
Blogi checklist



1. Kas sa 
pead blogi? 
Kas sa 
postitad 
blogisse 
regulaarselt?

Blogi eesmärgiks
on teenida raha!



5 sammu, kuidas blogiga raha 
teenida

➢ Alusta blogi pidamist.
➢ Kirjuta sisu, mis tooks palju liiklust.
➢ Muuda külastajad uudiskirjaga liitujateks.
➢ Saada uudiskirjas sisu, mis suurendab sinu
usaldusväärsust.
➢ Müü neile tooteid või teenuseid, mida nad 
soovivad.



Miks kõik blogijad pole teeninud
miljoneid?

Eduka blogi jaoks on vaja:

➢ teha palju tööd;

➢ teada ja uurida palju;

➢ postitada õiget sisu õigele sihtgrupile;

➢ seda tuleb teha järjepidevalt.



Miks järjepidevus on oluline?

➢ Uue sisu lisandumisel indekseerib Google sinu 
lehte tihedamini. 

➢ Sinu blogi järgijad hakkavad samuti ootama 
uusi postitusi.



Blogi edulood

➢ Näiteks Smartblogger on välja öelnud, et 
nemad teenivad keskmiselt $100 000 kuus. 

➢ Mallukas kirjutas 2016. a, et küsib ühe artikli
eest 50-250 €. Rahageenius kirjutas 2018.a, et 
Instagrami postituse eest küsitakse 150-500 €.



KoduleheKoolitused blogi

2015 – 2018 on orgaanilise liiklusega meie
kodulehele saabunud 68% - 78% külastustest, kes
on sisse toonud 45-48% veebilehe kogutulust. 

Siinjuures me hindame, et blogi moodustab 90% 
orgaanilisest liiklusest.



Soovitus/nõuanne

Kui sul pole veel äriblogi, siis oleks aeg alustada 
sellega.



2. Kas sul on olemas
sisuturundusplaan?

➢ Blogi puhul on oluline järjepidevus.

➢ Sisuturundusplaan tegelikult distsiplineerib 
meid panustama oma aega ja energiat, et 
saavutada ettevõtte blogi ärilist eesmärki.



Sisuturundusplaan aitab paika panna: 
(1) 

➢ Esialgse postituse pealkirja ehk põhifookuse.

➢ Täpsemad teemad ja märksõnad, millest 
kirjutad.

➢ Kellele kirjutad ehk määratleda postituse 
sihtgruppi?

➢ Kes postituse kirjutamise eest vastutab?



Sisuturundusplaan aitab paika panna: 
(2)

➢ Millal postituse avaldad?

➢ Millised on postituse SEO märksõnad, tiitel ja 
sildid?

➢ Mis on postituse eesmärk?

➢ Milline on postituse pakkumine ja/või 
üleskutse?



Kui sul endal pole veel sisuturundusplaani, siis
võid kasutada ka meie sisuturunduse
tegevusplaani malli.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XG5Hpq7iy8MB00K381wowUPQLOCCf5GigYmhqLgt8qU/edit#gid=715008636


3. Kas kasutad postitustes asjakohast
pildimaterjali?

Kas teate kui kiiresti suudab meie aju pildist aru
saada?

MIT järgi kulub pildist arusaamiseks 13 
millisekundit.



Allikas: http://news.mit.edu/2014/in-the-blink-of-an-eye-0116

http://news.mit.edu/2014/in-the-blink-of-an-eye-0116


Veel mõned faktid

Jakob Nielseni uuringust selgub, et: 

➢79% veebilehe külastajatest kõigepealt
skaneerivad uut sisu.

➢Vaid 16% loevad kõike sõna-sõnalt.



Piltide autorikaitse

Piltide puhul tuleb arvestada autorikaitsega ehk
ALATI tuleb viidata allikmaterjalile.

Isegi Google ütleb oma pildiotsingu kohta, et 
enne pildi kasutamist kontrolli kasutusõigust.



Soovitus/nõuanne

Kasuta pilte pildipankadest.



Tasulised pildipangad:

➢Shutterstock - https://www.shutterstock.com/

➢iStock - http://www.istockphoto.com/

➢BillionPhotos – http://billionphotos.com/

https://www.shutterstock.com/
http://www.istockphoto.com/
http://billionphotos.com/


Tasuta pildipangad:

➢Negative Space - https://negativespace.co/

➢Pixabay - https://pixabay.com/

➢StockSnap.io - https://stocksnap.io/

https://negativespace.co/
https://pixabay.com/
https://stocksnap.io/


4. Kas 
postituse
sisu on 
lõhutud?
Kas kasutad
alapealkirju ja 
loetelusid?



5. Kas postituste font on 
loetav?

▪ Rõhuta olulist infot.

