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Peatükk 1. Ettevõtjana alustamine 

1.   Enne alustamist 

  

7,5% maailma elanikkonnast on ettevõtjad, mis tähendab, et iga 13. kohatud inimene on 

ettevõtja, seega pole see väga levinud ega ka populaarne. Ja me räägime inimestest, kes 

alustavad ettevõtet koos kõigi sellega kaasnevate riskide ja eelistega.  

Nüüd, kui hakkasite seda käsiraamatut lugema, on tõenäoline, et kaalute hakata ettevõtjaks või 

inspireerida teisi seda tegema, rahuldust pakkuvat ja samas riskantset teed valima, ning see 

teadmine peaks edasi lugedes saatma igat teie sammu. 

  

  

Enne kui sukeldume ettevõtluse eripäradesse nagu; kuidas alustada ettevõtet, äriplaanide 

koostamine, vajaduste ja lahenduste väljaselgitamine, teeme väikese pausi, et küsida endalt, 

milline inimene sa tahad olla? Mis on teie visioon ja eesmärgid, mida soovite saavutada? Kui 

palju saate nendest ettevõtjaks saades täita?  

  

a. Sinu enda visioon ja eesmärgid 

  

Kas olete kuulnud autostopi metafoorist? Kui sõidate kiiresti ja auto peatub, on teie esimene 

küsimus tõenäoliselt "Kuhu sa lähed?" ja kui juht vastab "Pole aimugi, sinna kuhu tuul puhub", 

ei pruugi see olla teie parim valik, kui teie sihtpunkt on sellel teel 200 km edasi; Kui teie 

sihtkoht on 100 km kaugusel ja juht vastab teile samamoodi, ei pruugi see sobida. See metafoor 

räägib meile visiooni olulisusest nii ettevõtjana kui ka elus, kui sa ei tea, kuhu liigud, võib sind 

sinna viia iga tee, kui sa tead oma visiooni, siis sinu ettevõtja valik olla palju lihtsam. 

  

Nii, et alguses määratleme oma nägemuse elust. Selleks on 12 küsimusest koosnev 

komplekt, mille peaksite parema mõju saavutamiseks eelistatavalt käsitsi üles kirjutama.  

1.      Milliseid kohti tahaksite maailmas külastada? 

2.     Millist tööd tahaksid iga päev teha? 

3.     Millistele üritustele tahaksid minna?  

4.     Millist tüüpi maja/korterit soovite saada?  



 

5. Millist rahasummat soovite teenida (passiivne sissetulek)? Millist 

rahasummat soovite pensionile jäädes saada?  

6. Milline näeks välja teie ideaalne päev aja veetmise ja tegemiste osas? 

7.     Kellega tahaksid kohtuda?  

8.     Millised on teie täiusliku abikaasa omadused? 

9. Milliseid omadusi soovite endasse ehitada? Milline inimene sa tahaksid olla? 

10.  Milline sa tahad välja näha? 

11.  Mille poolest sa tahad olla tuntud?  

12.  Millised inimesed aitavad teil jõuda sinna, kuhu soovite?  

  

  

b.  Milline inimene sa soovid olla? 

 

Vastasite just mõnele väga olulisele küsimusele ja mõnele andsite tõenäoliselt üsna põhjalikud 

vastused. Kui mitte, siis veenduge, et kõik, mida üles kirjutate, on üksikasjalik, konkreetne, 

kirjeldav, see aitab  teil paremini mõista oma nägemust, mis on suuresti seotud sellega, kuidas 

sa ennast näed ja näha tahad.   

Sinu minapilt on oluline. Kas soovite maratoni joosta? Suurepärane! Sul peab olema jooksja 

minapilt. Kas soovite säästa palju raha? Super! Sa pead olema rahatarga inimese minapildiga. 

Teie tulemused peegeldavad teie minapilti ja see omakorda kujundab teie harjumusi ja annab 

soovitud tulemusi. Tahad saada ettevõtjaks? Suurepärane! On oluline teada ja  tunda, et see on 

selline inimene, kes sina tahad olla. 

  

Kui vaatate oma vastuseid tagasi, kas näete seal midagi, mis ühtib teie isikliku arusaamaga 

ettevõtjast? Jah? Sel juhul aitavad järgmised peatükid teil oma visiooni edasi ja sügavamalt 

arendada, kuni sellest saab tegevuskava. Sest see, milliseks ettevõtjaks te hakkate, on tegelikult 

palju pistmist sellega, millist tüüpi inimene te olete. 

 

2.   Ettevõtjana alustamine 

  

a.   Probleemi leidmine, mida lahendada 

  



Mis on probleem, mida soovite lahendada? 

  

säästlik inimene,
[1]

 kirjeldas ettevõtjat kui inimest, kes "nihutab majanduslikud ressursid 

madalamalt alalt kõrgema tootlikkuse ja suurema tootlikkusega piirkonda"
[2]

. "keegi, kes 

tuvastab ärilise võimaluse, olgu see materjal, toode, teenus või äri, ja seejärel korraldab 

ettevõtte või süsteemi selle rakendamiseks nii, et see teeniks raha."
[3]

 
[4] 

  

Me saame neid tsitaate mõista kahest vaatenurgast, mõlemad näitavad, et iga majandustegevuse 

keskmes on probleem, mida tuleb lahendada. Kui soovite kasumit teenida, peavad inimesed  

teie toodet ja teenust ostma ning selleks on teil vaja lahendust ühele või mitmele nende 

probleemile
[5]

. Mis probleemi sina kui ettevõtja, tahad lahendada?  

  

Teid ümbritseva ökosüsteemi suundumused 

  

Üks võimalus probleemi leidmiseks, mida ettevõtjana suudate lahendada, on enda ümbrust 

laiemalt jälgida. Näiteks võite kasutada mudelit PESTEL ja vaadata, millised on trendid igas 

kategoorias.
 

 

Õige ettevõtlusidee jaoks sobiva probleemi leidmine ei pruugi olla nii lihtne, kui tundub. Siin 

on midagi, mis aitab teid, PESTELi mudel, mis aitab teil ümbritsevat keskkonda täielikult 

skaneerida ja arendada. üldine ettekujutus ja arusaam sellest, mis teie ümber toimub.  

  



 

Ülaltoodud küsimused on vaid näited, loomulikult võib neid olla palju rohkem, lihtsalt minge 

kategooriate kaupa ja tehke ajurünnak nii paljudest probleemidest ja võimalikest lahendustest 

kui saate. Ja muutke see igal juhul võimalikult asjakohaseks selle geograafilise piirkonna jaoks, 

kus soovite ettevõtjana tegutseda, olgu selleks siis riik, piirkond, linn, linnaosa või võib -olla 

küla, ning vaadake sealseid mustreid. Samuti pidage meeles, et valige valdkond ja ühiskond, 

mida tunnete, sest teil ei nõuta keerulisi teadusuuringuid ja andmeid, vaid lihtsalt kirjutage üles, 

mis teie ümber toimub.  

Kui hakkate PESTELi kategooriaid uurima, on huvitav viis selle saavutamiseks seada eesmärk, 

näiteks mõelda igas kategoorias 5 probleemile, kui see on  tehtud, otsige veel viis ja rohkem, 

kuni olete kogu kaardi välja joonistanud ja enam uusi probleeme ei ole tulnud. Ärge mõelge 

enam muudele probleemidele ja vaadake seda kaarti, et näha, millist "probleemi" soovite oma 

ettevõtlusideega lahendada.  

  

Probleemid, mis on sinul ja teistel 

  

PESTEL on vaid üks paljudest vahenditest, mis aitab probleeme tuvastada, teine levinud 

vahend on jälgida enda ja teiste igapäevast elu üksikasjalikult kuni kõige lihtsamate 

ülesanneteni, nagu hambapesu, töötamist, söömist, vaba aja veetmist jne. Oga ülesande 

täitmiseks on omad tööriistad ja ressursid, hambapasta, kohvimasin, telefon jne, mis peaksid 

ülesande lihtsamaks muutma, kuid võivad tekitada ka muid probleeme.  

●      Tühi hambapastatuub ja kodus pole varuks?  

●      Halb Internetiühenduse kvaliteet ja tarkvara kiirus?  

●      Kas töötate hilisõhtuni ja ei saa süüa teha?  

Ja ilmuvad sellised lahendused nagu poekaupade kojutellimine, alternatiivne tarkvaraarendus, 

toidu kohaletoimetamine jne. Kõik need lahendused on ettevõtted, kes on välja selgitanud 

lahendused ja üks kindel asi, mida me kõik teame, on see, et probleemid on kõikjal meie ümber.  

Leidke probleem, mida lahendada, see võib tuleneda igapäevaelu eripäradest, mis valmistavad 

teile ja teistele meelehärmi, leides viise, kuidas asju kiiremini, mugavamalt ja odavamalt teha.  

●     Millised igapäevased tegevused võtavad kõige rohkem aega ja võiks/peaks neid 

kiiremini tegema?  

●      Millised tegevused sulle kord kuus meeldivad, kuid võtavad palju aega?  

● Milliseid asju te vihkate ja ometi peate tegema, mis nõuab tohutut tahtejõudu, et püsti 

tõusta ja seda teha?  



●      Milliseid toredaid teenuseid või hüvesid nägite või kogesite välismaal, mida oleks 

tore kodus saada? 

●      Millised on teie suurimad kulud? Ja milleks sa nii palju raha kulutad?  

●    Milliseid kulusid saate kärpida ja vähendada? Milline toode või teenus aitab teil seda 

teha?  

  

Vaadake ringi, mõelge oma isikliku kogemuse üle, kaasake eakaaslasi ja sõpru – kõikjal leiate 

allikaid, mis on valmis teile lahendust vajavate probleemide kohta teabe andmiseks. 

  

“Ma valin raske töö tegemiseks laisa inimese. Sest laisk inimene leiab selleks lihtsa viisi.” -Bill Gates. 

  

  

  

Mis kinnitab probleemi? 

  

Ja kas leidsite probleemi? Kui jah, olete ettevõtjaks saamisele sammukese lähemal. Siis tuleb 

teie teine näpunäide; kas teadsite, et paljude idufirmade ja ettevõtete eluiga on umbes viis aastat 

ja et päris paljud kukuvad läbi isegi varem?
[7]

 Muljetavaldav, eks? Sellele, miks see nii juhtub, 

on lihtne vastus. Põhjus on selles, et tuvastatud probleem/probleemid ei ole piisavalt hästi 

kehtestatud, mis tähendab, et sellel on tööturul ebapiisavad andmed ja uuringud, 

asjatundlikkuse või pädevuste puudumine, et selles valdkonnas kiidelda. Umbes 50% 

ettevõtjatest kukub läbi, õige! Ja te ei pea nendega sama teed minema, kui mäletate oma 

probleemi kehtestamist. Kui teil on probleem, millega tegelete, ei tähenda see, et kõigil teistel 

on ka probleem. Probleemi kehtestamiseks võite kasutada erinevaid viise ning see ei ole 

raketiteadus ja seda tegi enamik meist koolis kodutöid kirjutades, see tähendab argumentide 

konstrueerimist, loogika kasutamist ning võimaluste ja hüpoteeside tuvastamist. 
[8] 

  

● Eksperdiarvamus: võtke märksõnad, mis kirjeldavad probleemi, mida soovite 

lahendada, ja võite hakata neid otsimootoritest ja ajalehtedest otsima, palju tulemusi 

on tavaliselt hea märk, vähem tulemusi võib olla halb märk või võib -olla on see 

midagi täiesti uut.  



 

●      Uurimistöö/statistika: tõenäoliselt on olemas uurimistöid ja uuringuid selle 

probleemi kohta, mida soovite lahendada. Kas saate seda teha otsingumootoritega, 

kasutades võtmesõnu ja uurida, milliseid materjale seal on?  

●     Loodusseadused / Loogika : Loogikat ja loogilisi lahendusi saab rakendada 

erinevates probleemide lahendamise protsessides, milline on ratsionaalne lahendus 

probleemile, mida soovite lahendada?  

●      Küsi: saate küsida sõpradelt ja tuttavatelt, kes võivad silmitsi seista p robleemiga, 

mida soovite lahendada. Kas see on sama, mida eeldasite?  

  

Kui ülaltoodu kinnitab probleemi, on hea! Kui ei, siis saate tulemusi kasutada selleks, et aidata 

teil tuvastada õige probleem, et seda valideerimise kontroll-loendit lahendada ja läbi viia, ning 

loomulikult saate neid alati täiustada ja laiendada.  

  

b.  Probleemile lahenduse loomine 

  

Sihtrühm, kelle poole pöördute 

  

Ettevõtted võivad ebaõnnestuda, kuna nad on valel turul või ebapiisavalt uurinud ega tea 

seetõttu, mida nende potentsiaalsed kliendid tahavad. Võib-olla olete leidnud oma probleemile 

suurepäraseid lahendusi, kuid kas tunnete oma kliente? Bruce Lee ütles: "Ma ei karda meest, 

kes on harjutanud 10 000 lööki, ma kardan meest, kes harjutab ühte lööki 10 000 korda." See 

kehtib ka oma kliendi tundmise kohta, millise sihtrühma poole pöördute?  

  

●      Keda te sihtrühmaks valite? On see ettevõte või tarbijad? On see avalik sektor?  

. 

1. Olulised kriteeriumid, kui teie sihtrühmaks on tarbijad?  

a)     Demograafia – teie sihtrühma vanus, sugu, keel, staatus, haridus jne  

b) Geograafia – kus nad on? Kuidas kirjeldaksite oma sihtmärgi keskkonda ja 

ühiskonda?  

c)     Sotsioloogia – milline on nende sotsiaalne taust, omadused, elustiil?  

d)  Majandus – milline on nende sissetulekute tase, milliste probleemidega nad silmitsi 

seisavad?  



Siit leiate väga asjakohast ja veidi ebaolulist teavet, saate valida kõige olulisema, mida saate 

oma probleemidele ja seega ka lahendustele rakendada. 

  

1. Olulised kriteeriumid, kui teie sihtrühmaks on ettevõtted: 

a)     Kui suured on teie sihitud ettevõtted ja firmad? Kus nad asuvad ja kus nad 

tegutsevad? Millises sektoris nad töötavad? Milline on nende töökultuur? (Seda 

protsessi nimetatakse makrosegmentimiseks.) 

b)  2. samm on mikrosegmenteerimine, kes on nendes ettevõtetes otsustajad? Milliseid 

kriteeriume nad otsuste tegemisel otsivad? Mis on pealkirjad? Mida nad otsivad 

toodete ja teenuste omadusi otsides?  

Isik 

Pärast sihtrühma valimist on hea mõte määratleda sellest sihtrühmast isik (valimi esindaja). 

See aitab neid paremini mõista, samuti arendab emotsionaalsemat arusaamist sihtmärgi 

vajadustest ja eripäradest. Lihtne viis oma isiku määratlemise alustamiseks on neile 

küsimustele vastamine.  

●      Nimi, vanus, töökoht, perekond, asukoht, huvid  

●      Isiksus (introvert/ekstravert – ratsionaalne/emotsionaalne – järgija/juht jne) 

●      Elu eesmärgid   

●      Takistused ja probleemid  

●  Mis motiveerib seda persooni, kaotusekartus, lootus saada, sotsiaalne ja varanduslik 

staatus, eneseareng ja õppimine?  

  

Nüüd on teil selge arusaam probleemist, mida soovite lahendada, sihtrühm, kes vajab teie 

lahendusi, ja valitud isik, kes teie Eesmärki kirjeldab. Mida täpsemad ja konkreetsemad on teie 

vastused, seda lihtsam on probleemile lahendust leida.  

  

Ajurünnak  

Kas jõudsite kiiresti lahenduseni? Võib-olla võiksite veidi süveneda, sest on teada, et 

keskmiselt 1 idee 100st teenib raha,
[9]

Thomas Edison pidi leidma 1000 võimalust, kuidas mitte 

teha lambipirni, et leida see, mis töötab. Seda tähendabki ajurünnak! Ja selleks on lugematu 

arv viise. Selles etapis on teil oma "probleem", teie sihtrühm, seega olete lahenduste mõtlemise 



 

alustamiseks ideaalses kohas ja hea ajurünnak annab teile parajal hulgal ideid, mille vahel 

valida. Kuidas? 
[10] 

●      Muutke see mänguks. Premeerige ennast iga väljamõeldud idee eest, kui saate oma 

tegude ja tulemuse eest tasu, töötab teie aju auhinna kättesaamise nimel 

intensiivsemalt. 

●      Kirjutage järgmine idee eelmise idee sama algustähega, see struktureerib nii teie 

mõtlemist kui ka loovust.  

●      Võtke PESTELi mudel ülalt ja pakkuge iga kategooria jaoks välja 10 ideed ning 

jätkake nii, kuni jõuate kokku 100 ideeni.  

●      Kui teete seda rühmas, võtab igaüks 10. idee mõtlemiseks veidi aega, kiire tempo 

võib stimuleerida kiiret mõtlemist, väljendage ja lugege kõik ideed ette ning lisage 

loetust inspireerituna neid veel juurde. 

●   Hakake probleemi lahendamiseks välja mõtlema halvimaid võimalikke ideid, see 

aitab ajul teistmoodi mõelda, see aitab kastist välja mõelda. 

● Mõttekaarte saate kasutada oma ideede üleskirjutamiseks või kategooriates 

mõtlemiseks, ideede otsimiseks jne.  

  

Ideede leidmiseks on lõputult palju viise, oluline on lahenduskesksus, kasutada saab kõiki 

ülaltoodud võtteid, need ei välista üksteist, pigem vastupidi. Kui teil saavad ideed otsa, tehke 

midagi muud. Aidata võib ka mõtete ahela katkestamine, teadvusele puhkuse andmine aitab. 

Teie mõistus jätkab tööd selle nimel, et teha kindlaks, mis on õige asi, mida teha.  

  



  

  

Leidsid idee? Kas see on õige? Suurepärane! Olete sammukese lähemal ettevõtjaks saamisele 

ja meie oleme teie äriplaani loomisest vaid 2 sammu kaugusel. Esimene on "Milline on 

pikaajaline mõju, mida soovite oma lahendusega saavutada?" Siin on kõige olulisem  

keskenduda soovitud tulemustele, näiteks; millist väljundit soovite oma lahendusega 

saavutada? Kui palju kliente teil on ja milliseid? Mis kasu nad saavad? Millised on tulemused? 

Milliseid muutusi toode või teenus teie klientide käitumises toob? Milline on teie toote või 

teenuse soovitud mõju? Mis muutub tänu teie ettevõttele paremaks?  

[11] 

Mõju 

Teie lahenduse väga oluline aspekt on mõju. Mõju loomiseks võite kasutada ülaltoodud 

küsimuste komplekti ja teisendada see lauseteks.  

1. Millist teenust/toodet pakute? Kas saate selle ühte lausesse panna? Kui hakkate oma 

toodet/teenust müüma ja reklaamima, kas see on selge, lühike, arusaadav ja 

meeldejääv? Mida lühem, seda parem. 



 

2. Mis on teie tootes või teenuses, mis teie kliente aitab ja kuidas? Kas see säästab aega? 

Kas see teeb midagi mugavamaks? Odavam? Võtke kõik omadused ja kirjutage üles, 

kuidas see mõjutab teie "isikut", asetage end nende olukorda ja mis ajendaks teie 

kliente teie teenust või toodet "ostma". Mida paremini te probleemist aru saate, seda 

lihtsam on väärtuspakkumist luua.  

  

  

c. Kas see on tõesti väärt lahendus?  

Valisid ettevõtjaks hakkamise, leidsid probleemi, selle probleemiga silmitsi seisva sihtrühma, 

oma grupi esindaja idee, lahenduse, prognoositava mõju ja väärtuspakkumise. Aeg otsustada, 

kuidas saada tagasisidet, mis on toote või teenuse müügi oluline aspekt. Väga oluline aspekt, 

mida tuleb mõista, on see, et tagasiside on midagi, mis toimub pidevalt jätkuva protsessina. 

Igas seni tehtud sammus vajate tagasisidet, alates probleemi tuvastamisest kuni õige sihtrühma 

leidmiseni, lahenduste leidmiseni, vajate kogu aeg tagasisidet ja andmeid, mis aitavad teil oma 

ideed ja ettevõtmist arendada.  

Vaatame nüüd kliendi intervjuusid ja vaatame läbi, mida teha ja mida mitte, mis puudutab 

tagasiside saamist. 

  

  

MIDA TEHA MIDA MITTE TEHA 

Uuri klientide probleeme, mis neid tagasi 

hoiab; milline olukord neid mõjutab 

Küsi, kas sinu lahendus on kasulik/hea vms. 

Soovid mõista kliendi olukorda, liiga palju 

suunates ei saa olukorrast selget pilti. 

Küsi tagasisidet. Tee näidis-intervjuui 

kellegagi oma sihtrühmast. 

Tehke intervjuusid juhuslike inimestega. 

Parem, kui otsite kedagi  oma sihtgrupist. 

Abi ei anna tagasiside saamine kelleltki, kes 

ei ole teie sihtrühm. 

Pikemate vastuste saamiseks ja 

kvaliteetsema tagasiside saamiseks küsige 

avatud küsimusi. 

Esitage suletud küsimusi. Jah või ei 

vastustega ei saa te palju teha. Mida 

üksikasjalikumad vastused saate, seda 

parem. 



Las nad kritiseerivad ka sinu lahendust. 

Kasulik on taas mõista nende mõtete 

loogikat ja põhjuseid. 

Vaidle nendega. Teie eesmärk on saada 

tagasisidet, mitte näidata, et olete targem 

või tead paremini. 

Olge tänulik Kriitikat kuuldes olge kaitsvad. 

  

Kuidas koguda tagasisidet  

●      Sotsiaalmeedia kaudu postitamiseks lühikeste küsitluste koostamine, mis on 

suunatud teie sihtrühmale või muul viisil nendeni jõudmiseks.  

●  Minge välja ja rääkige inimestega, kes võivad kuuluda teie sihtrühma, viibige 

tänavatel ja avalikes kohtades, lähenege neile ja alustage vestlust (ja tehke 

kindlaks, kas nad on teie Eesmärk või mitte). 

●  Kui teie teema on väga spetsiifiline, võite leida oma niši sotsiaalmeedia gruppides ja 

teemapõhistes vestlustes, näiteks globaalne soojenemine. 

● Otsige üles õige sõnumitooja, kes teie sõnumi edastab, kellega teie sihtrühm saab 

suhelda, empaatiat ja sidet tunda, näiteks samast naabruskonnast või sõprade 

sõbrad. 

●   Otsige kohti, kus teie sihtrühma võib palju leida, näiteks noored ülikooli või koolide 

ääres, sportlased spordisaalide ja staadionide juurest jne.  

. Küsimus on selles, kust ma leian oma sihtrühma? Kus nad suurema osa ajast veedavad? Neid 

leides ja nende tagasisidet saades õpid juba ka oma Eesmärki paremini tundma ning õpid 

tundma oma kliendi harjumusi, teadmisi, mida saad hiljem turunduses ja müügis rakendada. 

  

Kogute tagasisidet, mõni on positiivne ja mõni kriitika, ja nüüd tuleb see oluline osa. Seda 

rakendades vestlesite kümnete või sadade inimestega, nende vastuste kaudu saate teha 

järeldusi ja see annab teile ideid muudatuste, kohandamiste ja parenduste kohta.  

●      Mis on süsteemne tagasiside, mida saate? Milliseid probleeme ja väljakutseid 

inimesed tõstatavad ja millised on need kõige levinumad? Kuidas saate selle oma 

lahendusse kinnistada?  

●      Millised on teie sihtmärgi suurimad "kivid kingas"? Milliseid ideaalseid lahendusi 

inimesed otsivad? Kuidas saate neid teadmisi oma lahenduse kujundamiseks ja 

kohandamiseks kasutada?  

●      Kas teie idee on lihtne või keeruline? Kas see sisaldab kõiki vaja likke elemente? 

Kas saate seda lihtsustada?  



 

  

Tagasiside küsimisega valmistate juba ette oma turgu ja annate potentsiaalsetele klientidele 

endast teada. See on abiks hilisemas etapis, kui teie lahendus on valmis või mõnel muul katsel 

ja testimisel ning annate neile sellest teada. 

  

d. Äriplaan  

[12]
Äriplaan on dokument, mis annab ülevaate teie plaanidest, tuleviku eesmärkidest ja 

võimalikest riskidest, mis võivad sellel teel tekkida. See kirjeldab võimalikke rahalisi võite ja 

kaotusi, kuidas teie müük ja turundus toimivad ning palju muud teie ettevõttega seotud 

üksikasju. See sisaldab kõike, millele olete seni mõelnud ja palju muud. Äriplaani kirjutamine 

on suurepärane võimalus mõelda võimalikult paljudele oma äriga seotud aspektidele ning 

valmistuda tegutsemiseks ja oma ettevõtte ellu äratamiseks. Ja pikkus võib olla erinev.  

● See võib olla 30–50 lehekülge pikk, sisaldades absoluutselt kõiki teie ettevõtet 

puudutavaid üksikasju 

● See võib olla pankade või sponsorite jaoks vajalik plaan, et aidata neil otsustada, kas 

teid toetada või mitte 

● Võib olla leht, mis võtab kokku 60-sekundilise kõne, mida tuntakse ka kui "liftikõnet", 

et hõlpsasti selgitada, mida teete ja millised on teie vajadused.  

