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SISSEJUHATUS 

Tänapäeva aina kiiremini arenevas ühiskonnas on konkurents töökohtadele pidevalt kasvav. 

Töökohtadele oodatakse ikka ainult parimaid ja tublimaid, kellel on ka piisavalt kogemust 

vastavas valdkonnas. Sestap ongi hakatud üha enam väärtustama kõrgelt haritud inimesi, 

kellel on olemas vähemalt bakalaureuse- kui mitte magistrikraad ning lisaks vähemalt kahe 

aastane  töökogemus mingis valdkonnas. Kui kõrgkooli lõpetanul aga piisav tööalane 

kogemus või pädevus puudub, ei soovita värskelt lõpetanut üldse tööle võtta. Sellest 

tulenevalt võib sattuda olukorda, kus magistrikraadiga inimene töötab kaubanduskeskuses 

klienditeenindajana või töötab lausa alam-palga eest koristajana. Säärane olukord ei tohiks 

olla vastuvõetav mitte ühelegi viis aastat ülikoolis teadmisi omandanud üliõpilasele. Kui 

juba teadmisi omandatud, peaks neid teadmisi ka igapäevaellu rakendama. Kuid mis võiks 

olla ülikooli tee läbinud inimesele parim viis raha teenida, kui teha midagi, mis pakub talle 

endale kõige rohkem rahuldust. Ja miks mitte alustada ülikoolis õpitud teadmiste baasil oma 

enda ettevõtlusega?  

Ettevõtlikkus on hoiak, mille tunnusteks on loov ning innovaatiline mõtlemine, vajadus 

saavutada ja juhtida tegevusi arukalt. Ettevõtlikkus on inimese võime muuta oma mõtteid 

tegudeks. See eeldab inimesest loovust, innovaatilisust, riskide võtmise julgust, oskust ära 

tunda võimalusi ning kavandada oma tegevusi ja neid ka ellu viia. Ettevõtlikkus võib 

avalduda inimeses kas ettevõtjana, teenistujana või ka vabatahtlikuna   (Eesti Kaubandus- 

Tööstuskoda & Ettevõtlusõppe Mõttekoda, 2010, lk 11). 

Ettevõtjaks olemine eeldab inimestelt ka suurt ettevõtlikkust. Ettevõtja ise on aga isik, kes 

alustab enda ettevõtlusega või võtab üle juba tegutseva ettevõtte eesmärgiga teenida 

tulevikus kasumit. Ettevõtja on isik, kes reguleerib ärikeskkonda ning võtab endale rolli 

juhtida ettevõtet   (Gordon, Natarajan, & Arora, 2009, lk 6). 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi 

lõpetanud vilistlaste ettevõtjaks  saamise  või mittesaamise  põhjuste, sealhulgas Eesti 

Maaülikooli õppekava  toetava mõju väljaselgitamine 



  

5 

 

Bakalaureusetöö eesmärgi täitmiseks on autor püstitanud järgnevad uurimisülesanded: 

 Tutvuda teoreetilise materjaliga ning koostada uurimustöö teoreetiline peatükk 

 Töötada välja uurimustöö metoodika 

 Koostada uurimustöö intervjuu küsimused ja  viia läbi intervjuud 

  Uurida Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi õppekava toetavat mõju 

ettevõtjaks saamisel 

 Analüüsida saadud andmeid,  interpreteerida ning üldistada tulemuse 

 

Bakalaureusetöö on üles ehitatud kolmes osas. Esimeses ehk teoreetilises osas antakse 

ülevaade teoreetilistest materjalist, millele tuginedes on loodud teoreetiline baas käesoleva 

bakalaureusetöö jaoks. 

Teises osas ehk metoodilises osas selgitatakse autori poolt valitud metoodikat ja andmete 

kogumise viisi.  

Kolmandas ehk empiirilises osas antakse ülevaade kvalitatiivsest uuringust, mis on suunatud 

Eesti Maaülikoolis bakalaureusekraadi ning magistrikraadi omandanud üliõpilastele teada 

saamaks nende ettevõtjaks saamise või mitte saamise põhjuseid ja Eesti Maaülikooli 

õppekava toetava mõju väljaselgitamiseks.  

Bakalaureusetöö koostamiseks on autor kasutanud esmaseid andmeid, mis on kogutud 

poolstruktureeritud intervjuude käigus kuue Eesti Maaülikooli (edaspidi EMÜ) majandus- 

ja sotsiaalinstituudi (edaspidi MSI) lõpetanud üliõpilasi intervjueerides. Intervjuu koosneb 

11 küsimusest ning täpsemalt on intervjuu ülesehitust lahti seletatud töö teises ehk 

metoodilises osas.  

Bakalaureusetöös on  kasutatud erinevaid teaduspublikatsioone, erinevaid väljaandeid ja 

tekste ning võrdluseks on kasutatud ka  vilistlasuuringuid.  

Tänan töö valmimisele kaasa aitanud kuut intervjuus osalenud Eesti Maaülikoolis majandus- 

ja sotsiaalinstituudis lõpetanud vilistlast ning suur tänu ka lõputöö juhendajale, Maret 

Pritsule.  
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1. ETTEVÕTLUSEGA ALUSTAMISE MOTIIVID, 

ETTEVÕTLUSÕPE NING ERIALASED MÕISTED. 

 

1.1 Ettevõtlusalased mõisted ja nende definitsioonid 

Käesolevas  alapeatükis   on autor toonud välja erinevaid mõisteid ja nende definitsioone, 

mida kogu töö jooksul püütakse mõista ja käsitleda ühtemoodi. Kuna on väga raske leida 

ühest definitsiooni vastet sellele, kes on ettevõtja, on välja toodud erinevate autorite poolt 

pakutud definitsioone ettevõtjatest. 

Ettevõtja on isik, kes alustab enda ettevõtlusega või võtab üle juba tegutseva ettevõtte 

eesmärgiga teeninda tulevikus kasumeid. Ettevõtja on isik, kes reguleerib ärikeskonda ning 

võtab endale rolli juhtida ettevõtet  (Gordon et al., 2009, lk 6). 

Ettevõtjaks olemine tähendab olla kõiketeadja – ettevõtja peab teadma natukene igast asjast, 

mis puudutab ettevõtlust. Ettevõtjate puhul on täheldatud kindlaid isikuomadusi nagu tahe 

midagi saavutada ja korda saata, iseseisvus ja võim, soov kuhugi kuuluda, võimalus olla 

kasulik ja effektiivne ning soov võtta riske ja vastutada oma tegevuste eest  (Küttim, Arvola, 

& Venesaar, 2011, lk 372). 

Ettevõtjaks võib saada igaüks. Ettevõtja peab olema kõva töötaja, mitte suur unistaja. 

Ettevõtja põhilised omadusteks võib pidada suurt töökust, arukus ärivaldkonnas ning siirust, 

kaalutletud otsuste tegemist, millegi saavutamise vajadus, eneseusk ja iseseisvus, 

optimistliku suhtumist, ettenägelikkust, planeerimise ja organiseerimine võimet, 

innovaatilisust, riski võtmist, saladuste hoidmist, heade suhete hoidmist ning samuti ka head 

suhtlemisoskust (Gordon et al., 2009, lk 8). 

Ettevõtjat on kirjeldatud kui kedagi, kel on suur soov olla iseseisev ning edukas, kindla 

otsustusvõimega, püsiv ja kõrge eneseusuga. Kui sellisel inimesel puuduvad vajalikud 

teadmised ja oskused, mida on vaja ettevõtlusega alustamisel, on tal siiski suur usk oma 

võimetesse juhtida edukat ettevõtlust. Tihti seostatakse inimese ettevõtlusalaseid oskuseid 
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tema isiksuse või käitumisstiiliga, mis on kujunenud läbi aja enamasti just suhetest 

vanematega ja õpetajatega nooremas elueas. Väärtused ja ideed mis on välja kujunenud 

perekeskis, koolis, külas ja ka inimese rahvusest tuleneva kultuuri taustast jäävad temaga 

elulõpuni. Sellist indiviidi on raske mõjutada tema otsustes ning ta on tihtipeale lausa 

vankumatu oma otsustes ja tegemistes   (Cunningham & Lischeron, 1991, lk 48). 

Uus ettevõtja – keegi, kes on tegelenud enda ettevõtlusega kuni 3,5 aastat (Arro et al., 2012, 

lk 21). 

Välja kujunenud ettevõtja – keegi, kes on tegelenud ettevõtlusega rohkem kui 3,5 aastat     

(Arro et al., 2012, lk 21). 

Tärkav ettevõtja – keegi, kes on enda arvates teinud juba midagi, et alustada oma 

ettevõtlusega või on tegelenud ettevõtlusega kuni 3 kuud (Arro et al., 2012, lk 21). 

Ettevõtlus –  Võimaluste loomine arendamaks või kasvatamaks juba olemasolevaid 

ettevõtteid või luua uusi ettevõtteid, kasutades uuenduslikke meetodeid (Elenurm et al., 

2013, lk 18). 

Ka on raske leida ühest definitsiooni, kirjeldamaks ettevõtlikkust, kuid autor on oma töös 

kasutanud järgnevat definitsiooni, kirjeldamaks ettevõtlikkuse erinevaid külgi. 

Ettevõtlikkus – hoiak, mille tunnusteks on loov ning innovaatiline mõtlemine, vajadus 

saavutada ja juhtida tegevusi arukalt. Ettevõtlikkus on inimese võime muuta oma mõtteid 

tegudeks. See eeldab inimesest loovust, innovaatilisust, riskide võtmise julgust, oskust ära 

tunda võimalusi ning kavandada oma tegevusi ja neid ka ellu viia. Ettevõtlikkus võib 

avalduda inimeses kas ettevõtjana, teenistujana või ka vabatahtlikuna   (Eesti Kaubandus- 

Tööstuskoda & Ettevõtlusõppe Mõttekoda, 2010, lk 11). Aktiivne eluviis, algatus-, otsustus- 

ja juhtimisvõime, riskide ja vastutuse võtmine ning samuti ka taibukus, haritus, ausus, 

kohusetundlikkus, ambitsioonikus, hea organiseerimis- ja suhtlemisoskus on vaid üks 

väheseid tunnuseid, mis iseloomustavad ettevõtlikku inimest   (Elenurm et al., 2013, lk 5). 

Ettevõtlusõpe - Ettevõtlusõpet võib defineerida nii kitsamas kui ka laiemas tähenduses. 

Kitsamas mõistes võib ta olla kui võimaluste äratundmine, ressursside kogumine, riskide 

võtmine või teadmiste süstematiseeritud õpetamine, mis viib inimese ettevõtte loomiseni. 

Laiemas tähenduses ei pruugi ettevõtlusõpe alati viia inimese äri alustamiseni, vaid see 

kujundab ettevõtlikku inimese, kes võib olla kasulik juba tegutsevas ettevõttes ja aitab luua 

ettevõtliku inimese kuvandit ühiskonnas   (Küttim, Kallaste, Venesaar, & Kiis, 2014, lk 659). 
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1.2 Ettevõtlusega alustamise peamised põhjused 

Järgnevas alapeatükis on välja toonud mitmeid erinevaid põhjuseid, miks on inimesed 

alustanud ettevõtte rajamisega.  

Põhjuseid inimeste ettevõtjaks saamisel on mitmeid. Selleks on millegi saavutamise vajadus, 

soov võtta enda kanda riske ja läbi selle teenida kasumit, toimetulek ettearvamatustega, 

kontroll tagajärgede üle, usk enese võimetesse juhtida ettevõtet, eesmärkide seadmine ja 

nende täideviimine, iseseisvus, populaarsus ühiskonnas, sotsialiseerumine, enesekesksus, 

visiooni olemasolu, loomingulisus ja otsustuskindlus  (Arasteh, Enayati, Zameni, & 

Khademloo, 2012, lk 5737).  

Ettevõtjad erinevad ettevõtlusega mitte tegelevatest inimestest iseloomujoonte poolest. 

Ettevõtjad ei pane pahaks sotsiaalset ebavõrdsust, nad eelistavad iseseisvat tegevust, neil on 

suurem riski võtmise julgus kui mitte-ettevõtjatel ning nad on kõrgemalt motiveeritud 

saamaks tunnustatud  (Plant & Ren, 2010, lk 189-190). 

Oma äri rajamine rahuldab kõige paremini just iseseisvuse taotlemist. Oma firma rajamine 

aitab ettevõtlusega alustaval inimesel olla iseseisev, teha oma otsuseid iseseisvalt ja 

realiseerida enda unistusi. Selliste perede järeltulijad, kelle vanemad või üks vanematest on 

ettevõtja, soovivad tihtipeale alustada pigem enda äriga kui jätkata perefirma 

edasiarendamist. Läbi oma ettevõte asutamise suudavad nad kõige paremini realiseerida 

enda vajadust iseseisvuse järele. Kõige vähem rahuldab selliste laste iseseisvuse 

taotluslikkust hakata palgatööliseks  (Zellweger, Sieger, & Halter, 2011, lk 525). 

Olulisemaks ettevõtlusega alustamise põhjuseks on usk iseenda oskustesse ning võimetesse. 

Kindlus enese võimete ja oskuste üle on uue ettevõtte alustamiseks suure tähtsusega. Samuti 

on tähtsaks faktoriks ka madal hirm ebaõnnestumise ees. Uue ettevõtte alustamisel on hirm 

ebaõnnestumise ees tunduvalt suurem kui juba olemasoleva ettevõtte juhtidel uue ettevõte 

alustamisel (Arro et al., 2012, lk 34). Oluliseks loetakse ettevõtjaks saamisel ka võimeid 

arusaamisest kuidas funktsioneerib turg, kasuks tuleb ka loovmõtlemine leidmaks 

probleemidele uusi lahendusi, paindlikkus, võime juhtida iseend ja teisi, motiveeritus 

tegeleda ettevõtlusega,  enesedistsipliin, võime organiseerida ja planeerida aega ning võimed 

tegeleda piiratud rahaliste vahendite ja koostöövalmidus klientide, kaastööliste kui ka 

partneritega  (Küttim et al., 2011 lk 372).  



