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Miks on naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine oluline (WEE)? Kuidas saame investeerida ja 
toetada naiste majanduslikku mõjuvõimu? Kuidas saame edendada naiste ettevõtlikkust, mis on naiste 
majandusliku mõjuvõimu suurendamise vahend ? 
 
Vastused neile küsimustele on esitatud selles artiklis, mis on sissejuhatuseks naiste majandusliku 
mõjuvõimu suurendamise teemasse. See võtab kokku konteksti ja annab ülevaate põhjustest, miks on 
oluline toetus naistele iseseisvaks ja võrdselt tööturul osalemiseks. Samuti tuuakse välja mõned 
vahendid, mis võiksid seda toetuse suurendamist hõlbustada. Selle teema üksikasjalikum analüüs on 
saadaval taustateave. 
 

Mõistel „naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine” (WEE) on mitu määratlust. Enamik 
definitsioone näeb elektroonikaromusid protsessina, mis aitab naistel pääseda ligi ressurssidele ja 
võimalustele oma õiguste suurendamiseks, ressursside kontrollimiseks, suurendada nende võimalust 
teha iseseisvaid otsuseid ja saada kasu majanduslikust kasust. 
 

Naised seisavad tööturule pääsemisel ja seal osalemisel silmitsi erinevate piirangute ja takistustega. 
Laialdased uuringud on näidanud järgmisi tulemusi, mis illustreerivad naiste ebavõrdset positsiooni 
tööturul: 

● Naistel on väiksem tõenäosus tööturul osaleda kui meestel, nad on mitteametlikul ja 
haavatavamal töökohal üleesindatud ning mõnes riigis on neid seaduslikult diskrimineeritud. 

● Naised jäävad suurema tõenäosusega töötuks kui mehed. 
● Naistele makstakse vähem palka kui meestele. 
● Naistel on vähem tõenäoline juurdepääs sotsiaalkaitsele ja finantsteenustele. 
● Naistel ei ole võimalik saavutada kõrgeimaid juhtpositsioone. 
● Naised vastutavad ebaproportsionaalselt palju hooldustöö eest, mida ei tasustata ja mida ei 

tunnustata. 
● Naistel on väiksem tõenäosus saada ettevõtjaks. 

 

Kui kogutakse toetust naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamiseks, on kasulik tõestada selle 
positiivset majanduslikku ja ühiskondlikku mõju. On mitmeid uuringuid, mis tunnistavad naiste 
majandusliku mõjuvõimu suurendamise panust üldisesse majanduslikku ja sotsiaalsesse heaolusse. 
 
Nende leiud näitavad, et naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine: 

● toetab meeste ja naiste võrdõiguslikkust majanduses osalemise osas; 
● aitab vähendada soolist palgalõhet ning meeste ja naiste tööhõivelõhet; 
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● toetab piisavaid töötingimusi ; 
● võimaldab realiseerida naiste sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali; 
● kaudselt mõjutab see nii naise kogu pere , kogukondade kui ka ühiskonna elukvaliteeti ; 
● seab tee vaesuse vähendamiseks ; 
● annab juurdepääsu kapitalile ja finantsteenustele ; 
● ergutab uusi ettevõtteid ja toetab kohalikku majandust , tõstab majanduse tootlikkust ja 

suurendab majanduse mitmekesistamist . 
 

Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise peamisteks eeldusteks peetakse mitmesuguseid 
vahendeid. Nende rakendamisel on aga ülemaailmselt suuri erinevusi. Üldiselt on järgmised vahendid 
elektroonikaromude toetamisel osutunud tõhusaks. 

● Naistel iseseisvate otsuste tegemise võimaldamine ; 
● Avatud arutelud sotsiaalsete normide muutuste üle ; 
● Juurdepääs haridusele ja koolitusele ; 
● Juurdepääs sissetulekule ; 
● Juurdepääs korralikele ja paindlikele töövõimalustele ; 
● Juurdepääs lapsehooldustoetusele ; 
● Meeste stiimulite pakkumine osa hooldus- ja peretööst üle võtma ; 
● Töökoha võrdõiguslikkuse edendamise poliitika omamine ; 
● Juurdepääs finantsteenustele ; 
● Naiste ettevõtluse toetamine . 