●   Võib olla väline dokument, et koostada teie ettevõttes kasutatav üksikasjalik samm-

sammult tegevuskava, mis sisaldab teie visiooni, missiooni ja eesmärke.  

  

Erinevus nende erinevate versioonide vahel seisneb pikkuses ja vormingus, mis on selle 

tuumana esitatud. Numbrid, eesmärgid, turundus peavad ikka olemas olema ja kõik peab olema 

seotud. 

Nii, et ettevõtjana alustades peab teil olema äriplaan, sest suhtlete erinevate inimestega, keda 

saate aidata või kes saavad teid aidata. Jagame selle nüüd osadeks ja tutvume abivahenditega, 

mis võib teie mõtteid koondada, ärieelse plaani ehk ärilõuendina.  

  

Ärilõuend 

  



See on "strateegilise juhtimise ja ettevõtluse tööriist, mis aitab teil oma ärimudelit kirjeldada, 

kujundada, vaidlustada, leiutada ja pöörata."
[13]

 See aitab teil selgelt ja hõlpsalt mõista, mida 

teete. Kui olete ärilõuendi kirjutanud, saab isegi teie vanaisa või väikelapsest õetütar teie ärist 

aru.  

Ärilõuendil on 9 komponenti, mille saate üles kirjutada ja saate seda teha üksi, kuigi kui teil 

on juba meeskond, on parem seda koos teha, et veenduda, et kõik on samal lehel. (või võite 

seda korrata, kui teil on meeskond). 

  

 

  

  

 Komponendid on:  

1)  Teie kliendid (kliendisegmendid) on need, kellele teie väärtust loote ja keda 

teie ettevõte aitab.  

2) Väärtuspakkumine, igal kliendisegmendil on üks paljudest teie toodetest või 

teenustest pärinevatest väärtuspakkumistest. See on koht, kus kirjeldate 



 

väärtust, mida teie kliendid teilt saavad, ja nüüd saate selle süstemaatiliselt  

üles kirjutada. 

3) Kuidas jõuab väärtus teie klientideni, milliseid kanaleid kasutate väärtuste 

edastamiseks oma klientidele?  

4)  Suhted klientidega puudutavad teie klientide suhet väärtustesse, mida nad teie 

tootele või teenusele annavad, kanalitele ja seega ka teile.  

5)  Tuluvood, näidake, kui palju ja mis tüüpi väärtust saate kõigi ülalnimetatute 

kaudu.  

6)  Peamised ressursid, näidake, kuidas loote väärtust, mida loote oma klientidele 

; Milliseid ressursse vajate? Füüsiline? Digitaalne? Muidugi võib see 

varieeruda. 

7) Põhitegevused, näidake, mida peate oma klientidele väärtuse pakkumiseks 

tegelikult tegema. 

8)  Võtmepartnerid, keda te (partneritena) vajate, et kõik ülaltoodud ellu viia? 

Kas sa tõesti usud, et saad kõigega üksi hakkama?  

9) Kulustruktuur, aeg kvantifitseerida ja siia numbrid panna, kui palju see kõik 

maksab? [14] 

Võite kasutada ülaltoodud kategooriate järjestust nutika ja loogilise lähenemisviisina. Kui teil 

on oma ettevõtte lõuend, saate oma ettevõttest kena ülevaate. Pidage meeles, et äriplaane on 

lugematuid sorte ja kujundeid, näiteks pikemat versiooni, mida me varsti nägema hakkame.            

  

Äriplaani eesmärk on kirjeldada oma ettevõtte erinevaid tahke, millest sa tegelikult juba 

mõtlesid ja kirjutasid, aeg need korda seada ja kõik kirja panna. Pidage meeles, et teil on vaja: 

●      Kokkuvõte – teie ettevõtte põhipunktide lühike ja üldine kirjeldus 

●      Ettevõtte kirjeldus – visioon, missioon ja eesmärgid  

●      Ettevõtluskeskkonna analüüs – teie ärisektori kontekst ja olukord 

●  Toote/teenuse kirjeldus – Mis see on? Kuidas see töötab? Millised on teid 

ümbritsevad võimalused?  



●      Turuanalüüs ja konkurents – Kes on teie peamised konkurendid? Kuidas nad oma 

toodet ja teenust ehitasid? Mis on nende tugevad ja nõrgad küljed? Kuidas saate 

neist parem olla?  

●      Turundusplaan – Kuidas jõuda klientideni ja aidata neil ületada „ostuliini“. 

●    Personal, juhtimine ja haldamine – kuidas hakkate oma ettevõtet juhtima, kui palju 

inimesi kaasatakse? Mis on nende profiil?  

●      Finantsplaan - planeeritud kulud ning prognoositavad tulud  

●   Saavutused ja verstapostid – milline on teie arvates teie verstapost, millal kavatsete 

need saavutada ja kuidas? Kuidas üks soodustab teist?  

  

Kokkuvõte 

Üheleheline kokkuvõte on esimene mulje, mille soovite jätta, see koht, kus saate kohe öelda 

oma ettevõtte kõige olulisemad aspektid ja tõmmata tähelepanu. Et oleks kohe selge, mida ja 

miks sa teed, mis sellest investorile, sponsorile või kliendile kasulik on. Mis on kõige olulisemad 

numbrid , sealhulgas teie potentsiaalse turu suuruse, prognoositavate tulude, alustamiseks 

vajaliku kapitali ja loomulikult teie väärtuspakkumine kliendile ja see, mis motiveerib teda teie 

teenust või toodet ostma. Ka teie eesmärgid, ressursid ja vajadused peaksid olema võimalikult 

selged.
[15]

 Igal juhul suunake oma kokkuvõte ka sihtrühmale, kellega suhtlete, ja olge valmis 

täiustama.  

  

Ettevõtte kirjeldus 

  

Järgmine osa on ettevõtte üldine kirjeldus. Milline on olukord teie sek toris täna? Millise 

probleemiga tegelete? Kas teil on statistikat? Kas saate näidata, kuidas teistel sarnaste 

probleemidega tegelevatel ettevõtetel läheb? Kuidas riiklikud ja ülemaailmsed strateegiad teie 

ettevõtet mõjutavad? Näiteks Pariisi kokkulepe. Põhimõtteliselt on siin toodud teie ettevõtte 

sektori olukorra kirjeldus ja võib olla kasulik lisada prognoos, mis näeb ette (ja 

demonstreerib), kuidas sektor lähitulevikus muutub ja millised on väljavaated.  

Siin saate kirjeldada üksikasjalikult oma kliente, toodet või teenust ja seda, kuidas klient seda 

kasutab.  

  



 

Visioon, missioon ja eesmärgid ;  

●   Visioon on teie suund ja unistus, kuhu soovite jõuda, teie eesmärk, mitu elu te 

positiivselt mõjutate ja kuidas, teisisõnu muutusi, mida soovite tuua. See puudutab 

emotsionaalset konteksti, nagu algse motivatsiooni juurde naasmine – miks ma 

tahan ettevõtjaks saada.  

●      Kui visioon on unistus ja emotsioonid, missioon on ratsionaalne plaan, siis kuidas 

te oma visiooni samm-sammult ellu viite? Loogilises ja ratsionaalses plaanis. Kui 

paljusid inimesi saate oma toote või teenuse kaudu positiivselt mõjutada?  Mis on 

muutus, mida soovite tuua? Visioon ja missioon ei seisne tegelikult mõõdetavates 

eesmärkides ja näitajates, vaid pigem emotsionaalses kontekstis, mis liigutab neid, 

kes seda loevad. 

●      Eesmärkide seadmine – see on pika- ja lühiajaliste eesmärkide väljatöötamine ning 

siin ilmnevad mõõdetavad eesmärgid, kuidas konkreetselt visiooni ja missiooni 

mõõdetakse, jälgitakse ja kvantifitseeritakse. Sealhulgas kõikvõimalikud 

ettenähtavad mõõtmised, nagu ajastus, eesmärgid, ulatus, isegi tulud, ja siin võib  

teile appi tulla SMARTER akronüüm:  

- S (Specific) - konkreetne - mida konkreetsem ja spetsiifilisem, seda parem  

- M (Measureable) - mõõdetav - tegevus on päriselt mõõdetav, olemas on 

eesmärk ning on teada, kuidas töötada 

- A (Achievable) – saavutatav – see on teie ressursse ja võrgustikku arvestades 

teostatav 

- R (Realistic) - kättesaadav ning visiooni ja missiooniga kooskõlas 

- T (Timely) - teie verstapostide täitmiseks on selge ajakava 

- E (Exciting) - annab sulle lisamotivatsiooni ja on energiaallikas? 

- R (Reviewed) - oluline on veenduda, et see on piisavalt täiustatud ja paindlik.  

  

Ärikeskkonna analüüs 

  

Oluline on tunda teid ümbritsevat keskkonda, see on tegelikult hea äriplaani jaoks hädavajalik. 

Näiteks praegusel pandeemia ajal, mil suur osa tööst läks internetti ja digimaailma, on 

ettevõtte alustamisel oluline arendada head tarkvara ja sotsiaalmeediaalased pädevusi ning 

teada, kuidas uute regulatsioonidega töötada ja tegutseda. 



Siin oleks väga kasulik tööriist PESTEL-mudel, mida me juba eespool tutvustasime ja seekord 

jagades selle kahte veergu, makrokeskkonna analüüsiks ja mikrokeskkonna analüüsiks 

 

  

Mis puudutab makrokeskkonna analüüsi: 

●      Millised on poliitilised omadused, mis võivad teie ettevõtet mõjutada? Millist mõju 

avaldavad valitsuse ja avaliku sektori otsused? Näiteks naiste töönormid ettevõtete 

nõukogus. Milline on valitsuse otsuste suund, mis võib mõjutada ettevõtlust või teie 

sektorit? 

●      Millised on majanduslikud omadused, mis võivad teie ettevõtet mõjutada? Näiteks 

tööalased oskused ja spetsialiseerumine, tööpuudus, oskuste täiendamise ja 

ümberõppe vajadused, turusuundumused, palgakulu, maksustamine, sektori ja 

konkurentide finantsolukord jne. 

●      Millised sotsiaalsed omadused võivad mõjutada teie ettevõtet? Näiteks vananev 

elanikkond, kõrgtehnoloogiline uus põlvkond siseneb tööturule, haridustase, 

potentsiaalsete klientide sotsiaalne kontekst jne. 

●      Milline on tehnoloogiline olukord? Kas teie sektori ettevõtete seas on populaarseid 

rakendusi ja tarkvara? Millist sotsiaalmeediat teie sihtrühm kasutab? Millised on 

nende veebiharjumused? Milliseid probleeme nad tehnoloogia abil lahendavad? 

●     Mis toimub keskkonnas? Milliseid uusimaid standardeid järgida? Kuidas oodatakse 

ettevõtetelt vastutustundlikku käitumist? Millised on trendid? Milliseid materjale 

saate kasutada, taaskasutada? Kuidas ja kus ringmajandust rakendada? Jne.  

●      Kuidas õigusvaldkond teid mõjutab? Millised on haldusülesanded? Aga 

maksustamine? Millised seadused ja regulatsioonid mõjutavad teie äri ja 

valdkonda? Jne.  

Ülaltoodud küsimused on lihtsalt juhuslikud näited, loomulikult võib neid olla ja on veel palju 

muid, mis kehtivad teie ettevõtlusidee kohta.  

  

Nüüd on aeg vaadata ja mikrokeskkonna analüüsida, enne kui vaatate enda ümber. Ja siis on 

aeg natukene endasse vaadata. Näiteks millised sisemised tegurid mõjutavad teid, teie 

kolleege, juhatust ja töötajaid, teie teenuseid või tooteid? Uurime, kuidas PESTELit siin 

rakendatakse. 

●  Poliitiline : millised on teie eeskirjad dividendide, soolise võrdõiguslikkuse 

süvalaiendamise, pühade, tööaja, auhindade jms kohta? 



 

●     Majanduslik : tulude ja kasude prognoos, värbamise või allhanke lisandväärtus, 

aruande- ja raamatupidamisprotsessid. 

●      Sotsiaalne: kas on olemas kaasamispoliitikat või vähemate võimalustega inimesi? 

Millist kultuuri soovite ettevõtte sees arendada, et see oleks hea keskkond? Kuidas 

hoolitseda kolleegide ja töötajate eest, et saavutada lojaalsust?  

●      Tehnoloogia: mida sa suhtlemiseks kasutad? Kuidas te oma teenuseid reklaamite? 

Aga raamatupidamine? 

●   Keskkondlik : Kas vajate kontorit? Kas teil on keskkonnasõbralikud poliitikad? 

Kuidas on ruumid kujundatud ja milleks? Jne. 

●   Juriidiline : millise haldus- ja õigusstruktuuri te kasutate? Aga omandiõigus ja 

dividendid? Kuidas täita haldusülesandeid? Jne. 

  

Siin on jällegi vaid näidisküsimused, neid saab olla ja peaks olema rohkem, eriti just teie 

ettevõtet puudutavaid konkreetsemaid küsimusi. Aeg ja kogemus aitavad teil täpsemini vastata 

kõikidele küsimustele ja anda tagasisidet praegu antud vastustele, nii et ärge üle  mõtlege. See 

on protsess, mis ei ole eesmärk omaette, vaid kõigepealt vastuste väljamõtlemine, siis 

ümberseadistamise ja uuesti väljamõtlemise protsess. Eeldage, et see on paar lõiku kuni paar 

lehekülge.
[16] 

  

  

  

  

  

  

Toote või teenuse kirjeldus 

  

Siia kirjutate oma toote või teenuse kirjelduse ja see on oluline, et teeksite seda eriti selgelt, 

veendumaks, et see, kes seda loeb, saab sellest väga hästi aru. See peab olema kristallselge! 

Ja muidugi hoia see lühike ning arusaadav, seda saate erinevate  inimestega testida, kui hästi 

nad kirjeldusest aru saavad ja mida teie toode või teenus endast kujutab. 

Võib-olla on midagi sarnast turul juba olemas, sel juhul rõhutage sarnasusi ja erinevusi ning 

see võib aidata inimestel mõista, mida te teete ja juhtida tähelepanu teie ainulaadsele tootele 



või teenusele ning rõhutada teie pakutavat lisaväärtust või innovatsiooni ning mõista 

konkurente teie ümber. Selles osas on hea kirjeldada ka protsessi, kuidas teie teenust või toodet 

luuakse, arendatakse, valmistatakse ette enne tarnimist ja teie vajadusi selle klientide jaoks 

ettevalmistamisel. 

  

  



 

Turuanalüüs ja konkurents 

  

Seda osa olete tõenäoliselt juba teinud ja peate selle lihtsalt lühikeses ja lihtsas keeles üles 

kirjutama neile, kes seda loevad. Ilmselt märkasite, et erinevates osades on kordusi, siis saate 

selle ristkontrolliks teha. Testige oma äriplaani loogilist valemit ning pakkuge mõistmiseks 

erinevaid vaatenurki ja perspektiive, see aitab teil ka oma ideed täpsustada ja kohandada ning 

punkte omavahel siduda. Siin on neli asja, millele mõelda: 

1. Turu olukord/analüüs  Kui suur on teie turg? Esitage oma sihtrühma ja potentsiaalsete 

klientide kohta demograafia ja numbrid. Millised on trendid? Need vastused annavad 

teile väga hea ülevaate sellest, mida oodata, ja plaanida täpsemalt, kuidas saate hästi 

toimida ja mis on teostatav. Saate koguda andmeid sarnastelt ettevõtetelt ja mõista, 

mida nad teevad. Kui soovite nendest paremini toimida, selgitage, kuidas seda teha.  

2. Kirjeldage üksikasjalikult oma isiksust, inimesi, keda soovite oma pakutud 

lahendusega aidata, ja jällegi, see peaks teil olema juba olemas. Peate lihtsalt 

paigutama selle sellesse formaati. Keskmise kliendi kirjeldamine selgitab, keda te sihite 

ja kes vajavad teie lahendust. 

3. Erinevus, mis võrdleb teid ja konkurente, tõstab teadlikkust teie konkurentidest ja 

sellest, kuidas teie sihtrühm teid ja neid eristab ning teid võrdleb.  

4. Ja lõpuks tehke oma ettevõtte SWOT-analüüs (tugevad küljed, nõrkused, võimalused 

ja ohud), kuidas vastate SWOT-vastustele, mõelge, et tugevused ja nõrkused on 

ettevõttesisesed, samas kui võimalused ja ohud on välised  teie keskkonnas.  

●      S - (Strengths) - Tugevused -  Millised on teie äriplaani, asjatundlikkuse, 

innovatsiooni, uute tehnoloogiate tugevad küljed?  

●      W - (Weaknesses) - Nõrkused - Millised on teie plaani nõrgad küljed? Võib-

olla võib teie meeskonnal olla hea idee, kuid puudub selle sektori või teema 

põhjalik teadmine? 

●      O - (Opportunities) - Võimalused - Millised võimalused on teie keskkonnas 

olemas? Teie äriidee on kergesti skaleeritav? Tõestus, et teie idee töötab? 

Muud võimalused teie keskkonnas? 

●      T - (Threats) - Ohud -  Millised ohud on teie keskkonnas teie äriideele? Kui 

karm on konkurents? Kas on majanduskriis või kõrge tööpuudus?  

 



Pidage meeles, et suunavad küsimused on vaid näited, neid võib ja peaks olema palju rohkem, 

proovige iga tähe jaoks 10 küsimust leida.  

  

Turundusplaan 

  

Aeg öelda, kuidas jõuate potentsiaalsete klientideni. Ärilõuendil nimetati seda osa 

"Kanaliteks". Millised on selles osas erinevad kanalid, mida saate oma kliendini jõudmiseks 

kasutada? 
[17] 

●      Sotsiaalmeedia – teie sotsiaalmeediakanalite valik sõltub teie sihtmärgi 

harjumustest ja meeldimistest. Kas nende keskmine vanus kasutaks instagrami? Või 

Facebooki või LInkedini? Mis on kõige populaarsem SM -kanal selles vanuses, 

majanduslikus, sotsiaalses rühmas? Ja milleks nad seda kasutavad? 

●      Potentsiaalne kanal on traditsiooniline meedia, ajalehed, raadiod, televisioon jne. 

Siin võib olla nutikas samm tuvastada need, mis meeldivad niširühmadele,  mida 

kohandatum on kampaania, seda parem. (võib olla ka võrgus, nt e -ajakirjad, 

taskuhäälingusaadete kanalid jne) 

●      Tahvlid, voldikud ja brošüürid võivad olla kanalid teie sihtrühmani jõudmiseks?  

●      Meilikampaaniad või ukselt ukseni käimine võivad olla ka tõhus tööriist.  

●      Või kasutage sektoriüritusi, et tutvustada oma müüki ja seda, kus soovite, et teid 

nähakse ja teatakse. 

  

Oma toote või teenuse turustamiseks on lugematu arv viise ja piiriks sellele, kui loominguline 

saate olla, on pilvedeni. Oluline osa on mõista, kus teie klient füüsiliselt ja digitaalselt elab, 

ning seejärel valida kanalid, kuhu teil on suurim võimalus jõuda, nii et saatksite omale 

vaatajaskonna ja jagada infot, kust nad teid leiavad. 

Mida üksikasjalikumalt lähete, seda selgemalt ja paremini mõistate kanaleid, mida peate 

kasutama, milliseid sõnumeid saadate, kes on teie sõnumitoojad, millised on märksõnad ja 

visuaalid, mis sobivad hästi kokku jne. See on siin ülimalt oluline. Selgitada oma eesmärke 

seoses kanalite, ajastuse ja kanalitega tehtavate pingutustega ning sellega, mida ootate. Millal 

plaanite teadlikkust tõsta? Millal soovite müüki alustada? Millal ja kuidas koguda tagasisidet 

ja hinnata oma suhtlust? 

 



 

  

Personal ja juhtimine/juhtimine 

  

Teie äriplaanis on väga oluline lisada üksikasjalik kirjeldus selle kohta, kes on need inimesed, 

kes vastutavad teie seni kirjeldatu elluviimise eest. Üks peamisi asju, mida investorid 

investeerimise või mitte investeerimise üle otsustades vaatavad, on meeskond. Siin kirjutad 

üles, kes on sinu meeskond, taust, teadmised, kui hästi te üksteist tunnete ja mida koos seni 

saavutanud olete, nende pädevused antud teemal. Siin peaks olema kogu asjakohane teave ja 

jällegi konkreetne, lühike ja lihtne, peamiselt rolli ja asjatundlikkuse selgitamiseks; see aitab 

ka teistel mõista teie tööstiili ja seda, kuidas teie ettevõte on sisemiselt üles ehitatud.  

  

Finantsplaan 

 Aeg on numbrid välja tuua, oleneb muidugi, kellele see info on, finantsplaanide formaate on 

palju erinevaid. Teil võib vaja minna kuni 3 dokumenti – kasumiaruanne, bilanss ja 

rahavoogude aruanne.[18] Võimalik, et saate isegi teha tulevasi projekte oma sissetulekute ja 

kulude kohta ning see võib olla kõik, mida sidusrühmad peavad teadma, et alustada lisateabe 

küsimist ja huvi üles näidata.[19] Vaatame igaühte eraldi: 

1. Kasumiaruanne : see dokument näitab kõiki tulusid ja kulusid, sealhulgas üldisi 

aspekte, mis mõjutavad teie olukorda, näiteks maksu- ja halduskohustused.
[20]

 

2. Bilanss: see näitab teie ettevõtte varasid, kohustusi ja aktsionäre, kõike, mis teile 

kuulub, ja kõiki teie krediite. 
[21]

 

3. Rahavoogude aruanne : näitab sissetuleva ja väljamineva raha liikumist kindlal 

ajaperioodil, andes ülevaate sularaha olukorrast ja hetkel saadaolevatest varadest.  

Need on lihtsad ja informatiivsed dokumendid ning detailidesse süvenedes muutub see 

keerulisemaks ja aeganõudvamaks ning loomulikult on see seda väärt ja hädavajalik. Need 

dokumendid on eriti olulised investoritele ja sponsoritele otsuste tegemisel,  näiteks kas sind 

toetada või mitte. Viimane märkus: need dokumendid peaksid olema kavandatud regulaarseks 

kasutamiseks, neid tuleks pidevalt uuendada ja need peaksid olema paindlikud ettevõttes 

tekkida võivate muudatuste jaoks. 

  

 



Saavutused ja verstapostid 

 

Siia lisate selle, mida olete seni saavutanud, näidates oma kogemusi olles selles kindel, ning 

väliste osapoolte jaoks võib see olla hea ennustus selle kohta, mida nad võivad teilt oodata, 

anda aimu teie usaldusväärsusest ja mainest, mida toetavad tõendid. . Milliseid verstaposte 

olete seni saavutanud? Samuti on selles osas oluline ennustada tuleviku verstaposti, mida 

saavutate ja millal saavutate, see näitab pühendumust, läbipaistvust ja vastutust ning tekitab 

ootusi, kuidas tulevikku planeerite?   

  

e.  Ettevõtte asutamine 

  

Erinevad juriidilised isikud 

Kõik on valmis, nüüd on aeg asutada oma ettevõte ja see registreerida, millise üksuse valite? 

Enamikus EL-i riikides on ettevõtete vormingute osas üsna palju valikuid ja igaüks neist sõltub 

teie nägemusest endast ettevõtjana. Teeme lühikese ülevaate enamlevinud vormingutest, mis 

eksisteerivad peaaegu igas turumajanduses. 

●      Osaühing - minimaalse aktsiakapitaliga, kohustatud katma kõik kohustused oma 

varaga, kuhu kuulub vähemalt 1-liikmeline juhatus, kes esindab ja juhib ettevõtet,  

●  Osaühing - väga sarnane ülaltoodud formaadiga, mõningate erinevustega, suurema 

aktsiakapitaliga ja sellel peab olema nii juhatus kui ka nõukogu, kes ei ole seotud 

juhtimisega ja tavaliselt on kummalgi rohkem kui 3 liiget.  

Alustavatele ettevõtjatele on osaühing tõenäoliselt kõige populaarsem valik, kuid neid on 

rohkemgi. 

●      Valitsusväline organisatsioon/mittetulundusorganisatsioon – võite valida 

valitsusvälise organisatsiooni (kodanikuühiskonna organisatsiooni), kuna mõnes 

seaduses on lubatud piiratud arv tulu teenivaid tegevusi, eriti teenuste valdkonnas, 

ning see põhineb puhtalt missioonil ja visioonil. Sa ei saa ilmselgelt saada 

dividende ega aktsiaid, töötades toetuste, fondide ja sponsorluse kallal.  

●      Üksikettevõtja (FIE) – väga populaarne lahendus on luua füüsilisest isikust 

ettevõtja ettevõte, mis tähendab, et teie ärinimi on tegelikult teie enda nimi, kapitali 

pole vaja ja te vastutate oma isiklike ressursside, mitte juriidilise isiku ressursside 

eest, nagu varasemalt. 