  

9 

 

Tänased ettevõtjad erinevad suuresti neist ettevõtjatest, kes tegelesid mõned kümnendid 

tagasi. Esiteks on tõusvas trendis sotsiaalne ettevõtlus, kus ettevõtte tegevus on suunatud 

lahendamaks sotsiaalseid probleeme kasutades innovatiivseid, säästlikke, mõõdetavaid ning 

võrreldavaid lahendusi ja keskenduvad probleemidele mis on seotud majandusarengu, 

hariduse, tervishoiu või keskkonnaga. Teiseks, ettevõtlusega alustavad üha nooremad 

inimesed ja üha kasvavas trendis on ettevõtlus ülikoolis õppivate üliõpilaste seas. Ja  

tänapäeval on üha enam ettevõtjaid naised. Ettevõtlikkus seevastu on aga jõudsalt jäänud 

meeste keskseks  (Warnecke, 2013, lk 456).  

Ettevõtlusega alustamisel on indiviidil soov teenida tulevikus suuremat sissetulekut, olla 

vaba oma otsuste tegemisel, olla sõltumatu, lootus teenida tulevikus piisavalt raha ja 

kindlustada sellega nii enda kui ka oma perele parem tulevik, samuti ka tuntus ning staatus 

ühiskonnas, võimalus eneseteostusele ja pidevale edasiarengule, tunda end kasuliku tegurina 

ühiskonnale ning soov midagi korda saata. Ettevõtlusega alustamisel on ka hea võimalus 

panna proovile enda võimed, olla iseenda ülemus ja alluda ainult iseendale ning tegeleda 

sellega mis on ettevõtjal ühteaegu nii tööks kui ka hobiks ning soov realiseerida oma unistusi  

(Elenurm et al., 2013, lk 7).  

Suure tähtsusega oma äri alustamise puhul on ka tutvusringkonnal. Kui alustaval ettevõtjal, 

kes alles plaanib oma ettevõtlusega alustada, on olemas tuttavate seas keegi, kes on 

lähiaastatel alustanud äritegevusega oma ettevõtte näol, on alustaval ettevõtjal suurem 

tõenäosus oma äriidee ka ellu viia  (Arro et al., 2012, lk 34). Ettevõtlike eeskujude olemasolu 

vanemate näol viib suure tõenäosusega oma äri alustamiseni. Perekondadest, kus on olemas 

ettevõtjatest vanemad saavad lapsed õppida vaatlemise teel ning tulevikus kasutada 

omastatud oskuseid oma firma rajamisel  (Zellweger et al., 2011, lk 525). Üllataval kombel 

ei ole aga vanemate eeskuju ettevõtjate näol märkimisväärselt suurema tähtsusega kui teised 

mõjurid ettevõtjaks saamisel  (Arro et al., 2012, lk 34).   

Kõige enam on arvatud ettevõtjaks saamist mõjutavat kolm tegurit. Esimeseks neist on 

ettevõtjatest vanemate eeskuju olemasolu, kuigi statistiliselt tõestatud materjal selle kohta 

puudub. Teiseks on suurem tõenäosus saada ettevõtjaks just neil noortel, kes on pidanud 

tööd ise otsima, mitte ei ole nad läbi juhuse või tuttavate endale tööd leidnud. Ning viimasena 

ja ka kõige suuremaks faktoriks on peetud äriidee olemasolu ja soov seda realiseerida. Lisaks 

on välja toodud ühe variandina ka planeeritud käitumise teooria (Theory of planned 

behaviour) paikapidavus  (Plant & Ren, 2010, lk 192). 
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Tuginedes planeeritud tegevuse teooriale, on inimtegevus mõjutatud kolmest uskumusest – 

käitumuslikest, normatiivsetest ning kontrollivatest. Käitumuslik uskumus tekitab käitumist 

soosiva või ebasoosiva hoiaku, normatiivsed uskumused tekitavad kas sotsiaalset survet 

mingi tegevuse suhtes või loob eeldused normide tekkimiseni ja kontrollivad uskumused 

tõstavad inimese usku erinevate tegevuste tagajärgede kontrollimise üle. Hoiakud mingi 

tegevuse suhtes, indiviidi enda seatud normid ning kontrolli tajumine tagajärgede üle 

tekitavad inimeses kavatsusi mingi kindla tegevuse suhtes. Planeeritud tegevuse teooria 

üldine reegel väljendub selles, et mida soosivam hoiak  ja mida kõrgem positiivne 

ühiskondlik hoiak mingi tegevuse suhtes on ning mida suurem on inimese kontroll oma 

tegevuse tagajärgede üle, seda suurema tõenäosusega inimene antud tegevust teeb  (Ajzen, 

1991, lk 182). 

 

Joonis 1. Autori tõlgendus planeeritud tegevuse teooria joonisest Ajzen-i järgi. (Ajzen, 1991) 

Indiviid, kellel on suur usk juhtida ja kontrollida oma tegevuste tagajärgi, saab suure 

tõenäosusega üle takistustest, mis tulevad ette ettevõtlusega alustamisel. Suure 

enesekindlusega inimestel on suurem tõenäosus saada ettevõtjaks, kui neil, kellel 

enesekindlus nii kõrge ei ole  (Zellweger et al., 2011, lk 524).  

Kõige rohkem eristab ettevõtjaid teistest julgus võtta riske. Ettevõtjad eelistavad võtta 

mõõdukaid riske, kus neil on olemas mingisugunegi kontroll või oskus, et pöörata riski 

võtmine enda kasuks ning teenida läbi selle kasumit  (Cunningham & Lischeron, 1991, lk 

49). 

On olemas kahte sorti ettevõtjaid – ühed kes alustavad ettevõtlusega võimaluste baasil ja 

need, kes alustavad ettevõtlusega vajaduse baasil. Võimaluspõhised ettevõtjad suudavad 

tihtipeale ära tunda erinevaid võimalusi ning neid enda kasuks ka ära kasutada. Sellised 
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indiviidid on tihtipeale kõrgelt haritud, omavad eelnevaid kogemusi juhtimises ja neil on 

tavaliselt olemas ka alternatiivsed tööpakkumised juhul kui neil oma äriga hästi ei lähe. 

Võimaluspõhised ettevõtjad loobuvad tihti heast töökohast selleks, et proovida alustada enda 

ettevõtlusega. Neil on olemas ka ligipääs piisavale kapitalile ning äripartneritele.  Sellised 

inimesed on kõrgelt hinnatud ka tööturul oma laialdaste oskuste ja ambitsiooni poolest. 

Vajaduspõhised ettevõtjad seevastu aga alustavad ettevõtlusega juhul, kui nad on kaotanud 

töö või on nende väljavaated tööturule on halvad või ei rahulda piisavalt nende soove. 

Vajaduspõhised ettevõtjad ei ole tihti väga kõrgelt haritud ning neil puudub ka juhtimisalane 

kogemus. Samuti puudub neil ligipääs vabale kapitalile, et kiirendada oma ettevõtlusega 

alustamist ning neil puuduvad ka sidemed ärivõrgustikega  (Warnecke, 2013, lk 459). 

Üliõpilane võib alustada ettevõtlusega sellepärast, et talle tunduvad ettevõtlusega alustamise 

võimalused ja tingimused head, vaatamata tema võrdlemisi halbadele hoiakutele 

ettevõtlusega alustamisele. Teisest küljest aga üliõpilane, kel on positiivne hoiak ettevõtluse 

suhtes, ei pruugi alustada ettevõtlusega, kuna talle tundub oma äri alustamine liiga keeruline 

ja mahuka tööna  (Lüthje & Franke, 2003, lk 138). 

Üliõpilased, kes tunnevad, et nad ei ole tööturul konkureerides piisavalt väärtuslikud, võivad 

suurema tõenäosusega alustada oma ettevõtlusega  (Zhang, Owen, & Wang, 2015, lk 78). 

Ettevõtlust õppivad või ettevõtlusalase õppe läbinud üliõpilased näevad oma firma 

alustamist tihti hea alternatiivina palgatööle  (Lüthje & Franke, 2003, lk 136). 

Tihti võtavad ettevõtjad oma äriga alustamisel enda kanda suure riski ebaõnnestumise ees, 

millega kaasneb ka nende varaline kahju. Kavatsused alustada oma ettevõtlusega on suurem 

neil, kel on parem võime taluda riskide võtmisest tulenevaid pingeid ning samuti suurem 

soov olla iseseisev. Riski on defineeritud kui ebakindlust ja teadmatust mingi tegevuse või 

tegevuste tagajärgedest  (Yurtkoru, Acar, & Teraman, 2014, lk 836).  

Sooline aspekt ettevõtjaks olemisel ei mängi väga suurt rolli, välja arvatud juhul, kui arvesse 

võetakse ka soolisusest tulenevaid erinevaid hoiakuid – meeste suuremat riskivalmidust ning 

muud sotsiaalset ja inimkapitali. Seega on meeste puhul märgata natukene suuremat 

ettevõtlikkust kui naiste puhul  (Arro et al., 2012, lk 32). 

Suurimaks puuduseks ettevõtjate puhul on nende ebapiisav ahnus – neil puudub soov saada 

kiirelt rikkaks. Samuti on puuduseks teadmiste puudumine ärikeskkonna toimimisest, halvad 

finantsalased või raamatupidamisalased teadmised, halb müügioskus, halb organiseerimis- 

ja suhtlemisoskus, samuti halvad teadmised ettevõtlusest ning vähene võõrkeeleoskus. 
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Isikuomaduste poolest on ettevõtjate puhul täheldatud halbade omadustena liiga aus olemist 

ja ebapiisav ambitsioonikus, piisava iseseisvuse puudumine, ei huvituta piisavalt rahast ja 

võimust, enesekindluse puudumine, liiga lahke olemine, sihikindluse puudumine oma 

eesmärkide saavutamiseks ja ei soovita võtta riske enda kanda  (Küttim et al., 2011, lk 372). 

Lisaks on ilmnenud ka varasematest uuringutest, et paljud ülikooli lõpetajad eelistavad 

ettevõtlusele palgatööd. Kui on leitud püsiv ja tasuv töökoht, jäetakse tihtipeale ettevõtlusega 

tegelemine tahaplaanile ja 9-l juhul 10-st on palgatöö tegija ka järgmisel aastal raha teenimas 

igakuise kindla palgasumma eest  (Venesaar et al., 2014, lk 44). 

1.3 Lühiülevaade ettevõtlusõppe ajaloost Euroopas ja Eestis ning 

ettevõtlusõppes osalemise põhjused. 

Järgnevas alapeatükis on autor lühidalt iseloomustanud ettevõtlusõppe ajalugu nii Euroopas 

laiemalt kui ka Eestis. 

Euroopas hakati intensiivsemalt ettevõtlusõpet kaasama koolide õppekavadesse alles pea 20 

aastat tagasi. Ainult mõned üksikud ülikoolid alustasid ettevõtlusõppe õpetamisega varem. 

Ettevõtlusõppe toomine ülikooli õppekavadesse suurendas oluliselt riskikapitali kogust 

Euroopa turul, millega rahastati innovatiivseid ja kasvule suunatud ettevõtteid  (Bilic, Prka, 

& Vidovic, 2011, lk 117). 

Viimastel kümnenditel on märkimisväärselt tõusnud ettevõtlusõppe kui ka ettevõtlikkuse 

õpetamise tähtsus nii Eesti riigis kui ka Euroopa Liidus tervikuna, sest ettevõtlusõpet 

nähakse kui olulist instrumenti, mis võiks aidata kiirendada nii majanduse kui ka heaolu 

kasvu. Ka on läbiviidud küsitluste kaudu saadud teada õpilaste üha suuremast 

motiveeritusest õppida ettevõtlust  (Eesti Kaubandus- Tööstuskoda & Ettevõtlusõppe 

Mõttekoda, 2010, lk 9). Ettevõtlusõpe võib suurendada ettevõtluse ja innovatsiooni arengut 

Euroopas muutes inimeste mõtteviisi ja õpetades neile vajalike oskusi  (Bilic et al., 2011, lk 

117).   

Paljude alustavate ettevõtjate osalemine ettevõtlusalases õppes on tingitud nende 

ettevõtluseks vajalike teadmiste ja oskuste parandamiseks. Ka võib üheks õppes osalemise 

põhjuseks pidada seda, et ettevõtlusalane õpe aitab üliõpilastel paremini mõista 

äritegevusega kaasnevaid erinevaid kitsaskohti ja raskusi ning samuti on võimalik 

ettevõtlusalase õppe läbimisel suhelda teiste ettevõtlusega alustavate või tegelevate 

inimestega  (Arro et al., 2012, lk 59). 
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Ettevõtjad on leidnud, et neil puuduvad piisavad pädevused ettevõtlusest. Parim viis 

kogemusi ning teadmisi omandada on läbi õppe, suhtluse ning kuulumise erinevatesse 

ühingutesse. Ettevõtjate arvates on ettevõtlusalased koolitused head tänu heade 

õpetamismeetodite, vajalike uute teadmiste, uute kontaktide ja võrgustike loomise ning 

loomingulisuse tõstmise pärast  (Küttim et al., 2011, lk 369). 

Ettevõtlusõpe suurendab võimaluspõhiste ettevõtjate teket. Uusettevõtjad vajavad oma 

ettevõtlusega alustamisel rahastust, aga rahastusega võiks kaasneda ka vajalikud 

õpetussõnad ja teadmiste edasiandmine, kuidas raha paigutada ning ka ülikoolipoolne 

julgustamine oma äritegevusega edasi liikuda (Warnecke, 2013, lk 461).  

Kuna usutakse, et ettevõtlus on lahendus vähendamaks töötust, on vaja leida uusi 

innovatiivseid viise, kuidas koolitada uusi ettevõtjaid, et nad alustaksid ettevõtlusega juba 

ülikoolis õppides või kohe peale ülikooli lõppu. Uuringud on näidanud, et üliõpilased, kes 

on osalenud ettevõtlusõppes, asutavad suurema tõenäosusega ettevõtte, kui need, kes pole 

ettevõtlusalaseid kursuseid või õpet saanud  (Sondari, 2014, lk 47). 

