teadma? 

•  Kas klient on kuningas? 

Ettekande teemad 



 

E-KAUBANDUSE MÕISTED  
JA STATISTIKA 

 
 



 
E-kaubandus - kauba või teenuse müügiks pakkumine ja müük internetis ilma 
osapoolte üheaegse füüsilise kohalolekuta. 
 
E-äri - ettevõtte juhtimine elektrooniliselt, toetades IKT abil erinevaid 
organisatsiooni eesmärke. 
 
u  business-to-business (B2B) ehk ettevõttelt-ettevõttele äritegevus (näiteks 
ettevõtete vahelised logistikakeskkonnad, hulgimüük jne)   
 
u  business-to-customer (B2C) ehk ettevõttelt-kliendile äritegevus (näiteks 
jaemüük internetis e-poodide vahendusel, turismiteenused, piletite müük jne)  
 
u  customer-to-customer (C2C) ehk tarbijalt-tarbijale äritegevus (näiteks 
kuulutusteportaalid, kus eraisikud müüvad kasutatud kaupasid) 

E-kaubanduse mõisted  



E-kaubandus Eestis kasvab kiiresti 

Globaalne e-kaubanduse maht: 2016. a. 1,8 triljonit EUR, 2019. a. 3,6 triljonit EUR 



 
u  Eestis hinnanguliselt üle 4000 e-poe, EMTAK 47911 tegevusalal kokku 2614 
ettevõtete (Äriregister, juuni 2016) 
 

u  Keskmiselt müüb e-pood kaupasid ca 58 000 euro eest aastas (2016) 
 

u  87.2% Eesti elanikkonnast vanuses 16-74 kasutab internetti (839 600 in) 
 
u  Üle 543 000 isiku ehk 65% vanuserühmast 16-74 on kasutanud e-kaubandust 
viimase 12 kuu jooksul  
 
u  83% ostsid kauba/teenuse Eesti müüjalt, 41% Euroopa Liidu ja 38% muude 
riikide müüjalt 
 
u  Müügituli kasvas 2016. a. 10% (jaemüük 4%), kokku 174,9 miljonit eurot 
(jaemüük 6,32 miljardit eurot) 
 
u  Jaemüük posti või interneti teel osakaal jaekaubandusest 2,8% 
 
 
 
 

Eesti e-kaubandus arvudes  



 

MIDA TARBIJA E-KAUPLEJALT  
OOTAB? 

 
 



Milliseid kaubagruppe Te olete ostnud interneti vahendusel viimase aasta 
jooksul (või pikema perioodi vältel, kui viimasel aastal oste ei olnud)? 
n=1090 
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*E-kaubanduse Liidu tarbijauuring 2016 



Milliseid kaubagruppe Te olete ostnud interneti vahendusel viimase aasta 
jooksul (või pikema perioodi vältel, kui viimasel aastal oste ei olnud)? 
n=1090 

*E-kaubanduse Liidu tarbijauuring 2016 



Millised on internetist ostmise peamised eelised tavapoega võrreldes? 
n=1090 
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Millised on internetist ostmise peamised puudused/takistavad tegurid 
tavapoega võrreldes? 
n=1090 
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u soodsat hinda 

 
u kiiret ja tõrgeteta tellimist 

 
u suurt kaubavalikut 

u toimivat otsingusüsteemi 

u lihtsat tagastamist 

 
 

Mida tarbija e-kauplejalt ootab? 



 
u kaup on kallim kui tavapoes/konkurendil 

u pikk tarneaeg 
 
u tagastamine on väljakutse 

 
u postikulu on kõrge 

u näotud pildid, puudulik tooteinfo 
 
 

Tõsine turn-off 



 
u küsi tellimuse kinnitust/arvet 
u tee ülekanne juriidilisele isikule/FIE-le 
u tundmatule kauplejale maksa krediitkaardiga/PayPaliga 
u Google pole kõikvõimas – värskelt loodud petturi koduleht 

on veatu ja info tema kohta puudub 
 
Kui kaup on käes 
u kui tagastad kasutatud kauba, arvestab kaupleja väärtuse 

vähenemise 
u mõlemad pooled peavad lepingut täitma – hoia ja hoolda 

oma toodet  
 
 

Mida tarbija peab teadma? 