 

●      Sotsiaalne ettevõte (SE) – see on äri, mille sotsiaalne eesmärk on kasumi teenimine, 

parandades samal ajal maailma, ühiskonda ja keskkonda, kasumlikkus on nii 

ettevõtte kui ka teiste jaoks. Ja peaaegu kõik õigusaktid lubavad seda 

ettevõtlusvormingut. 

●      Start-up – see ei ole tegelikult eraldiseisev ettevõtte struktureerimise tüüp, pigem 

nagu moesõna, muutudes järk-järgult omaette üksuseks, me vaatleme alla 30 

töötajaga väikeettevõtet, mis käivitati algselt riikliku rahastamisega ja mis sageli 

värske ja noorte loodud ning võib minna erinevatesse suundadesse, keskkonna-, 

sotsiaalsesse ja sageli tugevalt veebis või eranditult digitaalselt.   

  

  

   

Üldjuhul on ülalmainitud 3+1 formaadid ettevõtte asutamisel kõige populaarsemad valikud ja 

need pole ainsad, seega on see teie ettevõttele hea lähtepunkt. Tehke igal juhul oma 

uurimistööd ja leidke, milline juriidiline isik võiks teie eesmärgi ja eesmärkidega paremini 

sobida, eriti mis puudutab teie kohalikku tegelikkust, stiimuleid, tööülesannete allahindlusi, 

noorte ettevõtjate toetamist jne. 

  

Meeskond 

Üks olulisemaid elemente alustamise ajal on teie missiooni elluviimiseks ja eesmärkide 

saavutamiseks vajalikud pädevused ning see võib isegi tähendada, et praegusel etapil ei pruugi 

te meeskonda vajada või veel mitte. Siiski on oluline seda  küsimust kaaluda, sest kui olete 

suurepärane ettevõtja, nagu me usume, siis võib teil ühel hetkel vaja minna meeskonda, nii et 

keda te vajate? Mida sa neilt vajad? Kust neid leida? 

Pidage seda lihtsalt meeles, mõelge läbi, kuidas igaüks, kes liitub, toob lisaväärtust, et 1+1 ei 

oleks lihtsalt 2, vaid 3 või 4, sest see peaks olema meeskonna väärtus, et igaüks paraneks ega 

jääks samaks nagu varem. Nii et samu küsimusi, mille esitasite endale selle käsiraamatu 

alguses, saab rakendada ka oma meeskonnakaaslastele, millised inimesed nad olla tahavad? 

Kuidas nad visioonisse suhtuvad ja mida nad sellest arvavad? Millist positiivset mõju nad 

tahavad maailmale jätta? Jne. Mõelgem siis fantastiliste meeskonnamängijate peale ja kust 

neid leida. 

  

Mida ma vajan? 



Ettevõtjana edu saavutamiseks on palju viise ja igaühel neist on oma vajadused. Siin saame 

pakkuda teile üldist kontrollnimekirja, mis võib inspireerida teid oma konkreetseid vajadusi 

tuvastama. 

1)     Millist suurt mõju te ette näete ja ei tea, kuidas seda saavutada? Kes see võib olla 

ekspert, kes on selles hea? Või äkki on vaja midagi õppida?  

2)     Milles olete parim ja mida saate delegeerida? Teisisõnu, mis on need valdkonnad, 

mida saate oma meeskonnakaaslasi treenida ja muuta nad sama heaks kui sina, et 

saaksite endale ajapilu vabastada?  

3)     Milliseid ülesandeid ja valdkondi ei saa te aja- ja töökoormuse piirangute tõttu 

teha? Kas võib olla, et on midagi, mida teile ei meeldi teha, kuid mis on siiski 

vajalikud, ja oleks tore, kui keegi teine seda teeks? 

  

             

  

Kust neid leida? 

Võib-olla jõudsite oma meeskonnaga järeldusele, et vajate täiendavat meeskonnaliiget? 

Suurepärane, nüüd küsimus, kust neid leida?  

1)     Levinuim lähenemine on lähedased: Sõbrad ja Perekond. Otsige nende seast, kes 

on sulle lähedased, kes täitsid otsitavatega sarnaseid ülesandeid või neid, kes 

tunnevad huvi selle valdkonna vastu. Vestelge ja uurige, kas on võimalusi, kus nad 

saavad kaasa lüüa. Vastus sellele võib olla teie sotsiaalmeedia kontaktide või 

telefoni kontaktide loendis. Sealt võite leida omale parima meeskonnakaaslase. 

2)     Inimesed, kes on teiega sarnase mõtteviisiga, neid võib leida näiteks mõnelt 

võrgustikuürituselt, kus on ühise mõtteviisiga inimesi palju, saate kohtuda näost-

näkku või virtuaalselt, kui pisut otsida, leiate ilmselt palju selliseid sündmusi.   

3)     Hackatonid, The Creative and Cultural Events Incubator jne on suurepärased 

kohad tagasiside saamiseks ja sarnaste huvidega kaaskülastajatega suhtlemiseks.  

4)     Otsige üles sotsiaalmeediast asjakohased grupid ja lehed ning hakake seal end 

postitustega kursis hoidma ja kirjutage omi postitusi ning saate teada anda, et otsite 

kedagi või midagi konkreetset. 

  

Kui otsite inimest, kellel on x kriteerium, siis kust neid leida? Kus nad kõige rohkem aega 

veedavad? Kas saite vastuse? Minge sinna ja leidke keegi, kes sobiks teie ettevõtmise ja 

visiooniga. 



 

  

Mis järgmiseks? 

Jõudsite ettevõtjana üsna kaugele ja tuvastasite asjakohase probleemi, mida kinnitada, leidsite 

lahenduse paljudele ideedele ja koostasite üksikasjaliku äriplaani ja lõuendi ning teate 

detailideni, kuidas oma eesmärke saavutada ja ettevõtlusega alustada oma ettevõtja karjääri, 

aeg alustada, eks? Ja kust alustada? 

Nagu alati, on teil mõned võimalused, kuid kõige esimene samm peaks olema oma ettevõtte 

jaoks juriidilise isiku registreerimine ja meeskonna loomine on kaks suurepärast lähtepunkti. 

Samuti on oluline märkida PPPPP, Proper Prevention Prevents Poor Performance 

(Nõuetekohane ennetamine hoiab ära halva jõudluse), mis tähendab, et ettevalmistus ja 

planeerimine on ülimalt olulised, pidades meeles, et eduni ei ole ainult ühte teed. 

Tõenäoliselt ei juhtunud nii kaugele jõudmine üleöö, vaid see võttis tõenäoliselt pikki 

ettevalmistusi ja tööpäevi. On aeg teha see esimene samm ja leida oma tee ning alustada oma 

teekonda, täpselt nii, nagu soovite. 

Niisiis, mis on teie vastus nüüd, kas ettevõtjaks olemine on teie osa?  
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           Peatükk 2. “Roheline” 

ettevõtlusmaailmas 

1. Roheline majandus: määratlus, mõisted ja põhimõtted. 

a. Mis on roheline majandus?  

  

Ühendkuningriigis mainis rohelist majandust esmakordselt keskkonnaökonomistide rühmitus nimega 

Blueprint for a Green Economy[22]. Kuid see termin muutus trendikaks alles 2008. aastal, finantskriisi 

alguses, tänu ÜRO Keskkonnaprogrammile (UNEP), analüüsides poliitikat ja investeeringuid 

rohelistesse sektoritesse.[23] 

Sellegipoolest puudub meil endiselt ühine arusaam, mis tegelikult on roheline majandus, kuigi kõige 

laialdasemalt aktsepteeritud on UNEPi oma, „mille tulemuseks on inimeste heaolu ja sotsiaalse 

võrdsuse paranemine, vähendades samal ajal oluliselt keskkonnariske ja ökoloogilist nappust. See on 

vähese süsinikdioksiidiheitega, ressursitõhus ja sotsiaalselt kaasav.”[24]  

Veel ühe definitsiooni, mille saame rohemajanduse koalitsioonilt (see on valitsusväliste 

organisatsioonide, ametiühingute ja muude rohemajanduse alal madalamal tasandil tööd tegevate 

gruppide rühm) "majandus, mis tagab kõigile õitsengu planeedi ökoloogilistes piirides."[25] Samuti on 

koalitsioon koostanud rohelise majanduse 5 põhimõtet[26]:  

  

1. Heaolu põhimõte: Roheline majandus võimaldab kõigil inimestel luua ja nautida heaolu. 

○      Roheline majandus on inimesekeskne. Selle eesmärk on luua tõeline ja jagatud 

heaolu. 

○      Keskendub vara suurendamisele, mis toetab heaolu. See rikkus ei ole pelgalt 

rahaline, vaid hõlmab kõiki inim-, sotsiaalseid, füüsilisi ja looduskapitale. 

○      Eelistab investeeringuid ja juurdepääsu jätkusuutlikele loodussüsteemidele, 

infrastruktuurile, teadmistele ja haridusele, mis on vajalik kõigi inimeste 

õitsenguks. 

https://www.statista.com/statistics/187549/facebook-distribution-of-users-age-group-usa/
https://www.statista.com/statistics/187549/facebook-distribution-of-users-age-group-usa/
https://www.statista.com/statistics/187549/facebook-distribution-of-users-age-group-usa/
https://www.statista.com/statistics/325587/instagram-global-age-group/
https://www.statista.com/statistics/325587/instagram-global-age-group/
https://www.statista.com/statistics/325587/instagram-global-age-group/
https://www.researchgate.net/publication/281980914_3000_Raw_Ideas_1_Commercial_Success
https://www.researchgate.net/publication/281980914_3000_Raw_Ideas_1_Commercial_Success
https://www.researchgate.net/publication/281980914_3000_Raw_Ideas_1_Commercial_Success
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
https://www.strategyzer.com/canvas/business-model-canvas
https://books.google.ee/books?id=wdptf2ea6FwC&pg=PP2&lpg=PP2&dq=only+1+in+every+100+ideas+is+a+great+one+%22research%22&source=bl&ots=POksEK6LsC&sig=ACfU3U2lsm9sW7z9hgna39dVduHkic4_gw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjghbzEq7XvAhXmpIsKHRKyBgAQ6AEwEnoECBEQAw#v=onepage&q=only%201%20in%20every%20100%20ideas%20is%20a%20great%20one%20%22research%22&f=false
https://books.google.ee/books?id=wdptf2ea6FwC&pg=PP2&lpg=PP2&dq=only+1+in+every+100+ideas+is+a+great+one+%22research%22&source=bl&ots=POksEK6LsC&sig=ACfU3U2lsm9sW7z9hgna39dVduHkic4_gw&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjghbzEq7XvAhXmpIsKHRKyBgAQ6AEwEnoECBEQAw#v=onepage&q=only%201%20in%20every%20100%20ideas%20is%20a%20great%20one%20%22research%22&f=false
https://web.archive.org/web/20100614153932/http:/www.fsb.muohio.edu/fsb/content/programs/howe-writing-initiative/student-resources/Writing%20an%20Executive%20Summary.doc
https://web.archive.org/web/20100614153932/http:/www.fsb.muohio.edu/fsb/content/programs/howe-writing-initiative/student-resources/Writing%20an%20Executive%20Summary.doc


 

○      Pakub võimalusi roheliseks ja korralikuks elatusallikaks, ettevõteteks ja 

töökohtadeks. 

○      See on üles ehitatud ühistegevusele avalike hüvede nimel, kuid põhineb siiski 

individuaalsetel valikutel. 

2. Õigluse põhimõte: Roheline majandus edendab võrdsust põlvkondade sees ja vahel. 

○      Roheline majandus on kaasav ja mittediskrimineeriv. See jagab otsustusprotsessi, 

kasu ja kulusid õiglaselt; väldib eliidi hõivamist; ja eriti toetab naiste mõjuvõimu 

suurendamist. 

○      Edendab võimaluste ja tulemuste õiglast jaotumist, vähendades inimestevahelisi 

erinevusi, jättes samas piisavalt ruumi metsloomadele ja põlisloodusele.  

○      Vaatab majanduse pikaajalist perspektiivi, luues rikkust ja vastupanuvõimet, mis 

teenib tulevaste kodanike huve, ning tegutseb samal ajal kiiresti, et võidelda 

tänapäeva mitmemõõtmelise vaesuse ja ebaõigluse vastu. 

○     Põhineb solidaarsusel ja sotsiaalsel õiglusel, tugevdades usaldust ja sotsiaalseid 

sidemeid ning toetades inimõigusi, töötajate, põlisrahvaste ja vähemuste õigusi 

ning õigust säästvale arengule. 

○     Edendab VKEde, sotsiaalsete ettevõtete mõjuvõimu suurendamist ja jätkusuutlikke 

elatusvahendeid. 

○      Otsib kiiret ja õiglast üleminekut ning katab selle kulud – mitte jättes kedagi 

unarusse, võimaldades haavatavatel rühmadel olla üleminekuagent ning tehes 

uuendusi sotsiaalkaitses ja ümberõppimises. 

3. Planetaarsete piiride põhimõte: roheline majandus kaitseb, taastab loodust ja investeerib 

sellesse. 

○     Kaasav rohemajandus tunnustab ja kasvatab looduse mitmekülgseid väärtusi – 

kaupade ja teenuste pakkumise funktsionaalseid väärtusi, mis on majanduse 

aluseks, looduse kultuuriväärtusi, mis on ühiskonna aluseks, ja looduse 

ökoloogilisi väärtusi, mis on kogu elu aluseks. 

○ See tunnistab looduskapitali piiratud asendatavust teiste kapitalidega, rakendades 

ettevaatusprintsiipi, et vältida kriitilise looduskapitali kadu ja ökoloogiliste piiride 

ületamist. 

○ Investeerib bioloogilise mitmekesisuse, pinnase, vee, õhu ja loodussüsteemide 

kaitsmisse, kasvatamisse ja taastamisse. 

○ See on uuenduslik looduslike süsteemide haldamisel, tuginedes nende omadustele, 

nagu tsirkulaarsus, ning ühildades kohaliku kogukonna elatusallikatega, mis 

põhinevad bioloogilisel mitmekesisusel ja loodussüsteemidel. 
 

4. Tõhususe ja piisavuse põhimõte: Roheline majandus on suunatud säästva tarbimise ja 

tootmise toetamisele. 

○      Kaasav roheline majandus on vähese CO2-heitega, ressursse säästev, mitmekesine 

ja ringne. See hõlmab uusi majandusarengu mudeleid, mis tegelevad planeedi 

piirides heaolu loomise väljakutsega. 

○ Märkab, et planeedi piiridesse jäämiseks peab toimuma oluline ülemaailmne nihe, et 

piirata loodusvarade tarbimist füüsiliselt jätkusuutlikule tasemele.  

○ See tunnustab põhikaupade ja teenuste tarbimise „sotsiaalset põrandat”, mis on 

oluline inimeste heaolu ja väärikuse tagamiseks, ning vastuvõetamatuid tarbimise 

„haripunkte”. 



○ See viib hinnad, toetused ja stiimulid vastavusse ühiskonna tegelike kuludega, 

kasutades mehhanisme, mille kohaselt saastaja maksab ja/või kasu saavad need, 

kes toovad kaasa keskkonnasäästlikke tulemusi. 

 

5. Hea valitsemistava põhimõte: Rohelist majandust juhivad integreeritud, 

vastutustundlikud ja vastupidavad institutsioonid. 

○    Kaasav roheline majandus on tõenduspõhine – selle normid ja institutsioonid on 

interdistsiplinaarsed, rakendades kohanemisstrateegias nii usaldusväärset teadust 

kui ka majandust koos kohalike teadmistega. 

○ Neid toetavad institutsioonid, mis on integreeritud, koostöö aldised ja sidusad – 

horisontaalselt sektorite lõikes ja vertikaalselt juhtimistasanditel – ning millel on 

piisav võimekus täita oma vastavaid rolle tõhusal, kiirel ja vastutustundlikul viisil. 

○ Nõuab avalikkuse osalust, eelnevat teadlikku nõusolekut, läbipaistvust, sotsiaalset 

dialoogi, demokraatlikku vastutust ja vabadust oma huvidest kõigis 

institutsioonides – avalikus, era- ja kodanikuühiskonnas – nii, et teadlikku juhtimist 

täiendaks ühiskondlik nõudlus. 

○ See edendab kohalike majanduste ja loodussüsteemide haldamise jaoks 

detsentraliseeritud otsuste tegemist, säilitades samal ajal tugevad ühised 

tsentraliseeritud standardid, protseduurid ja vastavussüsteemid.  

○ See loob finantssüsteemi, mille eesmärk on tagada heaolu ja jätkusuutlikkus ning mis 

on loodud viisil, mis teenib ohutult ühiskonna huve. 
 

  

Toetudes 5 rohemajanduse põhimõtte selgitustele ja eelmainitud definitsioonidele, võib rohemajanduse 

kokku võtta kui majandust, mis arvestab inimsfääri ja planeedi piire ning mille eesmärk on, et iga 

majanduse osa oleks õiglane ja kaasav. 

  

b. Mis on jätkusuutlikkus ja säästev areng?           

Jätkusuutlikkus on tänapäeval moesõna peaaegu kõigi suus ja märksõna mittetulundussektoris, kõik 

tahavad seda, kas kõik teavad, mida see tähendab? 1987. aastal väitis ÜRO, et "inimkonnal on võime 

muuta areng jätkusuutlikuks, et tagada selle vastavus praegustele vajadustele, ilma et see kahjustaks 

tulevaste põlvkondade võimet rahuldada oma vajadusi."[27] 

Jätkusuutlikkust mõistetakse sageli kui ühist joont, mis ühendab majandus-, sotsiaal- ja keskkonnasfääri 

ning tegelikult on see põhimõte, mida need kolm sammast toetavad ja kui mõni neist sammastest näitab 

nõrkust, on kogu süsteem nõrk ja nõrgenenud. 

 

  



 

 

 
  

Joonis 1. Vasakpoolne, tüüpiline jätkusuutlikkuse kujutis kolme ristuva ringina. Õiged, alternatiivsed 

kujutised: sõnasõnalised "sambad" ja kontsentriliste ringide lähenemine.[28]
 

  

Kolm sammast on tuntud ka kui inimesed, kasum ja planeet ning nende eesmärk on motiveerida 

ettevõtteid ja poliitikakujundajaid keskenduma mitte ainult kasumile, vaid ka pikaajalisele heaolule.[29]
 

  

Jätkusuutlikkus koosneb kahest sõnast -  jätkusuutlikkus ja võime, võime säilitada ja toetada. Meie 

planeedi kontekstis võime mõista, et see puudutab võimet säilitada elu Maal, selle elu ja majanduse 

heaolu, ilma et see kahjustaks tulevaste põlvkondade vajadusi. 

On ka teine termin, millele peaksime tähelepanu pöörama, see on säästev areng, mida ÜRO kasutab 

kõige sagedamini säästva arengu eesmärkidena (SDG).[30] Kes töötas välja 17 kestliku arengu 

eesmärki, mis on kiire üleskutse ülemaailmsete partnerlussuhete loomiseks, et lõpetada vaesus ja muu 

ebavõrdsus koos tervishoiu ja hariduse parandamise strateegiatega, soodustades samal ajal 

majanduskasvu, paralleelselt kliimakriisiga võitlemise ja meie biosfääri säilitamisega.  

Tänapäeval on saastetase kõrgem kui kunagi varem, meie biosfäär seisab silmitsi massilise 

väljasuremisega ja tervetel planeedi piirkondadel on suur oht muutuda elamiskõlblikuks ning see juba 

juhtub. Oluline on mõista, et me peame oma viise muutma, enne kui on liiga hilja. Jätkusuutlik, inimeste 

heaolu ning ökosüsteemilist mitmekesisust ja majanduse vajadusi arvestav lähenemine on vältimatu 

ning paraku oleme edusammudest hoolimata ühest lahendusest veel kaugel ning teekonnal on ikka veel 

vastuolusid. Nagu näiteks majanduskasvukeskne areng, jätkusuutlikkuse kaudne aspekt, ei suuda ikka 

veel käsitleda seda, mida konkreetselt arendada, kuidas ja kelle jaoks on vaja ning kuidas saab 

majanduskasv olla jätkusuutlik ja samal ajal sotsiaalselt ja keskkonnasäästlik. [31] Kas 

jätkusuutlikkusele rajatud planeedil saab majandus pidevalt kasvada? Meil pole veel vastust ja me 

töötame selle kallal. 

  



c. Näpunäiteid rohelise ettevõtte loomiseks     

Roheline ettevõte on tänapäeval kindlasti moesõna, kuid tegelikult kaasneb sellega üsna suur vastutus 

ja kohustus järgida jätkusuutlikkuse põhimõtteid (Inimesed, planeet ja kasum) ning vältida 

“rohepesu”; See on mõne ettevõtte turundusstrateegia, mille eesmärk on edendada avalikkuses 

ökoloogiliselt vastutustundlikku kuvandit, mida ei toeta tegelikkus ja faktid, ehk teisisõnu teeskleb 

rohelust. 

  

Siit leiate 8 näpunäidet oma ettevõtte rohelise(maks) muutmiseks, mis on inspireeritud Enevo 

kirjutatud ülevaatest[32]: 

 

  

1. Tehke oma äriidee audit, uurides erinevaid valdkondi, nagu tekkivad jäätmed, tarbitud energia, 

veekasutus, sotsiaalne vastutus ja vaadake, kuidas järgite seda reeglit: loobuge, vähendage, 

kasutage uuesti, parandage, mädane ja taaskasuta. 

2. Jäätmete kogumine ja taaskasutamine: kõik tekkivad jäätmed sorteeritakse ja eraldatakse 

vastavalt ning tagatakse, et meeskond ja kliendid järgiksid sama käitumist, mida julgustatakse 

siltide ja koolitustega. 

3. Energiatõhusad tööriistad ja seadmed: olenemata sellest, kas pakute teenuseid või toodate 

kaupu, on energiatarbimise optimeerimiseks ja vähendamiseks palju kvaliteetseid seadmeid. 

(või lülitage see lihtsalt välja, kui seda ei kasutata :) ) 

4. Olge pilvedes: tänapäeval on paljudes kohtades võimalik avada ettevõte veebis ilma 

paberitööta ja dokumente digitaalselt allkirjastada, vähendades oluliselt paberikasutust.  

5. Roheline transport : soodustage ühistranspordi, jalgrataste, jalgsi, isikliku fossiilkütuse 

transpordi kasutamist, vähendage autode ja lennukite kasutamist, mõõtke oma meeskonna 

süsiniku jalajälge ja leidke viise selle vähendamiseks. 

6. Rohelised materjalid: veenduge, et ostetud materjalid on jätkusuutlikud, jälgige oma 

väärtusahelat ja küsige tarnijatelt teavet nende ressursside kohta. 

7. Toote elutsükkel: kui palju on teie kasutatavad ja/või müüdavad tooted korduvkasutatavad, 

parandatavad, kas neid saab taaskasutada? Kui ei, tehke mõned sammud tagasi toote 

kujundamise faasi. 

8. Rääkige oma rohelusest: andke sidusrühmadele ja klientidele oma jõupingutustest teada, täna 

müüvad lood ja soovite, et inimesed teie heaks rõõmustaksid. Rääkige ja näidake, kuidas teie 

ettevõte on roheline, paljud hindavad seda ja ärge tehke rohepesu. 

  

Tõepoolest, rohelise ettevõtte loomine võib tavalise ettevõttega võrreldes tunduda tülikas ja lisatööna, 

kuna elektritarbimist, seadmeid, tarneahelat, transporti, jäätmeid arvesse võttes võib see olla üsna üle 

jõu käiv. Ja kindlasti ei ole see lihtne tee, sellegipoolest ei saa me ökoloogiliselt enam endale lubada 

tavapärase äritegevuse jätkamist, sest just see on toonud meid katastroofi äärele. Rohelistel ettevõtjatel 

on ülesandeks uuesti leiutada ja ümber mõelda majandus ja äritegevus – see on tõepoolest koorem, kuid 

siiski vajalik ning vajab kannatlikkust, vastupidavust ja visiooni, et jätkata meie ja tulevaste 

põlvkondade elukvaliteedi parandamist ja elada sellel planeedil head elu, mida me väärime.  

  

 

  2. Ring- ja taastuvenergiamajandus 



 

a. Toimimispõhimõtted ja väärtused. 

Ringmajandus kui mõiste on kogu maailmas tähelepanu pälvinud ja õigustatult. Tänane 

lineaarmajanduse mudel on toonud meid ressursside kasutamise ja jätkusuutmatuse juurde.  

Lineaarne majandus (joonis 2) järgib tootmispõhimõtteid, mille kohaselt võtavad-teevad-käitlevad, mis 

tähendab, et planeedi ressursid on lõputult "võtvad", millele järgneb "tegemise" faas, mis keskendub 

tootmisele, turustamisele ja tarbimisele eesmärgiga suurendada müüki. Kui toode ei ole enam kasutatav, 

on tarbija otsustada, kas see kõrvaldada; sageli ladestatakse prügilasse või põletatakse ning osa võetakse 

ringlusse. Mis soodustab tootedisaini kultuuri, mis muudab kaubad ringlussevõetavaks ega 

parandatavaks. 

 

 

 
  

  

Joonis 2: Lineaarne lähenemine tootmisele[33]
 

  

Lineaarne lähenemine töötab lühiajaliselt vahetu kasumi mõttes ning on pikas perspektiivis raske ja 

raiskav. Selle vaste on ringmajandus. 