Ettevõtlusalane õppe võib soodustada ja kinnistada alustavate ettevõtjate  hoiakut luua 

rahvusvahelisele turule tooteid või teenuseid müüvaid ettevõtteid. Ligi kaks viiendiku 

ettevõtlusalast õpet saanud ettevõtjatest ning ainult üks viiendik ettevõtlusõpet mitte läbinud 

inimestest on rahvusvahelise orientatsiooniga. Seega ettevõtlusõpet saanud õppurid võivad 

olla  ambitsioonikamad oma ettevõtluse suhtes kui need, kes pole vastavat läbinud 

ettevõtlusalast õpet  (Arro et al., 2012, lk 58). 

Üha enam on ettevõtlusõppes tõusnud tähtsale kohale vajalike oskuste, hoiakute, loovuse 

ning ettevõtlusvõimaluste märkamine. Enam ei tähtsustata niivõrd märkimisväärseid 

erialaseid teadmisi vaid rõhutakse pigem praktilisele poolele. Kõige enam on ettevõtlusõppe 

sisulisele arengule kaasa aidanud tõdemus, et ettevõtlikkus ei ole mitte kaasa sündinud 

omadus, vaid seda on võimalik ka elu jooksul omandada  (Eesti Kaubandus- Tööstuskoda & 

Ettevõtlusõppe Mõttekoda, 2010, lk 10). 14% Eestis elavatest ettevõtjatest ei ole läbinud 

ettevõtlusalast õpet. Seevastu aga ettevõtlusalase õppe läbinute seas on ettevõtjaid ca 35%, 

mis tähendab, et ettevõtlusõpe võib soodustada ettevõtlusega alustamist  (Arro et al., 2012, 

lk 59). 

Ettevõtlusõppel on tugev seos üliõpilaste ettevõtlikeks kujunemisega. Eriti on suurenenud 

ettevõtlusõppe läbinud õpilaste arusaamine sellest, kuidas turg töötab ja reageerib 
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erinevatele otsustele, õpe on  suurendanud nende innovatiivset mõtlemist, täpsust ja püsivust 

ning kujundanud nendes tugevad eetilised standardid  (Setiawan, 2014, lk 236). 

Kogemuste jagamine ja omavaheline suhtlemine ettevõtlusõppes või ettevõtluskoolitustel 

osalenute ettevõtjate vahel aitab samuti tõsta nende ettevõtlusalaseid teadmisi. Kaasa aitab 

teadmiste kasvule kaasa ka kuulumine erinevatesse võrgustikesse ja edukate ettevõtjate 

edulugude tutvustamine. Parimaks viisiks teadmiste omandamisel on peetud õpinguid ja 

reaalsete ettevõtlusalaste toimingute tegemist, kuna siis on võimalik õppida teoreetilisi 

teadmisi ettevõtlusest ja samal ajal proovida neid teadmisi ka ellu viia reaalses elus. Tähtsaks 

on peetud ka eelnevat töötegemise kogemust enne kui oma äriga alustada  (Küttim et al., 

2011, lk 375). 

Uuringud on näidanud, et ettevõtlusõpe viib lõpuks oma ettevõtluse alustamiseni  (Küttim 

et al., 2014, lk 659). Ettevõtlik indiviid, reaalne äriühing, uus ettevõte nii era kui ka avalikus 

sektoris võib olla ettevõtlusõppe tulemuseks  (Haridus- ja Teadusministeerium et al., 2009, 

lk 5).  

Pea kolmandik Eestis elavatest tööealisest elanikkonnast ja ligi pool aktiivselt ettevõtlusega 

tegelevatest inimestest on osalenud ettevõtlusõppes, kellest omakorda kolmandik on läbinud 

ettevõtlusalase õppe üli- või kutsekoolides  ja ülejäänud on läbinud vastavad koolitused või 

kursused. Formaalne ettevõtlusalane õpe on pea kahe kolmandiku ulatuses toimunud 

ülikoolides ning kolmandiku ulatuses kutsekoolides keskhariduse baasil  (Arro et al., 2012, 

lk 59).  

Ettevõtlusõppe eesmärgiks ei ole alati  tulevaste ettevõtjate koolitamine. Ettevõtlusõppel on 

ka laiem eesmärk koolitada inimesi, kes on väärtuslikud nii iseenda ideede realiseerimisel 

kui ka kohaliku kogukonna tasandil või on väga väärtuslikud töötajad ka mõne ettevõte jaoks  

(Eesti Kaubandus- Tööstuskoda & Ettevõtlusõppe Mõttekoda, 2010, lk 10).  

Üliõpilased, kellel on äritegevusealane magistrikraad, pidasid end rohkem ettevõtlikeks. Nad 

soovisid suurema tõenäosusega rajada enda ettevõtet, tundsid end omavat piisavalt teadmisi 

ettevõtluse valdkonnas, kuid soovisid siiski ka edaspidi osaleda ettevõtlusalastel kursustel ja 

tundsid, et ülikoolis õpitu oli piisav, et alustada ettevõtlusega  (Sondari, 2014, lk 49). 

1.4 Ettevõtlusõppe probleemid 

Ettevõtlusalane õpe ning ettevõtluskoolitus on tihti ebapiisav ja sellest tulenevalt on see ka 

ettevõtluse edasist arengut takistav faktor. Peamisteks puudusteks on pädeva ettevõtlusõppe 
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puudulikkus, koolihariduse liigne raamistatus ning loovmõtlemist puudutavate ülesannete 

puudumine. Probleemid saavad alguse juba alg- ja põhikooli tasemel, kus õpilaste 

arendamisel ei pöörata tähelepanu nende loovuse, iseseisvuse, ettevõtlikkuse ja 

algatusvõime arendamisele. Madalaimad on õpilaste arvates nende teadmised ettevõtete 

alustamisest ning nende juhtimisest  (Arro et al., 2012, lk 54). 

Ettevõtlusõppe peamiseks eesmärgiks on tõsta üliõpilaste oskusi, tundmaks ära võimalusi 

kasu teenimise eesmärgil ja tõsta nende enesekindlust alustamaks ettevõtlusega. 

Ettevõtlusõpe peaks endas sisaldama õppeaineid, kus õpilased õpivad ära tundma võimalusi, 

et teenida kasu, oskavad koostada tõhusat äriplaani, on võimelised peale kooli lõpetamist 

leidma endale investoreid ning muid vajalikke ressursse ettevõtlusega alustamiseks ning 

suudavad juhtida ja kontrollida ettevõtlusega kaasnevaid riske  (Sondari, 2014, lk 49). 

Õppejõud võiksid ettevõtlusõpet õpetades pigem keskenduda rohkem tudengites huvi 

tekitamisele ettevõtluse vastu, äriidee loomisele ja selle realiseerimisele, koostöö 

arendamisele, aitama seostada erialaseid teadmisi reaalsete kogemustega ning olema abiks 

rahaliste vahendite leidmisel, et hea äriidee ellu viia  (Elenurm et al., 2013, lk 13). 

Suurimaks probleemiks ettevõtlusalase õppe läbinute seas on probleem, et pea pooled 

vastava õppe läbinutest leiavad tööd avalikus sektoris ning ainult 5% on alustanud oma äriga 

või töötavad füüsilisest isikust ettevõtjatena. Madalat ettevõtlusega alustamise määra ei 

tohiks aga pidada negatiivseks näitajaks, kuna ettevõtlusõppe läbinud inimene võib olla väga 

väärtuslik nii ühiskonnale kui ka palgatöötajana ettevõttes  (Haridus- ja Teadusministeerium 

et al., 2009, lk 6). 

Ettevõtlust õpetades tuleks kasutada innovatiivseid õppemeetodeid – isikupärastada 

õppeplaane, juurutada koostööd ettevõtete ja ülikoolide vahel, et õpilased saaksid seostada 

teoreetilisi teadmisi praktilistega  (Elenurm et al., 2013, lk 13). 

Kasvanud on tudengite positiivsed hoiakud ettevõtlusõppe suhtes ja üha enam tudengeid 

sooviksid  näha ettevõtlusõpet rohkemates õppekavades. Küll on aga probleem liigses 

passiivõppemeetodites ja vähene aktiivõpe osakaal. Samamoodi on enamused kursused 

keskendunud just ettevõtlusalaste teadmiste omandamisele, mitte ettevõtliku inimese 

kujundamisele  (Haridus- ja Teadusministeerium et al., 2009, lk 9). 

Aktiivõpe kujutab endast pidevat õppeprotsessi, kus teema mõistmine ei ole kindlate 

raamide vahel, kus kõik õppimises osalevad osapooled saavad õppimisse panustada, 



  

16 

 

kaasates õppeprotsessi omi kogemusi, ideid ja teadmisi ning tekitades arutelu, mille 

tulemusena tekib uus teadmine  (Elenurm et al., 2013, lk 14). 

Ettevõtluskoolituste halvaks küljeks peeti õpetajate ebaprofessionaalset suhtumist 

õpetamisesse ja tahtmatust koolitusel osalejatele midagi selgeks õpetada. Samuti oli puudu 

õpperühma ja õpetaja vahelise dialoogi tekkimisest ning õpetamismeetodid olid liiga 

üksluised. Tihti on koolituste organiseerimine olnud halb, kuna koolitused võivad venida 

liiga pikaks või toimuvad valel ajal. Halb hoiak koolituste suhtes tuleneb veel liigsest 

keskendumisest loomemajandusele ja tähelepanu mittepööramisest tehnoloogia 

valdkonnale.  Samuti liiga vanad ning juba aegunud materjalide kasutus, liigne teoreetilisus, 

ebasobivad õpetamistehnikad ning vähene rõhumine loomingulisuse tõstmisele. Seega 

edaspidises ettevõtlusalastel kursustel võiks rõhuda suhtluse, läbirääkimise ja probleemide 

lahendamise oskuste ning loomingulise lähenemise arendamisele  (Küttim et al., 2011, lk 

375). 

Suurema tõenäosusega alustavad üliõpilased ettevõtlusega sellistes ülikoolides, kus ülikooli 

õpingud on tihedamalt seotud tegelevate ettevõtetega. Nendes ülikoolides algatatakse 

suurema tõenäosusega firmasid juba õpingute ajal ning ülikool omaltpoolt toetab nende 

õpilasfirmade tegevust  (Prodan & Drnovsek, 2010, lk 336). 

Seni on ülikooli õppekavad keskendunud andmaks  üliõpilastele piisavalt teadmisi, et 

hakkama saada tööturul, aga vajaka on jäänud õppijatesse piisava julguse ning tahtmise 

süstimine alustamaks ettevõtlusega  (Bilic et al., 2011, lk 117).  

Üha suurenev ettevõtlusalaste õppekavade teke kõrghariduse tasemel ja partnersuhete 

loomine tööstuste ja ülikoolide vahel on tõstatanud üliõpilaste teadlikkust ettevõtlusest. 

Tänased üliõpilased on tuleviku ettevõtjad ning seepärast on tähtis tähele panna nende soove 

võtta riske, ära tunda häid võimalusi ning kavatsusi alustamaks ettevõtlusega  (Yurtkoru et 

al., 2014, lk 836). 

Avalike ülikoolide ja eraülikoolide üliõpilaste vahel on  ettevõtlusega alustamise soovides 

erinevused. Eraülikoolides õppivatel üliõpilastel on suuremad kavatsused alustada 

ettevõtlusega kui avalikes ülikoolides õppijatel. Seevastu on aga avalikes ülikoolides 

õppijatel suurem julgus võtta riske kui eraülikoolides õppijatel  (Yurtkoru et al., 2014, lk 

839). 

Ülikool peab üliõpilasi ette valmistama loomaks töökohti, mitte otsimaks töökohti. Seega on 

ettevõtlusõppel tähtis ja möödapääsmatu roll ülikooli õppekavades. Ettevõtlusõppe peab 
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üliõpilastes tekitama ettevõtliku mõtteviisi ja tegutsemise ning varustama neid vajalike 

teadmiste ja oskustega saamaks ettevõtjaks  (Setiawan, 2014, lk 235). 

Ettevõtlusõppe kaks olulisimat eesmärki võiks olla nende üliõpilaste hulga, kes näevad enda 

jaoks ettevõtlust kui karjäärivalikut, suurendamine, ning õppurites nende vajalike hoiakute 

ja pädevuste kujundamine, mida on vaja ettevõtlusega alustamisel  (Elenurm et al., 2013, lk 

18). Ettevõtlusõpe ei tohiks olla sellest, kuidas ettevõtlus toimib, vaid sellest, kuidas luua 

ettevõtlust. Ettevõtlusõpe on peamiselt keskendunud õpetama õppijatele teadmisi ja oskusi, 

et ära tunda võimalusi, kuidas võtta vastu parimaid otsuseid ning kuidas luua püsivaid 

suhteid partnerite ja klientidega  (Bilic et al., 2011, lk 117). 

Kõrgkoolis tasemeõppe läbinud lõpetajatest leiab 39% tööd äriühingus palgatöötajana, 

millele 32%-ga järgneb töötamine riiklikes asutustes, avalik-õiguslikus asutustes või 

kohalikus omavalitsuses töötamine. Kõigest 5% kõigist lõpetanutest on asutanud oma 

äriühingu või töötavad füüsilisest isikust ettevõtjana ning töötuid on tervelt 18%  (Laan, 

Kuusk, Sunts,  Urb, 2015, lk 39). 

Käesoleva uurimustöö empiirilises osas käsitletakse ettevõtlust kui võimaluste loomist 

arendamaks või kasvatamaks juba olemasolevaid ettevõtteid või luua uusi ettevõtteid, 

kasutades uuenduslikke meetodeid  (Elenurm et al., 2013, lk 18). ning ettevõtjat on 

defineeritud kui isikut, alustab enda ettevõtlusega või võtab üle juba tegutseva ettevõtte 

eesmärgiga teeninda tulevikus kasumeid. Ettevõtja on isik, kes reguleerib ärikeskonda ning 

võtab endale rolli juhtida ettevõtet  (Gordon et al., 2009, lk 6). 

