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Noorte Ettevõtluskodu®

loodi 2007 prof Tõnis Metsa initsiatiivil Kajaani 
Intotalo (Soomes) eeskujul

Noorte Ettevõtluskodu on õpikeskkond ja 
metoodika suurendamaks noorte

• ettevõtlikku hoiakut, 

• loovust, 

• ettevõtlusaktiivsust,

• töövalmidust. 



Miks? Olukord tööturul:

Noored – riskirühm, ei jätku töökohti (2009 I kv 
15-24-aastaste töötuse määr 24,5%; 2007 oli 10%).

Masust tingitud ebakindlus.

Omandatakse eriala, aga puudu ettevõtlik 
hoiak, ettevõtlusteadmised ja -oskused.

Vajadus tõsta tööjõu kvaliteeti, ettevõtlikkust, 
arendada väikeettevõtlust, luua töökohti.



Kellele? Sihtrühmad
Noored − õppijad ja äsjased lõpetanud:

• Tartu Ülikoolist (teaduskonnad, avatud ülikool, 
Viljandi Kultuuriakadeemia,)

• TTÜ Tartu Kolledžist

• Tartu Kõrgemast Kunstikoolist

• Tartu Tervishoiu Kõrgkoolist

• Tartu Kutsehariduskeskusest

• Gümnaasiumidest

• Tartu noored



Millest lähtume? (1)
Ettevõtlus kasvab välja 

meie seest, inimesest, 

mitte äriideest.

Ettevõtlusega on parem 

alustada teistega koos.



Millest lähtume? (2)

Julgustame iseseisvalt 

tegutsema, pakkudes 

koostöövõimalusi ja 

mentortuge.

Tähtis on võrgustik.

Kogukonnatunne.



Meetodid

• tegevusõpe – learning by doing

• grupitöö – läbivalt, protsessina



Kuidas õpiti?

• äriplaani koostamine veebikeskkonnas 
iPlanner

•diskussioon
• avatud ruum
• mentorlus



Innovatiivsus

Erialane + ettevõtluskompetents ülikooli 
keskkonnas

Inter- ja multidistsiplinaarsus 

Avatus: ülikool ↔ ühiskond

Loomemajandus

Luuakse iseseisvad firmad, MTÜ-d, noorte 
projektid

Tähelepanu ettevõtliku isiksuse kujundamisel



Mõju kohalikule majandusele

Ettevõtlikkuse arendamine on suunatud 
hoiakute ja kultuuri kujundamisele, seega: 
pikaajalise mõjuga projekt! 

Lühiajalised indikaatorid: loodud 6 noorte 
ettevõtet,  MTÜ, ellu viidud 2 projekti, uued 
töökohad. 

Suureneb noorte ettevõtlusteadlikkus.



Palju huvirühmi, sidusus

TÜ – üliõpilased, õppejõud. Koostöös projektiga 
Tartu Ülikooli Spinno Plus: ettevõtluskonkurss 

Tartu LV, SA Tartu Loomemajanduskeskus, SA 
Tartu Teaduspark, Tartu Ärinõuandla

Tartu noored, sh alustavad ettevõtjad

Uute toodete ja teenuste tarbijad Tartus jm

Kultuuriministeerium, Haridus- ja 
Teadusministeerium, Sotsiaalministeerium



Kogemuste siire

Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid – koostöö,

ühine metoodikaseminar 

Koostöös Viljandi Kultuuriakadeemiaga: projekt 

Käsitööga tööle 2; Viljandi

loomeinkubaator

Huvi: maakondade 

arendus- ja 

ettevõtluskeskused



Loodud ettevõtteid (1)
Ettevõtluskodu õppurite ettevõtted ja MTÜd: 

Fubitech OÜ − infotehnoloogia 
terviklahendused väikefirmadele

M.R. Therapy OÜ - füsioteraapia, treeningud ja 
rehabilitatsioon, vt: Vireo

Eesti Loomeagentuur OÜ − omakultuuri 
väljaanded



Loodud ettevõtteid (2)

Müügi- ja kunstigalerii ”LOOV” (OÜ Elele Manu) 
noorte kunstnike ja kunstiüliõpilaste tööde 
levitaja ja näituste korraldaja 

MTÜ Amur – paintballi teenus 

Ö Stuudio OÜ – (alternatiiv)muusikastuudio 

Mikser Disain OÜ - disainibüroo (veebidisain, 
illustratsioonid, foto) Tartu 
Loomemajanduskeskuses



Veel tulemusi 
Ettevõtluskodus piloteeritud metoodikat kasutades 

alustati TÜs ettevõtlusõppet mittemajanduserialadele.
Testiti eeldusi ülikoolis iduettevõtete sise- ja 

eelinkubatsiooniks, sh ka mittetehnoloogilistel aladel.
Ettevõtluskodu õppe lõpetanu jätkas ettevõtlusõpet ja 

sai magistrikraadi Rootsis (Chalmers School of 
Entrepreneurship).

Ettekanded konverentsidel Baltic Dynamics 2008, 
INNOVE konverentsil 2008, seminaridel, artiklid.

Ettevõtluskodu pälvis Majandusministeeriumi 2009. 
aasta ettevõtluse edendaja auhinna. 



Aitäh!

Projekti toetasid: 
Euroopa Liit, Sotsiaalministeerium, Kultuuriministeerium, 

Haridus- ja Teadusministeerium, Tartu Linn, 
projekt Tartu Ülikooli Spinno Plus

Noorte Ettevõtluskodu

Mervi Raudsaar mervi.raudsaar@ut.ee
Leeni Uba leeni.uba@ut.ee 
Aivar Pere aivar.pere@ut.ee


