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Kuidas leida ideed
teaduslikest uuringutest
eduka veebirakenduse
loomiseks
Kristi Vinter-Nemvalts
Tallinna Ülikool, haridusteaduste instituut

Tänased küsimused ja teemad
1. Kuidas arendada ideid ja kust otsida ise aja- ja
asjakohast infot?
2. Mil moel hakata laiendama tekkinud ideid
uusimate teaduslike seisukohtade toel?
3. Millal ja kuidas alustada koostööd ülikooliga?
4. Näide ülikooli ja start-up ettevõtte koostöös
arenenud idee kujunemisloost.
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Minu kokkupuude

Toeta oma lapse vaimset heaolu ja intellektuaalset arengut kaitstes teda liigse ekraaniaja eest ning
tasakaalustades mänguaega arendavate tegevustega. Lapse telefoni mõeldud äpp, mida lapsevanem oma
telefonist juhtida saab.
NUTIKAS EKRAANIAJA HALDAMINE
hoopy by Elisa kids kureerib rakendused ja mängud erinevatesse sektsioonidesse vastavate ajapiirangutega, et
hoida tasakaalu arendavate ja meelt lahutavate tegevuste vahel.
KASULIKE RAKENDUSTE SOOVITUSED
hoopy by Elisa kids teeb lapsele personaalseid soovitusi haridusekspertide poolt hinnatud arendavate
rakenduste allalaadimiseks.
NUPUTUSÜLESANDED
hoopy esitab iga päev lapsele enne mängima asumist nuputusülesandeid vastavalt lapse vanusele
KAITSE LIIGSE TELEFONIKASUTUSE EEST
hoopy by Elisa kids hoiab lapse päevase telefonikasutuse piirides, mis baseeruvad uuringutel ja
kasvatusteadlaste soovitustel.
NÄITEID MUJALT
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Mis on edu alus?

„Äriidee puhul on oluline
uudse lähenemisnurga
leidmine, sest kõik on juba
ära tehtud ning ükski idee
pole unikaalne.“

Peaaegu ükski idee ei ole täiesti uus ...
Kas saate teha midagi senisest paremini,
odavamalt, kiiremini või kvaliteetsemalt?
Inimesed soovivad tarbida harjumuspäraseid tooteid
ja teenuseid mugavamalt, kiiremini ja soodsama
hinnaga.

Kristo Krumm

Leia üles oma kirg ja mõtle, millist
probleemi saad selle abil lahendada!
Kui sa tead, mida armastad, kuid sul puudub idee, küsi
endalt järgmised küsimused:
• Millega minu kire ja oskustega seonduvast tegelevad
teised ettevõtted?
• Mis häirib mind nende tegevuste juures mida ma
armastan kõige enam? Kas seda saab lahendada?
• Kas ma saan olemasoleva veebirakenduse puhul midagi
parendada?
• Mida ma olen kuulnud oma sihtrühma kuuluvaid
inimesi küsivat?
TEISISÕNU: ASU UURIMA!

3

04.04.2019

Samal ajal - otsi inspiratsiooni!
• Ted Talks - https://www.ted.com/#/
• Novaator - https://novaator.err.ee/
Eesti ülikoolide teadusvideod
• TLÜ sari „Teadlane teab“ https://novaator.err.ee/keyword/419993
• TLÜ sari „Ühe minuti loeng“ - https://novaator.err.ee/k/uheminuti-loeng
• TÜ sari „Teadlase 1000 sekundit“ https://novaator.err.ee/k/teadlase-100-sekundit
• TalTec´i sari „TTÜ teadussekundid“ https://novaator.err.ee/k/ttu-teadussekundid
Muude organisatsioonide teadusvideod
• RMK teadusuuringute sari „Metsik teadus“ https://novaator.err.ee/k/metsik-teadus

Veel inspiratsiooniks

Startup Estonia https://www.startupestonia.ee/startups
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Kust tulevad säravad ideed?
Innovaatiliste ideede genereerimine sisaldab
erinevaid võimalusi:
• Lateraalne mõtlemine – kaudse või loova
lähenemisega probleemide lahendamine, sageli
öeldakse selle kohta „kastist välja mõtlemine“
• Sinitaeva mõtlemine – mõtlemine avatud
meeltega, kus kõik on võimalik ja reaalsus sind ei
takista
• Lünga analüüs - probleemide lahendamine leides
lünki selle vahel, mida inimesed vajavad ja mis on
tegelikult kättesaadav.
https://www.careers.govt.nz/plan-your-career/make-a-career-decision/entrepreneurship/

Mõned küsimused online ettevõtluse
alustamise ajurünnakuks
• Kas sul on väga spetsiifilisi oskusi, mida sa soovid
rakendada/õpetada?
• Kas sa leiad laias kategoorias spetsiifilisema kindla niši?
Näiteks. Toolijooga seenioritele, mitte ainult jooga.
• Kas sa pakud vanu kontseptsioone uuel moel? Näiteks.
Sinu valdkonnas kirjutavad kõik artikleid aga sina kasuta
videot.
• Mida sa soovid, et oleksid teadnud enne oma oskuse
arendamist või hobiga tegelema asumist?
• Kas sa pakud vanu kontseptsioone atraktiivsemal ja
meelelahutuslikumal moel? Paljud YouTube staarid on
sel moel alustanud.
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Veel küsimusi, mis aitavad ideed
tuumakamaks muuta
• Miks konkurent teeb asju nii nagu ta teeb? Või miks
on see äpp selline nagu ta on?
• Kas on olemas mingisugune parem viis seda teha?
• Mis oleks teisiti kui seda probleemi ei eksisteeriks?
Märgates ja probleeme mõistes tulevad ka
lahendused kiiremini

Kuidas arendada ideid –
soovitused start up-idele
• Mõtle kasusaajatele ja analüüsi neid

• Millised on tulevaste kasutajate vajadused?
• Millised on hetkel lahendamata probleemid?
• Kas Sinu idee toob lahendusi ja paranemist hetkesituatsioonile?

• Kogu inspiratsiooni!

• Suurepärane allikas selleks on TED (slogan „Ideas Worth Spreading“)

• Pane tekkivad mõtted kirja ja laienda neid. Otsi infot, talleta ja grupeeri
uued ideed.
• Vii läbi võrdlev analüüs – võrdle oma ideed olemasolevate lahendustega
• Modelleeri oma idee, loo mudel/kavand ja testi seda
• Vii läbi uuring potentsiaalsete kasutajate hulgas (nt fookusgrupp) enne
(idee tasand) ja pärast (lahenduse katsetamine)
• Arenda lõpilk lahendus (tegevusuuringu tsükli algus)
• Kogu kasutajate tagasisidet ja mõõda tulemusi
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Kuidas testida teema
uudsust
teadusmaailmas?
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Esimesed sammud
• GoogleScholar - https://scholar.google.com/
• Leia sobivad otsisõnad (pigem inglisekeelsed)

Esimesel otsinguringil ära ajaraami määra,
uuri, mida sel teemal üldse on kirjutatud
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Tutvu abstractiga
(just tulemuste tutvustus
on oluline)

Seejärel kitsenda otsingut
viimasele 3-5 aastale
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Kutsu teadlane appi 

Tänan!
kristi.vinter@tlu.ee
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