▪ Kasuta fonti, mida on külastajal
kerge haarata.

▪ Veebitekst olgu taustaga
kontrastne.



6. Kas postituse pealkiri on 
meeldejääv või tähelepanu äratav?

Pealkirja valem:

Number või tegevusele kutsuv sõna + 
omadussõna + võtmesõna + lubadus

Näide: „Kuidas kahekordselt suurendada oma 
veebipõhist käivet 31 päevaga?“



7. Kas postitusele on lisatud autor?



8. Kas kirjutad
külalispostitusi? 
Kas lubad
külalispostitusi?



E-poe checklist



1. Kas sinu tooteleht kutsub ostma?

Tootelehed on sinu e-poes kõige olulisemad
sisulehed.

Millised nüansid muudavad tootelehe külastaja 
jaoks atraktiivsemaks ja kutsuvad ostma?



Kas tootelehelt
tuleb selgelt
välja hind, pilt
ja tegevusele
suunav nupp?

Allikas: https://unbounce.com/conversion-rate-optimization/product-pages-that-convert/



Kas kasutad 
ühes stiilis ja 
mõõdus 
kvaliteetseid 
tootepilte, mis 
on ka mahult 
vähendatud?

Allikas: http://www.made.com/margot-right-hand-facing-chaise-midnight-blue-velvet



Kumb tootepilt
kutsub rohkem
ostma?

Allikas: https://www.omnicoreagency.com/common-pla-mistakes-ways-to-correct-them/



Kas 
tootekirjeldus
on kirjutatud
emotsionaalset
kasu
rõhutavalt?

Tootekirjeldus ei ole 
ainult tehnilised
näitajad ja hind.



Kas tootekirjeldus on 
vastavuses hinnaga?

Allikas: 
https://sotka.ee/est/tooted/magamistuba/madratsid.
p/sky-madratsikomplekt-5134 Allikas: http://sleepwellbed.com/product/black/black-multipocket-vedrumadrats/



Kas näitad
külastajale
seotud
tooteid?

Seotud tooted 
võivad anda 
kliendile idee, 
mida ta võiks veel 
soovida.

Allikas: http://sleepwellbed.com/product/black/black-multipocket-vedrumadrats/



2. Kas e-pood on kliendi jaoks
usaldusväärne, et sooritada ost?

Üle 65% ostjatest ei usalda ebaprofessionaalset 
kodulehte (eMarketer).

Kas sinu koduleht ja e-pood on usaldusväärsed
ning vastavad ka seadusest tulenevatele
nõuetele?



Kohustuslik kirjandus!

➢ Tarbijakaitseameti juhend e-kaubandusega 
tegelevatele ettevõtjatele 

➢ Andmekaitse Inspektsiooni väljatöötatud 
juhend “Turvaline e-pood”

➢ E-kaubanduse Liidu info alustavale 
e‐kauplejale

https://www.tarbijakaitseamet.ee/sites/default/files/failid/dokumendid/juhend_e-kaubandusega_tegelevatele_ettevotjatele.pdf
http://www.aki.ee/sites/www.aki.ee/files/elfinder/article_files/turvaline_e-pood.pdf
https://e-kaubanduseliit.ee/alustavale-e-kauplejale/


Kas e-poes on 
olemas sinu
kontaktandmed?

Allikas: https://www.apollo.ee/kontakt/

Minimaalselt peab 
olema veebilehel välja 
toodud:

▪ ärinimi (või nimi);

▪registrikood;

▪ teenuse osutaja 
aadress;

▪ elektronposti aadress.



Kas ostu 
sooritamise 
protsess on 
kliendi jaoks 
selgelt välja 
toodud?

Klient peab väga
täpselt aru saama
ostuprotsessist.

Allikas: https://www.euronics.ee/ostuinfo



Kas oled selgelt välja toonud, et e-poes 
kehtib 14-päevane tagastusõigus?

➢ Vastavalt Võlaõigusseadusele tuleb sul 
teavitada klienti 14-päevasest tagastusõigusest.

Allikas: http://www.fotoluks.ee/?op=body&id=707

➢ Kui sa seda pole teinud, 
siis on kliendil õigus toode 
tagastada 12 kuu jooksul.