 

MIDA E-KAUPLEJA PEAB TEADMA? 
 

 



 
u  võlaõigusseadus 

 
u  tarbijakaitseseadus 

u  kaubandustegevuse seadus 
 

u  isikuandmete kaitse seadus 
 

u  elektroonilise side seadus 
 

u  tsiviilseadustiku üldosa seadus 

u maksuseadused 
 
 

Millised seadused reguleerivad? 



Müügitingimused paberist ja punaselt 

Tarbija ostab e-poest kauba 

Kaup on laos Kaup ei ole laos 

Toimetatakse lubatud 
tähtajal, hiljemalt 30 päeva 

Tagasimakse esimesel 
võimalusel, max 14 päeva 

Kõigile meeldivad kingitused,  
üllata ostjat! 



Kaup jõudis tarbijani 

Meeldib, jätab endale 

Küsi tagasisidet/toote 
arvustust max  
nädala jooksul 

Saadab avalduse 14 päeva 
jooksul kättesaamisest 

Ei meeldi, tagastab 

Müügitingimused paberist ja punaselt 

Tagasimakse 14 päeva 
jooksul arvates avaldusest 

Kiirus loeb! Kättetoimetamiskulu maksab 
kaupleja, tagastuskulu tarbija 

(kinnituskiri) 



Müügitingimused paberist ja punaselt 

Kaup läks katki 

Kaupleja tõendab 6 esimest kuud 

Müügigarantii 

Tootja süü Pole tootja süü 

Kirjalik vastus 15 päevaga 

Tarbija tõendab 1,5 aastat 

Pretensiooni esitamise õigus 
2 aastat (2 kuu jooksul) 

Kaup tarbijale tagasi Asendamine,  
parandamine 

Raha tagasi 14 päeva 
jooksul 



Müügitingimused paberist ja punaselt 

Vaidluste lahendamine 

EL piiriülesed  
kaebused Tarbija  

kahjuks 

Otsuse täitmiseks  
30 päeva 

Tarbijavaidluste 
komisjon 

www.komisjon.ee 

ODR-platvorm 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/   

 

Maakohus  
(Harju, Viru, Tartu, Pärnu) 

Tarbija  
kasuks 

Täidab Ei täida 

Maakohus 

Must nimekiri 



Mida saab paremini teha? 

ü  Tee tekstid inimsõbralikuks!  
 

Näide: õigus nõuda ettemaksu vs palume tasuda ettemaks; 
kohustatud tagastama vs palume tagastada jne; 
 
ü  Ära solvu tagastamise peale; 

ü  Eristu ja paku pikemat taganemistähtaega kui 14 päeva; 
 

ü  14 päeva jooksul saab tagastada ka kasutatud kauba, kaupleja 
arvutab kauba väärtuse vähenemise; 

ü  Taganemisavalduse tüüpvorm müügitingimuste alla. 



Mis on pildil valesti? 



Mis on pildil valesti!  



Istu, viis!  



Milline on kaasaaegne e-pood? 

ü  SSL-sertifikaat läbivalt e-poes (HTTPS domeen); 
 
ü  Checkout kiire ja mugav, ei küsita liigseid andmeid; 

 
ü  Uudiskirjaga liitumine on vabatahtlik J; 

ü  Otsingusüsteem päriselt töötab; 

ü  Kinnituse küsimine müügitingimustega nõustumise kohta; 

ü  Tarbijavaidluste komisjoni / ODR platvormi info; 

ü  Ei kopeeri ega laima konkurenti; 

ü  Klient on tähtis ka peale ostu. 



 

KAS KLIENT ON KUNINGAS? 
 

 



 

Muidugi on! 
 

 



 
 
u  Usaldusväärsus 

 
u  Ausus 

u  Lubadustest kinni pidamine 

u  Sõbralik ja lugupidav suhtumine 
 

u  Kaasaaegsed lahendused 
 

u Omanäolisus 
 
 

Mis on e-kaupleja valuuta? 



Tänan! 

@tunameltsmyheart 



info@e-kaubanduseliit.ee 
www.e-kaubanduseliit.ee 

 