Ringmajandus püüab üles ehitada kapitalismi, uut lähenemist rahandusele, tootmisele, teenustele, 

ühiskonnale ja loodusmaailmale, kus igaüks saab kasu ja on positiivselt mõjutatud. Suurema kaupade 

ja teenuste voo tagamine (joonis 3) illustreerib tehniliste ja bioloogiliste materjalide pidevat liikumist 

väärtusringi kaudu.[34] 



 
  

Joonis 3: Ringmajanduse liblikdiagramm[35]
 

  

Kuidas tõlgendada ja mõista liblikaskeemi ja selle kaudu ringmajandust? 

  

Liblika keskel näeme praeguse lineaarse mudeli kujutist: 

● taastuvad / lõplikud materjalid; 

● Osade tootja; 

● Toote tootja; 

● Teenusepakkuja; 

● Tarbija/kasutaja; 

● Kollektsioon. 

  

Pärast kogumist põletatakse või ladestakse prügilasse. Ringmajanduse eesmärk on minimeerida 

süstemaatilisi lekkeid ja negatiivseid välismõjusid. 

Vasakul näeme taastuvaid materjale, mida tuntakse ka kui bioloogilist tsüklit (joonisel roheline). 

Bioloogiliste või taastuvate materjalide alla loetakse kõike, mida meie planeet toodab, enamasti 

tarbekaupu, näiteks toitu. Tarbijalt peaks üleliigne toit minema tagasi ringlusse kaskaadide kaudu, nt 

ümberjaotamise või annetamise teel, näiteks toidupankades. 

Teise võimalusena saavad bioloogilised taastuvad materjalid uuesti ringlusse, muutes need 

biokemikaaliks, näiteks biokütuseks või biogaasiks. Materjalide paigutamiseks toiduahela algusesse 

toimub kompostimine. 

Teisel pool on sinine joonis tehnoloogiline tsükkel, nagu metallid, plast, elektroonika jne. Kõik inimese 

loodud asjad kuuluvad sellesse tsüklisse. Ringmajanduse rakendamine tehnoloogilises tsüklis tähendab, 

et kasutajad hoolitsevad esmalt oma asjade eest hea hoolduse ja/või remondiga. Lisaks on olemas ka 

sellised tavad nagu jagamine, kasutamine ja laenamine, näiteks autojagamisplatvormid.  



 

 

  

Ringmajanduse rakendamine tähendab igas etapis turul olevate toodete tugevamat omandiõigust. 

Teenuste ja toodete pakkumisel tähendab see ümberjaotamist ja taaskasutust, näiteks vanade 

sülearvutite ühelt turult kokku kogumist ja edasi jaotamist seal, kus neil on suurem väärtus.  

Tootmise puhul tähendab see lihtsalt toodete ümbertöötamist või uuendamist (ümbertöötlemine on 

protsess, kus varem müüdud, kulunud ja mittetöötava toote saab ümber ehitada või taastada, võttes lahti, 

puhastades, parandades ja asendades vananenud või kulunud komponendid ja toote tagastamine uuele 

või isegi täiustatud tingimustele või sama töökindlaks kui originaaltoode.[36]  

 

  

Lõpuks tuleks kasutajate utiliseeritud materjalid taaskasutada ja jõuda selle protsessi kaudu 

materjalide või osade tootjani. Ringlussevõtt on midagi, mis juhtub materjalidega, millest toode on 

valmistatud, harva toote endaga. 

Ringmajanduse olemus on vähendada materjalide lekkimist süsteemist. Kõik, mis jõuab prügimäele 

või põletusahju, läheb kaduma. Kõik toote või materjalide loomiseks kasutatud ressursid, 

projekteerimisest tootmiseni investeeritud energia lähevad kaotsi! Ringmajanduse eesmärk on hoida 

toote väärtust võimalikult kaua. Mida lähemale kaup kasutajatele ja tootjatele jääb, seda suurem on 

selle väärtus ja seda lihtsam on seda hoida, mis tähendab, et taaskasutus on viimane võimalus, kui 

toode kaotas peaaegu kogu oma väärtuse ja otstarbe. 

Toote eluea võimalikult pikaks pikendamiseks peavad tootjad omandama teistsuguse mõtlemise, 

ringikujuliste toodete disain on modulaarne, mis tähendab, et remont ja ümbertöötlemine pole 

keeruline ja teostatav. 

Võtke näiteks allpool illustreeritud moodultoode, Hollandi ettevõtte välja töötatud kõrvaklappide 

komplekt. Ostmisel võetakse kõrvaklapid lahti ja kasutaja otsustab need kokku panna. Oma toodete 

omandiõiguse säilitamiseks ning vastupidavuse ja eluea tagamiseks juurutas ettevõte toote-kui-

teenuse ärimudeli, mis tähendab, et kasutajad võivad kõrvaklappide kasutamiseks maksta 

kuutellimuse ja pärast seda saavad nad tagastada või uuendada neid. 

 

  
  

Pilt 1: modulaarsed kõrvaklapid[37]
 

  



Ellen MacArthuri sihtasutus on maailmas juhtiv ringmajanduse edendamise organisatsioon ja 

nad töötasid välja kolm ringmajanduse põhimõtet: 

● kavandada jäätmed ja reostus; 

● Hoidke tooteid ja materjale kasutuses; 

● Looduslike süsteemide taastamine; 

 

  

Ilmnesid mitmed ringmajandust toetavad suundumused:[38]
 

  

●    Hällist hällini – hällist hällini disain on biomimeetiline lähenemine toodete ja süsteemide 

kujundamisele, mis modelleerib inimtööstust loodusprotsesside põhjal, kus materjale 

vaadeldakse kui toitaineid, mis ringlevad terves ja ohutus ainevahetuses. 

● Jõudlussäästlikkus – rõhutab pigem teenuste kui toodete müümise tähtsust. 

● Biomimikri – on „uus distsipliin, mis uurib looduse parimaid ideid ja jäljendab neid 

kujundusi ja protsesse inimprobleemide lahendamiseks”. 

● Tööstusökoloogia – selle lähenemisviisi eesmärk on luua suletud ahelaga protsesse, milles 

jäätmed toimivad sisendina, kõrvaldades nii ebasoovitava kõrvalsaaduse mõiste.  

● Looduskapitalism – globaalne majandus, kus äri- ja keskkonnahuvid kattuvad, tunnistades 

vastastikust sõltuvust inimkapitali tootmise ja kasutamise ning looduskapitali voogude 

vahel. 

● Sinine majandus – nõuab, et lahendused määraksid kindlaks nende kohaliku keskkonna ja 

füüsikalised/ökoloogilised omadused, rõhutades gravitatsiooni kui peamist energiaallikat.  
 

  

Nüüd on loogiline heita pilk taastuvenergiale. 

  

Sageli rakendatakse taastuvenergiat energiaressursside ja tehnoloogiate puhul, mille ühiseks tunnuseks 

on nende mittekurnamine või looduslikult taastumine, näiteks päikeseenergia, tuul, hüdroelekter, 

maasoojus, biomass, olemasolevate vee- ja õhuvoolude kasutamine jne ning nende energiate 

kasutamine, et toota elektrit, soojust või mehaanilist energiat, muutes need kas elektriks või 

liikumapanevaks jõuks.[39] 

Tõepoolest on sajandi väljakutse loobuda fossiilkütustest, mis on tingitud ülemaailmsest taastuvenergia 

kasutamise ja investeeringute kasvust, kuna need on pikemas perspektiivis puhtamad ja vähem kulukad 

investeeringutasuvuse, isemajandava energiatootmise ja puudub energiaturu monopol. 21. sajandi 

ülemaailmses taastuvenergia väljakutses võtab EL juhtpositsiooni, kuna Saksamaa, Rootsi, Hispaania 

ja Itaalia on maailmas 5 suurimat taastuvenergia investorit ja kasutajat. Mis annab suure eelise, kuna 

maailma juhtiv majandusteadlane näeb ette, et lähitulevikus tuleb suurem osa energiast taastuvatest 

energiaallikatest. Samuti on ütlematagi selge, et ei tohiks sõltuda ühest taastuvast allikast ja see on 

pigem mitmete allikate strateegiline kombinatsioon, nagu alloleval pildil: 



 

 
  

  

Pilt 2: taastuvenergia roll tulevikus[40]
 

  

Igapäevane äri muutub, see on selge ja muutusi on vaja ning see koorem langeb uue põlvkonna 

ettevõtjate õlgadele, uutele lähenemisviisidele ettevõtlusele ja majandusele ning aidata neil uutel 

mudelitel järgmiste aastate jooksul kinnistuda..  

  

b.  Väljakutsed ja takistused. 

Kujutage ette maailma, mis toimib ringmajanduse ja taastuvenergia ümber, kõlab nagu unistus, eks? 

Jäätmete tekkimine on viidud miinimumini nagu ka meie planeedi ressursside kasutamine. Võib-olla ei 

pea see olema unistus, pigem plaan. Iga päevaga kuuleme üha rohkem edulugusid ja ometi ei läinud me 

veel lineaarselt majanduselt ringmajandusele üle, vaatamata olemasolevatele tõenditele selle 

kasulikkuse kohta. Võtkem näiteks Costa Rica, 98% selle elektrist pärineb taastuvenergiast ja inimkond 

on endiselt kõrgel tasemel. Olenevalt fossiilkütustest avastame selles peatükis, millised on väljakutsed 

ja tõkked, mida ületada. 

1) Ringmajandus on ebaõiglane võitlus, maailm on väga pikka aega toiminud lineaarse 

majanduse põhimõtete järgi, mis tähendab, et mõtteviisi ja majandusmudelite muutumine 

ei saa toimuda üleöö ja see on pigem protsess. 

2) Valitsused ja poliitikakujundajad peaksid looma soodsad tingimused ja aktiivselt edendama 

ringmajandust, toetades nii ettevõtlust kui ka tarbijate harjumusi ja mentaliteeti. 

3) Julian Kirchher.[41] näitab „neli peamist ringmajanduse takistust” ELis. Need on 

kultuurilised, regulatiivsed, turu- ja tehnoloogilised tõkked (vt pilti 3). Kõik need takistused 

on omavahel seotud. Näiteks ringmajanduse suhtes kõhkleva ettevõttekultuuriga ettevõte 

ringkujundust välja ei tööta. Seega puudub tarbijate teadlikkus ja huvi ringikujuliste 

disainilahenduste suhtes, kuna ühtegi neist ei pakuta turul. See tähendab, et kultuuritõkked 

võivad esile kutsuda tehnoloogilisi tõkkeid, mis kutsuvad esile täiendavaid kultuuritõkkeid. 

 



  

 

 
3. pilt: ringmajanduse tõkked[42]

 

  

Reeglid ja regulatsioonid peaksid ringmajandust toetama, mitte takistama. Näiteks fossiilkütuste ja 

lineaarsete ärimudelite subsideerimise asemel taaskasutamise, ringlussevõtmise, renoveerimise 

muutmine ettevõtetele mugavaks ja lihtsaks. Poliitika kujundamine peab muutuma ringlahenduste 

võimaldajaks. Siin on loetelu olemasolevatest ringmajanduse takistustest enamikus maailma osades: 

●     Infrastruktuuride puudumine: võite soovida midagi parandada, kuid pole kohta, kus seda 

teha. Seda mõjutavad tugevalt riigi eeskirjad, sealhulgas ebatõhusad (mittesäästvad 

jäätmekäitlustavad) 

●    Suured kulutused : kuna ringmajandus põhineb kaupade tagasivõtmisel, mis sageli 

naasevad tootjatele või edasimüüjatele, on see logistiline väljakutse globaliseerunud 

maailmas, kus tootmise oskusteave põhineb sageli teisel pool maailma.  

● Taaskasutustehnoloogia puudumine : keegi ei ütle, et ringlussevõtt on halb, vastupidi. 

Ringlussevõtu tehnoloogia ei ole veel piisavalt hea, kuna see töötleb kaupu sageli 

originaalist madalama kvaliteediga versiooniks. Tulemuseks on „rikkumata“ materjalide 

eelistamine nende kõrgema kvaliteedi ja suhteliselt odavamate hindade tõttu, võrreldes 

taaskasutatud materjalidega. 

● Tarbijate valmisolek : inimesi juhivad mugavus ja trendid, mis on sageli mitteökonoomsed 

ja lineaarsed (nt kiirmood). Ringmajandus nõuab inimestelt oma harjumuste muutmist, 

omamise asemel rentimist, äraviskamise asemel parandamist ja see nõuab pingutust ning 

trendikas narratiiv julgustab endiselt ületarbimise saastamist, hoolimata sellest, milline on 

selle mõju meie planeedile. 
 

 

 

 

Rääkides taastuvatest energiaallikatest 

  



 

Tuule- ja päikesepargid muutuvad meie maastikel üha tavalisemaks ja tuttavamaks vaatepildiks, mis on 

suurepärane, kuid enne fossiilkütustest vabanemist on palju väljakutseid. Taastuvenergial on ka 

mitmeid väljakutseid, mida tuleks pidada täielikuks alternatiiviks, näiteks nende taastuvenergia 

paigaldamise kõrge hind, võrreldes pikaajalise majandusliku tuluga, ning see sõltub endiselt suuresti 

valitsuse stiimulitest ja väljakutsetest energeetikas. ladustamise ja liitiumipõhiste akude kasutamise 

vajadusega, võiksime jätkata igavesti. 

Meie ühiskonnad on suured energiatarbijad, me vajame energiat, elektrit ja gaasi 24/7, mis on hästi 

arusaadav pardikõvera järgi (kollane- joonis 4) , mis on ühe päeva, antud juhul California (USA) 

elektritootmise graafik, mis näitab tasakaalustamatus tippnõudluse ja taastuvenergia tootmise 

vahel[43]. 

 
  

Joonis 4: pardikõver[44]
 

  

Sellel joonisel näeme kolme erinevat kõverat: 

  

●      Sinine on koormus võrgule. See on California süsteemi energiatarbimine, kõik, mis on 

ühendatud elektrivõrku, alates mobiiltelefoni laadijast kuni tehase masinateni, kõik, mis 

vajab tööks energiat. 

● Hall joon näitab, et päikeseenergia tootmise tipp on ilmselgelt päevasel ajal 

● Oranž joon on sinisest halli lahutamise tulemus; mida rohkem energiat päikesefarmidest tuli, 

seda vähem nõudsid teised genereerivad süsteemid ning graafik meenutab pardi siluetti, 



mille kael ja saba tähistavad päikesetõusu ja -loojangut. Niisiis, kas nõudluse tipp peaks 

olema õhtusöögi ajal, kui inimesed on kodus. 

 

  

Ilmselgelt on vajadus energiasalvestussüsteemi järele ja enamikul kaasaegsetest fotogalvaanilistest 

süsteemidest on see olemas, see töötab hüdroelektrijaamade ja geotermiliste jaamade jaoks ning seda 

tehnoloogiat kasutades ja rakendades saame kergesti vältida liitiumi saastamist, kasutades ülejääki. 

Päikesepaneelid genereerivad haripunktivälistel aegadel vee jõul töötavate pumpade käivitamiseks, mis 

võivad hiljem energiat eraldada ja elektrienergiat toota.[45] Praktikas saame lisaks geotermilistele ja 

hüdroelektrilistele täielikult tugineda erinevatele taastuvatele energiaallikatele nagu päike ja tuul ning 

mingil määral see juba toimub.[46]
 

  

3. Jätkusuutlik ettevõtlus: rohelised idufirmad ja uuendused. 

a. Kes on roheline ettevõtja?  

Mis on roheline ettevõtja? Sellega pöördume tagasi küsimuse juurde, mis on roheline ettevõtlus, ja 

nägime, et see polegi nii lihtne. Lõppude lõpuks on see üsna hiljutine kontseptsioon, mis sai alguse 

1990ndatel, kuid uuringud ja kirjandus arenenvad, nagu ka terminoloogia, mida selle mõiste 

mõistmiseks kasutatakse. Näiteks meil on; ökoettevõtlus, keskkonnaalane ettevõtlus, jätkusuutlik 

ettevõtlus ja palju muud. Tegelik küsimus on, kuidas saab seda kontseptsiooni tegelikkuses rakendada? 

Milliseid tegevusi saab hõlmata ettevõtluse “rohelise” aspektiga, millised omadused ja väärtused 

kehtivad rohelise ettevõtja puhul? Ja vastus neile küsimustele on valmimisel seda raamatut lugedes.  

  

Roheline ettevõtja võib olla keegi, kes muudab oma ettevõtte roheliseks, või lihtsalt siseneb rohelisse 

ärivaldkonda. Lihtsamalt öeldes saab rohelist ettevõtlust määratleda tootmiseks kasutatava tehnoloogia 

ja toodangu "rohelise" kvaliteedi järgi või siis, kui tegemist on teenustega, mis toetavad  mõningaid või 

kõiki jätkusuutlikkuse aspekte, kaasates sageli eetilised, sotsiaalsed või keskkonnaalased motiivid 

rohelisesse ettevõtlustegevusse.[47] 

 

  

Roheline ettevõtja on inimene, kes soovib majandussektorit ümber kujundada ja suunata 

jätkusuutlikkuse poole, kasutades algusest peale “rohelist” disaini ning elukestva pühendumusega ja 

pühendumisega jätkusuutlikkusele kõiges, mida öeldakse ja tehakse. Võime vaadelda kahte tüüpi 

ökoettevõtjaid, kes on keskkonnateadlikud, see tähendab inimesi, kes arendavad mis tahes tüüpi 

innovatsiooni, olgu selleks siis toode, teenus või protsess, mis võib kas vähendada ressursside 

kasutamist, mõjusid või parandada kuluefektiivsust. jäätmevaba eesmärgi poole. Teist tüüpi rohelised 

ettevõtjad on need inimesed, kes on keskkonnateemadega kursis ja nende äri on keskkonnaturul 

positsioneeritud, otsides teemaakeskseid võimalusi, mis samas näitavad häid kasumiväljavaateid.  

  

"Keskkonnamuret teavitavad hoiakud loovad väärtusvaldkondi, mida saab ettevõtluses ära kasutada, 

mistõttu keskkonnaettevõtjad mitte ainult ei tunnista võimalusi, vaid loovad tõelisi organisatsioone, et 

püüda kinni ja fikseerida muutusi ühiskonnas." Anderson 1998 

  



 

Siinkohal on oluline rõhutada, et rohelist ettevõtlust tuleb mõista kui ettevõtlust rohelistes sektorites. 

Mis tähistab selget vahet keskkonnaliikumise või heategevuse ja keskkonnaettevõtte vahel, mille 

eesmärk on keskkonnale laiemalt kasu tuua ja sellest kasumit teenida.  

  

Niisiis, kes on roheline ettevõtja? Green Business Bureau sõnul on „roheline ettevõtja ettevõtja, kes on 

keskendunud keskkonnasõbralike toodete ja teenuste loomisele ja müügile. Ökoettevõtlus on uus 

äritegemise viis – viis luua jätkusuutlikke ärimudeleid ja töötada koos keskkonnaga (ja selle nimel). 

Kasutades uuenduslikke lähenemisviise vanadele probleemidele, otsivad ökoettevõtjad võimalusi, 

kuidas meie maailma silmitsi seisvaid keskkonnaprobleeme ära kasutada.”[48] 

 

 b. Rohelise ettevõtja pädevused 

Edukaks soorituseks peavad meil igal alal olema vastavad kompetentsid, mis koosnevad oskustest, 

teadmistest ja hoiakutest. Teadmised, mida vajame, et mõista oma tegude mõju ja jõuda soovitud 

tulemuseni; oskused ülesannete täitmiseks ja hoiakud väärtussüsteemina meie tegevust toetama. Seega 

arvestage, et rohelise ettevõtjana vajate terviklikumat vaadet ettevõtlusele ja üsna spetsiifilist pädevuste 

kogumit. 

  

  

Ploum et al. (2017)[49] toob jätkusuutlike ettevõtjate kui muutuste esilekutsujate jaoks välja kuus 

põhipädevust (vt tabel 1). 

  

Strateegilise tegevuse pädevus 

Süsteemse mõtlemise pädevus 

Mitmekesisuse ja interdistsiplinaarse kompetentsuse omaksvõtmine 

Ettenägeliku mõtlemise pädevus 

Normatiivne pädevus 

Inimestevaheline pädevus 

Tabel 1: Kuus jätkusuutlike ettevõtjate põhipädevust. 

  

Pädevused on määratletud järgmiselt: 

  

1. Strateegiline tegevus : oskus korrastada ülesandeid, inimesi ja ressursse, inspireerida ja 

motiveerida teisi, hinnata projekte ning võtta meetmeid ja initsiatiivi jätkusuutlikkusega 

tegelemiseks. (Ploum et al., 2017).[50] 

2. Süsteemimõtlemine: võime tuvastada ja analüüsida kõiki asjakohaseid (all)süsteeme 

erinevates valdkondades (inimesed, planeet, kasum) ja erialadel ning ka piire. s (Lans et al., 

2014).[51] 



3. Mitmekesisuse ja interdistsiplinaarsuse omaksvõtmine: võime struktureerida suhteid, 

märgata probleeme ja tunnustada muude seisukohtade legitiimsust äriotsuste tegemise 

protsessides, mis käsitlevad keskkonna-, sotsiaalseid ja majanduslikke küsimusi, kaasates 

kõik sidusrühmad ning maksimeerides ideede vahetust ja õppimist erinevate rühmade vahel, 

nii organisatsiooni sees kui ka väljaspool ning erinevatest distsipliinidest. (De Haan, 

2006).[52] 

4. Ettenägelik mõtlemine : oskus ühiselt analüüsida, hinnata ja luua tulevikupilte, kus kohalike 

keskkonda, ühiskonda ja majandust puudutavate otsuste mõju hinnatakse globaalses 

mastaabis ja millel on pikaajaline positiivne mõju. (Wiek et al., 2011).[53] 

5. Normatiivne : suutlikkus kaardistada, rakendada ja ühildada jätkusuutlikkuse väärtusi, 

põhimõtteid ja eesmärke. Normatiivpädevused võimaldavad jätkusuutlikul ettevõtjal hinnata 

ja parandada sotsiaalökoloogiliste süsteemide jätkusuutlikkuse taset, lähtudes nendest 

väärtustest ja põhimõtetest. (Gibson, 2006).[54] 

6. Inimestevaheline suhtlus : on võime motiveerida, võimaldada ja hõlbustada koostöö- ja 

osaluspõhiseid jätkusuutlikkuse tegevusi ja uuringuid (Lans et al., 2014).[55] 

  

Willemsen viis läbi säästva ettevõtluse uuringu (2017)[56] küsitlusega: milline roll on säästva 

ettevõtluse pädevustel otsustamisprotsessis, mis puudutab ettevõtte loomise kriitilisi küsimusi? Uuring 

näitas, et jätkusuutlikud ettevõtjad usuvad, et neil on kõik kuus kompetentsi ja nad rakendavad igaüht 

oma ettevõtluses. Nimelt kasutatakse Strateegilise Tegevuse ja Normatiivpädevusi enamasti selleks, et 

otsustada ettevõtlusega alustada ja muuta see jätkusuutlikuks. Mitmekesisuse pädevust kasutatakse 

jätkusuutlikkuse nimel töötamiseks vajalike erinevate distsipliinide leidmiseks ja kombineerimiseks. 

Ettenägelikku mõtlemist kasutatakse turu arengute ennetamiseks ja tegevuste mõju ettenägemiseks 

ajaskaalal. Süstemaatilist mõtlemist kasutatakse selleks, et mõista kõiki jätkusuutlikkuse seisukohalt 

olulisi aspekte, mille kallal töötatakse. Inimestevahelist pädevust nähakse oskusena luua positiivseid 

suhteid töötajate ja teiste sidusrühmadega. 

Igatahes saab ülalnimetatud pädevusi rakendada ka igas äris, ülimalt oluline on teada ja mõista, et 

jätkusuutliku ja rohelise ettevõtja keskmes on lisaks ettevõtte rahalisele heaolule ka ettevõtte heaolu, 

planeet ja selle elu. 

 

  

c. Miks rohelised idufirmad? 

Startup-i edu määrab toote turu sobivus, aga ka muud tegurid, mis tähendab, et on sihtkliendid, kes teie 

toodet vajavad ja ostaksid. Teadlik tarbimine on tõusev trend ning ettevõtted on tohutu surve all 

muutuda keskkonnateadlikumaks ja -sõbralikumaks. McKinsey 2011. aastal läbiviidud äriuuring[57] 

näitas, et 57 protsenti vastajatest kasutab jätkusuutlikkuse poole püüdlemiseks ja oma ärimudelitesse 

integreerimiseks üha enam pikaajalisi strateegiaid. 

Teiseks oluliseks aspektiks on turundus, mis tähendab oma ettevõtte positsioneerimist roheliste hulka 

ning rohelise kaubamärgi rajamine on täna kindlasti eelis. Kliendid nõuavad üha enam läbipaistvust ja 

vastutust koos selgete andmetega säästvate tavade ja väljundite kohta, kui rääkida müüdava toote 

rohelusest, selle valmistamise viisist, töötajate õiglastest palkadest ja hüvedest, materjalide allikatest, 

mida on lihtne saavutada, kui  uskuda täiel rinnal jätkusuutlikkusesse ja keskkonnavastutusse.  