 

Naised ja mehed mängivad olemasolevates ühiskondades ja majandustes erinevat rolli. Siiski on 
naistel objektiivsete takistuste tõttu raskusi meestega samadele tööturuvõimalustele juurdepääsul. 
Selle olukorra muutmine on naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise eesmärk, eriti naistele 
võrdne osalus ja juurdepääs ressurssidele. 
 
On erinevaid agente, kellel on erinevad vahendid ja võimalused mõjutada naiste majanduslikku 
mõjuvõimu. Nende hulgas on naisi endid, aga ka mehi, tööandjaid, ametiühinguid või riiki. Paljud 
majandusteadlased tunnistavad, et naistele toetavate tingimuste loomine, mis võimaldaksid neil 
saada iseseisvaks ja aktiivseks tööturul, aitab kaasa üldisele majanduskasvule ja heaolule. Seetõttu 
muutub naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine otsustajate ja poliitikakujundajate 
päevakordades üha olulisemaks teemaks. See aga ei nõua mitte ainult süsteemi muutmist poliitikates 
ja infrastruktuuris, vaid ka meie mõtteviisi muutmist. Ilma mehi rohkem laste- ja perehooldusse 
kaasamata ei ole võimalik saavutada nihet traditsioonilises pereparadigmas. Lisaks tuleb iga naiste 
majandusliku mõjuvõimu suurendamise vahendit hinnata individuaalselt, võttes arvesse riigi üldist 
olukorda ja poliitikat tuleks juurutada, võttes arvesse kogu ühiskondlikku konteksti. 
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Keerulisemat vaadet soo ja majanduse vahelistele suhetele analüüsitakse artiklis "Sissejuhatus 
feministlikusse majandusse" . Kui teil on huvi feministliku paradigma peamiste eelduste kohta ja 
soolise ebavõrdsuse juurte kohta rohkem teada saada, siis kutsume teid üles lugema seda artiklit, et 
saada veel üks annus inspiratsiooni. 
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Miks on naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine oluline (WEE)? Kuidas saame naiste 
majandusliku mõjuvõimu suurendamist toetada ja sellesse investeerida? Kuidas saame edendada 
naiste ettevõtlikkust, nähes seda naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise vahendina? 
 
Nendele ja teistele küsimustele vastatakse samm-sammult selles artiklis, mis tutvustab teemat, 
selgitab naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise konteksti ja põhjendusi ning esitab 
asjakohased arvud, mis illustreerivad peamisi väiteid. Siit leiate ka struktureeritud ülevaate 
vahenditest ja poliitikatest, mis toetavad naiste majanduslikku mõjuvõimu suurendamist. Lisaks saate 
rohkem teada ettevõtlusest kui tõhusast vahendist naiste toetamiseks ja nende mõjuvõimu 
suurendamiseks. 
 

Mõistel "naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine" on mitu määratlust. Näitena vaadake neist 
kolme, mille pakuvad erinevad mittetulundusühingud: 
 
"CARE määratleb naiste majanduslikku mõjuvõimu kui protsessi, mille käigus naised suurendavad oma 
õigust majanduslikele ressurssidele ja võimule, et teha otsuseid, mis toovad kasu neile endale, nende 
peredele ja kogukondadele." (1) 
 
"Bill & Melinda Gatesi sihtasutus määratleb naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise kui 
ümberkujundamisprotsessi, mis aitab naistel ja tüdrukutel liikuda piiratud võimu, hääle ja 
valikuvõimaluste asemel kodus ja majanduses oskuste, ressursside ja võimaluste poole, mis on 
vajalikud turgudel võrdseks konkureerimiseks. samuti agentuur, mis kontrollib majanduslikku kasu ja 
saab sellest kasu. (2) 
 