Tagajärjed ettevõtjale tarbija 14-päevasest 
taganemiseõigusest mitteteavitamisel
Kui ettevõtja jätab tarbija teavitamata 14-
päevasest taganemisõigusest, on tarbijal õigus 
kasutada asja aasta aega ning kaup seejärel 
ettevõtjale tagastada.

Selle tagajärjel on tarbijal õigus saada tagasi 
kauba kättetoimetamise kulud, kauba eest 
makstud tasu ning ta ei vastuta kauba väärtuse
vähenemise eest. (VÕS § 562 lg 4)



Kas tarneinfo on selgelt välja toodud?

Kliendile tuleb esitada kõik tellimusega 
seonduvad kulud ning arusaadav peab olema 
tellimuse täitmise kord ning tarneaeg.



Kas oled 
seadistanud 
tasuta 
transpordi 
tingimused?

Tasuta transpordi
pakkumine võib
suurendada
läbimüüki.



Kas tagastamise protsess on 
arusaadav?

➢ Tagastamise puhul peab olema selgelt välja 
toodud, mis tingimustel on võimalik toodet 
tagastada ja kes maksab tagastamisega seotud 
kulud.

➢ Juhul, kui tootel puudub tagastusõigus, siis 
tuleb sellest eelnevalt teavitada.



Kas oled lisanud 
usaldusmärke?

Usaldusmärgid
suurendavad sinu
e‐poe 
usaldusväärsust, 
näiteks
E‐kaubanduse Liidu
„Turvaline ostukoht“.



Kas oled lisanud 
usaldusmärke?

Usaldusmärgisteks on ka 
näiteks maksevõimaluste ja
tarneviiside logod. 

Ka inimese pilt, kes vastab 
kirjadele, on usaldusmärk.



Kas e-poes on arusaadav, et hinnad
sisaldavad käibemaksu?

Vastavalt Võlaõigusseadusele tuleb esitada
kauba koguhind koos maksudega.



Kas e-poest
ostetavad
tooted on 
kõik laos
olemas?

“Peame kahjuks teatama, et 
Teie tellitud kaup on meil laost
otsas.

Vabandame tekkinud
ebameeldivuste pärast.

Kas võime asenduseks
pakkuda… ”

Kliendina eeldan, 
et minu tellitud ja 
makstud kaup
jõuab ka minuni.



Kas e-poes on 
võimalik kliendil
anda tootele
tagasisidet?

➢ Uuringud ütlevad, et 
kuni 92% kodulehe 
külastajatest loevad 
klientide tagasisidet 
ning 40% külastajatest 
otsustavad ühe kuni 
kolme tagasiside põhjal, 
kas osta või mitte.

➢ Samas 44% 
külastajate jaoks on 
oluline, et tagasiside 
poleks vanem kui kuu 
aega.

Allikas: https://toptervis.ee/toode/100-paeva-markmik-ajajuhtimiseks/



Kas kassa lehel
küsid ainult
vajalikke
andmeid?

Isikuandmete kaitse
seadus ütleb, et 
isikuandmeid võib
koguda vaid
ulatuses, mis on 
vajalik määratletud
eesmärkide
saavutamiseks.



Kas oled selgelt väljendanud, kuidas 
töödeldakse isikuandmeid?

➢ Isikuandmete kaitse seadusest tulenevalt on 
vaja selgelt teavitada, kuidas ja millistel
eesmärkidel kasutatakse isikuandmeid, milline on 
töödeldavate isikuandmete koosseis ning kas
isikuandmeid edastatakse kolmandatele isikutele.



Privaatsustingimused
➢ Privaatsuspoliitika eesmärk

➢ Isikuandmete töötleja

➢ Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

➢ Töödeldavad isikuandmed

➢ Andmesubjektide õigused

➢ Isikuandmete turvalisus, jagamine, kasutamine ja 
säilitamine

➢ Küpsiste (cookies) kogumine ja nende eesmärk



Küpsised
➢ Veebilehe haldajad on kohustatud veebilehel 
esitama selge ja arusaadava teabe, millist tüüpi 
küpsiseid nende veebileht kasutab ja mis 
eesmärgil.

➢ Kujunduse seaded/Ginger – EU Cookie Law

➢ Küpsiste keelamine



Nõusolek + link
➢ Kontaktivormid (Gravity Forms)

➢ WooCommerce – privaatsus- ja 
müügitingimused

➢ Kasutajakonto

➢ Tootearvustus

➢ Kommentaar



Mida veel?
➢ Veebilehel ja eriti e-poes kehtib andmete 
minimaalsuse printsiip.