Ettevõtlusõpet uuritakse Eesti Maaülikoolis ettevõtlusalase õppekava läbinud vilistlaste 

hinnangute.  
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2. MATERJAL JA METOODIKA 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on  Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaal 

instituudi lõpetanud vilistlaste ettevõtjaks  saamise  või mittesaamise  põhjuste, sealhulgas 

Eesti Maaülikooli õppekava  toetava mõju  väljaselgitamine.  

Probleem on aktuaalne sellepärast, et vähesed ettevõtlusalase õppe läbinud üliõpilased 

alustavad oma ettevõtlusega. Vaid 5% nendest alustavad oma ettevõtlusega ning suurem osa 

leiab tööd avalikus sektoris  (Haridus- ja Teadusministeerium et al., 2009, lk 6). 

Autor seadis valimit koostades tingimuse, et intervjueeritavad on läbinud nii bakalaureuse 

kui ka magistriõpe EMÜ majandus- ja sotsiaalinstituudis, on lõpetanud nominaalajaga ning 

lõpetamisest on möödunud vähemalt 3 aastat. Aasta, mil küsitletud lõpetasid  magistriõppe, 

jääb avalikustamata, et tagada vastajate anonüümsus. Vastajate seas oli 5 ökonoomika ja 

ettevõtluse õppekava läbinut ning 1 raamatupidamise ja finantsjuhtimise õppekava läbinu. 

Käesoleva töö empiirilises osas viidi läbi kvalitatiivne uuring, kasutades juhtumiuuringut 

kus vaadeldavaid ning võrreldavaid juhtumeid on mitu. Juhtumiuuringut sobib kasutada siis, 

kui seosed ilmingute ja konteksti vahel ei ole selged ning alati viiakse uuring läbi ka vastajale 

loomulikkus keskkonnas. Juhtumiuuringu puhul andmeid kogudes ja töödeldes toetutakse 

juba varasemalt loodud teoreetilisele baasile (Laherand, 2008, lk 74). Kvalitatiivse 

juhtumiuuringu läbiviimiseks koostati ja viidi läbi intervjuu Eesti Maaülikoolis 

bakalaureuse- ning magistrikraadi nominaalajaga omandanud üliõpilaste seas. Kvalitatiivset 

uuringut läbi viies kogutakse andmeid vaatluste, intervjuude ja dialoogide kaudu ja põhiline 

rõhk on pandud vastajate poolt antud vastuste tähenduse ja tõlgenduse välja selgitamisele   

(Laherand, 2008, lk 15).  
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Joonis 2. Intervjuu ülesehitus – kolm põhieesmärki ning nendele vastavad intervjuu küsimused. 

Informatsiooni saamiseks kasutati poolstruktureeritud intervjuud, kus vastaja käest küsiti 11 

küsimust ning info täpsustamiseks küsiti juurde ka lisaküsimusi, Täiendavaid küsimusi pole 

töös välja toodud, kuna uuritakse ainult vastajate vastuseid ainult põhiküsimustele ning 

lisaküsimused olid toetava iseloomuga põhiküsimuste suhtes. Intervjuud viidi läbi 

ajavahemikus 25 kuni 30 aprill.  

Intervjuud lindistati arvutisse, peale intervjuude läbiviimist transkribeeriti, tehti sisuanalüüs  

ning seejärel tehti intervjueeritavate vastustest omad järeldused. Kõik intervjuud toimusid 

kahepoolsel kokkuleppel privaatsetes ja intervjueeritavatele mugavates tingimustes. Üks 

intervjuu viidi läbi  kirjalikult, kuna vastajal ei olnud võimalik intervjueerija poolt määratud 

ajavahemikul intervjuud läbi viia ja intervjueerijaga näost näkku kohtuda, siis vastaja huve 

ja mugavust arvestades otsustas intervjueerija intervjuu läbi viia kirjalikult.  
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Tabel 1. Intervjuu küsimused ja uurimisprobleemile vastavus. 

Intervjuu küsimus Uurimisprobleem 

1. Rääkige pisut endast, sealhulgas oma tegevustest 
peale ülikooli lõpetamist? 

1.Vastaja isikuomadused, tööga rahulolu, 
teenistuskäik, perekond, tööle saamist mõjutanud 
tegurid 

2. Missugused iseloomuomadused toetavad Teid kui 
ettevõtlikku inimest või ettevõtjat? 

1.Vastaja isikuomadused, tööga rahulolu, 
teenistuskäik, perekond, tööle saamist mõjutanud 
tegurid 

3. Miks Teist sai või ei saanud ettevõtjat? 2.Ettevõtjaks saamise või mitte saamise põhjused 

4. Kuidas toetas Eesti Maaülikooli majandus- ja 
sotsiaalinstituudis saadud haridus Teie 
ettevõtlikkust või Teie saamist ettevõtjaks? 

3.Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi 
õppekava toetavus ettevõtjaks saamisel 

5. Mis on toetanud või jäi vajaka majandus- ja 
sotsiaalinstituudi õppekavas, et alustada 
ettevõtlusega? 

3.Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi 
õppekava toetavus ettevõtjaks saamisel 

6. Millised Eesti Maaülikoolis omandatud teadmised 
on osutunud senises karjääris kõige olulisemaks? 

3.Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi 
õppekava toetavus ettevõtjaks saamisel 

7. Mida peaks muutma majandus- ja 
sotsiaalinstituudi õppekavas, kui see oleks Teie teha, 
et õppekava läbinutest saaks ettevõtjad? 

3.Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi 
õppekava toetavus ettevõtjaks saamisel 

8. Mis veel on mõjutanud Teie valikuid saada või 
mitte saada ettevõtjaks? 

2.Ettevõtjaks saamise või mitte saamise põhjused 

9. Millised on Teie varasemad kogemused seoses 
ettevõtlikkusega või ettevõtlusega? 

2.Ettevõtjaks saamise või mitte saamise põhjused 

10. Millised on Teie tulevikuplaanid ettevõtlusega 
alustamise suhtes? 

2.Ettevõtjaks saamise või mitte saamise põhjused 

11. Kas Teil on midagi teemakohast lisada, mida ma 
ei osanud küsida? 

1, 2 ja 3 

 

Esimeses blokis on küsitud üldisi küsimusi isikute tegevuse kohta peale ülikooli lõpetamist 

ning samuti ka seda, mis nende arvates soosib nende ettevõttega alustamist. Esimene blokk 

koosneb küsimustest 1 ja 2, mis on tabelis 1 ja joonisel 2 eristatud tähemärgi punase värviga.  

Teises küsimuste blokis taheti intervjueeritavatelt teada kuidas on nende ettevõtlikkust või 

ettevõtjaks saamist toetanud Eesti Maaülikooli õppekava. Küsimustes on uuritud õpetamise 
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metoodika ning õppeainete olulisust  või vajakajäämist  saamaks ettevõtjaks. Neile 

küsimustele otsiti vastust küsimustega 4 kuni 7, mis on tabelis 1 ja joonisel 2 eristatud 

tähemärgi sinise värviga.  

Kolmandas ja viimases blokis taheti teada, mis on veel mõjutanud intervjueeritavate saamist 

või mitte saamist ettevõtjaks. Kolmandasse bloki vastuste saamiseks on kasutatud küsimusi 

3 ja küsimusi 8 kuni 10, mis on tabelis 1 ja joonisel 2 eristatud tähemärgi rohelise värviga. 

Intervjuude vastused empiirilises osas on välja kirjutatud transkribeeritud kujul. Vastajad on 

kodeeritud numbriga, (vastaja 1 jne), tagamaks nende anonüümse, numeratsioon on iga 

küsimuse korral samasugune, see tähendab et  vastaja isik iga vastuse käsitlemisel on sama. 

Intervjuudes kodeerimiseks pole eraldi koodilehte koostatud, kuid on paksus kirjas (bold) 

välja toodud märksõnad, hõlbustamaks intervjuudest tähtsaima välja toomist. 

Töö kokkuvõttes on tehtud üldistavad järeldused kasutades deduktiivset meetodit, kus 

järelduste tegemisel on lähenetud üldiselt üksikule ning tuginedes intervjuu käigus saadud 

vastustele on nende põhjal tehtud ka interpretatsioonid ja järeldused. Kasutades deduktiivset 

lähenemisviisi on viidatud töö esimeses peatükis kasutatud teoreetilistele allikatele, millega 

seostub ka käesoleva töö empiirilise osa vastuste interpretatsioon. Viited teoreetilisele 

allikale, mida on kasutatud empiirilise osa seostamiseks teoreetilise osaga on esitatud 

sulgudes. 
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3. EESTI MAAÜLIKOOLI MAJANDUS- JA 
SOTSIAALINSTITUUDI VILISTLASTE ETTEVÕTJAKS 
JA ETTEVÕTLIKUKS KUJUNEMINE 

 

3.1 Intervjueeritavate info 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on  Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaal instituudi 

lõpetanud vilistlaste ettevõtjaks  saamise  või mittesaamise  põhjuste, sealhulgas Eesti 

Maaülikooli õppekava  toetava mõju, väljaselgitamine. 

Vastavalt intervjuude metoodilisele ülesehitusele on esimeses analüüsi osas küsimustega üks 

ja kaks välja selgitatud intervjueeritavaid isikuid puudutav teave, sealhulgas vastajate poolt 

enim väärtustatud ettevõtjatele vajalikud iseloomujooned. 

3.1.1 Küsimus 1 - Rääkige pisut endast, sealhulgas oma tegemistest 

peale ülikooli lõppu? 

Vastaja 1 – „Ülikooli ajal ja ka pärast seda töötasin kaubandusettevõttes teenindajana, kuna 

kogemuste puudumise tõttu ei õnnestunud paljudes kohtades tööd saada. Alates 2014 

aastas jaanuarist töötan raamatupidajana ministeeriumis. Oma praeguse tööga olen ma 

väga rahul ning lähiajal oma töökohta vahetada ei plaani. Ilma EMÜ-s omandatud 

hariduseta ei oleks ma saanud tööle oma praegusele ametikohale. Ühtlasi olen planeerimas 

ka enda pulmi.“ 

Vastaja 2 – „Peale ülikooli lõppu asusin kohe arendama oma ettevõtet, mis alles nüüd 

hakkab lõpuks käivituma. Mitu aastat järjest olen tegelenud ainult oma ettevõte 

arendamisega ja alles praegu oleme saanud esimese toote valmis ning hakkame oma tootega 

suunduma ka turule. Peale kooli läksin põhimõtteliselt kohe loomemajanduskeskusesse, kus 

läbisin ka äriidee koostamise kursuse. Peale seda kursust olin lõpuks sellises seisus, kus 

pidin hakkama tegelema oma äri rajamisega. Minuga liitus üks koostööpartner, kellega 

oleme täitsa nullist alates loonud toimiva ettevõtte ning oleme valmis kohe-kohe suunduma 
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ka esimese tootega turule. Vahepeal on ette tulnud ka juhutöid raamatupidajana või muud 

arvuti taga nokitsemist tuttavate perefirmades. Vahepeal  abiellusin ka oma elukaaslasega.“ 

Vastaja 3 – „Peale ülikooli lõpetamist olen töötanud 2 ja pool aastat ühes ja samas 

põllumajandusettevõttes. Tööle sain tänu headele tutvustele ning soovitajatele. Praegusel 

töökohal olen omandanud palju uusi teadmisi ja kogemusi ning samuti olen saanud 

rakendada ka ülikoolis õpitud materjali. Olen oma töökohaga ning eluga väga rahul. 

Vahepeal jõudsin veel ka abielluda oma tüdrukuga ning varsti on perre sündimas ka esimene 

laps. „ 

Vastaja 4 – „Peale ülikooli lõppu kandideerisin tööle palkmaju tootvasse ettevõttesse ja sain 

sinna tööle turundusjuhina, kus minu töö ülesanneteks oli peamiselt turundus, aga sellega 

kaasnes ka aktiivne müügitöö. Sellel töökohal töötasin aasta, kuna töö koht oli linnast väljas 

ja iga päev oli tüütu edasi tagasi sõita ning tööpäevad venisid selletõttu üsna pikaks. Peale 

seda aga sain tööd linnas olevasse tööstusfirmasse müügiabina ning ka seal töötasin aasta 

aega kuni perre sündis esimene laps. Peale lapse sündi jäin emapuhkusele ja hetkel tööl ei 

käi.“ 

Vastaja 5 – „Tegelikult juba enne lõpetamist ma teadsin, kuhu ma tööle tahan saada ning 

ainsaks tingimuseks tööle asuda enda valitud töökohale oli magistrikraadi olemasolu. Tööle 

kandideerisin juba enne magistrikraadi kättesaamist ning kui magistrikraad omandatud, 

suundusingi tööle sinna, kuhu soovisin. Samuti ei puudunud ka minu tööle saamise juurest 

head tutvused ning soovitajad. Hetkel olen seal töötanud juba 2 ja pool aastat ning oma 

töökohaga olen väga rahul. Lisaks tegelen veel aktiivselt ka meie pere ettevõttes, kus saab 

teha töid alates raamatupidajast kuni juhatajani välja.“ 

Vastaja 6 – „Olen töötanud juba 2 ja pool aastat samas ettevõttes, kuhu sain tööle tänu 

headele tutvustele ja oma töökohaga olen hetkel väga rahul. Olen väga aktiivne ja sportlik, 

meeldib väga reisida ja samuti on üheks töökohustuseks käia palju lähetustel.“ 

Antud vastustest selgub, et kuuest vastajast 5 on hetkel töötamas teenistujana ning ainult üks 

on aktiivselt arendamas oma ettevõtet. Lisaks üks isik kaasatud pere-ettevõtlusesse, kuid 

igapäevaselt ta perefirma tegevuses ei osale. Kuuest vastajast kaks on peale ülikooli tööd 

teinud kahes erinevas ettevõttes ning üks vastaja, kes tegeleb hetkel ettevõtlusega, on teinud 

ettevõtluse arendamise kõrvalt ka juhutöid. Ülejäänud kolm vastanut on töötanud samas 

ettevõttes peale ülikooli lõpetamist. Kolme vastaja puhul oli oluline roll tööle saamise juures 
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tutvuste olemasolu. Kaks vastajat on toonud välja ka tööle saamise tingimusena magistri 

kraadi olemasolu, ilma milleta ei oleks nad saanud tööle praegustele ametikohtadele. 