2020. aastal tabas maailma COVID-19, inimkonnad suleti, see oli midagi enneolematut. Lühikese aja 

jooksul muutsid paljud oma püüdlused virtuaalseteks seadeteks ja miljonid leidsid end kodust töötamas. 

Viimased kaks aastat on suunanud kompassi, kuhu liigub inimkond sellest pöördepunktist alates. 

McKinsey[58] toob välja, et paljud osariikide taastamiskavad on seotud keskkonnapoliitikaga: 



 

 

  

●      Euroopa Liit kavatseb oma 740 miljardi euro suurusest COVID-19 kriisiplaanist umbes 

30 protsenti pühendada kliimamuutustega seotud meetmetele, sealhulgas vähemalt 200 

miljardi euro väärtuses roheliste võlakirjade emiteerimist. 

● 2020. aasta septembris lubas Hiina vähendada 2060. aastaks oma süsiniku netoheidet 

nullini. 

● Jaapan on lubanud olla 2050. aastaks süsinikuneutraalne. 

● Lõuna-Korea uus roheline tehing, mis on osa tema majanduse taastamise plaanist, 

investeerib keskkonnasäästlikumasse infrastruktuuri ja tehnoloogiasse ning seab 

eesmärgiks saavutada 2050. aastaks nullheite. 

● USA valitud president Joe Biden lubas kampaania ajal investeerida 2 triljonit dollarit 

transpordi, elektrienergia ja ehitusega seotud puhtasse energiasse. 

● Kanada seob taastumise kliimaeesmärkidega. 

● Nigeeria kavatseb järk-järgult kaotada fossiilkütuste toetused ja paigaldada 

päikeseenergiasüsteemid hinnanguliselt 25 miljonile inimesele. 

● Colombia istutab 180 miljonit puud. 

 

  

Mitte ainult riigid ei ole asunud rohelisele kursile, vaid ka suured ettevõtted hakkasid eraldama suuri 

vahendeid puhastehnoloogiale ja jätkusuutlikkusele, pidades seda võtmekomponendiks 

tulevikuväljavaadetega äristrateegiate esitamisel. Näib, et 21. sajandi ettevõtluses on roheline tee. 

  

d. Ökoinnovatsiooni soodustamine Euroopas (ELi meetmed, toetus ja poliitika) 

  

Rohelise ettevõtluse õnnestumiseks peavad ettevõtted muutuma roheliseks. Vanematel ettevõtetel võib 

olla raskem ja kohanemiseks on vaja kauem aega, kuid kõik seisavad silmitsi muutustega. 

Puuduseks on see, et rohelisele majandusele naasmiseks on vaja finantsjõudu, mida paljudel keskmistel 

ja suurtel ettevõtetel lihtsalt ei ole. Õnneks näib Euroopas EL ja selle liikmesriigid väga innukalt rohelisi 

ettevõtteid toetavat ning võtavad jätkusuutlikkuse teemat väga tõsiselt, edendades praeguste 

väljakutsete jaoks keskkonnasõbralike lahenduste leidmist, alustades ambitsioonikast Euroopa 

rohelisest kokkuleppest. 

2020. aasta juulis andis Euroopa Komisjon välja Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) kaudu pakutava 

„rohelise kokkuleppe” esimese vooru summas 307 miljonit eurot 64. elu muutvale rohelisele ettevõttele, 

kes aitavad kaasa Euroopa rohelise kokkuleppe strateegia eesmärkide saavutamisele ja majanduse 

elavdamisele plaanile Euroopa jaoks.. 

Need ettevõtted pidid tõestama, et nad täidavad vähemalt ühte ELi kaheksast uue rohelise tehingu 

prioriteedist ning peavad saama programmi Horisont Euroopa raames toetusi kuni 2,5 miljoni euro 

ulatuses ning KIK-ilt kuni 15 miljonit eurot aktsiainvesteeringuid[60].  



 

 
Pilt 4: Euroopa roheline kokkulepe "lühidalt" [61] 

  

EL toetab ka Green StartUp Europe Awardsi auhinda, algatust, mille eesmärk on tunnustada 

idufirmasid, pakkudes tooteid, teenuseid või tuge ressursitõhususe parandamisel, kliimakriisi 

lahendamisel, vähese CO2-heitega majandusel, sotsiaalsetel muutustel, ringmajandusel ja sinisel 

kasvul, taastuvenergial jne.[62] 

Aeg on küps, on palju era- ja avalikke algatusi, mille eesmärk on toetada tugeva rohelise 

ettevõtlussektori loomist Euroopas, kohalikust piirkondlikuni, riiklikust Euroopa tasandini, tuleb vaid 

hoida silmad avatud võimaluste osas ja vaadake, millisele toetusele teil on õigus.  

Võimalusi on tõesti palju, pidage meeles ka seda, et Euroopa startup-keskkond jääb Aasiast ja Põhja-

Ameerikast veel kaugele maha ning peab võtma eesmärgiks võtta rohelise ettevõtluse alal ülemaailmne 

juhtroll, et anda teile mõned arvud, millesse USA investeeris 3,4 korda rohkem kui Euroopa alustavates 

ettevõtetes, kusjuures veerand ettevõtetest ulatub mastaapse, võrreldes vaid ühega kaheksast Euroopa 

ettevõttest[63]. 

Green European Deal soovib seda vahemaad vähendada, suurendada Euroopa roheliste idufirmade ja 

ettevõtete arvu ning ka meie anname oma panuse. 

 

  

  

  

  

  

             

      



 

Peatükk 3. 

                 Nõuanded koolitajatele töötubade läbiviimiseks. 

  

Täiuslik töötuba 

Vajaduspõhine ja asjakohane 

  

Arusaam, et me õpime kõige paremini siis, kui näeme selle õppimise vajadust, on üks 

täiskasvanuhariduse võtmeid. Peame mõistma, kuidas saavad teadmised või oskused meile 

igapäevaelus kasu olla. Kuidas saavad need tööd ja elu lihtsamaks teha ning jõudlust parandada, kus 

seda kasutada? Tugev õppimine toimub ainult siis, kui motivatsioon tuleb seestpoolt. Teiste õppimist 

toetades peame mõistma, mis eesmärk on inimestel õppida ja kuidas seda hiljem kasutada, samuti olema 

valmis sisu vajadustest ja huvidest lähtuvalt kohandama, et see oleks asjakohane. 

Õppijate teadvustamine refleksiooni kaudu, kuidas teatud teadmisi või oskusi saab päriselus kasutada, 

loob seose õpitu ja kaudse isikliku tähenduse vahel. Lisateavet saate siit. 

 

  

Üllatuse ja inspiratsiooni element 

  

Mängida meeldib kõigile, nii täiskasvanutele kui ka lastele, kuid sageli ei tunnista täiskasvanud seda 

või kardavad hinnanguid, kuid kõigile meeldib tunda end vabalt, loominguliselt ja lõbutseda. Teiste 

õppimise toetamine tähendab ka emotsioonide esiletoomist ning üllatuse elemendi kaudu saab 

emotsioone kergesti esile kutsuda. Võib juhtuda, et õppijad ei oodanud simulatsioonis või mängus 

osaledes mingit konkreetset kogemust, mis paneb mõtlema ja toob esile need "ahaa" hetked, kus 

õpitakse midagi ootamatut, võib-olla emotsioonide või reaktsioonide kaudu, mida nad ei osanud oodata 

ega kogeda. Üllatusmomendi element keskendub õppimisele; see on ka põhjus, miks kogemuse 

refleksioon on sageli tugev ja seetõttu meeldejääv. 

  

Kogemusõppe kõrval on oluline just kaaslastelt õppimine, õppijad tahavad kuulda üksteise 

kogemustest, saada teada, kuidas sarnased väljakutsed ületati, õppimise tugiisikuna kuulete sageli 

päringuid päriselu kogemuste kohta. Nad tahavad õppida teistelt ja sinult ning leida inspiratsiooni. Sel 

eesmärgil hõlmavad õppetegevused sageli rühmaarutelusid, turvalist ja väikest kohta, kus jagada ja 

kuulata, vastandada arvamusi, võitlusi, õnnestumisi ja jagada oma kogemusi. Lisateavet selle kohta 

saate siit. 

  

  

Koolitajad on head juhendajad 

  

Inimesed osalevad koolitustel, sest tahavad midagi uut õppida. Meilt, kes me toetame teiste õppimist, 

ei eeldata sügavaid akadeemilisi teadmisi mingi teema kohta, kuid ometi peame teadma, millest me 



räägime. Kunagi osalesite koolitusel, kus te ei olnud kindel, millest juhendaja räägib. Põhjus võis olla 

selles, et ka läbiviija ei teadnud; mida paremini juhendaja teema ja selle teooriatega kursis on, seda 

lihtsam on seda teistele selgitada. Kui suudame midagi selgelt ja lihtsalt seletada, see tähendab, et 

mõistame seda täielikult, tekitades ka õppijates usaldust ja kindlustunnet, siis vastupidisel juhul võib 

huvi kaduda. Kontrolli oma valdkonna trende, artikleid, uuendusi, et toetada teiste õppimist. Lisateavet 

selle kohta saate siit. 

  

 

Osalejate profiil ja koosseis 

  

Täiskasvanud õpivad kõige paremini, kui nad on teadlikud oma õppimisvajadustest ja kuna paljud 

õppeprotsessid toimuvad rühmades, võib õppijate halb valik mõjutada üksikisikute motivatsiooni. 

Iga õppeprotsessi planeerimisel pea silmas oma sihtrühma; keda sa tahad kaasata? Millised on nende 

vajadused ja motivatsioon? Kuidas saavad nad seda hiljem oma elus ja töökohas rakendada? Vajalikud 

eelnevad teadmised või kogemused? Kuidas on teema nende kogemustega seotud? Need küsimused 

aitavad kõige paremini määratleda selle õppetee sihtrühma, mida soovite pakkuda. Kui see jätta juhuse 

hooleks, võite sattuda gruppi, kes ei vaja ega naudi seda protsessi või kellele on õppimine isegi 

vastumeelne. Õppimisvajaduste analüüs on hädavajalik. Muidugi on väga ebatõenäoline luua grupp, 

kus kõik on täpselt samal tasemel, see on hea ja osa õppeprotsessidest, kui leiate viise, kuidas tagada, 

et kõik on kaasatud ja kõigi teadmised ja oskused kasutada rühma õppimise huvides. Näiteks teadmiste 

ja näidete jagamise võimalused või segakogemuste kombineerimine rühmatöös, luues võimalused 

kaaslastelt õppimiseks. Igal juhul pidage alati meeles, milliseid pädevusi soovite oma õppijate seas 

arendada ja kuidas need võivad neile kasuks tulla; mida saavad kogenumad õppijad ja mida vähem 

kogenud õppijad? Mis võib olla kasulik kõigile? Siit saate lisateavet. 

 

  

Meetodite valimine, mis on õppija õpieelistustele sobiv  

  

Meil on oma sisu ja õppijate sihtrühm, on aeg mõelda, kuidas me pakume õppimist ja meetodeid, mille 

otsustame ja valime. Muidugi ärge vali meetodit lihtsalt sellepärast, et see teile meeldib, esmalt tulevad 

õpivajadused ja soovitud tulemused ning alles seejärel seda toetavate meetodite valik. On kaks 

võtmeküsimust, mida endalt küsida: milline on lõhe selle vahel, kus õppija praegu on ja kus õppija 

vajab/tahab olla? Ja kuidas ma saan toetada õppijat selle lõhe ületamisel? Vastamisel kaaluge kõiki 

mitteformaalse hariduse ja kogemusõppe aspekte. Milliseid kogemusi õppijatel on vaja, mis aitaks neil 

soovitud õppimist saavutada; millised emotsioonid aitaksid neil õppimist kõige paremini kogeda; 

millised tegevused aitaksid neil teemat kõige paremini mõista? 

Samuti võtke võimaluse korral arvesse, milliseid meetodeid olete selles rühmas juba kasutanud ja 

kuidas saate tagada tegevuste mitmekesisuse erinevate õpivajaduste toetamiseks. Võimaluse korral 

proovige mitte korrata meetodeid ja katta võimalikult palju õppimisstiile. Arvesta nendega, kes 

eelistavad teavet näha ja lugeda, nendega, kellele meeldib teemadel mõelda ja mõtiskleda, nendega, kes 

eelistavad õppimise ammutamiseks arutelusid ja kogemusi jne. Mida mitmekesisemad on meetodid, 

seda rohkem hõlmavad nad erinevad õpistiile ja seda rohkem emotsionaalseid reaktsioone suudate välja 

tuua ning tagada tegeliku õppimise. 

  



 

Sealt saate teada hulgaliselt simulatsioone, rollimänge, juhtumipraktikaid ja muid meetodeid, te ei pea 

jalgratast uuesti leiutama, kui keegi on juba midagi loonud, kasutage seda kindlasti ja saate seda oma 

kogukonnaga õppijatega kohandada. Pidage lihtsalt meeles õppe-eesmärke, isegi kõige lahedam 

tegevus läheks raisku, kui see ei vasta õppeprogrammi õpivajadustele ja eesmärkidele. Siit saate rohkem 

teada. 

 

  

Osalusvõimelisus  

 

Peamine erinevus lapsena või täiskasvanuna õppimisega seisneb selles, et täiskasvanutele meeldib 

tunda autonoomiat. Neile meeldib teada, et nad saavad ise otsustada, mitte ei täida ainult käske ning 

seda on võimalik saavutada, kaasates neid võimalikult palju kogu õppeprotsessi, mitte ainult õppimise 

vastuvõtjatena. Näiteks saate nad kaasata õppetee planeerimise faasi, küsides neilt, mida nad vajavad ja 

tahavad õppida, milline on nende õpilünk või oskuste mittevastavus ning kuidas nad omandatud 

õppimist hiljem kasutaksid. Sel viisil on nende arvamus juba hinnatud ja seda tuleb väljendada ning 

nende vastustega saab tõesti juba midagi sobitada; sellega suurendad motivatsiooni ja tekitad positiivset 

tunnet eelseisva õppimise suhtes juba enne selle algust. Positiivne kõrvalmõju on see, et see muudab 

teie töö lihtsamaks, kuna teile antakse taustateavet, et pakkuda tõeliselt väärtuslikku ja asjakohast 

teenust. 

Teine võimalus võib olla õppetegevuse alguses, et võimaldada õppijatel väljendada oma isiklikke 

õpieesmärke ja -sihti, küsides neilt, milliste saavutusteni nad tahavad teie koos veedetud aja jooksul 

jõuda. See suurendab vastutustunnet oma õppimise ees ja võimaldab neil võtta vastutus selle eest, mida 

nad soovivad sellest õppimisest omandada. Teil on endiselt alles oma õpieesmärgid, mis olid seatud 

enne õppijate valimist, ja teie õppijad peaksid olema selle tegevuse eesmärkidest hästi teadlikud ning 

siiski saavad õppijad eesmärkide osas sõna sekka öelda ja õppeprotsessi mõjutada.  

Meetodite valikul arvesta ka sellega, kui palju sessiooni aega õppijad aktiivselt kaasatakse ja kui palju 

aega kulutad sina kui õppeprotsessi toetaja teoreetilise sisendi andmiseks. Nagu paljudes protsessides, 

on kuldreegel 80-20; õppijate kaasamine ja osalemine peaks hõlmama 80% ajast, kus nemad on 

peamised osalejad, ja 20% koolituse ajast saab täita sellega, et koolitaja õpib üle või kontekstualiseerib. 

Lisateavet saate siit. 

  

  

Toetav õpikeskkond 

  

Me võime olla eksperdid, omada kõiki vajalikke teadmisi, valida kõik õiged tööriistad, kuid kui me ei 

suuda luua toetavat õpikeskkonda, on õppimine takistatud. Õppimine toimub kõige paremini siis, kui 

õppijad tunnevad end turvaliselt ja mugavalt, et väljendada oma mõtteid, end kaasata, esitada küsimusi, 

aktiivselt osaleda ja usaldada kaardistamata vetel navigeerimist, usaldades täielikult nende õppimist 

toetava inimese juhtimisoskusi, kuna tagame, et kõik tunnevad end austatuna, väärtustatuna ja 

kaasatuna ja julgustatuna. Sageli võib esimene eesmärk või väljakutse olla esimese positiivse mulje 

loomine, mis on aluseks konstruktiivse suhtluse, usalduse ja koostöö loomisele ning see saavutatakse 

nii verbaalse kui ka mitteverbaalse suhtluse kaudu, näiteks; silmside, kohaloleku ja tähelepanu 

kinnitusena; avatud positiivne kehahoiak, näiteks naeratus sideme edendamiseks; huumor kui võimsaim 

vahend stressi maandamiseks ning kerguse ja sõbralikkuse edendamiseks, kuna ühine naer loob sideme. 



Pöörake tähelepanu ka oma žestidele, hääletoonile, kehahoiakule, hääle kiirusele, et kogu kehakeel 

edastaks turvalisust, soojust, avatust, vastutulelikkust, õnne, et õppija oleks tõeliselt teretulnud ja et ta 

tunneks, et teil on huvi tema vastu,  seega mitte näitlema neid positiivseid asju, vaid, et teil oleks tõeline 

avatus, et tekitada vastastikust usaldust. Võimas viis lõhe ületamiseks ja sideme loomiseks on õppida 

selgeks kõigi õppijate nimed, näidates, et tunned neid, muutes suhte isiklikumaks ja et pingutasid, et 

õppida, kes nad on. Teie õppijad peavad tundma end täiskasvanutena, kes on aktsepteeritud ja 

teretulnud, seega usu neisse, väärtusta nende panust ja edasta seda valjusti; kui hakkate neisse uskuma, 

julgustab see neid endasse uskuma ning seetõttu aktiivselt osalema ja panustama. Lisateavet selle kohta 

saate siit. 

 

  

Väljakutse vs ohutus  

  

Turvaline ja positiivne keskkond on loodud, nüüd on meil koht, kus õppijatel on indu areneda ning käes 

on aeg leida tasakaal väljakutsete ja turvalisuse vahel. 

Väljakutsed viivad meid mugavustsoonist välja ja soodustavad seega õppimist; kui tunneme, et me pole 

milleski kindlad, ei tea või ei saa kohe aru. Siiski peame olema ettevaatlikud, sest liiga suur väljakutse 

võib olla hirmutav ja heidutav; ja samas kui väljakutse on liiga lihtne, siis pole see tegelikult väljakutse 

ega ka nii huvitav. Kuidas leida õige tasakaal mugava ja väljakutseid pakkuva vahel, kus võib teha vigu 

ja õppida? Kahjuks pole sellel küsimusel üht õiget vastust; see sõltub tegelikult õppijatest, nende 

kogemustest ja usaldusest sinu vastu. Tegevuste planeerimisel võtke arvesse kõike, mida te nende kohta 

teate, kui palju teadmisi neil ülesande täitmiseks juba on; kas nad saavad end ülesande täitmisel ja 

osalemisel füüsiliselt ja emotsionaalselt turvaliselt tunda? Kuidas tagada, et ülesande täitmine on ohutu 

ja negatiivseid tagajärgi pole? Millist õpikeskkonda on vaja kavandatava metoodika läbimiseks? Kuidas 

luua gruppi selliselt, et nad oleksid vastuvõtlikud ja üksteist toetaksid? Parameeter oleks mitte kunagi 

paluda õppijatel teha midagi, mida te ise ei teeks. Lisateavet selle kohta saate siit. 

 

Julgustamine  

  

Õppimine võib potentsiaalselt olla keeruline ja ebamugav ning need ei pruugi olla negatiivsed 

omadused. Tavaliselt on õppimise esimene samm tunnistada, et me "ei tea", ja see üksi võib tekitada 

ebakindlust ja ebamugavust. Seetõttu on siin ülimalt oluline õppijate regulaarne positiivne tugevdamine 

koos positiivse tagasisidega. Eesmärk on luua edutunne, mis julgustaks rohkem õppima ning toetaks 

meid positiivse ja turvalise õpikeskkonna loomisel, kus õppijad osalevad aktiivselt, jagavad arvamusi, 

arutlevad ja neil on ohutu selles keskkonnas eksida. See loob protsessi osana ka võimalusi kaaslastelt 

õppimiseks ja vastastikuseks mõjuvõimu suurendamiseks. Lisateavet selle kohta saate siit.  

  

Hästi ettevalmistatud, kuid paindlik  

  

Õppetee planeerimisel mõelge kõikidele võimalustele; mis saab siis, kui metoodika töötab 

suurepäraselt, ja mis siis, kui mitte? Mis siis, kui arvutasite aja valesti? Olge valmis plaaniga A, B ja C, 

võttes arvesse kõike alates asukohast, osalejate profiili ja teie kogemusteni, sest isegi parima võimaliku 

metoodika esitamisel võib alati juhtuda ootamatusi. Peate olema paindlikud ning suutma kohaneda ja 



 

vastavalt reageerida, pidades alati silmas teie õppijate õppimisvajadusi ja seda, kuidas saate neid 

õppimisel toetada. Seetõttu, jah, olge valmis ja olge paindlik ning kui see vastab teie õppijate 

vajadustele, olge valmis protsessi vastavalt kohandama. Lisateavet selle kohta saate siit. 

  

Kohapeal loovad ja paindlikud reaktsioonid 

  

Olenemata planeerimisest ei lähe asjad alati nii, nagu me tahame, ja tuleb mõelda kastist välja. 

Koolitajatena on peamine kohustus õppeprotsessil silma peal hoida. Kui õppijatel on igav, nad ei 

saavuta oodatud õpitulemusi või meetod ei tööta nii hästi, siis tuleb reageerida ja kohaneda, mitte iga 

hinna eest plaanist kinni pidada. Kui seekord see ei tööta, siis ei tööta! See ei tähenda, et meie isiklikud 

vajadused ja mugavus oleksid olulisemad kui meie õppijate vajadused. Meie ülesandeks on pakkuda 

õppimiseks ruumi ja see võib tähendada ka meetodi muutmist otse keset õppimist. Võime eeldada, et 

õppijatel on spetsiifilised teadmised ja kui selgub, et neid pole ja siis nad ei suuda esitatud ülesannet 

täita. Seejärel peame leppima sellega, et peame kohandama alguses olnud plaani, rakendama loovust ja 

varasemat kogemust ning ise kohanema. Lisateavet selle kohta saate siit. 

  

Õppimiseks sobiv infrastruktuur  

  

Emotsionaalselt turvalise õpikeskkonna loomine on hädavajalik ning lisaks sellele peame hoolitsema 

ka füüsilise keskkonna eest, muutes selle võimalikult toetavaks ja kaasavaks. Näiteks ruum, kus on 

juurdepääs loomulikule päevavalgusele ja värske õhu kätte. Vastasel juhul muutub see energiat imavaks 

ruumiks, kus on raske keskenduda. Veenduge, et läheduses oleks piisavalt isiklikku ruumi ja võib-olla 

erinevaid ruume, mida saab kasutada, ja vajalikke teenuseid, nagu vannituba, ning tagage alati 

juurdepääs joogiveele. See, kuidas te õpperuumi seadistate, loob meeleolu ka ülejäänud koolituseks. 

Seejärel järgige tehnilisi nõudeid selle kohta, kui mitteametlik või formaalne soovite, et seade oleks ja 

kuidas toole paigutada, ning eraldage ruumid materjalide eksponeerimiseks või mantlite ja jakkide 

panemiseks. Mitteformaalse hariduse asutused eelistavad sageli ringikujulisi keskkondi. Lisateavet 

selle kohta saate siit.  

  

Terviklik  

  

Õppeprotsesse toetavate inimestena ei anna me ainult õppimist edasi, vaid palju rohkem, mida õppijaid 

saavad ja peaks õppima. Hea seanss peaks sisaldama teadmiste, oskuste ja hoiakute kombinatsiooni 

ning võimaldama õppijatel valida, mida nad tegelikult kõige rohkem vajavad ja õppida tahavad. Sellele 

lisandub ka sotsiaalse õppimise ehk vastastikuse õppimise element, mille käigus arutletakse, 

võrreldakse ja vastandatakse nende arvamusi, arusaamu ja arvamusi. Seetõttu hõlmab terviklik 

lähenemine taju, tunnetust, kogemust ja käitumist õppeprotsessi tervikuna. Lisateavet selle kohta saate 

siit.  

  

Tuckmani rühmadünaamika 

  



Enamasti peame tegema koostööd teistega, moodustama konkreetsete ülesannete jaoks meeskonnad või 

tegutsema üldiselt organisatsioonide sees meeskondadena. Mida suurem on struktuur, seda rohkem 

meeskondi tuleb moodustada. Lisaks otsime pidevalt parimaid viise meeskondade juhtimiseks, liikmete 

panuse optimeerimiseks, tööstiilide ühtlustamiseks ja kõigi vajaduste osas kompromisside tegemiseks. 

Ja üleüldine küsimus on, kuidas iseloomustada edukat meeskonda? 