"OXFAM defineerib naiste majanduslikku mõjuvõimu kui olukorda, kus naistel on õigus kontrollida 
ressursse, vara, sissetulekut ja oma aega ja saada neist kasu ning kui neil on võimalus riske juhtida 
ning oma majanduslikku seisundit ja heaolu parandada." (3) 
 
Neid määratlusi lugedes saame tuvastada olulised ristumiskohad, mis määratlevad elektri- ja 
elektroonikaseadmete jäätmete mõistmise peamised kriteeriumid: otsustusõigus , juurdepääs 
ressurssidele ja majanduslik kasu . 
 

Küsimusele, miks naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamist toetada ja sellesse investeerida, saab 
hõlpsasti vastata, kui vaadata üldist konteksti ja numbreid, nii globaalselt kui ka Euroopa tasandil. 
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Ülemaailmselt on naiste osalus tööturul väiksem kui meestel. ILO statistika järgi (4, lk 7) oli 2018. aastal 
sooline lõhe tööjõus osalemises maailmas 26,5% (75,0% mehi ja 48,5% naisi). Põhja-, Lõuna- ja Lääne-
Euroopas on sooline lõhe tööturul osalemises oli 11,9% (63,4% mehi ja 51,6% naisi) ja Ida-Euroopas 
15,2% (67,0% mehi ja 51,8% naisi). 
 
Vastavalt UN Women: faktid ja arvud: majanduslik mõjuvõimu suurendamine (5) näitab olukord 
töömaailmas üleilmselt selgelt, et naised kannatavad tööturul ebasoodsas olukorras . Allpool võtame 
kokku peamised faktid ja näitame statistilisi andmeid (keskendudes Euroopa kontekstile), 
illustreerides järgmisi väiteid: 
 

● Naised osalevad tööturul väiksema tõenäosusega kui mehed, nad on üleesindatud osalise 
tööajaga töökohtadel, mitteametlikul ja haavatavamal töökohal ning mõnes riigis on neid 
seaduslikult diskrimineeritud. 
UN Womeni kogutud andmete kohaselt on 25–54-aastaste naiste tööjõus osalemise määr 
63%, meeste puhul aga 94%. Ülemaailmses vaates on enam kui 2,7 miljardil naisel seadusega 
piiratud võimalus valida meestega sama tööd. 

● Naised jäävad suurema tõenäosusega töötuks kui mehed 
Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni statistika (4) näitab, et kogu maailmas ulatus 2018. aastal 
meeste töötuse määr 5,2% ja naiste puhul 6,0%. Prognoos näitab suhteliselt stabiilset trendi 
aastani 2021. EUROSTATi andmetel (6) oli 2018. aastal ELis meeste töötuse määr 6,6% ja naiste 
7,1%. 

● Naistele makstakse vähem palka kui meestele 
Nn sooline palgalõhe näitab naiste ja meeste keskmise brutotunnipalga suhtelist erinevust. 
EUROSTATi andmetel (7) teenisid naised ELis 2017. aastal keskmiselt 16% vähem tunnis kui 
mehed. Liikmesriikide vahel on märkimisväärne erinevus. Suurimad soolised palgalõhed on 
Eestis (25,6%), Tšehhis (21,1%) ja Saksamaal (21,0%). Kõige madalamad soolised palgalõhed 
on Rumeenias (3,5%), Luksemburgis (5,0%) ja Itaalias (5,0%). Areng on väga aeglane, 
vähenedes viimase 7 aasta jooksul vaid 1%. Eurostati andmetel teenivad prantslannad 
keskmiselt 15,5% vähem kui mehed. Näiteks 2020. aastal asusid prantslannad palkade 
ebavõrdsuse tõttu 4. novembrist kuni aasta lõpuni „tasustamata“ töötama. 