3.1.2 Küsimus 2 – Missugused iseloomuomadused toetavad Teid kui 

ettevõtlikku inimest või ettevõtjat? 

Vastaja 1 – „Ma arvan et minu püsivus.“ 

Vastaja 2 – „Jonn – tahe mitte alla anda. Pean kõik ennem ise läbi proovima, et teada saada 

kas see tegelikult ka ei õnnestu või ikka õnnestub. Samuti ka järjepidevus ja oma arvamusele 

kindlaks jäämine.“ 

Vastaja 3 – „Iseloomu omaduste poolest toetavad mind ettevõtjana suhtlemine, asjalikkus, 

aktiivsus, oma arvamuse avaldamine. Samuti ka julge peale hakkamine ja riskide 

võtmine.“ 

Vastaja 4 – „Täpselt ei oskakski välja tuua midagi, mis toetaks mind kui ettevõtjat. Võibolla 

ideede olemasolu.“ 

Vastaja 5 – „Ma arvan, et minu suurim pluss kui ka miinus ettevõtjana oleks see, et ma olen 

õudsalt kohusetundlik ja liiga otsekohene. Ma ei saa asju teha kehvasti ning ma ei jäta 

kunagi midagi pooleli, isegi kui mingi tegevus tundub mulle alguses vale, siis ma pean selle 

tegevuse tingimata ära lõpetama. Veel toetab mind hästi analüütiline mõtlemine ja asjade 

läbi analüüsimine ja edasiste tegevuste läbi mõtlemine.“ 

Vastaja 6 – „Ma arvan, et minu headeks külgedeks on oma arvamuse olemasolu ning sellele 

ka kindlaks jäämine. Samuti olen ma ka vastutustundlik ja oskan inimestega ka hästi 

suhelda.“ 

Kuigi ühtegi kindlat iseloomuomadust väga esile ei kerkinud, on  töö autor siiski üldistanud  

vastuseid deduktiivsel meetodil.  Ka erinevad autorid (Cunningham & Lischeron, 1991; 

Plant & Ren, 2010; Yurtkoru et al., 2014) on oluliseks pidanud vastajate arvates julgust võtta 

riske ettevõtlusega alustamisel. Omaduste poolest on omavahel võrreldavad nii püsivus, 

järjepidevus, kohusetundlikkus kui ka vastutustundlikkus, mida võib kõiki lugeda 

samaväärselt olulisteks. Ka on oluliseks peetud suhtlemisoskust ning oma arvamusele 

kindlaks jäämist 

Üldistades vastuseid, on vastajate arvates suurimaks nende ettevõtlikkust kui ka ettevõtjaks 

olemist iseloomustavateks omadusteks järjepidevus (4 vastajat). Oma arvamusele kindlaks 
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jäämist on välja toonud 3 vastajat ja selle on ettevõtlusele vajaliku omadusena välja toonud 

ka Cunningham ja Lischeron (Cunningham & Lischeron, 1991) oma uuringutes. Samuti on 

esinenud enim ka hea suhtlemisoskus, kui ettevõtjale vajalik iseloomujoon, mida on väitnud 

endal olemas olevat ka 2 vastajat ja samuti on seda oma töös väitnud ka Elenurm (Elenurm 

et al., 2013).  

Ühtlasi on vastajad välja toonud end nii ettevõtjat kui ka ettevõtlikku inimest 

iseloomustavaid iseloomuomadusi nagu aktiivsus - mis peegeldub inimeste aktiivses 

ellusuhtumises, asjalikkus ja julge pealehakkamine – kaks asja, mille vahele saab tõmmata 

paralleeli ning mis avaldub inimeste julguses algatada uusi ja huvitavaid tegevusi ning lisaks 

on välja toodud ka iseloomujooni nagu jonn, ideede olemasolu ning analüütiline mõtlemine 

ja püsivus 

Seega kõikide vastajate arvates on neis olemas mingi  iseloomuomadus, mis toetaks neid, 

kui nad tegeleksid ettevõtlusega.  

3.2 Muud mõjurid ettevõtlusega alustamiseks 

Muude mõjurite välja selgitamiseks ettevõtlusega alustamisel kasutas autor oma intervjuus 

küsimusi 3 ja küsimusi 8-10. Autori eesmärk oli nende küsimustega teada saada vastajate 

kõiki mõjureid, mis võiksid mõjutada neid saamaks ettevõtjateks.  

3.2.1 Küsimus 3 – Miks Teist sai või ei saanud ettevõtja? 

Vastaja 1 – „Polnud kunagi plaanis alustadagi ettevõtlusega.“ 

Vastaja 2 – „Ettevõtja sai minust sellepärast, et mul on raske kuuletuda kellegi teise 

käsule. Soovisin ennast teostada ja oma mõtteid ning ideid täide viia. Tahtsin tunda 

vabadust oma otsuste tegemisel ning kuuletuda mitte kellegile. Avastasin turgu uurides 

võimaluse, mida oleks võimalik paremaks muuta ning kuna tegemist oli ühtlasi ka minu 

hobiga, siis tundus ettevõtlusega tegelemine väga hea variandina. Ühtlasi pole 

motivatsioonist samuti kunagi puudust tundnud oma ettevõtlusega tegelemisel.“  

Vastaja 3 – „Ettevõtja olla ei ole lihtne. Ettevõtja peab olema tööl 24 tundi ja 7 päeva 

nädalas. Mulle selline eluviis ei sobiks, kuna pere on praegusel hetkel tähtsam. 

Ettevõtlusega kaasneb ka suurel hulgal riske, mida praegu ei sooviks võtta. Ei näe põhjust, 

miks ma peaksin hetkel enda rahakotis oleva 10 euroga riskima, et tulevikus selle 

investeeritud 10 euro pealt võibolla teenida kasumit või sootuks üldse see raha ära kaotada. 
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Praegu on jäänud ettevõtjaks saamine ka oma rahaliste vahendite puuduse taha. Ei soovi 

riskida kellegi teise rahaga. Oma osa mängib ka teadmiste ja oskuste vähesus. Hetkel 

tunnen küll, et tegelemaks ettevõtlusega puuduvad mul piisavad kogemused ja teadmised. 

Praeguse töökoha juures olen ma küll kahe ja poole aastaga juurde saanud palju 

väärtuslikke kogemusi ettevõtlusest, kuna minu ametikoht on palju seotud ettevõte juhiga, 

aga siiski tunnen, et iseseisvalt ma ettevõtet veel juhtida ei suudaks.“ 

Vastaja 4 – „Ma arvan, et minust pole praegu ettevõtjat saanud sellepärast, et olen 

soovinud saada töökogemust ja üldist pilti ettevõtlusest, näha ettevõtluse toimimist kui 

tervikut ning näha ka ettevõtjate vigu ja nendest omakorda õppida, et tulevikus ise parem 

ettevõte juht olla.“ 

Vastaja 5 – „Natukene minust sai ettevõtja, aga natukene ei saanud ka. Päris oma ettevõtet 

ma rajanud ei ole, aga perefirma arendamisele olen kaasa aidanud küll. Praeguseni pole 

päris enda ettevõtet rajanud sellepärast, et ma olen näinud terve oma elu jooksul 

ettevõtjaks olemist kõrvalt, kuna minu isa on ettevõtja. Ma olen näinud, kuidas ta on selle 

tööga nii ööd kui päevad seotud ning hetkel tundub mulle palgatöö mõnusam, kuna siis 

on garanteeritud kindel palk, kindel tööaeg ja ette on nähtud ka iga-aastane puhkus. 

Praegu tundub see variant mõnusam. Ka lükkasin ma ettevõtjaks saamist edasi sellepärast, 

kuna soovisin koguda täiendavaid teadmisi ja kogemusi, käies praeguse töö kõrvalt 

erinevatel ettevõtlusalastel koolitustel.“  

Vastaja 6 – „Ei ole kunagi plaanis olnudki saada ettevõtjaks. Soovisin saada lihtsalt 

majandusalast kõrgharidust. Ma leian, et ettevõtjaks olemine on rohkem meeste töö ning 

naise asi on keskenduda pere eest hoolitsemisele.“  

Vastajad on ettevõtjaks mitte saamise põhjusena enim välja toonud reaalsete teadmiste ja 

kogemuste vähesuse, et alustada ettevõtlusega, mida on väitnud ka Küttim (Küttim et al., 

2011) ja Arro (Arro et al., 2012) oma teoreetilistes töödes. Kuuest vastajast kolm on 

soovinud end rohkem täiendada ja koolitada, enne kui nad alustavad oma ettevõtluse 

rajamisega. Üks vastaja lisas kogemuste ja teadmiste saamisele lisaks ka soovi õppida 

praeguste ettevõtjate vigadest, mis aitaks vastajal endal tulevikus olla parem ettevõte juht.  

Kaks vastajat kuuest aga pole kunagi tahtnud saada ettevõtjaks ning Eesti Maaülikooli 

õppekava läbimine ei tekitanud nendes ka mingit soovi sellega tegelema hakata. Eesti 

Maaülikoolis õppides soovisid nad saada ainult majandusalast kõrgharidust. Ühe vastaja 

puhul võib olla ettevõtjaks mitte saamise soov tingitud ka õppekavade erinevusest.  



  

27 

 

Lisaks on kaks vastajat välja toonud ettevõtjaks mitte saamise põhjusena selle, et palgatöö 

on lihtsam viis raha teenida ja ühtlasi on see ka mugavam, mis ilmneb ka 2013 aasta 

globaalse ettevõtlusmonitooringu Eesti raportist (Venesaar et al., 2014).  

Vastaja 2, kes on hetkel juba aktiivselt tegelemas enda ettevõtluse arendamisega, tõi 

peamiste põhjustena välja, miks ta sai ettevõtjaks,  vabaduse  otsuste tegemisel ehk 

iseseisvuse, mida on väitnud ka erinevad autorid (Arasteh et al., 2012; Gordon et al., 2009; 

Küttim et al., 2011; Zellweger et al., 2011), eneseteostuse, mis tuleb välja varasemast 

Elenurme ja teiste uuringust  (Elenurm et al., 2013)  ja suutmatuse alluda kellegi teise käsule. 

Ning samuti on tema ettevõtlus seotud tema hobiga, mis paljudel puhkudel on samuti suureks 

mõjuriks ettevõtlusega alustamisel   (Elenurm et al., 2013). Lisaks avastas ta ka võimaluse, 

mida võiks antud valdkonnas muuta paremaks   (Bilic et al., 2011; Warnecke, 2013; 

Yurtkoru et al., 2014).  Seega võib vastaja 2 lugeda võimaluse baasil alustanud ettevõtjaks.  

Vastaja 5 on aga samuti kaasatud praegusel hetkel ka pere firma juhtimisse, kuid päris enda 

ettevõtet ta rajanud veel ei ole. 

3.2.2 Küsimus 8 – Mis on veel mõjutanud Teie valikuid saada või 

mitte saada ettevõtjaks? 

Vastaja 1 – „Pole kunagi olnud soovi saada ettevõtjaks.“ 

Vastaja 2 – „Ma arvan, et tutvusringkond, kes on ka ise ettevõtlusega tegelema hakanud 

juba noorest east. Nendelt olen saanud julgust ja inspiratsiooni ka ise ettevõtlusega 

tegelema hakata. Ka oli mul olemas mingi algeline nägemus, milline mu ettevõte võiks 

välja näha, aga praegu, kui möödunud on võrdlemisi  palju aega alates esimestest 

sammudest ettevõtluse poole, on ettevõte muutunud ikka väga palju. Mul pole kunagi olnud 

ettevõtlusega tegelemise ees hirmu läbikukkuda või ebaõnnestuda, sest pere ma veel 

loonud ei ole ja miks mitte proovida teha midagi, mis meeldib. Ega enne ei teagi, kas 

ettevõtmine õnnestub või ei õnnestu, kui pole järgi proovinud.“  

Vastaja 3 – „Palju on mõjutanud pere loomine üsna varajases eas ja eks pere loomine 

muudab  inimest rahulikumaks. Ettevõtluse peale kulub väga palju aega, mida mul hetkel 

ei ole võimalik nii palju oma äri rajamise peale kulutada. Seni pole ettevõtjaks saanud 

sellepärast, kuna mul on olemas kindel töö ja palk, 8-st 5-ni tööaeg ja iga-aastane 

ettenähtud puhkus. Ettevõtja seevastu töötab aga 24/7 ja iial ta ei tea, mida homne päev 

endaga kaasa võib tuua. Paljud, kes Maaülikoolis õpivad, ei saa ka ettevõtjaks just 
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sellepärast, et enamus, kes õppima tulevad, on ju linnalapsed. Linnalastel enamustel 

puudub endal kui ka vanematel väljaspool Tartut või selle ümbruses maalapike, kus saaks 

põllumajandusega tegelema hakata. Terve elu pole ma olnud väga nõudlik ja 

ambitsioonikas inimene. Kui katus pea kohal ja söök laual ning aastas saab teha ka 1 või 2 

puhkusereisi, siis sellega olen ma seni rahul olnud. Ettevõtjaks saamisel on negatiivselt 

mõjutanud veel ka oma rahaliste vahendite puudumine, kuna teatavasti nõuab 

ettevõtlusega alustamine üsnagi suurt investeeringut. Üheks mõjutajaks on olnud veel ka 

onu eeskuju. Kui ma veel väike poiss olin ja onu juba tegeles ettevõtlusega ning halvasti tal 

oma ettevõtlusega ei läinud, siis vaadates teda tekkis ka endal soov kunagi saada 

ettevõtjaks nagu tema.“  

Vastaja 4 – „See valdkond, kus ma sooviksin ettevõtlusega alustada on üsnagi riskide rohke 

valdkond. Selleks, et seal äriga alustada, peab sul olemas olema kas juba töötav ettevõte või 

piisaval hulgal rahalisi vahendeid, et suudaks pidevalt vajaduse korral raha ettevõttesse 

juurde investeerida. Ma küll tunnen, et mul on piisavalt teadmisi ettevõtlusega alustamise 

kohta, kuid siiski tunnen, et enne kui alustada päris isikliku ettevõtlusega, oleks vaja mul 

end natukene rohkem täiendada. Hetkel on veel äriga alustamist piiranud pere loomine 

ning ebapiisavad rahalised vahendid.“ 

Vastaja 5 – „Hetkel pole saanud ettevõtjaks, kuna ma olen näinud kui raske on olla 

ettevõtja. Olen soovinud õppida ka teiste ettevõtlusalastest vigadest ning seeläbi ise 

tulevikus parem juht olla. Natukene ehk on mõjutanud hetkel veel ettevõtjaks mitte saamist 

noorus. Ettevõtjaks olemine tähendaks seda, et pea võimatu oleks noorust nautida ning 

puhata. Kuna leidsin ka endale rahuldust pakkuva töökoha, siis mõningasel määral on 

pärssinud ka minu ettevõtjaks saamist just hea töökoha olemasolu.“  

Vastaja 6 – „Pole iial mõelnud saada ettevõtjaks. Soovisin saada ainult majandusalast 

kõrgharidust.“  

Peamiste põhjustena ettevõtlusega mitte alustamiseks on intervjueeritavad välja toonud        

1) hea töökoha olemasolu, mis seab vastajad omamoodi mugavustsooni, kus paremat eluolu 

on keeruline nõuda. Mugavustsoonist mitte väljumise  on põhjusena välja toonud ka GEM 

(Globaalse ettevõtlus monitooringu) 2013 aasta Eesti raportis, kust selgub, et 90% 

palgatöötajatest on ka järgmine aasta palgatöötajad (Venesaar et al., 2014). 