  

Edukatel meeskondadel on 3 elementi: 1) meeskonna sees peab valitsema usaldus 2) unikaalsesse ja 

väärtuslikku meeskonda kuulumise tunne. 3) kokkulepe ja arusaam, et koos on võimalik saavutada 

rohkem kui üksi. Usaldus, kuuluvus, saavutused. Siin on küsimus, kuidas seda saavutada, kui teil on 

rühm inimesi, kes üksteist peaaegu ei tunne? Saladus on teadmine, et iga rühm läbib ühise protsessi, 

mis aitab neil moodustada esineva ja eduka meeskonna. 

  

Üks populaarsemaid grupiprotsesside mudeleid on Tuckmani rühmaarendusmudel. Grupi arendamise 

moodustamise – ründamise – normeerimise – esinemismudel pakuti esmakordselt välja 1965. aastal. 

Tuckmani sõnul on need faasid kõik vajalikud ja vältimatud selleks, et meeskond saaks kasvada, 

väljakutsetele vastu astuda, probleemidega toime tulla, lahendusi leida, tööd planeerida  ja anda 

tulemusi. Hiljem, 1977. aastal, lisati viies etapp: edasilükkamine[64]. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Tsapenko, M. Team dynamics. Tuckman's model - https://www.linkedin.com/pulse/team-dynamics-tuckmans-model-

michael-tsapenko/ 

  

Moodustamine 

  

https://www.linkedin.com/pulse/team-dynamics-tuckmans-model-michael-tsapenko/
https://www.linkedin.com/pulse/team-dynamics-tuckmans-model-michael-tsapenko/


 

See on koht, kus rühmaliikmed tulevad esimest korda kokku. Nad hakkavad üksteist tundma õppima, 

tundma õppima üksteise tausta, kogemusi ja väärtusi. See võib esile kutsuda erinevaid emotsioone, nagu 

põnevust uute inimestega kohtumise ees või sotsiaalset ärevust samal põhjusel või uudishimu saada 

teada, mis edasi saab. Selles faasis on rollide ja meeskonna dünaamika avastamine, kuna kumbki püüab 

oma kohta leida, kui suhted algavad ning sarnasused ja erinevused leitakse. Samuti saavad 

meeskonnaliikmed rohkem teada ülesande, eesmärkide ja ülesannete kohta, kui nad hakkavad mõistma, 

mida ja kuidas nad peavad tegema ja saavutama, leppima kokku töömeetodites, suhtlusliinides ja 

koostöös. Selles etapis on meeskonna jõudlus madal, kuna meeskond alles õpib, ülesandeid ja eesmärke 

seadma. Juhi eesmärk selles faasis on luua mugav, usalduslik ja positiivne keskkond, kus liikmed saavad 

alustada enesekindluse ja usalduse loomist. 

  

Ründamine 

  

Meeskond areneb, inimesed hakkavad tundma end üksteisega mugavalt ja vähem muretsema tõeliste 

tunnete, emotsioonide ja mõtete väljendamise pärast. Selles faasis ilmnevad vaidlused, tulised arutelud 

ja mõnikord isegi konfliktid, mis seavad kahtluse alla ülaltoodud usalduse, aktsepteerimise, üksteisesse 

uskumise ja protsessi uskumise põhimõtted. Varem seatud piire hakatakse katsetama. Varajane põnevus 

ja ootused[65] vähenevad koos töötades ning erinevused, näiteks tööstiilide osas, hakkavad olema 

märkused, nihutades fookuse käsilolevatelt ülesannetlt meeskonna edenemises või protsessis 

pettumusele[66]. Meeskonnaliikmed panevad üksteist proovile, uurivad reaktsioone, märkavad puudusi 

ja vigu. Selles osas pannakse ka juhtkond proovile, et katsetada, kui kaugele on võimalik piire nihutada. 

Siin on teie ülesanne vähendada meeskonnasiseseid pingeid, muuta konflikte ja juhtida rühma 

meeskonna eesmärkide poole ning olla eeskujuks[67]. 

Meeskonnaliikmed otsivad teid lahenduse otsimisel ja veenduvad, et asjad toimivad, ning panevad teie 

õlule kohustuse muuta meeskond taas toimivaks. See etapp võtab igal pool aega ja energiat ning 

ütlematagi selge, et see on ka koht, kus paljud meeskonnad ebaõnnestuvad ja lakkavad olemast 

meeskond. Võtke seda tõsiselt, jälgige tekkivate pingete või konfliktide hoiatavaid märke ja veenduge, 

et meeskond leiaks viise erimeelsustest üle saamiseks ja eesmärkidele pühendumiseks. 

  

Normeerimine 

  

Kui meeskond on leidnud ainulaadse viisi üksteise arvamuste ja juhtimise aktsepteerimiseks, rahuneb 

torm. Liikmed hakkavad taas üksteist kuulama ja aktsepteerima, püüded kokkuleppele on ehtsad ning 

soov on ülesannetega liikuma hakata. Samuti hakkavad meeskonnaliikmed nautima koosolemist, suhted 

süvenevad ja protsess on taas tasakaalus. Juhtimine on taas aktsepteeritud ja tulemuslikkus paraneb. 

Olemas on uus komplekt töölepinguid ja rahuldatakse rohkem vajadusi. Meeskonnaliikmed soovivad 

koostööd teha ja aktsepteeritud veendumus on, et koos on võimalik lihtsalt rohkem saavutada. Selles 

etapis osutage kindlasti õnnestumistele ja suurendage teadlikkust kõigest, mis on saavutatud, osana 

julgustusest töötada ühise eesmärgi nimel, edendades koostööd selle sügavaimas tähenduses.  

 

Soorituste esile tulemine 

  



Hea sooritus on iga meeskonna ülim eesmärk. See on koht, kus jõudlus on haripunktis ja konfliktid on 

üsna haruldased. Täielik usaldus on olemas; rollid, kohustused ja ülesanded on väga selged; 

meeskonnatöö toimub eesmärgipärases ja toetavas keskkonnas tänu positiivsele õhkkonnale 

meeskonnaliikmete seas, kes võtavad protsesside eest omaks ja vastutuse, tunnistades, et nemad on 

võtmeisikud. Sinu roll juhina on toetada iga meeskonnaliikme arengut, samuti astuda väike samm 

tagasi, hakates delegeerima ning keskenduma suunamise asemel jälgimisele ja jälgimisele, tagades 

ülesannete täitmise ja meeskonnaliikmete kasvamise. 

  

Katkestamine 

  

See on mudeli viimane etapp, mida uuendati mitu aastat hiljem. Tänapäeva töökeskkonnas oleme üha 

enam tunnistajaks meeskonna- ja grupitööle nii pika- kui ka lühiajaliste protsesside puhul ning 

edasilükkamisest on saanud grupi moodustamise oluline osa. 

Meeskonna arendamise protsess peab olema lõpetatud, selles etapis hindavad liikmed tulemusi, 

hindavad oma tööd ja lõpetavad kõik ülesanded. Siinkohal soovitatakse mõtiskleda iga etapi üle, mille 

rühm läbis, ning peamisi näpunäiteid ja igalt saadud teadmisi. Samuti ärge unustage, et see on 

tähistamise hetk! Meeskonnaliikmed võivad kogeda erinevaid emotsioone ja neil on hea meel veeta 

koos vaba aega, et ring korralikult sulgeda. Mõni võib tunda ärevust, kuna mugav ja turvaline keskkond 

on lõppemas ja vaja edasi liikuda, mõni võib tunda uhkust saavutuste üle ega taha, et see protsess 

lõppeks. Olenemata emotsioonist, lase meeskonnaliikmetel neid väljendada ja soovitada suhtlust ja 

kontakti säilitada. 

 

  

Kogemusõppe mudel 

  

Mõnikord püüame kõvasti õppeprotsessi kokku panna, et mõista, et see ei toiminud ootuspäraselt? 

Kuidas saame tagada, et õppijad lahkuvad pärast kogu planeerimist ja loomist tegelike uute oskuste, 

teadmiste ja/või hoiakutega? Esimene asi, mida teha, on mõista, et õppimisele ja inimeste õppimisele 

on palju viise. Siin mängib rolli vanus, mida nooremad õppijad, seda lihtsam on uusi pädevusi omaks 

võtta. Täiskasvanutega seoses on olemas sisemine motivatsioon õppida ja vajadus mõista, kuidas 

õppimine on neile käegakatsutavalt kasulik ning rakendub reaalses elus ja töösituatsioonides, mis 

tähendab, et nad otsustavad ise nii kuidas ja mida nad õpivad. kui see on kaasatud kõikidesse õppimise 

etappidesse. Seetõttu tutvustame selles peatükis Kolbi õpimudelit kui kasulikku tööriista, mis aitab 

planeerida edukat õppetegevust. 

See režiim pärineb aastast 1984[68] ja see näitab, et tõhus õppimine on nähtav siis, kui õppija läbib 

kogu tsükli[69]. 

Kolbi tsüklil on 4 etappi: 1) Konkreetne kogemus. 2) Peegeldav vaatlus. 3) Abstraktne 

kontseptualiseerimine. 4) Aktiivne eksperimenteerimine. Ja õppija sisenemispunkt võib olla mis tahes 

etapis. 

 

Konkreetne kogemus 

  



 

See on koht, kus inimesed kogevad midagi, mis võib toimuda mängu, simulatsiooni, rühmatöö või isegi 

juhuslikult. Ja see kogemus võib olla "praegu" nagu ka minevik. Kolb usub, et õppimise võti on 

kaasamine ja sellest ei piisa, kui õppijad lihtsalt loevad seda tegevuses jälgimisest[70]. Veelgi enam, 

inimestele meeldib olla kaasatud ja olla osa õppeprotsessist, eriti kui aktiivne kaasamine on nauditav.  

  

Peegeldav vaatlus  

  

Kui õppija on kogenud, et on kogemuses aktiivne osa, tuleb astuda samm tagasi ja kogetu üle järele 

mõelda. See õppetsükli etapp võimaldab õppijatel küsimusi esitada ja kogemust teistega arutada[71]. 

Suhtlemine on siin ülioluline, see võimaldab õppijal tuvastada kõik lahknevused tema arusaamise ja 

kogemuse enda vahel. 

  

Abstraktne kontseptualiseerimine  

  

Selles etapis selgitame välja, kuidas konkreetne kogemus on seotud meie varasemate kogemustega. 

Loome seoseid ja leiame, kuidas tulemusi ja õpitut kontseptualiseerida mudelite, teadmiste ja 

arusaamade abil, mis meil juba on. Saame luua uusi kontseptsioone, kohandada olemasolevat, 

parandada arusaamatusi või arendada ja süvendada juba olemasolevaid teadmisi,  luues seoseid 

õpikogemuse ja reaalsete olukordade vahel.  

  

Aktiivne katsetamine  

  

Selles etapis testivad õppijad äsja omandatud teadmisi ja oskusi päriselus, et proovida, kuidas need 

tegelikult töötavad (või mitte). Õppijad hoiavad õppetsüklit, kuna nende katsetamine siseneb tsüklisse 

nii mitu korda kui vaja.  

  

  

  

 4. peatükk.  

Ettevõtlusharjutused 

  

Pealkiri: 

Ümbriku harjutus ehk 5 dollari väljakutse 

Sihtgrupp: Noorsootöötajad ja noortejuhid ning noored ettevõtjad 



Käsitletud 

probleemid:  

-ettevõtlustunne; 

-aktiivsus; 

- raha kogumine. 

Eesmärk/ 

õpitulemus: 

- julgustada olema ettevõtlik piiratud ressurssidega; 

-loominguline olema; 

- kaotada usalduse puudumine rahateenimisvõime suhtes. 

Oodatavad 

tulemused: 

investeerimisraha suurendamiseks 

Kestus:  2-3 tundi 

Vajalikud 

materjalid: 

Ümbrik, 5$ rahatähed 

Samm-sammult 

juhised: 

Selle ümbriku harjutuse töötas välja Tina Seelig Stanfordi ülikoolist. Selles 

harjutuses palutakse õpilastel planeerida kahetunnine tegevus, et suurendada 

esialgset, teadmata investeeringut, mis neile ümbrikus antakse. Rahasumma 

ümbrikus on väga väike – umbes 5 dollarit. Õpilased on tavaliselt üllatunud, kui 

vähe raha ümbrikus on. Ometi on õppurid iga kord, kui õppust on läbi viidud, 

neile eraldatud investeeringute raha suurendanud. Harjutus aitab õpilastel mõista, 

kui lihtne on neil raha teenida. 

  

Küsige õpilastelt, mida nad selle rahasummaga teha saavad. Keegi hüüab: "Mine 

Las Vegasesse" või "Osta loteriipilet". Need inimesed võtaksid märkimisväärse 

riski vastutasuks väikese võimaluse eest teenida suur tasu. Järgmine kõige 

levinum soovitus on rajada autopesula või limonaadilett, kasutades 

lähtematerjalide ostmiseks viit dollarit. Kuid enamik minu õpilasi leidis lõpuks 

viisi, kuidas tavavastustest palju kaugemale jõuda. 

  

Kuidas nad seda tegid? Siin on vihje: kõige rohkem raha teeninud meeskonnad ei 

kasutanud viit dollarit üldse. Nad mõistsid, et rahale keskendumine kujundas 

probleemi tegelikult liiga tihedalt. Nad mõistsid, et viis dollarit pole sisuliselt 

mittemidagiütlev ja otsustasid probleemi laiemalt ümber tõlgendada: mida saame 

teha raha teenimiseks, kui alustame absoluutselt mitte millestki? 

Täiendavad 

soovitused: 

  

Loe selle harjutuse kogu kirjeldust siit:  

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/creativityrulz/200908/the-5-

challenge 

  

  



 

Muud 

kommentaarid: 

Selle harjutuse töötas välja Tina Seelig Ph.D. Stanfordi Ülikoolis.  

https://www.psychologytoday.com/intl/blog/creativityrulz/200908/the-5-

challenge 

  

   

Pealkiri: 

Silmasideme ülesanne 

Sihtgrupp: Noorsootöötajad ja noortejuhid ning noored ettevõtjad 

Käsitletud 

probleemid:  

Klientidega suhtlemine 

Eesmärk/ 

õpitulemus: 

-arendada kuulamist, suhtlemist, tõlgendamist; 

-klientide kaasamine 

-luua emotsionaalseid sidemeid järjepidava kaasatuse kaudu 

Oodatavad 

tulemused: 

Suhete säilitamine 

Kestvus: 1 tund 

Vajalikud 

materjalid: 

Silmasidemed 

Samm-sammult 

juhised: 

Jagage laiali silmasidemed ja paluge kõigil need ette panna. Jagage õpilased 

paaridesse. Nende ülesanne on teiselt korruselt navigeerida läbi ülikoolilinnaku, 

leida üles raamatukogu, seista kohviku järjekorras ning tellida omale kohv või 

tee (kohandada vastavalt oma ümbrusele), Paar võib alles siis silmasideme 

ära võtta, kui nad on omale joogi ära tellinud. Peale tegevust dekonstrueerige 

ülesanne. Kõige olulisem on, et meie kui harijad räägime palju klientide 

tundmisest. Vahel on ainus viis klienti tõeliselt mõista elades tema elu. 

Viimaseks leidke viise, kuidas saavad õpilased end veel klientide maailma 

paremini tundma õppida. 



Täiendavad 

soovitused: 

  

Antud tegevust peab läbi viima hoones või ülikoolilinnakus.  

Muud 

kommentaarid: 

Antud tegevuse töötas välja Joe Tranquillo, Bucknell University 

https://venturewell.org/joe-tranquillo  

 

  

Pealkiri: 

Vahukommi väljakutse* 

Sihtgrupp: Noorsootöötajad ja noortejuhid ning noored ettevõtjad 

Käsitletud 

probleemid:  

-koostöö; 

- ajurünnak; 

- meeskonnatöö; 

- teiste mobiliseerimine; 

-algatuse vastuvõtmine; 

- planeerimine ja juhtimine. 

Eesmärk/ 

õpitulemus: 

- näitamaks praktikas, et meeskonnatöö on asjakohane kompetents, peab iga 

edukas ettevõtja tegema tihedat koostööd inimestega; 

-arendada juhtimis-, motiveerimis- ja suhtlemisoskusi 

- arendada tunnet jagatud kogemuse, ühise keele, prototüüpide loomise ja 

hõlbustamise vastu. 

Oodatavad 

tulemused: 

Kutsuda õpilasi töötama meeskondades, kus kollektiivne väljund määrab lõpliku 

edu. 

Kestvus: Iga väljakutse kestab 18 minutit, kuid kokku tuleb arvestada 45-60 minutit. 

Vajalikud 

materjalid: 

20 spagetti, üks meeter linti, üks meeter nööri, üks vahukomm, stopper 

(mobiiltelefon), mõõdulint, lauad 

https://venturewell.org/joe-tranquillo


 

Samm-sammult 

juhised: 

Neljaliikmeliste meeskondade moodustamine. 18 minuti jooksul peab iga 

meeskond proovima ehitada eraldiseisva konstruktsiooni spagettide, lindi, nööri 

ja vahukommiga. Kõrgeim struktuur võidab. 

- Võidab meeskond, kellel on kõrgeim struktuur lauapinnast vahukommi tipuni 

mõõdetuna. See tähendab, et konstruktsiooni ei saa riputada kõrgema 

konstruktsiooni, näiteks tooli, lae või lühtri külge. 

-Kogu vahukomm peab olema konstruktsiooni ülaosas. Osa vahukommi 

lõikamine või söömine diskvalifitseerib meeskonna. 

-Meeskond võib 20-st kasutada nii palju kui vähe spagette, nii palju või nii vähe 

nöörist või teibist. Meeskond ei saa paberkotti oma struktuuri osana kasutada. 

-Meeskonnad võivad spagette murda, teipi ja nööri lahti lõigata, et luua uusi 

struktuure. 

- Väljakutse kestab 18 minutit: võistkonnad ei saa konstruktsioonist kinni hoida, 

kui aeg saab otsa. Need, kes harjutuse lõpus konstruktsiooni puudutavad või 

toetavad, diskvalifitseeritakse. 

Täiendavad 

soovitused: 

  

Pöördloenduskella (ja muusika) käivitamine väljakutse algusega. 

-Ruumis jalutamine: hämmastav on näha nii struktuuride arengut kui ka 

innovatsiooni mustreid, mida enamik meeskondi järgib. 

- Aja meeskondade meeldetuletamine: loendage aega. Tavaliselt kutsutakse 

välja 12 minutit, 9 minutit (pooltee), 7 minutit, 5 minutit, 3 minutit, 2 minutit, 1 

minut, 30 sekundit ja kümnesekundiline loendus. 

- Meeskondade edenemise väljakutsumine: andke kogu rühmale teada, kuidas 

meeskonnad edenevad. Kutsuge välja iga kord, kui meeskond püstitab 

konstruktsiooni. Looge sõbralik rivaalitsemine. Julgustage inimesi ringi 

vaatama. Ärge kartke energiat ja panuseid tõsta. 

-Meenutage meeskondadele, et omanikke diskvalifitseeritakse: mitmel 

meeskonnal on võimas soov lõpuks oma struktuurist kinni hoida. Tavaliselt 

sellepärast, et vahukomm, mille nad just hetk varem oma konstruktsioonile 

asetasid, põhjustas konstruktsiooni paindumise. Võidu struktuur peab olema 

stabiilne. 

Muud 

kommentaarid: 

Ettevõtlushariduse õpetamise tööriistakomplekt (2016), autorid Bernd 

Ebersberger, Christine Pirhofer ja Desiree Wieser 

  

  

  

*Vahukommi väljakutse on välja töötanud Peter Skillman.  

Vahukomm on metafoor projekti varjatud eeldustele. Vahukommi väljakutse eeldus on, et vahukommid 

on kerged ja kohevad ning spagettide pulkadele kergesti toetuvad. Tegelikkuses aga ei tundu 

vahukommid sugugi nii kerged. 

Seega, kui võrrelda väljakutset reaalse maailma projektiga, on õppetund selles, et me peame kõigepealt 

kindlaks tegema oma projekti eeldused – kliendi tegelikud vajadused, toote maksumus, teenuse kestus 

– ja katsetama neid varakult ja sageli. See on mehhanism, mis viib tõhusa innovatsioonini.*  

 

 



Pealkiri: 

Ärimudeli lõuend & sotsiaalne ärindus 

Sihtgrupp: Noorsootöötajad ja noortejuhid ning noored ettevõtjad 

Käsitletud 

probleemid:  

-ärimudeli lõuend; 

-finantsiline ja majanduslik kirjaoskus; 

-ressursside paigutamine; 

-planeerimine ja organiseerimine. 

Eesmärk/ 

õpitulemus: 

-tutvustada õpilastele ärimudeli lõuendit sotsiaalseks ettevõtluseks; 

-elavdada arutelu ärimudelist ja selle osadest; 

-soodustada planeerimis- ja juhtimisoskusi; 

-rõhutada finants- ja majandusalase kirjaoskuse tähtsust. 

 

Oodatavad 

tulemused: 

Tutvustada üht ärimudeli lõuendi varianti, mida saab kasutada sotsiaalse 

ettevõtluse ideedeks. 

Kestvus: -ärimudeli lõuendi tutvustamiseks - 30 minutit; 

-õpilaste oma ideede arendamiseks - 2 tundi. 

Vajalikud 

materjalid: 

-A3 (või suuremaid) paberilehti 

-märkmepabereid 

Samm-sammult 

juhised: 

On olemas ärimudeli lõuendi variant, mis on välja töötatud Osterwalter ja 

Pigneuri (2010) poolt, mis on spetsiaalselt suunatud sotsiaalsetele ettevõtetele.  

Peamised ressursid: Milliseid ressursse vajate oma tegevuste läbiviimiseks? 

Inimesed, rahalised ressursid, juurdepääsud? 

Sponsorid ja peamised koostööpartnerid: Kes on peamised rühmad, keda 

vajate oma programmi läbiviimiseks? Kas nendeks on vaja spetsiifilisi 

juurdepääsusid/lubasid? 

Võtmetegevused: Milliseid programmisiseseid ja -väliseid tegevusi peab teie 

organisatsioon läbi viima? 

Kulud: Millised on teie peamised kulud? Kuidas need programmi arenedes 

muutuvad? 

Tegevus: Millises formaadis oma tegevuse korraldate? Töötuba, teenus, toode? 

Kanalid: Kuidas jõuate klientideni? 

Ülejääk: Kuhu planeerite paigutada oma kasumi? 

Kasusaaja segmendid: Kes teie tegevusest kasu saab? 

Kliendi segmendid: Millised inimesed või organisatsioonid toetavad teid, et 

antud probleemi esile tõsta? 



 

Väärtuspakkumine: Kuidas näitate, et loote sotsiaalset mõju? Mida teie 

kliendid teie tegevusest ootavad? 

Tulud: Millist tulu ootate? 

Täiendavad 

soovitused: 

  

Võib ka kasutada orginaalset ärimudeli lõuendit oma sotsiaalse ettevõtluse idee 

jaoks, kuna kõik osad on ühtmoodi olulised. 

Muud 

kommentaarid: 

1. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation; a 

handbook for visionaries, game changers, and challengers. John Wiley 

& Sons. 

  

 

 

Pealkiri: 

Oma äripotentsiaali hindamine 

Sihtgrupp: Noorsootöötajad ja noortejuhid ning noored ettevõtjad 

Käsitletud 

probleemid:  

-ettevõtluse tunnetamine 

-ettevõtlusmaailma sisenemine 

Eesmärk/ 

õpitulemus: 

Tuvastada ja rõhutada õpilaste ettevõtlusalaste oskuseid 

Oodatavad 

tulemused: 

Stimuleerida ettevõtlikkust ja eneseteadlikkust 



Kestvus: 1 tund 

Vajalikud 

materjalid: 

-paberit; 

-pastakaid; 

-individuaalseid mobiiltelefone. 

Samm-sammult 

juhised: 

Laske õpilastel kirjutada aruanne selle kohta, kas nad on õiged inimesed oma 

ettevõtte loomiseks ja juhtimiseks, juhindudes allolevast kolmest etapist.  

Veenduge, et õpilased on võimalikult objektiivsed. Kasulik oleks aruandesse 

lisada ka  GET-testi tulemused. Ärge unustage, et õpilased peavad oma 

isikuomaduste või käitumisviiside, mida nad väidetavalt omavad, 

põhjendamiseks tooma näiteid – vastasel juhul on see lihtsalt nende arvamus. 

 1. samm: avage saadaolev GET-testi elektrooniline versioon, mis on saadaval 

sellel veebilehel. Laske õpilastel küsimustele vastata ja arvustada esitatud 

analüüsi.  Küsige neilt, kas kellelgi on sarnaseid ettevõtjale vajalikke 

iseloomuomadusi?  Lisage antud analüüsi kirjutus ja laske õpilaste kirjeldada, 

miks nad sellega kas nõustuvad või ei nõustu, tuues nende kohta konkreetseid 

näiteid oma käitumise kohta. 

 2. samm: andke õpilastele aega, et loetleda järgmised eelised ja puudused: 

 > Tööhõive 

 > Füüsilisest isikust ettevõtja 

 3. samm: laske õpilastel loetleda põhjused, miks nad tahavad ise luua oma 

ettevõtet.  Kas need on piisavalt head motiveerimaks edu saavutamist?  Las nad 

teevad nimekirja põhjustest, miks nad ei peaks oma ettevõtet looma.  Kas nad 

suudavad need takistused ületada? 

