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Sissejuhatus teemasse – Janika Leoste

Kui me teame, et maailm kokku kukub, siis miks me 
jätkame samamoodi? – Liisa Puusepp, Mihkel Kangur

EXU võimalused teadlaste ja ettevõtete 
kokkuviimiseks – Külliki Tafel-Viia

Teemad



Ühe musta kleidi lugu



•Mis on teie ettevõtte missioon?



• Kuidas te kirjeldate oma tööd, 
milliseid sõnu te kasutate, kui peate 
kirjeldama oma tegevust?



Kellel te laseksite kingi parandada?

“Ma parandan kingi”

“Mitte keegi teine meie linnaosas ei paranda 
kingi nii kiiresti ja kvaliteetse niidiga, kui mina 
seda teen”;

“Ma usun, et inimeste heaolu ja tervis sõltub 
kvaliteetsetest jalanõudest, seetõttu ma olen 
pühendunud kingade parandamisele“



Miks?





Milleni see kõik viib?



Kas ja kuidas teie töötajad
teavad, mis on teie ettevõtte
missioon?



Tehnoloogia

Rahvusvaheline koostöö

Mõtteviisi muutus ja isikliku 
vastutuse võtmine





Uue põlvkonna 
tulek

Reddit



Maailmas millegi muutmine positiivsemaks on 
olulisem kui ametialane tunnustus

Head isiklikud suhted kaaskondsetega on 
tähtsamad kui töö

Tööandja väärtused peavad vastama isiklikele 
väärtushinnangutele
Bentley University, KRC Research

1 Muutuv töö



Autentsus

Läbipaistvus

Vastavus väärtus-
hinnangutele
Forbes, Frontify, Goldman Sach jt.

2 Muutuv tarbija



Võrdsus ja õiglus

Avatus ja läbipaistvus

Sotsiaalne ja keskkonnaalane jätkusuutlikkus
Deloitte, Nielsen Global Survey of Corporate Social Responsibility and Sustainability, CreditSuisse

3 Väärtused



Arenenud riikides suur ebakindlus ja pessimism

Arenevates riikides optimism kõrgem

Haridus

Tehnoloogia

2008. aasta

2020?

Miks nad nii teevad?



Rohepesu

Ökoeksitamine, turunduslik võte 
milles rohelisi väärtuseid ja 
turundust kasutatakse avalikkuse 
alusetuks veenmiseks, et 
organisatsiooni tooted, eesmärgid 
ja poliitika on keskkonnasõbralikud 
ning seetõttu „paremad“

1. Teadmatus
2. Roheline müüb
3. Teadlik 

valetamine



Milline on teie musta 
kleidi lugu?





otsetee era- ja avaliku sektori ning 
ülikooli teadlaste ja tudengite vahel

Enterprise X University



Millal peaks 
tulema?



Kui on:

… vaja teaduslikku valideerimist

… tarvis lahendada homseid teemasid

… vaja võimendust partnerite / finantside osas

… soov arendada tuleviku tööjõudu
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Virtuaalsed seminarid ja laborite külastused, vaata 
kava siit: https://www.tlu.ee/partnernadal
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