2) pere loomise, kuna perekond nõuab suurt pühendumust ja palju aega ning  

3) suure ajakulu, mis kaasneb ettevõtlusega tegelemisel.  
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Veel on mõjutanud ettevõtjaks mitte saamist ettevõtluse köögipoole nägemine, kus keegi 

pereliikmetest on tegelenud ettevõtlusega ning see on mõjutanud hetkel saamist ettevõtjaks 

negatiivselt. Samuti on negatiivselt mõjunud ka oma rahaliste vahendite puudus. Ei soovita 

riskida kellegi teiste rahaliste vahenditega, kuna see tundub riskantsem tegevus kui oma 

rahaga riskimine. Ühe aspektina ettevõtjaks mitte saamisel tõi vastaja 3 välja ka piisava 

ambitsioonikuse ning nõudlikkuse puudumise, mis on ilmnenud ka varasematest ettevõtjaid 

puudutavatest uuringutst  (Küttim et al., 2011). 

Kaks vastajat kuuest ei ole kunagi soovinud saada ettevõtjaks, sellisel juhul oleks ülikooli 

poolne tugi pidanud olema suurem ja efektiivsem, et ka madala ettevõtte alustamise sooviga 

inimesed hakkaksid mõtlema oma äri loomise peale  (Bilic et al., 2011; Elenurm et al., 2013; 

Setiawan, 2014). 

Vastaja 2, kes on seni ainsana saanud ettevõtjaks, toob omakorda välja aga asjaolu, et hirm 

ebaõnnestumise ees alustamaks ettevõtlusega, tal puudub ning ta pole seda kunagi ka 

tundnud. Vastaja 2-l oli ka olemas kindel siht ja visioon, milline tema ettevõte võiks 

tulevikus välja näha, mis on ka ettevõtlusega alustamisel suure tähtsusega  (Plant & Ren, 

2010). Palju on teda toetanud ettevõtjaks saamisel just tutvusringkond, kes on andnud 

piisaval hulgal inspiratsiooni, et tegelema hakata ettevõtlusega  (Arro et al., 2012). Ka pole 

vastaja 2 seni loonud peret, mis võib omakorda tähendada rohkema vaba aja olemasolu ning 

ka suuremat pühendumist ettevõtlusega tegelemisele. 

3.2.3 Küsimus 9 – Millised on Teie varasemad kogemused seoses 

ettevõtlikkusega või ettevõtlusega?  

Vastaja 1 – „Eks neid tuttavaid ettevõtjaid ikka leidub. Aga ise mingeid suurüritusi 

organiseerinud ei ole, kui mitte arvestada enda pulmade korraldamisega.“ 

Vastaja 2 – „Tuttavad on küll ettevõtjad ja neil olen aidanud ettevõtteid käima saada ja 

paremaks muuta. Ise olen ka hobiringides korraldanud erinevaid üritusi, aga mujal kuskil 

organisatsioonides aktiivne küll pole olnud.“ 

Vastaja 3 – „Onu on ettevõtja ning ema ja isa olid FIE-d. Samuti ka vend on alustanud 

ettevõtlusega ning teda olen samuti aidanud. Ettevõtlikkuse poole pealt olen koostööd 

teinud mittetulundusühingutega, kohalike omavalitsustega, organiseerinud erinevaid 

üritusi. Olin ise ka ühe projekti juhiks, kui ehitasime järve äärde lastele mänguväljaku ning 

paigutasime sinna ka pingid ja riiete vahetamiseks mõeldud kohad. See on kaasa aidanud 
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loomaks tervikliku pildi, kuidas ettevõtluses asi peaks toimima. Ka praegune töökoht on hea 

kokkupuude ettevõtlusega, kuna igapäevaselt teen ma koostööd ettevõtte juhiga.“  

Vastaja 4 – „Mul õde on ettevõtja samas valdkonnas, kus ka mina sooviksin tegelema 

hakata. Temal olen aidanud ettevõtlusega alustada. Tuttavaid on veel, kes tegelevad 

ettevõtlusega ja ka nendel olen aidanud ettevõtlusega alustada, näiteks kuidas teha SWOT 

analüüsi ning kust saada toetusi ja nii edasi. Ettevõtlikkusega on rohkem kokkupuuteid 

olnud. Gümnaasiumi ajal olin õpilasomavalitsuses ning olin ka klassivanem. Ülikoolis 

õppimise ajal olin Üliõpilasesinduses aktiivne liige ja olin ka tuutor. Ka olen loonud ühe 

MTÜ, mis kahjuks ei osutunud väga edukaks.“ 

Vastaja 5 – „Isa eeskuju ettevõtlusest on olemas. Ühtlasi olen kaasatud olnud ka pere-

ettevõte juhtimisse. Natukene on ette tulnud ka korteriühistutega majandamist. 

Ettevõtlikkuse poole pealt on viimasel ajal seoses hobiga ette tulnud ürituste korraldamist.“ 

Vastaja 6 – „Tuttav on küll ettevõtja. Ettevõtlikkusega kokkupuude puudub.“ 

Kõikidel vastanutel on olemas tutvusringkonnas keegi, kes on varasemalt tegelenud või 

tegeleb ettevõtlusega. Kolmel vastanul on aga ettevõtja olemas ka pereringis, mis võib 

mõjutada nende hoiakuid ettevõtlusega alustamisel positiivselt, kuigi ühtegi statistiliselt 

kinnitatud tõendit selle kohta ei ole (Plant & Ren, 2010).  Vastaja 1 ja 6 aga, kellel puudub 

perekeskis ettevõtja ja kes pole ise ka eriti ettevõtlikud puudub ühtlasi ka positiivne hoiak 

ettevõtlusega alustamise suhtes. 

Neljal vastanust kuuel, kellel on olnud varasemaid kokkupuuteid ettevõtlikkusega, on ühtlasi 

ka positiivsem hoiak ettevõtlusega alustamise suhtes. 

3.2.4 Küsimus 10 – Millised on Teie tulevikuplaanid ettevõtlusega 

alustamise suhtes? 

Vastaja 1 – „Hetkel puudub soov ja huvi tegeleda ettevõtlusega.“ 

Vastaja 2 – „Edasine plaan on oma toode lõplikult valmis saada ning siis sellega turule 

tulla. Samuti sooviksin leida ka koostööd Eesti inimestega, et ei peaks oskustöölisi koguaeg 

välismaalt otsima. Soovin muuta kogu seda valdkonda terves maailmas, kus ma hetkel 

tegelen. Kuna mul on ka endal kindel visioon olemas ja tean kuhu ma jõuda tahan, siis soov 

oma idee ja unistus ellu viia on väga suur. Plaan on tootega turule tulla globaalsel tasandil 

ja mitte jääda ainult Eesti riigi piiresse. Ega tegelikult kunagi ei tea, kust toote vastu kõige 

suurem huvi võib tekkida, aga selle ma loodangi lähi tulevikus välja selgitada ja seal 
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alustada oma toote pakkumisega. Ma usun, et mul läheb enda ettevõtlusega väga hästi, kuna 

ma olen kõik asjad pisidetailideni läbi mõelnud ja kui keegi pärib minult näiteks toote enda 

kohta või logo kohta või ka toote karbi kohta, oskan ma täpselt neile ära seletada, kust toode 

oma algse idee sai ning miks just niisugune materjal on valitud toote tootmiseks ja miks just 

selline ümbris tootele nagu me ta kavandanud oleme.“ 

Vastaja 3 – „Kindlasti on mõte saada ettevõtjaks. Eks neid Euroopa Liidu toetusi on nii 

palju ja miks ka mitte neid ära kasutada. Kunagi peaks jätkama ka ema ja isa FIE-dena 

tehtud tööd ja üle võtma nende tegevuse. Kindlasti on ka perekond üks mõjutajaks, miks 

ma soovin saada ettevõtjaks. Perekond on alati olnud toeks ja on tagant utsitanud töö 

otsimisega ning hariduse omandamisel. Terve elu olen pidanud ka pidevalt iseseisvalt 

asjadega toime tulema ja see on õpetanud iseseisvust ja enesega toimetulemist. Elu on just 

suureks motivaatoriks, miks ma soovin saada ettevõtjaks, kool on pigem olnud toetav minu 

suunamisel saada ettevõtjaks. Terve elu ei soovi teha füüsilist tööd, pigem loodaksin 

tulevikus ikka rohkem passiivsete rahavoogude peale. Kindlasti ei välista ka seda, et 5 aasta 

pärast olen ka ise ettevõtja.“  

Vastaja 4 – „Mul on väga palju ideid ja mõtteid, millega võiks tegelema hakata. Praegu on 

just hea aeg mõelda täpselt läbi kõik asjad, millega ma siis ikkagi tegelema tahaksin hakata. 

Lapse kõrvalt on juba tekkinud suur soov alustada enda ettevõtlusega. Kuna ka mu õde 

tegeleb samas valdkonnas, mis ka mulle huvi pakub, siis on mul praegu võimalik ka kõrvalt 

vaatajana õppida rohkem tundma turu toimimist ja omandada ka rohkem teadmisi ja 

kogemusi selles vallas. Ise arvan, et võiksin ettevõtlusega alustada lähima 5 aasta jooksul.“ 

Vastaja 5 – „Planeerin tuleval suvel või hiljemalt järgmiseks suveks luua enda ettevõte, 

kuna olen Eesti turgu tundma õppides avastanud mõned kitsaskohad selles valdkonnas, 

kus ma tegelema sooviksin hakata. Olen leidnud ka juba erinevaid viise kuidas seda teenust 

paremini pakkuda.. Ka olen praegu perefirmast omandanud piisavalt teadmisi, et iseseisvalt 

ettevõtte püsti panna. Enda ettevõtlusega alustamiseks on mul kindel visioon olemas ning 

ka eesmärk, kuhu ma jõuda sooviksin. Samuti peab ükskord üle võtma ka pere-ettevõte, 

kuna isa jääb lõpuks nii vanaks, et enam ise sellega tegeleda ei suuda.“  

Vastaja 6 – „Lähiajal kindlasti ei plaani saada ettevõtjaks. Võibolla mehega koos kunagi 

20 aasta pärast võib mõelda, kui tuleb mõni hea idee. Aga praegu kindlasti mitte.“ 

Kahel vastanul kuuest puudub igasugune soov ja tahe saada ettevõtjaks lähima 5 aasta 

jooksul ja ka kaugemas perspektiivis. Üks vastaja, kel pole hetkel mingit soovi ega huvi 
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ettevõtlusega alustamise suhtes ei välista aga varianti, et võib ettevõtja olla 20 aasta pärast 

juhul kui leiab hea äriidee, millega ta võiks edasi tegelema hakata. 

Üks isik, kes juba on tegelenud enda ettevõte arendamisega soovib selle aasta jooksul oma 

tootega lõpuks suunduda rahvusvahelisele turule ja rahvusvahelise suunitlusega hoiak võib 

tuleneda omakorda ka ettevõtlusõppe läbimisest  (Arro et al., 2012). Senimaani on 

ettevõttesse ainult raha investeeritud ning rahalist kasumit sellega teenitud veel ei ole kuid 

veel käesoleva aasta jooksul on plaanis ka oma tootega turule siseneda ja hakata teenima 

tulu ettevõtlusega tegelemisest. 

Ülejäänud kolm vastajat, kes seni veel ettevõtet alustanud ei ole, usuvad, et nendest võiks 

saada ettevõtja lähima viie aasta jooksul. Üks vastaja kolmest, kes näeb end tulevikus 

ettevõtjana, on juba hetkel ära tabanud hea võimaluse ettevõtlusega alustamiseks ning ta 

soovib hiljemalt järgmisel suvel ettevõtte rajada ning rohkem oma aega pühendada sellega 

tegelemisele. Võimaluse märkamist võib positiivselt olla mõjutanud ka ettevõtlusõppe 

läbimine ülikoolis  (Warnecke, 2013). Teised kaks Eesti Maaülikooli majandus- ja 

sotsiaalinstituudi õppekava läbinud vastajat aga veel niipea ei soovi saada ettevõtjaks, kui 

siis alles lähima viie aasta jooksul ning peamise põhjusena tõid nad välja ebapiisava 

teadmiste ning kogemuste pagasi, et iseseisvalt veel praegu ettevõtte rajada.  