 

Täiendavad 

soovitused: 

  

Veenduge, et õpilastel on arutlemiseks ja tulemuste hindamiseks piisavalt aega.  

Muud 

kommentaarid: 

P. Burns, Entrepreneurship and Small Business, 3rd edn  © Palgrave Macmillan, 

2011. 

  

Pealkiri: 

Äriidee leidmine 

Sihtgrupp: Noorsootöötajad ja noortejuhid ning noored ettevõtjad 

Käsitletud 

probleemid: 

- ajurünnak; 

-analüüsimine; 

- ettevõtlustundlikkuse stimuleerimine. 



 

Eesmärk/ 

õpitulemus: 

-ideede edendamine; 

- võimaluste äratundmine 

Oodatavad 

tulemused: 

luua võimalikult palju ideid 

Kestvus:  1 tund 

Vajalikud 

materjalid: 

-paber; 

-pastakad 

Samm-sammult 

juhised: 

Tutvustage järgmisi juhiseid. 

Samm 1 

1 Loetlege ideid. Mõelge rahuldamata turuvajadustele, muutustele tehnoloogias 

või seadusandluses või demograafias, ideedele, mida olete näinud teistes 

piirkondades või riikides, mida te pole siin näinud, teadmiste ja teabe lünkadele. 

2 Laiendage loendit. Mõelge oma isiklikele huvidele, kogemustele, soovitud 

elustiilile, väärtustele ja sellele, mida tunnete, et teil läheb tõenäoliselt hästi või 

mida tahaksite teha. 

3. Saate nimekirja kohta tagasisidet vähemalt kolmelt inimeselt, kes teid 

tunnevad. Teid teades on neil võib-olla võimalik loendit täiendada, tõlgendades 

seda veidi erinevalt. 

4 Pange kirja oma ideede ja isiklike eelistuste kohta tehtud arusaamad, 

tähelepanekud ja järeldused. 

2. samm 

Kasutades selle harjutuse põhjal koostatud loendit, hinnake iga ideed järgmise 

kaheksa kriteeriumi alusel, kasutades skoori 1 (väga halb või väga 

ebaatraktiivne) kuni 5 (väga kõrge või väga atraktiivne).  

> Idee atraktiivsus – kas teile meeldiks seda teha? 

> Ettevõtlusvõime – kas teil on selleks vajalikud oskused? 

> Praktilisus – kas see on tõesti midagi, mida saab teha? 

> Potentsiaalne turunõudlus – kas kliendid ostavad seda? 

> Võime võidelda konkurentsiga – kas konkurents on olemas ja kas saate sellega 

kuidagi võidelda? 

> Eristamisvõime – kas suudate seda eristada mingil viisil, mis püsib pika aja 

jooksul? 

> Hinnapotentsiaal – kas saate vältida pelgalt hinna pärast konkureerimist? 

> Ressursi kättesaadavus – kas arvate, et teil on ettevõtte käivitamiseks vajalikud 

ressursid või saate neid hankida? 

Kolm või neli parimat ideed on ehk väärt edasist uurimist.  

3. samm 



Loetlege kriitilised tegurid, mille puhul peaksite veenduma, et need on õiged, et 

viia eelmise harjutuse kolme või nelja parima tulemuse saanud idee edasi. 

Hinnake ideid ja valige see, mida soovite edasi arendada. 

Täiendavad 

soovitused: 

  

Ideede loomisel on oluline mitte neid hinnata ega takerduda üksikasjadesse, 

kuidas need võivad töötada või mitte. 

Muud 

kommentaarid: 

P. Burns, Entrepreneurship and Small Business, 3rd edn © Palgrave Macmillan, 

2011 

 

  

Pealkiri: 

Ettevõtjate iseloomujooned ja motivatsioon 

Sihtgrupp: Noorsootöötajad ja noortejuhid ning noored ettevõtjad 



 

Käsitletud 

probleemid: 

-ettevõtjate iseloomuomadused; 

 - nende motivatsioon 

Eesmärk/ 

õpitulemus: 

-õpilane oskab neid tunnuseid tuvastada ettevõtjate juhtumiuuringutes; 

-õpilased saavad arutleda omaduste ja motivatsioonide üle; 

-õpilased suudavad tuvastada need omadused oma isiksuses 

Oodatavad 

tulemused: 

panna õpilased keskenduma ettevõtja iseloomule ja motivatsioonile 

Kestus:  1 tund 

Vajalikud 

materjalid: 

Paber ja pastakad juhuks, kui õpilased soovivad arutelu tulemused kirja panna 

Samm-sammult 

juhised: 

1. küsimus 

Mis on teie arvates ettevõtja kõige olulisemad iseloomuomadused? Selgitage, 

miks see nii on, ja tooge näiteid. Mis teie arvates takistab ettevõtlust? Selgitage 

veelkord, miks ja tooge näiteid. Kas teie elus on olnud aega, kus positiivsed 

või negatiivsed aspektid on teie jaoks ettevõtlust soodustanud/pidurdanud? 

2.  küsimus 

Uurige, milline tegur ettevõtjaid motiveerib. Lugege üht ettevõtluse klassikat: 

Joseph Alois Schumpeteri (1911) Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, 

mis ilmus inglise keeles 1934. aastal – otsitava peaksite leidma lehekülgedelt 

90–95. Selle asjakohasusest saate hea ülevaate ka Croitoru raamatuarvustust 

(2012) uurides. 

Lugege ka http://www.wsj.com/articles/why-some-entrepreneurs-feel-

fulfilledbut-othersdont-1432610236 ja võrrelge motivatsioone. Võib-olla tuleb 

teha vahet ettevõtjate motivatsioonil (üks kord elus) ja sariettevõtjate 

motivatsioonil. Enesekonkurents võib olla huvitav kontseptsioon, mis juhib 

sariettevõtjaid. 

Arutlege inimeste motivatsiooni üle valida karjääriteeks ettevõtlus. Arutage, 

millised institutsionaalsed tegurid teie majanduses neid motivatsioone toetavad 

ja millised teie majanduse tegurid neid motivatsioone takistavad. Proovige 

hinnata, kas see aitab mõista rahvusvahelisi erinevusi ettevõtjaks hakkamise 

kalduvuses.  



Täiendavad 

soovitused: 

  

Croitoru, A. (2012). Schumpeter, JA, 1934 (2008), The Theory of Economic 

Development: An Inquiry into Profit, Capital, Credit, Interest and the Business 

Cycle, translated from The German by Redvers Opie News Brunswick (USA) 

and London (UK): Transaction Publishers. Journal of Comparative Research 

in Anthropology and Sociology, 3(2), 137– 148. doi:10.2307/1812657 

Muud 

kommentaarid: 

Ettevõtlushariduse õpetamise tööriistakomplekt (2016), autorid Bernd 

Ebersberger, Christine Pirhofer ja Desiree Wieser 

  

  

  

 

  

Pealkiri: 

Ebaõnnestumise jätkamine 

Sihtgrupp: Noorsootöötajad ja noortejuhid ning noored ettevõtjad 

Käsitletud 

probleemid:  

-motivatsioon; 

- edu leidmine: 

- enesekindlus. 

Eesmärk/ 

õpitulemus: 

-muuta suhet ebaõnnestumisega; 

- ebaõnnestumisest maksimumi kasutamine. 

 

Oodatavad 

tulemused: 

Kuidas ebaõnnestumisest õppida 

Kestvus:  2 tundi 

Vajalikud 

materjalid: 

-pastakad; 

-paber. 



 

Samm-sammult 

juhised: 

I. Alustuseks näidake oma õpilastele slaidi, millel on järgmised näod, mille nad 

ära tunnevad: 

  

Oprah 

Elon Musk 

Vera Wang 

Steve Jobs 

Sina (see on kõige olulisem!) 

  

Küsige oma õpilastelt: 

  

"Mis on kõigil neil inimestel ühist?" 

Vastus: Nad kõik olid ebaõnnestunud, enne kui olid õnnestunud.  

  

Öelge õpilastele: 

  

Oprah, Elon Musk ja Steve Jobs vallandati kõik enne edu saavutamist.  

Näidake Elon Muski ebaõnnestumiste resümee, tuues esile ebaõnnestumiste 

arvu, millega ta on teel edu saavutanud. 

Vera Wang ei suutnud saavutada oma eesmärki pääseda iluuisutamise 

olümpiakoondisesse ja tal ei õnnestunud saada Vogue'i peatoimetaja tööd (pärast 

seal töötamist 20 aastat), enne kui lõpuks oma moesarja asutas. Ta on nüüd USA 

uisutamise kuulsuste hallis oma uisutajatele mõeldud kostüümide pärast.  

  

Jagage mõnda oma ebaõnnestumist. 

  

Rääkige oma õpilastele, et kui nad soovivad leida või luua tööd, mis neile 

meeldib ja hästi tasustatud, on üks mõjukamaid asju, mida nad saavad teha, 

muuta oma suhet ebaõnnestumisega. 

Öelge õpilastele selles klassis, et annate neile võimaluse õppida, kuidas oma 

ebaõnnestumistest maksimumi võtta. Esimene samm selle nimel on näidata 

neile, kui väärtuslikud on nende ebaõnnestumised neile juba olnud. 

Te palute oma õpilastel olla haavatavad ja jagada oma ebaõnnestumisi. Parim 

viis nende jaoks selle harjutusega tegelemiseks on olla haavatav ja jagada 

nendega oma ebaõnnestumisi. Seda tehes näitate, et ebaõnnestumised on just 

sellised, nagu me neid teeme. 

  

Soovite, et teie õpilased koostaksid CV, kuid mitte tüüpilise CV, kus nad 

dokumenteerivad kõik oma edukad saavutused. See on ebaõnnestumise 

jätkamine. 

  

Öelge oma õpilastele, et kasutades järgmisi kategooriaid inspiratsioonina, 

peaksid nad püüdma välja mõelda vähemalt kolm suurimat ebaõnnestumist, 

mida nad on seni ja oma elus kogenud: 

  

 

Kool 

Töö 

Sport/võistlused 

Suhe 

  

Nad ei pea igas kategoorias ebaõnnestumisi välja mõtlema, nad peavad lihtsalt 

proovima meelde tuletama kolm ebaõnnestumist. 



Täiendavad 

soovitused: 

  

Kuna olete oma klassi alustamas. Oluline on tunnustada õpilasi jagamise eest; 

see määrab teie ülejäänud kursuse tooni. 

Muud 

kommentaarid: 

https://www.teachingentrepreneurship.org/category/exercises/ 
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Pealkiri: 

Väikeettevõtluse kasvu audit 

Sihtgrupp: Noorsootöötajad ja noortejuhid ning noored ettevõtjad 

Käsitletud 

probleemid: 

-SWOT analüüsi tutvustamine; 

-ajurünnak; 

-analüütilised oskused. 

Eesmärk/ 

õpitulemus: 

-moodustada nimekiri ideedest, kus organisatsioon hetkel on; 

-koostada strateegia. 

Oodatavad 

tulemused: 

Teada saada, mis on SWOT analüüs, kuidas seda teha ja kasutada. 

Kestvus:  2 tundi 

Vajalikud 

materjalid: 

-paberid; 

-pastapliiatsid. 



Samm-sammult 

juhised: 

Laske õpilastel moodustada meeskonnad. 

 Tutvustage SWOT-analüüsi maatriksit ja seda, mida SWOT tähendab. 

 Tutvustage juhiseid: 

 Valige kohalik väikeettevõte, mida tunnete, ja kasutage allpool toodud  kaheksa 

sammu protsessi selle kasvupotentsiaali hindamiseks.  Pange oma järeldused 

kirja aruande vormis. 

 1. samm: hinnake omaniku/juhi isikuomadusi ja tema võimeid kasvuga 

toimetulemiseks ja ettevõtte edasiviimiseks. 

 2. samm: hinnake juhtkonda ja nende võimet kasvuga toime tulla ja 

 ettevõtte edasiviimiseks. 

 3. samm: hinnake ettevõtte toote-/turupakkumisi ja võimalusi kasvamiseks. 

 4. samm: hinnake konkurentsi ja ettevõtte ees seisvaid konkurente, hinnake, 

kuidas arendada jätkusuutlikku konkurentsieelist. 

 5. samm: tehke ettevõtte finantsanalüüs ja tehke järeldused selle toimimise 

kohta. 

 6. samm: analüüsige sammude 1 kuni 5 tulemusi ja tehke kokkuvõte SWOT 

analüüsivormis. 

 

Täiendavad 

soovitused: 

  

 Et selgitada, millisesse jaotisesse idee kuulub, võib olla kasulik mõelda 

tugevustele ja nõrkustele kui sisemistele teguritele- organisatsioon, selle varad, 

protsessid ja inimesed.  Mõelge võimalustele ja ohtudele kui välistele teguritele, 

mis tulenevad turust, konkurentsist ja laiemalt majandusest. 

Muud 

kommentaarid: 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm  

P. Burns, Entrepreneurship and Small Business, 3rd edn © Palgrave Macmillan, 

2011 

 

 

 

Pealkiri: 

Noorte ettevõtlikkuse avastamine 

Sihtgrupp: Noorsootöötajad ja noortejuhid ning noored ettevõtjad 

Käsitletud 

probleemid: 

-ettevõtlus riigi tasemel 

Eesmärk/ 

õpitulemus: 

-avastada noorte ettevõtluse erinevaid külgi igas riigis; 

-noorte ettevõtluse hetkeseisust paremate teadmiste omandamine. 

Oodatavad 

tulemused: 

-omandada sügavamaid teadmisi noorte ettevõtlusest riigi tasemel; 

-omandada mitmekülgseid teadmisi noorte ettevõtlusest. 

https://www.mindtools.com/pages/article/newTMC_05.htm


 

Kestvus:  90 minutit 

Vajalikud 

materjalid: 

-pabertahvel; 

-markerid; 

-ruum väikese grupiga töötamiseks. 

Samm-sammult 

juhised: 

1. samm: eesmärkide ja oodatavate tulemuste tutvustamine. 

2. samm: 4 grupiks jaotumine nii, et igas grupis oleks eri riikidest inimesi. 

Paluda grupil välja tuua oma grupi teemakohased tugevad ja nõrgad küljed, 

kasutades selleks 4 erinevat ettevõtluse dimensiooni: sotsiaalne, poliitiline, 

majanduslik ja kultuurne.  

3. samm: andke igale grupile 1 dimensioon analüüsimiseks ning 25 minutit 

arutlemiseks ja oma plakati esitamiseks valmistumiseks. 

4. samm: avatud arutelu oma ideede üle, küsimustele vastamine. 

Täiendavad 

soovitused: 

  

 Näited erinevatest riikidest on selles ülesandes eriti tähtsad. 

Muud 

kommentaarid: 

©Beyond Berriers Association - RAISE Projekt 2016-2017 

Done by: Saimir Boseta, Nikola Rizovski, Andreia Dumitru, Maria Koro 

 

 

Pealkiri: 

Takistusteta suhtlus 

Sihtgrupp: Noorsootöötajad ja noortejuhid ning noored ettevõtjad 

Käsitletud 

probleemid: 

-aktiivne kuulamine; 

-avatud arutelu; 

-suhtlemise strateegiad. 

Eesmärk/ 

õpitulemus: 

Jagada informatsiooni efektiivsetest suhtlemise strateegiatest sotsiaalses 

ettevõtluses. 

Oodatavad 

tulemused: 

-õpetada osalejatele, kuidas oma meeskonnas suhelda, kuidas probleeme 

efektiivse suhtlusega lahendada; 

-edendada kriitilist mõtlemist ja probleemi lahendamise oskusi; 

-rõhutada aktiivse kuulamise olulisust ja meeskonna rollide olemasolu.  

 

Kestvus:  90 minutit 

Vajalikud 

materjalid: 

-pabertahvel; 

-markerid; 

-1 koopia etteloetavast loost; 



-toolid kõigile osalejatele; 

-suur ruum; 

-pastapliiatsid ja paberid märkmete tegemiseks. 

Samm-sammult 

juhised: 

1. samm: tuletage osalejatele meelde “katkise telefoni” (tuntud ka kui “Hiina 

sosinad”) mängureeglid, küsige, kas keegi on seda juba varem mänginud. 

Selgitage, kuidas mäng käib ning veenduge, et kõik osalejad said juhistest aru. 

2. samm: paluge kahel vabatahtlikul (lugeja ja kuulaja) jääda ruumi ning 2-3 

vabatahtlikul olla tunnistaja rollis (nende ülesandeks on kuulata, jälgida ning 

märkmeid teha). 

3. samm: paluge lugejal ja kuulajal istuda toolidel näoga üksteise suunas, 

tunnistajatel olla samuti lähedal, et nad kuuleksid kõike toimuvat hästi. Andke 

lugejale koopia loost või sotsiaalse ettevõtluse definitsioonist ning paluge see 

tal kuulajale ette lugeda, kelle ülesanne on võimalikult palju meelde jätta ning 

järgmisele inimesele kuuldu edasi rääkida. Seejärel paluge teistel osalejatel 

ükshaaval ruumi siseneda, kus nad kuulavad antud lugu ning räägivad selle 

seejärel omakorda järgmisele inimesele edasi. Oluline on, et nad istuksid 

vaikselt ning ei segaks lugejat ega kuulajat. 

4. samm: avatud arutelu ning järelduste tegemine, tagasise andmine ja 

tunnistajate märkmete kogumine 

5. samm: töötoa lõpetamine teoreetilise osa rakendamisega efektiivse suhtluse 

olulisusest ettevõtluses. 

Täiendavad 

soovitused: 

  

Rõhutada aktiivse kuulamise ja suhtluse arendamise olulisust.  

Muud 

kommentaarid: 

©Beyond Berriers Association - RAISE Projekt 2016-2017 

Done by: Adrian Ivan, Sonja Sokolov, Dzenita Cizmic, Genta Bedri 

 

 

Pealkiri: 

Kujundage ideaalne rahakott 

Sihtgrupp: Noorsootöötajad ja noortejuhid ning noored ettevõtjad 

Käsitletud 

probleemid:  

-katsetamine ja prototüüpimine; 

-ideede genereerimine; 

- disainimõtlemise protsess 



 

Eesmärk/ 

õpitulemus: 

Õpilased õpivad: 

- tõeliste inimestega suhtlemise väärtust, et aidata neil oma disainiotsuseid 

põhjendada, 

- et madala eraldusvõimega prototüüpidest on kasulik õppida (kasutage 

iteratiivset lähenemist) 

-tegutsemise poole kaldumine (kui hakkate tegema, saate lühikese ajaga palju 

edusamme teha). 

Oodatavad 

tulemused: 

- süstida disainimõtlemist 

Duration: 120 minutit 

Vajalikud 

materjalid: 

Paber, käärid, pastakad, pliiatsid, märkmepaberid. 

Samm-sammult 

juhised: 

1. samm: vale lähenemine 

Öelge õpilastele: 

  

„Selle asemel, et rääkida teile lihtsalt disainimõtlemisest, tahame, et saaksite 

koheselt sekkuda ja seda ise kogeda. Teeme umbes järgmise tunni jooksul 

kujundusprojekti. Valmis? Lähme!" 

  

Andke õpilastele tööleht "Ideaalse rahakoti kujundamine" ja kasutage taimerit 3 

minuti mahalugemiseks. 

 

  

 

 



Ärge andke õpilastele siin juhiseid – lihtsalt paluge neil joonistada idee oma 

ideaalse rahakoti jaoks. Oluline on neile meelde tuletada, et te ei ole hea kunstnik 

(olenemata sellest, kas olete või mitte) ja et neid ei hinnata üldse nende kunstiliste 

võimete järgi. 

  

Siin on eesmärk vastandada abstraktset probleemikeskset lähenemist 

inimkesksele disainmõtlemisviisile. 

  

Tuletage õpilastele iga minuti möödumisel meelde. Pärast 3 minuti möödumist 

küsige õpilastelt: 

  

"Kuidas see tundus?" 

  

Tõenäoliselt pakuvad nad emotsioone, mis pole nii positiivsed. Tõstke need esile 

ja öelge neile, et „see oli tüüpiline probleemide lahendamise lähenemisviis, 

milleks oli antud probleemi lahendamine, töötamine, kasutades oma arvamusi ja 

kogemusi, et teid juhendada, ning kavandatava lahendusega. Proovime midagi 

muud – inimkeskset disainmõtlemist. 

 

  

1. samm: Parem lähenemine 

Andke õpilastele tööleht „Sinu uus missioon” ja laske neil paari panna. 

 

 

 
Nende ülesanne on kujundada oma partnerile midagi kasulikku. Öelge õpilastele, 

et kõige olulisem osa kellegi jaoks kujundamisel on empaatiavõime saavutamine. 

Õpilased teevad seda oma partneriga vesteldes. 

  

Öelge õpilastele, et partneril A on partneriga B intervjueerimiseks aega 4 minutit 

ja seejärel vahetatakse. Laske partneril A oma rahakoti sisuga partneril B 

tutvuda. Julgustage partnerit A esitama küsimusi selle kohta, millal nad rahakotti 



 

kaasas kannavad, miks neil seal konkreetsed asjad on, ja märkmeid tegema, kui 

leiavad midagi huvitavat või üllatavat.  

  

Alustage rütmika muusika kuulamisega (mulle meeldib Motown) ja pange 

taimerile 4 minutit. Partner A palub partneril B partneri B rahakotist läbi astuda. 

Seejärel vahetavad nad ümber ja veedavad 4 minutit vastupidises rollis.  

 

  

2. samm: Kaeva sügavamale 

Pärast esimest intervjuude komplekti julgustage õpilasi jälgima asju, mida nad 

huvitavaks või üllatavaks pidasid. Nad peaksid otsima lugusid, tundeid ja 

emotsioone (piltide, esemete jms ümber). Julgustage õpilasi küsima „Miks?” 

sageli ja lasta oma partneril rääkida.  

Õpilased peavad mõistma, et rahakott segab tähelepanu, et nende jaoks on oluline 

avastada seda, mis on oluline nende partnerile. Tuletage õpilastele meelde, et nad 

paneksid tähele ootamatuid avastusi ja jäädvustaksid tsitaate. 

 

  

3. samm: Sõnastage probleem ümber 

Andke õpilastele tööleht "Probleemi ümberkujundamine". 

 

 
Laske igal õpilasel eraldi kolme minuti jooksul mõtiskleda selle üle, mida nad 

oma partneri kohta õppisid. Paluge õpilastel sünteesida oma õpitu kahte rühma: 

  

Nende partneri eesmärgid ja soovid. Õpilased peaksid nende väljendamiseks 

kasutama tegusõnu. Tuletage õpilastele meelde, et need peaksid olema rahakoti 

ja eluga seotud vajadused, et nad peaksid mõtlema füüsilistele ja 

emotsionaalsetele vajadustele. Tooge neile näide selle kohta, et võib-olla peab 

nende partner kaasa võetavate asjade arvu minimeerima või peab ta tundma, et 

toetab kohalikku kogukonda ja majandust. 



Kõik arusaamad, mille nad avastasid tuleb ära sünteesida. Öelge neile, et nad 

saavad lahenduste loomisel teadmisi kasutada. Tooge neile näide, et nad võivad 

avastada, et nende partner hindab oste rohkem, kui kasutab ostmiseks sularaha. 

Teine näide võib olla see, et partner näeb rahakotti meeldetuletus- ja 

organiseerimissüsteemina, mitte lihtsalt kandevahendina. 

5. samm: võtke seisukoht 

See on koht, kus õpilased sõnastavad oma vaatenurga, mille ümber nad lahendusi 

loovad. Paluge neil valida kõige mõjuvam vajadus ja kõige huvitavam arusaam, 

mille nad oma partnerilt said. See väide on nende disainitöö aluseks, nii et 

julgustage neid muutma seda teostatavaks ja põnevaks. Tooge neile selline näide: 

  

"Janice vajab viisi, kuidas tunda, et tal on juurdepääs kõigile oma asjadele ja ta 

on valmis tegutsema. Üllataval kombel tunneb ta rahakotti kandes vähem 

valmisolekut tegutseda, mitte rohkem. 

  

või 

  

"Arthur vajab viisi, kuidas oma sõpradega tervislikult toitudes suhelda, kuid ta 

tunneb, et ei osale, kui tal pole jooki käes." 

 

  

6. samm: Visand ideede tegemiseks 

Andke õpilastele tööleht "Ideate". 

 

 
Ülaossa kirjutavad nad oma probleemi. Öelge neile, et nad loovad nüüd 

lahendusi oma tuvastatud väljakutsele. Tehke neile selgeks, et kvantiteet on 

parem kui kvaliteet, et nad peaksid otsima ideekavandeid. Tuletage neile meelde, 

et siin on eesmärk ideede genereerimine, mitte hindamine; esita neile väljakutse, 

öeldes: "Vaadake, kas teil on vähemalt 7 ideed!" 

  



 

Rääkige neile iga minuti möödudes ja tuletage neile meelde, et nad peaksid 

olema visuaalsed, mitte kasutama sõnu, vaid kasutama pilte. 

  

Siinkohal on oluline neile meelde tuletada, et nad ei pruugi rahakotti kujundada, 

vaid peaksid looma just loodud probleemipüstitusele lahendusi.  