➢ Kui klient on palunud oma andmed kustutada, nt 
on lahkunud uudiskirjast, siis ei tohi talle enam 
pakkumisi saata. 

➢ Andmesubjekt peab ise “linnukese” märkeruutu 
lisama. Eeltäidetud märkeruuduga andmete küsimine 
on õigustühine.



3. Kas tegeled
püsikliendi
hoidmisega?
Püsikliendi 
hoidmine on 
kokkuvõttes 
lihtsam ja odavam 
kui uue leidmine.



Kas lubad
kasutajal
kasutada
kuponge?
Kas kasutajale
jagad
kupongikoode?



Kas saadad
kasutajale pakis
üllatuskingitusi?



Kas sinu
tootepakend
erineb
konkurendist? 
Kas pakend on 
meeldejääv? 
Kas pakend on 
kvaliteetne ja 
kaitseb toodet?



Kodulehe tehnilise
tervise ja turvalisuse

checklist



1. Kas veebileht 
on skaleeruv ja 
töötab 
erinevate 
veebisirvijate 
ning 
seadmetega?

Allikas: http://ami.responsivedesign.is/



Statistikat Eesti kohta

➢ 2017. a jooksul ostid veebist teenuseid ja 
tooteid 68% 16–74-aastastest 
internetikasutajatest.

➢ Mobiilset internetti omavad üle 81% 
eestlastest.



Statistikat Eesti
kohta

2018. aastal
kulutati enamasti
100 kuni 499 
eurot
e-kaubanduses.



Fakte Ameerikast

➢ 79% nutitelefoni omanikest on ostnud veebist 
tooteid ja teenuseid poole aasta jooksul.

➢ 80% ostlejatest on kasutanud nutitelefoni 
poes, et võrrelda tootehinda ja leida 
alternatiivne ostukoht.



KoduleheKoolitused näitajad

Võrreldes eelmise aastaga on meie kodulehel
mobiiltelefonide kasutamine suurenenud 13% 
ning tahvlite kasutamine vähenenud 9% võrra.



visitestonia.com näitajad

EAS-i turismiarenduskeskuse direktor Margus Samel:

“Tänapäeva inimene on emotsionaalne, infot 
otsitakse mobiilist, kolmandik broneeringutestki 
visitestonia.com veebileheküljel on 
mobiiltelefonist tehtud ja see osakaal kasvab.”



Soovitus/nõuanne

➢ Testi oma veebilehte erinevate seadmete ja 
veebilehitsejatega.

➢ Kontrolli, kas kõik lingid töötavad -
http://www.brokenlinkcheck.com/

➢ Vaata, kas koduleht on nutisõbralik. Seda saad
teha Google’i Mobile-Friendly tööriistaga -
https://search.google.com/test/mobile-friendly

http://www.brokenlinkcheck.com/
https://search.google.com/test/mobile-friendly


2. Kas veebileht laetakse külastajale
alla 3 sekundi?

John Mueller Google’ist on soovitanud, et 
veebileht peaks laadima alla 2-3 sekundi, nimelt 
on veebilehe kiirus ka üheks Google’i 
otsingumootori tulemuste reastamise 
kriteeriumitest.



Taas veidi statistikat (1)

KISSmetrics on välja toonud erinevate uuringute
põhjal, et:

➢ 40% veebilehe külastajatest lahkuvad lehelt 
kui lehte laetakse üle 3 sekundi.

➢ 79% ostjatest ei osta samalt veebilehelt 
uuesti, kui nad ei olnud lehe toimimisega rahul.



Taas veidi statistikat (2)

➢ 1 sekundiline viivitus lehe laadimisel (või 3 
sekundiline ooteaeg) vähendab külastaja 
rahulolu 16% võrra ning soovitud tegevuste arvu 
7% võrra.

➢Kasutades nutitelefoni ollakse kannatlikumad, 
ca 30% on nõus ootama 6-10 sekundit ning üle 
10 sekundi on nõus ootama 51% külastajatest.



Soovitus/nõuanne

Mõõda oma lehe kiirust:

➢Pingdom - https://tools.pingdom.com/

➢GTmetrix - https://gtmetrix.com/

https://tools.pingdom.com/
https://gtmetrix.com/


Kasuta oma kodulehel vähendatud mõõdus ja 
mahus pilte. 



Soovitus/nõuanne

➢Gimp ja IrfanView

➢Veebipõhiselt saad pilte mahult vähendada
Optimizilla või TinyPNG abil.