Ka usuvad kaks vastanut kuuest, et tulevikus peaksid nad üle võtma ka oma vanemate 

tegevuse ettevõtjatena ning seda edasi arendama. 

3.3 Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi õppekava 

toetavus ettevõtjaks saamisel 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on   Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaal 

instituudi lõpetanud vilistlaste ettevõtjaks  saamise  või mittesaamise  põhjuste, sealhulgas 

Eesti Maaülikooli õppekava  toetava mõju väljaselgitamine.  Autor pidas seda uurimistööd 

koostades ühes olulisemaks uurimisülesandeks. Töö kolmest põhieesmärgist oluliseimale 

soovis autor leida vastust küsimustega 4, 5, 6 ja 7. 
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3.3.1 Küsimus 4 – Kuidas toetas Eesti Maaülikooli majandus- ja 

sotsiaalinstituudis saadud haridus Teie ettevõtlikkust või 

ettevõtjaks saamist? 

Vastaja 1 – „EMÜ-s õppimine on andnud juurde julgust ja oskusi finantsmaailmas 

orienteerumiseks. Samuti seaduse lugemise oskust.“ 

Vastaja 2 – „Kõige rohkem inspireerisid ja julgustasid sellised õppejõud, kes suunasid meid 

mõtlema ka väljaspool kooliteooriat, kes tõid elulisi näiteid ja andsid mõista, et tegelikult 

ei käi ükski asi päris nii, nagu teooria seda ette näeb. Samuti meeldis mulle selle ülikooli 

juures see, et kõik ülesanded töötatakse praktiliselt läbi ning ei ole ainult puhas teooria, 

seda võrreldes teiste ülikoolidega. Enne ülikooli algust ma kindlasti ei arvanud, et minust 

võiks saada ettevõtja. Sama arvasin ma ka peale bakalaureuse lõppu. Aga 2 aastat 

magistriõpet andis juurde palju indu ja usku iseendasse, et alustada ettevõtlusega. Ja siis 

peale lõpetamist ma mõtlesin, et ei taha terve elu ikka 8-st 5-ni tööl käia ja nii ma hakkasingi 

vaikselt tegelema enda äri arendamisega.“ 

Vastaja 3 – „Üks asi on kindlasti see, et üldist haridustaset kasvatas, et tead igast asjast 

midagi. Kõige rohkem on toetanud see numbrite pool, matemaatika, ülikooli ajal pidi 

nendega ju rohkem tegelema hakkama ja siis hakkas kohe täitsa meeldima. Palju on saanud 

ka tutvusi juurde ja veel on kaasa aidanud koostöö ülikooliga, mis on toimiv veel tänaseni.“ 

Vastaja 4 – „Haridus, mis ma sain, on hästi laiapõhjaline, et tead igast asjast midagi, aga 

väga spetsiifiliselt ei tea. Üldteadmisi ettevõtlusest ja majandusest on palju omandatud. „ 

Vastaja 5 – „Ettevõtlusaineid oli päris palju. Samuti leidsin ülikoolis õppides endale ka huvi 

pakkuva tegevussuuna, millega olen edasi tegelenud ka peale ülikooli lõppu.“ 

Vastaja 6 – „Kui ma õppisin Eesti Maaülikoolis, siis seal oli palju ettevõtlusalaseid aineid, 

mis potentsiaalselt  toetaksid tulevikus minu saamist ettevõtjaks.“ 

Vastustest selgub, et Eesti Maaülikooli õppekava läbinud üliõpilastes on suurel määral 

kasvanud üldteadmiste kogum ettevõtlusest kui ka majandusest. Ka on EMÜ-s õppimine 

suurendanud nende oskusi ja julgust orienteeruda finantsmaailmas ja on arendanud nende 

analüüsi võimet, mis on ettevõtluse kontekstis väga oluline. Kõige enam on välja toodud 

laiapõhjaline baasteadmiste hulk (5 vastajat), kus vastajate arvates on nad saanud piisaval 

hulgal teadmisi ettevõtluse toimimisest (Arro et al., 2012). Ühtlasi on EMÜ-s õppimise läbi 

leitud ka endale huvi pakkuv valdkond edasiseks eluks.  
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Vastaja 2, kes on aisana intervjueeritavatest  saanud ettevõtjaks toob välja selle, et 

magistritaseme õpe andis juurde palju usku ja indu iseenda võimetesse alustamaks 

ettevõtlusega, mis on välja toodud ka varasemas uuringus (Sondari, 2014). Ning ühtlasi on 

palju toetanud ka selline õpetamismetoodika, kus üliõpilasi ei surutud puhtalt teoreetilisse 

raamistikku, vaid lasti õpilastel ka enda arvamust avaldada. 

3.3.2 Küsimus 5 – Mis on toetanud või jäi vajaka majandus- ja 

sotsiaalinstituudi õppekavas, et alustada ettevõtlusega? 

Vastaja 1 – „Ma arvan, et õppekava puudujäägiks on praktika vähesus.“ 

Vastaja 2 – „Ei ütlekski, et midagi puudu oleks jäänud, et alustada ettevõtlusega. Minu 

puhul töötas kõik see õppekava lõpuks tervikuks kokku ning suutsin endale luua ka 

tervikpildi, kuidas ettevõtlus toimib. Palju andis juurde just koostöö üliõpilaste ja 

õppejõudude vahel. Paljude ülesannetega poleks ma üksinda kohe kindlasti hakkama 

saanud. Minu puhul on võibolla toetanud ka see pidev töö (õppimine) just mõtlemisvõime 

arendamist. Pigem just pani õppekava mind rohkem mõtlema asjade mõttekuse peale ning 

asju ka süvitsi läbi mõtlema. Meil oli omal ajal ülikoolis ka selline aine nagu 

maasotsioloogia, mis tol ajal tundus täiesti mõttetu aine. Praegu tagantjärgi mõeldes soovin, 

et oleksin seda ainet rohkem süvitsi õppinud. Filosoofia on midagi, mis paneb sind 

iseseisvalt mõtlema ja asjade mõttekuses kahtlema. „ 

Vastaja 3 – „Eks ülikoolis küll õpib tegelema põllumajandusega, aga vähesel määral. 

Õppides majandus- ja sotsiaalinstiduudis, siis jääb taimekasvatusest ja loomakasvatusest 

ikka väheseks, kui soovid saada põllumeheks. Võiks öelda, et koolis õppisime me asju liiga 

pinnapealselt. Koolis tegid küll kõik enda ülesanded ära aga päris täpselt ikka aru ei 

saanud kuidas sa selle lahenduseni jõudsid või kust sa selle lahenduse said. Võiks ikka 

kooli ajal rohkem keskenduda põhiliste teadmiste omandamisele, et mida oleks vaja ja et 

kuidas miski asi ettevõtluses toimub. Üks asi on päeva lõpuks olla ettevõtja, teine asi on 

aga see, mis selle kõigega kaasneb – millal ja kuidas ning kuhu aruandeid esitada, kellele 

neid ette kanda ja kuidas see kõik üheskoos toimib. Ega sellest ju kooli ajal väga ei räägita 

või kui räägitakse siis väga pinnapealselt ja seega ei oska ka üliõpilased tegelikult ette 

kujutada kui raske ja keeruline ettevõtlus päriselt on. Kooli ajal on keeruline üliõpilastel 

hoomata kõike seda tööd, mida üks ettevõtja tegema peab. Rohkem võiks olla praktilisi 

ülesandeid ning ettevõtete külastusi, et üliõpilased näeksid rohkem ettevõtlusega kaasnevat 

„köögipoolt“, kuidas see kõik käib, mitte ainult et investeerid raha, teed natukene tööd ja 
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raha tuleb. Võiks ka rohkem olla majanduse erialaseid aineid, mitte õppida natukene 

loomakasvatust ja taimekasvatust. Reaalseid teadmisi ju nende õppeainete (taimekasvatus 

ja loomakasvatus) õppimisest väga ei omanda. Muidu ma leian küll, et nendest õppeainetest 

peaks piisama, et alustada ettevõtlusega. Eks ettevõtlus on ju ka igaühe tahtlik valik.“ 

Vastaja 4 – „Praktika puudus. Rohkem võiks õpetada ka innovatsiooni. Minu puhul ongi 

see, et olen ettevõtlusega alustamist edasi lükanud, kuna olen soovinud saada juurde 

reaalseid kogemusi ja teadmisi elust enesest. Soovisin realiseerida Eesti Maaülikoolis õpitut 

tööturul ja neid endale paremini kinnistada. Veel oli see, et kõiki aineid õpetati eraldi, ei 

suudetud tekitada tervikpilti õppeainete vahel. Muidu ma arvan, et nendest õppeainetest 

peaks piisama küll, et alustada oma ettevõtlusega.“  

Vastaja 5 – „Ei saa öelda küll, et midagi oleks nagu puudu jäänud, et ettevõtlusega alustada. 

Samas ei saa öelda ka seda, et kõik aineid oleks täpselt ja analüütiliselt selgeks õpetatud, 

eks oma osa peab tulema ka reaalsest elust. Puudu jäi võibolla võõrkeelest, mida oleks 

võinud minu arust rohkem õpetada.“ 

Vastaja 6 – „Võib-olla, mis puudu jäi oli praktika vähesus. Eesti Maaülikool ise ei paku 

üliõpilastele välja mingeid praktikakohti ning puuduvad ka praktikabaasid. See on halb ja 

ma tunnen, et see jäi nagu puudu. Ma ise usun küll, et nendest õppeainetest piisaks täiesti, 

et alustada oma ettevõtlusega. „ 

Vastajad tõid kõige probleemsema põhjusena välja just praktika vähesuse ja liigse 

teoreetilisuse   (Küttim et al., 2011)   Eesti Maaülikoolis õppides. Vastajate arvates oli 

praktikat liiga vähe, et see suudaks nii lühikese aja jooksul kinnistuda ja vastajad on välja 

toonud ka vajaduse teha ettevõtetega suurema koostööd (Prodan & Drnovsek, 2010). Ka on 

puudujäägina välja toodud innovatsiooni õpetamise vähesus, võõrkeele õpetamise vähesus 

ning baasainete liiga pealiskaudne õpetamine.  

Positiivse poole pealt toodi välja see, et õppeaineid oli võimalik omavahel seostada ning 

seeläbi luua ka õpitust tervikpilt. Samuti on enamused vastajad leidnud ka seda, et Eesti 

Maaülikoolis õpetavatest õppeainetest peaks piisama, et alustada ettevõtlusega. Põhjuseks, 

miks kõigist ettevõtja pole saanud toob ka vastaja 3 välja asjaolu, et ettevõtjaks saadakse 

ikka igaühe enda soovil ning kõik ei pruugigi saada ettevõtjateks. Vastaja 5 arvates ei saagi 

ülikooli jooksul kõike täpselt ja analüütiliselt läbi mõelda, oma osa peab tulema ka elust 

enesest. 
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3.3.3 Küsimus 6 – Millised Eesti Maaülikoolis omandatud 

teadmised on osutunud senises karjääris kõige 

olulisemaks? 

Vastaja 1 – „Raamatupidamisalased teadmised.“ 

Vastaja 2 – „Turunduse aine, kus õpetati tegema turundusmeetmestikku. Samuti ka 

põllumajandusökonoomika, mis ei ole küll otseselt seotud minu tegevusvaldkonnaga, aga 

kasu on ikkagi. Kui sa oled kõik õppeained endale küll põllumajandusevaldkonnas selgeks 

teinud, siis proovi neid rakendada ka muudes valdkondades. Põhimõtteline liin on tegelikult 

ju sama, mis vastuseni sa jõuda tahad. Pead ainult mingeid sisendeid muutma ning saadki 

õige vastuse. Lisaks pidime koolis palju tegema ka ettekandeid, mis ettevõtlusega 

tegelemisel on väga tähtsal kohal. Ennast peab suutma ka teiste ees korralikult 

väljendada.“   

Vastaja 3 – „Võibolla otseselt mingeid aineid ei oskakski välja tuua, mis oleks kaasa aidanud 

senises karjääris kõige rohkem. Omandatud teadmistest tooksin välja koostöö tegemise 

oskuse, asjade läbimõtlemine ja analüüsi võime. Ka sai ülikooli ajal palju teha jooniseid 

ja ajurünnakuid. Eks selline esinemise julgus ja suhtlemine ka endast vanemate isikutega 

on ka palju kaasa aidanud. Ka praegu töö juures olen pidanud koostama SWOT analüüse 

ja majandusaruandeid, mida me ka koolis mingil määral läbi tegime. Lisaks on abiks olnud 

ka see, kuidas töötajaid motiveerida. Alati ei pruugi olla just palk see kõige suurem 

motivaator, vaid mõnikord võib ka lihtne vastlakukkel osutuda suureks motivaatoriks. „ 

Vastaja 4 – „Võibolla see paindlikkus ja laiapõhjalised teadmised igast valdkonnast. Oma 

töös olen ma pidanud tegema töid, näiteks turundust, müüki, asjaajamist, 

raamatupidamist. See on hea, et ülikoolis õpetatakse igast valdkonnast natukene, siis saad 

ka tööturul erinevate töödega hakkama. Veel on kasuks osutunud dokumentide koostamine 

ja nende vormistamine. Eesti Maaülikoolis õppides võtsime kõik need ained läbi ning ma 

koostasin isiklikult ka iga aine kohta eraldi mapi, mida ma siiamaani kasutan töötamise ajal 

juhul, kui midagi meelest ära läheb.“ 

Vastaja 5 – „Põhiliselt just need analüütilised ained, matemaatika ja statistika. Samuti ka 

raamatupidamise alased ained, mis panid ühtlasi aluse ka minu edasisele tegevusele 

töötada raamatupidajana perefirmas.“ 
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Vastaja 6 – „Dokumendihaldus on praeguse töö juures väga olulisel kohal. Lisaks ka 

personalijuhtimine, kuna minu alluvuses töötab hetkel 3 inimest. Veel on abistavaks 

osutunud arvutikasutamise oskus, analüüsi oskus, ökonoomika ained ning turundus.“ 

Vastajate arvates on enim neid senises karjääris toetanud oskused ja teadmised turundusest, 

raamatupidamisest ning samuti ka esinemise ja suhtlemiseoskus. Eesti Maaülikoolis õppides 

on vastajate seas tõusnud ka analüüsioskus ja isiklik võimekus, mis on vajalik nii 

ettevõtlusega alustamisel kui ka tööturul töötades.  