 

  

7. samm: Jagage lahendusi ja jäädvustage tagasisidet 

Selle etapi jooksul jagavad partnerid oma visandeid üksteisega 4 minutit. Kuna 

kumbki partner reageerib visanditele, peaks teine partner märkama kõik 

meeldimised ja mittemeeldimised ning kuulama ka uusi arusaamu. Tuletage 

õpilastele meelde, et eesmärk ei ole nende ideede kinnitamine ega nende ideede 

selgitamine või kaitsmine. See on võimalus saada rohkem teada oma partneri 

tunnetest ja motivatsioonist. Nelja minuti pärast vahetavad õpilased.  

 

 8. samm: Mõelge ja looge uusi lahendusi 

Andke õpilastele tööleht „Itereeri tagasiside põhjal”. 

 
Paluge õpilastel võtta hetk aega, et mõelda, mida nad oma partneri ja loodud 

lahenduste kohta õppisid. Kasutades kõike, mida nad on õppinud, paluge 

õpilastel visandada uus idee. See idee võib olla varasema idee variatsioon või 

midagi täiesti uut. See on OK, kui neil on vaja oma probleemipüstitust 

kohandada, et kaasata uusi teadmisi ja vajadusi, mille nad avastasid 

 

9. samm Julgustage õpilasi esitama oma idee kohta võimalikult palju detaile ja 

värvi. Nad peaksid mõtlema, kuidas lahendus sobib nende partneri ellu, millal ja 

kuidas nad võiksid uue lahendusega hakkama saada või kokku puutuda. 



 

Öelge õpilastele, et järgmiseks sammuks on nende lahenduse füüsilise prototüübi 

loomine. Selgitage, et nad ei peaks lihtsalt oma ideest mastaabis mudelit tegema. 

  

Nad peaksid looma kogemuse, millele nende partner saab reageerida. 

Nad peavad tegelikult tegema midagi, millega nende partner saaks tegeleda ja 

mõjutada. Õpilased, kes soovivad teenust luua, küsivad, kuidas seda luua. 

Rääkige stsenaariumi loomisest, mis võimaldab partneril seda kogeda – nad 

saavad kasutada ruumi, etendada seda jne. 

  

Sundige õpilasi olema kiired, tuletage neile meelde, et neil on aega vaid mõni 

minut. 

 

  

10. samm: Jagage oma lahendust ja saage tagasisidet 

Nüüd jagab üks partner oma prototüüpi ja kogub tagasisidet, seejärel vahetavad 

partnerid rolle. Öelge õpilastele, et nad ei ole huvitatud prototüübi kinnitamisest, 

vaid on huvitatud sihipärasest vestlusest kogemuse ümber, keskendudes 

konkreetselt tunnetele ja emotsioonidele. Tuletage õpilastele meelde, et nende 

prototüüp ei ole väärtuslik, et nad ei saa seda kalliks pidada ja peaksid sellest 

lahti laskma. Väärtuslik on siin tagasiside ja uued teadmised, mida nad saavad 

oma partneri suhtlemisest prototüübiga. Õpilased peavad jälgima, kuidas nende 

partner prototüüpi kasutab ja väärkasutab. Nad peaksid tähele panema, mis 

partnerile meeldis ja mis ei meeldinud, millised küsimused ja ideed tekkisid.  

 

  

11.samm: Grupi kogumine ja arutelu 

Looge ruum, kuhu kõik õpilased saavad koguneda – liigutage laudu kokku, 

puhastage toole jne. 

  

Laske kõigil panna oma prototüübid keset kogunemisruumi. 

  



 

See samm on oluline! Hästi hõlbustatud refleksioon võib muuta selle harjutuse 

lihtsalt lõbusast tegevusest tähendusrikkaks kogemuseks, mis võib mõjutada 

osalejate lähenemist innovatsioonile tulevikus. Võtke kiiresti kokku mõned 

lauad, mille ümber kõik saaksid koguneda. Küsige õpilastelt: 

  

"Kellel oli partner, kes tegi midagi, mis teile väga meeldib?" 

"Kes näeb midagi, mille kohta nad tahavad rohkem teada saada?" 

Kui õpilast huvitab prototüüp, küsige prototüübi loojalt ja kaasake ta vestlusesse: 

  

"Kuidas andis partneriga rääkimine teie disaini?" 

"Kuidas mõjutas testimine ja tagasiside saamine teie lõplikku disaini?" 

"Mis oli teie jaoks protsessi kõige keerulisem osa?" 

Selle vestluse juhtimise võti on seostada tegevus järgmiste näpunäidetega: 

  

Inimkeskne disain: empaatia selle inimese või inimeste suhtes, kellele 

projekteerite, ja kasutajate tagasiside on hea disaini jaoks ülioluline. 

Katsetamine ja prototüüpimine: prototüüpimine on teie innovatsiooniprotsessi 

lahutamatu osa. Eelarvamus tegutsemise, tegemise ja mõtlemise ja kohtumise 

üle. 

Näita ära ütle: edastage oma visioon mõjusal ja tähendusrikkal viisil, luues 

kogemusi ja interaktiivseid visuaale. 

Iteratsiooni jõud: õppige, proovige, ebaõnnestuge, õppige rohkem, proovige 

uuesti, ebaõnnestuge uuesti, õppige rohkem ja tsükkel läheb edasi. Inimese 

disainimõtlemise sujuvus on tsüklite funktsioon, seega kutsume osalejaid üles 

läbima võimalikult palju tsükleid – intervjueerige kaks korda, visandage kaks 

korda ja testige oma partneriga kaks korda. Lisaks on edukate tulemuste võti 

lahenduste kordumine projekti raames. 

 

Täiendavad 

soovitused: 

  

See harjutus on suurepärane, sest igal õpilasel on mõni artefakt (rahakott või 

kott), mis sisaldab nii palju tähendust. Kellegi kohta saate tõeliselt huvitavat 

teavet, kui küsite tema rahakoti kohta. See projekt kipub andma ka lõplikke 

lahendusideid, mis on füüsilised ja mida on lihtsam prototüüpida. 

Muud 

kommentaarid: 

Rahakoti projekt, Stanfordi ülikoolist. 

https://www.teachingentrepreneurship.org/design-thinking-101/ 

  

  

 

  

Pealkiri: 

Ehitage üles oma sotsiaalne ettevõte 



Sihtgrupp: Noorsootöötajad ja noortejuhid ning noored ettevõtjad 

Käsitletud 

probleemid:  

- ajurünnak; 

-rühmatööd; 

-sotsiaalne ettevõte 

Eesmärk/ 

õpitulemus: 

-Teadmised, kuidas luua sotsiaalset ettevõtet kogukonna vajadustest lähtuvalt, 

konkreetne teave sotsiaalse ettevõtte avamisel järgitavate sammude kohta.  

-Oskused paranevad: Loov mõtlemine, probleemide lahendamine, otsuste 

tegemine, ümbruskonna jälgimine, tegevuse lähtumine vahetu konteksti 

vajadustest ja võimalustest, meeskonnatöö ja teiste ideede vastuvõtmine.  

Oodatavad 

tulemused: 

-edendada osalejate seas loovust ja innovatsiooni; 

-ergutada osalejate vahel meeskonnatööd; 

- arendada ühiste ideede kallal töötades meeskonnavaimu; 

- edendada sotsiaalse ettevõtluse õppimist rühmas. 

Kestvus:  180 minutit 

Vajalikud 

materjalid: 

Värviline paber, A4 paber, markerid 



 

Samm-sammult 

juhised: 

Selgitage kogu rühmale, et nad töötavad koos väikestes meeskondades 

luues oma sotsiaalse ettevõtte ideid. Tehke eelmistest seanssidest kokkuvõte 

õpitut meelde tuletama. Andke neile järgmine sisend, mis on kirjutatud 

pabertahvlile, et nad kõik saaksid märkmeid teha (või koostada see 

jaotusmaterjalina, üks iga meeskonna kohta). 

- Jagage nad väikesteks meeskondadeks, kuhu kuulub maksimaalselt 3-4 inimest 

meeskonna kohta, andke neile jaotusmaterjal, pabertahvel ja markerid ning laske 

neil töötada. Tagasi tulles peavad nad olema valmis oma idee esitlusega.  

Osalejad peavad arutama ja vastama järgmistele küsimustele: 

ǂ MIDA? – Millist sotsiaalset ettevõtet soovite luua? See võib olla toode või 

teenus. 

ǂ MIKS? – Mis teeb selle kasulikuks ja mugavaks ning võiduideeks? Millistele 

kogukonna vajadustele see vastab? Mis teeb selle uuenduslikuks? 

ǂ KUIDAS? – Millest peate alustama ressursside osas (rahalised, inim- ja muud 

ressursid)? Kuidas kavatsete selle edukaks muuta? Mis oleks selle loosung või 

kampaania selle käivitamiseks? 

ǂ MILLAL? – Kui palju aega kulub selle turule toomiseks? Kuidas see teie 

arvates areneda võib ja kui pika aja jooksul? 

ǂ KUS? – Kas teie ettevõte on kohalikul, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil? 

Kas kavatsete kasutada mõnda võimalust (näiteks rahastust, materjale jne) 

kusagilt mujalt? 

- Osalejate loodud sotsiaalsete ettevõtete grupitöö esitlus, millele järgneb 

osalejate ja koolitajate tagasiside. Jätke igale rühmale piisavalt aega 

tutvustamiseks ja osalejatele võimalike küsimuste esitamiseks või 

täpsustamiseks. Lõpetage seanss arutelu ja aplausiga kogu hea töö eest.  

Täiendavad 

soovitused: 

  

See seanss on ideaaljuhul tehtud pärast seda, kui osalejad on saanud teema kohta 

eelneva teoreetilise sisendi. Seda saab teha pärast teema põhjalikku uurimist ja 

see muudab teadmised praktikaks. 

Muud 

kommentaarid: Beyond Barriers Association – RAISE projekt 2016-2017 

Autor: 

Ana Mullanji – koolitaja projektis RAISE 

 

  

  

 

  

Pealkiri: 

Paberlennukite võistlus 



Sihtgrupp: Noorsootöötajad ja noortejuhid ning noored ettevõtjad 

Käsitletud 

probleemid: 

-loovus; 

-prototüüpimine; 

-meeskonna loomine; 

-sotsiaalsed oskused; 

-inimestevahelised oskused ettevõtlustegevuse kontekstis. 

Eesmärk/ 

õpitulemus: 

-õpilasi tuleks koolitada analüüsima ja lahendama probleeme, mis hõlmavad 

mitmesuguseid erialasid ja mille ulatus ulatub globaalsest mõõdust üksikisikuni. 

--kuna õpilastele aerodünaamika teemaga ilmselt väga kursis on, on esimeseks 

väljakutseks juba enne alustamist ligipääs andmetele ja valdkonna uurimistöö; 

- koostööd peetakse edu võtmeks, mida tuleks edasi anda 

õpilastevahelise konkursi kaudu; 

- paberlennukite võistlus on metafoor sellest, et võite igal katsel ebaõnnestuda, 

kuid teid ei lüüa kunagi enne, kui loobute 

Oodatavad 

tulemused: 

stimuleerida kastist väljas mõtlemist, proovides õpilasteni jõudmiseks 

mittetraditsioonilist teed 

Kestvus:  45-60 minutit 

Kõigil võistkondadel (võistlejatel) peaks paberlennuki võistluse läbimiseks 

olema sama palju aega. Minimaalset ega maksimaalset ajamäära ei ole, seetõttu 

on juhendajal vabadus seda meelega valida. 

Vajalikud 

materjalid: 

-klassiruum laudadega; 

-neli lehte paljunduspaberit (A4) meeskonna kohta 

- üks tavaline kirjaklamber 

-7,5-8 cm lint 

- tilk liimi 

- kolm klambrit 

-mõõdulint 

- stopper (mobiiltelefon) 

-stiimulit, nt sümbol, toit, raha jne (valikuline) 

- midagi stardijoone tähistamiseks (nt värviline teip vms) 



 

Samm-sammult 

juhised: 

Enne paberlennuki projekteerimise alustamist peavad õpilased uurima 

aerodünaamika ja lennu põhitõdesid. Võimalik on ka uurimismaterjalide 

pakkumine nt jaotusmaterjalina. 

Õpilased peavad disainima paberlennukeid meeskondlikult või individuaalselt ja 

võistlema ühes kahest kategooriast, mille nad saavad valida: 

1) KAUGUS: distantsi kategoorias viskab iga õpilane/võistkond oma 

paberlennuki, samal ajal kui juhendaja registreerib vahemaad cm-des. Kõik 

vahemaad tuleb mõõta stardijoonest punktini, kus lennuk esimesena maapinda 

puudutab – libisemisel mitte lõpliku puhkepaigani! Igal õpilasel/rühmal on kuni 

kolm katset. 

2) Lennukiirus: Aja ja õhu kategooria puhul viskab iga õpilane/võistkond oma 

paberilehe, samal ajal kui instruktor ajab lende täpse stopperiga. Aeg esitatakse 

sekundites ja sajandiksekundites. Jällegi on igal õpilasel/meeskonnal kuni kolm 

katset. 

Võistluse lõpus selgitatakse välja ja kuulutatakse välja võitjad. Kui on pakutud 

stiimulit, jagatakse see parimatele meeskondadele/indiviididele. 

  

Lõpuks teeb juhendaja kokkuvõtte paberlennukite võistluse käigus saadud 

õppetundidest.* 

  

Täiendavad 

soovitused: 

  

Juhendaja vastutab võistlusel kasutatud materjalide kontrollimise eest ning 

jälgib, et kasutataks ainult lubatud materjale. Papist lennukid ja paberlennukite 

komplektid pole lubatud. 

  

Võistluse raskendamiseks võib kehtestada ainult vasaku käe reegli, mille 

kohaselt võistkonnad tohivad kasutada ainult vasakut kätt. See stsenaarium 

sunnib meeskondades veelgi tihedamat koostööd tegema. 

Muud 

kommentaarid: 

Ettevõtlushariduse õpetamise tööriistakomplekt (2016), autorid Bernd 

Ebersberger, Christine Pirhofer ja Desiree Wieser 

  

* Reflektsioon 

Mõtisklus pärast: 

● Kellel kipub kõige halvemini minema ja miks? 

● Kellel läheb kõige paremini ja miks? 

● Mis parandab jõudlust ja mis mitte? 

● Milliseid oskusi on vaja? 

● Mis oli võistluse ajal keeruline ja mis kerge? 

 

  

 

 

 

  



Pealkiri: 

Koostöömäng 

Sihtgrupp: Noorsootöötajad ja noortejuhid ning noored ettevõtjad 

Käsitletud 

probleemid: 

-meeskonna loomine; 

-enesetõhusus; 

- finants- ja majandusalane kirjaoskus; 

-initsiatiivi võtmine; 

-planeerimine ja juhtimine; 

-tuleb toime ebakindluse, ebaselguse ja riskiga; 

-õppimine läbi kogemuse. 

Eesmärk/ 

õpitulemus: 

Koostöömäng illustreerib vangide dilemmat*. Dilemma seisneb selles, et 

vangid võivad tunnistada, kui nad pigem ei peaks, ja et nad võivad mitte 

tunnistada, kui nad peaksid seda tegema; 

-koostöömäng uurib meeskonnaliikmete vahelise riski ja usalduse küsimusi 

ning usalduse reetmise mõju; 

- c-mäng demonstreerib võistkondade vahelise konkurentsi mõju; 

-see demonstreerib probleemide lahendamisel ühise lähenemisviisi 

võimalikke eeliseid; 

- iga tegevuse jaoks tuleb paika panna eesmärgid. 

  

Õpilased peaksid õppima, kuidas tõhus koostöö ja koostöö konkurentidega 

võib viia paremate tulemusteni. Selles kontekstis peaksid õpilased eriti jälgima 

ja tundma õppima usalduse dünaamikat ja seda, kui oluline on usalduslik suhe 

koostööd tegevate osapoolte vahel. 

Oodatavad 

tulemused: 

koostöövalmima käitumise saavutamine ühiste eesmärkide poole püüdlevate 

meeskonnaliikmete vahel. Mäng illustreerib vangide dilemmat, mis näitab, kas 

inimesed käituvad koostööaldis (võit-võit) või isekas ja võistlev käitumine 

(võidavad-kaotad) olukorras, mis pakub mõlema võimaluse. 

Kestvus: 60 minutit 

Vajalikud 

materjalid: 

Max 16 inimest, 2 meeskonda ja max. 8 meeskonna kohta. Kui inimesi/õpilasi 

on rohkem, tuleks moodustada neli gruppi, siis teha kaks ringi. Esimeses 

voorus on meeskonnad A&B mängijad ja meeskonnad Y&Z vaatlejad. Teises 

ringis on Y&Z mängijad ja A&B vaatlejad. 

- Koht, kus on piisavalt vaba ruumi, et kaks meeskonda saaksid eraldi kohtuda 

üksteist segades või häirides. 

-Ruumi keskel on kaks tooli, kus esindajad kohtuvad ja peavad läbirääkimisi 

vastamisi.** 



 

Samm-sammult 

juhised: 

Koostöömäng on meeskonna loomise mäng ja illustreerib vangide dilemmat, 

mis näitab, kas inimesed käituvad pooltõsises keskkonnas koostöö- või 

võistlemisalgatusega. 

1. Korraldaja selgitab, et rühm kogeb vangide ülekuulamisel kasutatud vana 

tehnika simulatsiooni (vältides ettevaatlikult harjutuse eesmärkide arutamist), 

kus küsija eraldab vangid, keda kahtlustatakse koostöös ja ütleb ühele, et teine 

on üles tunnistanud ja et kui mõlemad tunnistavad, saavad nad kergemini 

maha. 

2. Vangide dilemma seisneb selles, et nad võivad tunnistada, kui nad ei peaks, 

ja et nad võivad mitte tunnistada, kui nad tegelikult peaksid.  

3. Moodustatakse kaks võistkonda, nimed A ja B ning istuvad eraldi. Neile 

antakse korraldus mitte suhelda teise meeskonnaga ühelgi viisil, ei verbaalselt 

ega mitteverbaalselt, välja arvatud juhul, kui juhendaja on seda käskinud.  

4. Eesmärk on lihtne: "Teie grupil on vaja koguda kõrgeim positiivne 

punktisumma (mängu lõpuks, mis koosneb 10 lühikesest voorust) ja te soovite 

teist meeskonda võita." 

  

Peamine Oodatavad tulemused: saada oma meeskonnale võimalikult kõrge 

positiivne skoor 

 

 
-On kaks võistkonda – A ja B –, kes mängivad 10 vooru. 

- Saate valida, kas mängida punast või sinist. 

-Teid hinnatakse punktitabeli järgi. 

-Esimesed 8 vooru on iga voor maksimaalselt 3 minutit. 

-Konverentsi saate oma vastasrühmaga esindajate kaudu pidada pärast 

neljandat vooru (see võib aga toimuda ainult mõlema rühma taotlusel).  

-Pärast kaheksandat vooru saab korraldada uue konverentsi (maksimaalselt 3 

minutit), kui mõlemad grupid selle valivad. 

-Üheksandas ja kümnendas voorus on topeltpunktidja teil on igas voorus oma 

otsuse tegemiseks aega 5 minutit. 



-Kui mõlemad rühmad mängivad sinist, saavad mõlemad tulemuseks "-6" 

-Kui üks rühm mängib sinist, teine punast, siis punane = -12 ja sinine = +12 

-Kui mõlemad mängivad punast, saavad mõlemad tulemuseks +6 



 

Täiendavad 

soovitused: 

  

1. Õpetaja peaks mänguga eelnevalt tutvuma. Ideaalis mängib õpetaja 

protsesside mõistmiseks pilootringi. 

2. Õpetaja valmistab ruumi ette vajalike vahenditega. 

3. Mängu lühitutvustus ja selgitus tunnis. Õpetaja annab tausta mängust ja 

simulatsiooni kogemisest, mis ulatub tagasi vangide ülekuulamistrikini 

(vangid eraldatakse ja ühele neist öeldakse, et teine tunnistas üles ja et parim 

lahendus on ka üles tunnistada, muidu karistatakse ebaaususe ja ebapiisava 

koostöö eest rohkemate aastatega). 

4. Oluline on aga mitte veel avaldada õppuse eesmärki (koostööd). 

5. Õpetaja peab jagama klassi kaheks meeskonnaks, nt võistkond A ja 

võistkond B. 

6. Seejärel saab iga võistkond õpetajalt juhendikomplekti (mille on eelnevalt 

koostanud õpetaja, vt näiteid allpool) ja mäng algab. 

7. Õpetaja koordineerib nii ringe kui ka vaheaegu. Ta peaks hõlbustama 

koostöö ja konkurentsi voogu meeskondades, et tekitada nendes emotsioone. 

Täiskogu arutelus saavad õpetajad panna õpilasi nende hetkede üle 

mõtisklema, sidudes need tegelike eluoludega. 

8. Õpetaja poolt tunnistatakse võitjaks kõrgeima positiivse punktisumma 

saanud võistkond. Soodustuse kasutuselevõtt on võimalik ja valikuvaba.  

9. Õpetaja juhib arutelu plenaaristungis pärast mängu. 

Muud 

kommentaarid: 

https://workshopbank.com/prisoners-dilemma 

Ettevõtlushariduse õpetamise tööriistakomplekt (2016), autorid Bernd 

Ebersberger, Christine Pirhofer ja Desiree Wieser 

  

  

*Mis on vangi dilemma? 

Vangide dilemma on mäng, mis näitab, kas inimesed orienteeruvad võit-võit (koostöö) või võidavad-

kaotavad (isekas võistlus) olukorras, mis pakub mõlema võimaluse.  

See vastandab nende tegelikku käitumist nende väljendatud kavatsustele, st kas inimesed, kes ütlevad, 

et toetavad win-win lähenemisviisi, teevad seda ka siis, kui žetoonid on maas? 

Kui nad seda teevad, tähendab see, et nad on samamoodi mures selle pärast, et mis tahes lepingus on 

ka teise poole vajadused täidetud. 

  

**Mängu seadistamine 

• Kaks võistkonda, nt A ja B. 

• Võistkonnad valivad, kas nad tahavad mängida kas punase või sinisega.  

• Hinded leiate punktitabelitest, mis on jaotatud (näidatud). 

• Mäng koosneb 10 lühikesest voorust ja meeskonnad võistlevad omavahel.  

• Esimesed 8 vooru kestavad igaüks maksimaalselt 3 minutit. 

• Pärast seda võivad meeskonnad pidada konverentsi meeskonna esindajate kaudu koos 

vastasmeeskonnaga 

• 4. voor (vajalik mõlema meeskonna nõusolek). 

• Võimalik on veel üks konverents (max 3 minutit), pärast 8. vooru (mõlema kokkuleppel).  

https://workshopbank.com/prisoners-dilemma


• vajalikud meeskonnad). 

• 9. ja 10. voorus on topeltskoor ja nende kestus on 5 minutit.  

• Võidab kõrgeima positiivse punktisumma saanud võistkond.  

  

  

Kuidas on see vanglaga seotud? 

Kas teid huvitab, kuidas on värvid (punane ja sinine) seotud kuriteo „tunnistamise” või „eitamisega” 

algses vangide dilemmas? Võite seda mõelda järgmiselt: 

  

-Kui mõlemad eitavad, pole politseil enam midagi ette võtta, et kumbagi meeskonda vangi saata. See 

tähendab, et nad saavad maha ja saavad kasu, seega saavad mõlemad +3 (nii et mõlemad punased).  

-Kui mõlemad tunnistavad (sinine), siis on politsei nad kätte saanud, kuid aususe eest saavad nad 

leebemad karistused (mõlemal -3). 

-Kui üks tunnistab (sinine), aga teine eitab (punane), saab ülestunnistaja premeerida oma eeldatava 

tunnistuse eest kohtus teise meeskonna vastu (+6) ja eitaja läheb pikaks ajaks vangi, kuna ta ei tunnista 

üles (-6) ). 

  

Koolitaja punktikaart 

  

Täiskogu ülevaade 

Kogu rühm tuleb kokku, et kogemust töödelda. 

Koolitaja teatab iga meeskonna punktide kogusumma ning kahe tulemuse summa arvutatakse ja 

võrreldakse maksimaalse võimaliku tulemusega (72 punkti). 

Koolitaja juhib arutelu kõrge ja madala usalduse mõjude üle inimestevahelistele suhetele, võit-kaotajate 

olukordadele ning koostöö ja konkurentsi suhteliste eeliste üle. Siin on mõned tõhusad küsimused, mida 

saate kasutada: 

-Kas teie suhtumine mängu muutus igal hetkel võidu- ja koostöösoovi vahel? Kui jah, siis millal ja 

miks? 



 

-Kas teie lähenemises oli erinevusi esimese 4 vooru, teise 4 vooru ja 2 finaali vahel (kui pakuti 

topeltpunkte)? 

- Kuidas konverentsid läksid? 

-Mida õppisite enda, oma meeskonnaliikmete ja vastasmeeskonna kohta? 

- Millal on võidule keskendumine OK ja millal mitte? Milliseid probleeme tekitab soov võita? 

-Mis tunne oli võita (võistkonnale, kes võitis)? 

-Mis tunne oli kaotada (võistkonnale, kes kaotas)? 

-Kui teeksite seda tegevust praegu uuesti, mida teeksite teisiti? 
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