● Naistel on vähem tõenäoline juurdepääs sotsiaalkaitsele ja finantsteenustele 
Sooline ebavõrdsus tööturul vähendab juurdepääsu tööhõive kaudu omandatud 
sotsiaalkaitsele, nagu pensionid, töötushüvitised või rasedus- ja sünnituskaitse. Madalamad 
palgad vähendavad juurdepääsu finantskapitalile. 

● Naistel ei ole võimalik saavutada kõrgeimaid juhtpositsioone 
Naised seisavad silmitsi ka muude takistustega, nagu nn klaaslagi, mida kasutatakse hierarhias 
kõrgete positsioonide saavutamise takistuste metafoorina. Ainult 5% Fortune 500 
tegevjuhtidest on naised. 

● Naised vastutavad ebaproportsionaalselt palju hooldustöö eest, mida ei tasustata ja mida 
ei tunnustata 
Tasustamata hooldustöö jääb tunnustamata, kuigi see on majanduse toimimise seisukohalt 
oluline. UN Womeni (5) andmetel kulutavad naised tasustamata hooldustööle ligikaudu 2,5 
korda rohkem aega kui mehed. Pealegi, kui naiste tasustamata tööle määrata rahaline väärtus, 
moodustaks see 10–39% SKTst. 

● Naistel on väiksem tõenäosus saada ettevõtjaks 
40% majandustest moodustab naiste varajases staadiumis ettevõtlusaktiivsus (see tähendab, 
et nad on alles alustav ettevõtja või ettevõtte omanik) meeste omast poole või vähem (8). 

 
 

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures#notes
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Kui kogutakse toetust naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamiseks, on kasulik tõestada selle 
positiivset majanduslikku ja ühiskondlikku mõju. On olemas palju uuringuid (vt viiteid), mis 
tunnistavad naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise panust üldisesse majanduslikku ja 
sotsiaalsesse heaolusse. 
 
Nende leiud näitavad, et naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine: 

● toetab meeste ja naiste võrdõiguslikkust majanduses osalemise osas; 
● aitab vähendada soolist palgalõhet ning meeste ja naiste tööhõivelõhet; 
● võimaldab realiseerida naiste sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali; 
● muudab juurdepääsu kapitalile ja finantsteenustele naistele taskukohaseks; 
● ergutab uusi ettevõtteid ja toetab kohalikku majandust , tõstab majanduse tootlikkust ja 

suurendab majanduse mitmekesistamist ; 
● mõjutab kaudselt kogu naise elukvaliteeti (leibkonna sissetulekute suurenemise, parema 

tervishoiu, parema toitumise, pereplaneerimise, heaolu suurenemise, laste haridusse 
tehtavate suuremate investeeringute jms kaudu), kogukondi ja ühiskonda (maksude kaudu, 
sotsiaalkindlustusmakse ja ravikindlustuse kättesaadavus); 

● seab tee vaesuse vähendamiseks ; 
● toetab piisavaid töötingimusi (õiglase palga, ohutute töötingimuste ning seksuaalse ja soolise 

vägivalla ennetamise kaudu). 
 

Naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise peamisteks eeldusteks peetakse laia valikut 
vahendeid. Kuid globaalselt on nende rakendamisel tohutu erinevus. Üldiselt on järgmised vahendid 
elektroonikaromude toetamisel osutunud tõhusaks. 
 

● Võimaldada naistel teha iseseisvaid otsuseid (luues tingimused, mis on vabad soopõhistest 
juriidilistest piirangutest, vabad vägivallaga ähvardamisest jne) 

● Pidage avatud arutelusid sotsiaalsete normide muudatuste üle (arutlege sooga seotud 
jäikade sotsiaalsete normide, eelarvamuste ja stereotüüpide proovile panemise üle, nagu " 
naised peaksid hoolitsema majapidamise ja laste eest, mehed aga hoolitsema perede eest ja 
tööturul töötama ") 

● Juurdepääs haridusele ja koolitusele (tüdrukute ja noorte naiste võrdne juurdepääs koolidele 
ja ülikoolidele, ettevõtlusharidus, finants- ja majandusalane kirjaoskus, kutseharidus, oskuste 
täiendamine ja ümberostmine, tehnoloogiline ja digitaalne koolitus, et pidada sammu 
töökoha muutustega jne) 