➢Kasuta kiirendamise pluginat. Populaarseimad
kiirendamise pluginad on - WP Rocket, WP 
Super Cache, W3 Total Cache. 

https://imagecompressor.com/
https://tinypng.com/


3. Kas kodulehele on lisatud mingi
veebilehe arendus ehk custom
lahendus?



Kas sul on olemas koopia töötavast
mallist ja/või funktsiooni failist enne 
muudatuste tegemist?
Originaalfail aitab sul kiiresti ja lihtsalt taastada
algset olukorda.



Kas kasutad child theme’i ehk
alamteemat enda kirjutatud
funktsioonide lisamiseks ja/või
mallide muutmiseks?
Selleks, et muudetud mallid ja funktsioonid ei kustuks
peale uuendamist tuleks nad lisada alamteemasse. 



Kas lisad funktsioone FTP kaudu?

Koduleht võib välja näha ka selline!



Kas enda lisatud CSS kood muudab 
vaid soovitud elemente?
➢Kasuta ainult vajalikke klasse CSS koodi
kirjutamisel.

➢Vajadusel ja võimalusel lisa juurde lehe malli
klass, näiteks single-product.



Kas on olemas 404 leht ning kas oled seda
kujundanud?



Kas on olemas 404 leht ning kas oled
seda kujundanud?

➢ 404 lehe mõte on selles, et teavitada 
külastajat, et ta on jõudnud lehele, mida ei 
eksisteeri ning samal ajal suunata ta lugema 
mõnda teist sisulehte.

➢404 lehtede kohta võid teha Google Analyticsis
kohandatud aruande, mis näitab sulle, millised
sinu lehe lingid on katki.



404 leht võiks demonstreerida 
kodulehe isikupära ning olla ka veidi 
humoorikas 



https://www.theuselesswebindex.com/error/



https://mailchimp.com/404/



http://us.blizzard.com/en-us/404notfound



Kas 
WordPressiga 

loodud 
koduleht on 
turvaline? 



1. Kas kasutad vaid usaldusväärseid 
pluginaid ja kujundusi?
➢Lisa pluginaid ja kujundusi oma lehele
usaldusväärsetest allikatest, näiteks WordPressi 
repositooriumist või ThemeForesti lehelt.

➢Kontrolli, millal on kujundust/pluginat viimati
uuendatud, millised on kommentaarid ja 
hinnangud.



2. Kas uuendad regulaarselt
pluginaid, kujundust ja WordPressi?



3. Kas oled kustutanud kasutamata ja 
mittevajalikud pluginad? 



4. Kas sul on 
olemas
varundus, mis
on vähem kui
kuu aega
vana?

➢Varunda oma kodulehte enne
uuendamist kui ka peale
mahukat sisu lisamist.

➢Hoia alles 2-3 varundust.



5. Kas kasutad
tugevat ja 
erinevat parooli
iga keskkonna
jaoks?

https://password.
kaspersky.com/

https://haveibeen
pwned.com/



6. Kas kodulehele sisse logimiseks on 
kasutusel kahe-astmeline autentimine?
➢Erinevad andmelekke juhtumid.

➢Kaksikautentimine muudab sisenemise meie
kontole häkkerile keerulisemaks.

➢Kui kaksikautentimist ei soovi veebilehel 
kasutada, siis sisselogimise lehel aitab 
automatiseeritud rünnakute vastu isegi Captcha
kasutamine.

http://www.informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-biggest-data-breaches-hacks/


7. Kas su veebileht on üle viidud https 
protokollile?



8. Kas oled 
veebilehe 
administraatori 
kontol vältinud 
sellist 
kasutajanime 
nagu admin või 
oma 
nime/ettevõtte 
nime?

Site Lockout Notification
A lockdown event has occurred 

due to too many failed login 
attempts or invalid username: 
Username: admin IP Address: 

185.119.81.50 IP Range: 
185.119.81.* Log into your site's 
WordPress administration panel 

to see the duration of the lockout 
or to unlock the user.



9. Kas ettevõttes on määratud vajalikud 
õigused ja rollid igale kasutajale?

Postituse lisaja 
olgu näiteks 

autori õigustes.

E-poe toodete 
lisaja olgu ainult 

e-poe halduri 
õigustes.



10. Kas kasutad usaldusväärset
teenusepakkujat?



11. Kas kasutad 
turvalisuse 
pluginat?

➢Wordfence võimaldab sul 
skaneerida oma veebilehte
(pahavara, tagauksed, failide sisu).

➢Aitab kaitsta brute force rünnakute
vastu.

➢Lisada IP blokeeringuid.


