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Sissejuhatus – Andres Jõesaar

Mis on loomingulisus? – Katrin Saks

Kuidas mõelda „kastist välja“ ehk näiteid erinevatest koostöödest 
TLÜ ja ettevõtete vahel – Katrin Saks, Andres Jõesaar, Ermo Säks, 
Ulrike Plath, Mario Lõhmus, Jaan Kristian Unt

EXU võimalused teadlaste ja ettevõtete kokkuviimiseks –
Andres Jõesaar

Teemad







Erik Johanson:

Meid piirab vaid meie
endi kujutlusvõime



Me sünnime loovatena. Kui esimest korda silmad
avame ja maailma vaatame, tärkab meis mängulisus, 
loovus ja soov avastada. Parimal juhul näeme maailma
sellise pilguga veel mõne aasta, kuni harjumuspärased
mõttemallid meidki kujundama hakkavad. 

Lapse maailmas ei ole kujutlusel ja reaalsusel vahet. 
Tema maailma rütmi dikteerib miski, mida meie, 
täiskasvanud, nimetame maagiliseks realismiks. 
Niisuguses maailmas on kõik võimalik. Miski ei jää
selle taha, et see on võimatu.



David Parrish

I reject the idea that  business and creativity are 
incompatible opposities /…/  my best creativity is 
not my poetry but my inventiveness within the 
business world, adapting ideas and methods to 
new circumstances across the boundaries of 
industries, sectors and cultures internationally.

2005, T-Shirts and Suits. A Guide to the Business of Creativity



David Parrish:

Loovus armastab
kriise!
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Karl-Heinz Brandenburg
professor ja MP3 leiutaja.

Loovus ja innovatsioon on ka mõttelaadi
küsimus: need, kes tahavad teada vaid oma
kitsast valdkonnast ning tegelevad ainult
sellega, kukuvad läbi. Loovuse jaoks on 
oluline „mõelda väljaspool kasti”, minna
mööda eraldatud mõtlemisest. 



Näiteid erinevatest koostöödest TLÜ 
ja ettevõte vahel
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#ELU projekt TALV/KEVAD 2020



Projekti eesmärk oli aidata luua Eesti-keskne veebikeskkond, kus inimesed saavad leida kohalike mikro-

/väikeettevõtete kontakte ja infot nende pakutavate toodete ning teenuste kohta + lisada arvustusi.

Kontaktid

Tooted/Teenused

Arvustused

Muu info

e
P
ro

fi
il



eProfiil Ettevõtte digitaalne visiitkaart



#miks ja kuidas
Meie eesmärk oli kaasata lisaressurssi, et tekitada parem sisend keskkonna edasiarendamiseks

1. ca. 20 inimest, 8 kohtumist + töökeskkond, 3 gruppi ja 3 eraldiseisvat ülesannet

2. Veebikeskkonna beetaversioon oli juba valmis 

3. Iga grupp defineeris enda jaoks ise probleemi ja 
hakkas otsima võimalusi probleemi lahendamiseks



#tulemus
Kahe grupi tööd oleme praeguseks kõige enam kasutanud ja teinud selle põhjal ka arendusi

1. 2 kvantitatiivset uuringut + 1 kasutajakogemuse uuring

2. Infot koguti ca. 150-lt ettevõtjalt ja 90-lt kasutajalt

3. Kasutajakogemusele keskendunud grupp oli kõige 
praktilisem ning enamik sealt tulnud ettepanekutest 
olid koheselt rakendatavad. Kvantitatiivsetele 
uuringutele keskendunud gruppide tehtud ettepanekud 
olid kontseptsioonilised ja enne arendamist on vaja 
teha äriliselt mitmeid strateegilisi otsuseid.





Eesmärkide püstitamisel tuleb olla ülimalt 
konkreetne + konkreetne suund (less is more)

Väga täpselt on vaja teada, millest kasu 
või lõppetulemust on vaja (praktiline 
kasu vs lihtsalt info kogumine)

Enda eesmärkide ja ELU projekti eesmärkide 
omavaheline tasakaalustamine võib osutuda üsna 
keeruliseks ja väljakutsuvaks

Inimeste koostöövõime ja grupi tulemus oleneb väga 
palju ka sellest KAS ja KES võtab grupis liidrirolli



Ideest on väljakasvanud kaks eraldiseisvat toodet/lahendust

1. Eesti Ettevõtete Eelistatud Elupaik  tarbijale suunatud lahendus
2. Digiturundusplatvorm  ettevõtetele suunatud lahendus

Meeskond on kasvanud ja muutunud rahvusvaheliseks

1. 4 liikmelisest start-up tiimist on saanud 12 liikmeline rahvusvaheline meeskond 
2. Uus eesmärk on fokusseerida digiturundusplatvormile ja lansseerida see järgmise aasta Maikuus
3. Eesti Ettevõtete Eelistatud Elupaiga suuremad edasiarendused plaanitud 2021 aasta teise poolde

17 000 külastust kuus

300 kasutajat

190 eProfiili kasutajat

ca. 50 arvustust







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





Seminar Tööprotsesside lihtsustamine digitehnoloogia
abil, lektorid professor Sirje Virkus ja külalislektor Sigrid 
Mandre Digitehnoloogia instituudist

Seminar Väikeettevõtja finantside tõhus juhtimine, 
Kristo Krumm, Ühiskonnateaduste Instituudi 
ettevõtluse lektor

26.11

10.12



Esita idee ELU projekti: 
https://elu.tlu.ee/et/lisa-oma-idee

2021. aasta kevadsemestriks saab ideid 
esitada kuni 13. detsember 2020

ELU

https://elu.tlu.ee/et/lisa-oma-idee


Võta ühendust:

exu@tlu.ee
www.exu.tlu.ee