Ükski omandatud teadmine ei ole olnud vastajate arvates negatiivse mõjuga.  Ka on vastajate 

praeguses või endises töökohas lahendada samu ülesandeid, mida on ka ülikoolis õppides 

läbi lahendatud. Küll ei ole alati lahendatud ülesanded olnud seotud sama valdkonnaga, kuid 

siiski on vastajate arvates ülesannete põhiline lahenduskäik sama ja on võimalik tuua 

paralleele ka koolis õpituga. Vastajate arvates on positiivne ka see, et ülikoolist on kaasa 

tulnud head laiapõhjalised teadmised, mis aitavad kaasa töö juures erinevate ülesannetega 

toimetulemisel. 

3.3.4 Küsimus 7 – Mida peaks muutma majandus- ja 

sotsiaalinstituudi õppekavas, kui see oleks Teie teha, et 

õppekava läbinutest saaks suurema tõenäosusega 

ettevõtjad? 

Vastaja 1 – „Peaks õppekavasse sisse tooma rohkem praktikat ja reaalsest elust võetud 

kogemusi.“ 

Vastaja 2 – „Kui see oleks minu teha, siis ma lisaks sisse elufilosoofia õpetamist, mis paneks 

õpilasi rohkem küsima ja kaasa mõtlema ja kahtlema asjades. „ 

Vastaja 3 – „Eks tegelikult see oli ikka nii, et kes tahtis saada ettevõtjaks, see ka sai selleks 

kohe peale kooli. Ma ise tunnen, et rohkem võiks õpetada kindlat valdkonda ja mitte nii 

laiapõhjalisi baasteadmisi. Kui sa õpid ikka taimekasvatust ja loomakasvatust väga 

pinnapealselt, siis sinust ikka ei saa taimekasvatajat ega loomakasvatajat. Kui ikka õppida, 

siis kindlat valdkonda, kas siis raamatupidajaks, ökonomistiks, finantsjuhiks. Rohkem 

võiks olla ettevõtlust õppivatel tudengitel ikka majandusalaseid teadmisi, mitte niivõrd 

palju taimekasvatust, loomakasvatust ja näiteks kasvõi Euroopa Liidu üldkursust. Ei pea ju 

teadma üldkursuse raames täpselt aastaarve ega lepingute sõlmimise päevi. Ma ise pigem 

muudaks taimekasvatuse ja loomakasvatuse vabaaineteks. Siis oleks võimalik keskenduda 
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rohkem ettevõtlusalaste ainete õppimisele. Eks ettevõtja peab teadma küll igast asjast 

natukene, aga selleks, et saada põllumeheks peaks põllumajandusaineid õppima ka rohkem 

süvitsi.“ 

Vastaja 4 – „Ma arvan, et rohkem võiks õpetada innovatsiooni ja rohkem võiks keskenduda 

ka õpilastes tervikpildi loomisele ettevõtlusest. Ka selline aine peaks olemas olema, kus 

üliõpilastele antakse ülevaade, kuidas ettevõtlusega alustada ja milliseid dokumente 

selleks vaja läheb. Meile küll õpetati seda, kuidas kliendibaasi suurendada ja kuidas 

turundust teha aga seda nagu ei õpetatud, kuidas selle kõigega algust teha. Kust see kõik 

alguse peaks saama, nende kohta me reaalseid näiteid läbi ei teinud.“ 

Vastaja 5 – „Võibolla siis õpetada õpilasi rohkem iseseisvalt mõtlema ja iseseisvalt otsuseid 

vastu võtma. Tihti jäi ka tunne, et meid üritati ikkagi suruda kuidagi raamidesse enda tööde 

tegemisel ja ei lastud vabalt teha seda, mida soovisime. Kindlasti parandaks olukorda ka 

see, kui loengutes ja praktikumides kohalkäimine oleks kohustuslik. Ka aitaks kaasa 

rohkemate praktiliste tööde tegemine ja ainete omavaheline parem seostamine.“  

Vastaja 6 – „Õppekavasse võiks sisse tuua sellise asja nagu „ettevõtjate varjupäev“. Kui 

gümnaasiumis käivad õpilased ülikoolides „tudengivarju päevadel“, siis ülikooli ajal võiks 

olla „ettevõtjate varjupäev“. Siis oleks üliõpilastel võimalus otse ettevõtjatelt küsida, kuidas 

nad alustasid, millises seisus nad alustasid ja kust leidsid vajalikud ressursid ettevõtlusega 

alustamiseks. Rohkem peaks olema ka prakikat.“ 

Suur osa vastajatest tõi välja ülikooli puhul just praktika vähesuse. Praktika vähesuse korral 

ei ole aga üliõpilastel võimalik saada nii palju reaalseid kogemusi ja nad peavad suunduma 

tööturule ainult ülikoolist saadud teoreetiliste teadmiste ning lahendatud ülesannete 

praktilise poole baasil. Praktika suurendamine on intervjueeritavate enda arvates suure 

tähtsusega ning seda peaks kindlasti õppekavasse rohkem juurde tooma.  

Veel peaks õppekavasse sisse tooma filosoofilis-psühholoogilisi aineid, mis paneks 

üliõpilased rohkem iseseisvalt mõtlema ning asjade üle järele mõtlema. Vastajate arvates jäi 

Eesti Maaülikoolis õppides puudu nende iseseisva mõtlemise arendamisest.  

Veel on välja toodud innovatsiooni vähene õpetamine, mis Eesti Maaülikooli puhul võibolla 

ei saakski väga palju suuremaks minna. Kuna põllumajandus on üsna traditsiooniline 

tootmise vorm, siis ülikooli raames peaks innovatsiooni õpetamine jääma pigem ainult 

põllumajanduse valdkonna piiridesse. 

Ka on ühe aspektina  välja toodud muuta loengutes kohalkäimine kohustuslikuks. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on  Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaal instituudi 

lõpetanud vilistlaste ettevõtjaks  saamise  või mittesaamise  põhjuste, sealhulgas Eesti 

Maaülikooli õppekava  toetava mõju väljaselgitamine. 

Teoreetilise baasi loomiseks kasutati erinevaid teadusajakirju, raporteid, raamatuid ning 

uuringuid. Teoreetilisele baasile tuginedes koostati intervjuu küsimused, millega taheti leida 

vastused töö käigus tekkinud kolmele põhiülesandele:  

1) Vastaja isikuomadused, tööga rahulolu, teenistuskäik, perekonna taust, tööle saamist 

mõjutanud tegurid 

2)  Vastajate ettevõtjaks saamise või mitte saamise põhjused 

3) Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi õppekava toetav mõju ettevõtjaks 

saamisel 

Esimesest küsimusest ilmnes, et kuuest vastajast neli on hetkel tegemas palgatööd, üks on 

töötu ning üks on tegelemas oma ettevõtte arendamisega. Kõik vastajad, kes on tegemas 

palgatööd, on oma töökohaga väga rahul ning oma praegust elukorraldust muuta ei soovi. 

Viiest teenistujast kaks on peale ülikooli lõppu töötanud kahes erinevas töökohas ning kolm 

ülejäänut on töötanud peale ülikooli lõppu ühes ja samas töökohas. Tööle saamist mõjutanud 

teguritest toodi enam välja kõrghariduse ja heade tutvuste olemasolu.  

Teisest küsimusest selgus aga, et peamiseks ettevõtjaks mitte saamise põhjuseks olid 

ebapiisavad ettevõtlusalased teadmised ning soov mitte saada ettevõtjaks. Ettevõtjaks ei 

tahtnud saada kaks vastanut, kellel oli soov saada ülikoolist vaid majandusalast kõrgharidust. 

Ülejäänud neljast vastajast kolm, kes õppisid ühtlasi ka ökonoomika ja ettevõtluse erialal, ei 

saanud ettevõtjaks sellepärast, et neil puudus enda arvates piisav teadmine ja oskus juhtida 

ettevõtet iseseisvalt. Ka oli erinevate põhjustena välja toodud piisava aja puudus, perekonna 

olemasolu ja rahaliste vahendite puudus. Seevastu ainus isik, kes ettevõtjaks oli saanud, tõi 

välja, et ettevõtja sai temast sellepärast, et tema jaoks oli ettevõtlus seotud tema hobiga ning 

seeläbi oli ka motivatsioon ettevõtlusega tegelema hakata suur. Ühtlasi oli toetavaks 
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faktoriks ka tutvusringkonna toetamine ettevõtjaks saamisel ning vastaja suutmatus alluda 

kellegi teise käsule. 

Kolmandast küsimusest ning autori arvates ka oluliseimast küsimusest saadi aga teada, et 

Eesti Maaülikoolis majandus- ja sotsiaalinstituudis õppimine on andnud juurde julgust ja 

mõtteid tulevikus tegelema hakata ettevõtlusega enamusele valimisse valitud inimestele. 

Eesti Maaülikoolis õppimine on andnud vastajate arvates neile piisaval hulgal teadmisi ja 

oskusi alustamaks ettevõtlusega iseseisvalt, kuid puudu on jäänud reaalsetest kogemustest 

ettevõtlusest ning ehk on ka see põhjuseks, miks on valimist vaid üks saanud seni ettevõtjaks. 

Teiste vastajate arvates oli Eesti Maaülikoolil tugev ja toetav mõju nende ettevõtjaks 

saamisel tulevikus. Vastaja, kes on seni ainsana saanud ettevõtjaks, ütles, et enne ülikooli 

õppima asumist ei olnud tal mingit soovi saada ettevõtjaks, kuid peale magistriõpet tekkis 

tal suur huvi ettevõtluse vastu ning peale lõpetamist alustaski ta oma ettevõtte rajamisega. 

Suurima puudusena Eesti Maaülikooli õppekava puhul toodi välja praktika vähesus, mida  

võiks olla õppekavas rohkem, et saada suuremal määral reaalse ettevõtluse kogemust. Lisaks 

toodi välja ka ainetevahelise koostöö ja seostamise puudus, mis omakorda ei võimalda 

lõpetanutel näha suuremat pilti, mida on ettevõtlusega tegelemisel vaja. 

Uurimustöö eesmärk saavutati ning saadi teada, et Eesti Maaülikooli õppekaval on üldiselt 

toetav mõju ettevõtjaks saamisel, kuigi õppekavasse on soovitav sisse tuua suuremal määral 

praktikat, et lõpetanutest saaks suurema tõenäosusega peale ülikooli lõpetamist ettevõtjad.  

Käesolevat tööd on oluline  Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi toetava mõju  

täpsemal väljaselgitamisel edasi uurida suurema valimi põhjal ning uuringut tuleks teostada 

tihemini, et oleks võimalik uurida rohkemate lõpetanute hoiakuid ja hinnanguid majandus- 

ja sotsiaalinstituudi õppekava toetavusele ettevõtjaks saamisel. 
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THE ROAD OF ALUMNI OF THE ESTONIAN UNIVERSITY 

OF LIFE SCIENCES’ INSTITUTE OF ECONOMIC AND 

SOCIAL SCIENCES TO BECOMING ENTREPRENEURS AND 

ENTERPRISING 

SUMMARY 

In today’s modern world the rivalry to good job places are in constant rise. That is why 

employers have started to evaluate workers with higher education and with at least two years 

of previous working experience. If post-graduate does not have previous working 

experience, he or she might find himself/herself in a situation, where he is working for a 

minimum wage as a cashier or as a cleaner. That kind of situation must not be accepted to 

any individual, who has spent five years studying at university. When already spent five 

years studying in unversity, why not to use acquired knowledge and to start one’s own 

enterprise? 

The aim of this thesis was to study  the effect of curriculum of Estonian University of Life 

Sciences’ institute of economics and social sciences to the alumni of becoming entrepreneurs 

or enterprising. For conducting interview, the necessary overview of theoretical materials 

was compiled.  

In this thesis, author made a qualitative case study to find out the effect of Estonian 

University of Life Sciences curriculum of becoming entrepreneus or enterprising.  

It was found out that from the sample of six, four is working for a salary, one is unemployeed 

and only one is building up one’s own enterprise. All the employees are pleased with their 

jobs and would not change their job. Two alumni out of five employees have been working 

for two different enterprises after graduation and three employees have worked only in one 

place after their graduation. The most affected their possibilities of getting to work the level 

of education and good connections.  

The main reasons why alumni yet have not become entrepreneurs was pointed out that they 

had not enough entrepreneurial knowledge and some did not ever want to become 

entrepreneurs. Two out of six did not ever want to become entrepreneurs – they only wanted 
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masters degree. The rest three, who have not still become entrepreneurs pointed that the main 

reason was, that they did not had enough knowledge and skills to run their own business. 

There was also reasons about the lack of time, not enough financial resources and also 

marrying and having children was the factors why they have not still become entrepreneurs.  

Thus, the only one, who had become an entrepreneur out of the sample of six became 

entrepreneur because his/her hobby was connected with his/her business and through that 

he/she never had any problems with finding enough motivation. Also he/she was supported 

by his/her acquaintaces to become entrepreneur. 

It was also found out, that the curriculum of Estonian University of Life Sciences’ institute 

of economics and social sciences has a supportive effect to the alumni of becoming 

entreprenerus and entreprising. The curriculum has given the alumni enough knowledge 

about running the entreprise on their own but there is also a lack of internship in the 

curriculum and not enough practical tasks.  

It is recommended to investigate the effect of  of Estonian University of Life Sciences’ 

institute of economics and social sciences curriculum further by other Bachelors’ or Masters’ 

thesis and to focus on bigger samples to get to know more about the alumni’s attitude and 

opinions of the curriculum supportive effect. 
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