● Juurdepääs sissetulekule ning korralikud ja paindlikud töövõimalused (naistele tingimuste 
loomine tööturule integreerumiseks) 

● Juurdepääs lapsehoiutoetusele (taskukohased lastehoiuasutused, alternatiivsete 
lapsehoiuvormide loomine, kogukonna vastastikune toetus jne). Näiteks Tšehhi Vabariigis 
pakutakse eelkooliealistele lastele riiklikku hooldust, mille tasud katavad enamasti vaid 
põhikulud. Avaliku taristu puudumise tõttu saab avaliku sektori poolt tunnustatud ja osaliselt 
rahastatavat lastehoidu pakkuda ka alternatiivsel kujul pärast kõigi kriteeriumide ja nõuete 
täitmist). 
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● Kaasavad väärtusahelad (väikeettevõtetele soodsate tingimuste loomine, et aidata neil viia 
toode/teenus alates selle disainist ja valmistamisest klientideni – nt seada prioriteediks ja 
edendada väikeettevõtjaid ja kohalikku majandust, pakkuda koolitusi soolise võrdõiguslikkuse 
alase teadlikkuse alal kohalikul või omavalitsuse tasandil, harida tarbijad jne). 

● Töökoha võrdõiguslikkust edendavad poliitikad (mitmekesisuse ja kaasamise poliitika 
rakendamise toetamine töökohal. Näiteks lõi Euroopa Komisjon ELi mitmekesisuse hartade 
platvormi, kus valitsusvälised organisatsioonid, avalik-õiguslikud asutused, eraettevõtted jne 
saavad kohtuda, arutleda ja kogemusi vahetada). 

● Juurdepääs finantsteenustele (nt laenud, juurdepääs pangakontodele, madalad/puuduvad 
laenuintressid). 

● Naiste ettevõtluse toetamine (hariduse, võrgustike loomise, võrdse juurdepääsu kapitalile, 
ärivõrgustike jne kaudu). 

● Meeste stiimulid võtta osa lapse- ja perehooldusest üle ( nt Saksamaal saavad mõlemad 
vanemad koos iga lapse eest 14 kuuks vanemaraha, selle aja saab jagada vanemate vahel 
valikuliselt. Kuna enamasti kipuvad naised selle võimaluse kasutamiseks peab 14 kuust kaks 
olema teisel vanemal (enamasti isal), vastasel juhul aeguvad. 

 

Naiste majandusliku mõjuvõimu mõjutamiseks on erinevad vahendid ja võimalused: 

1. Naised ise 
● hariduse ja täiendõppe võimaluste kasutamise kaudu; 
● kõrgemat palka küsides; 
● korraldades oma pereelu töö- ja eraelu tasakaalu võimaldaval viisil, kaasates isasid 

perehooldustöösse; 
● võrgustike luues, üksteist toetades ja reklaamides; 
● asutades oma ettevõtteid ja asudes ettevõtjaks. 

2. Abikaasad ja isad, meeskolleegid 
● võttes üle nende õiglase osa perehooldustööst; 
● toetades naistele õiglast ja võrdset tasu. 

3. Tööandjad 
● mitte diskrimineerima naisi oma palgapoliitikas; 
● pakkudes meestele ja naistele osalise tööajaga tööd; 
● pakkudes paindlikke töötingimusi; 
● pakkudes ettevõtetes lastehoidu. 

4. Ametiühingud 
● toetades selgesõnaliselt madala sissetulekuga rühmi ja osalise tööajaga töötajaid; 
● propageerides lühemat iganädalast tööaega ning head töö- ja eraelu tasakaalu kõigile. 

5. Osariik 
● kaotades diskrimineerivad seadused; 
● kehtestades seadused, mis soosivad ja toetavad naisi piirkondades, kus nad on 

struktuuriliselt ebasoodsas olukorras; 
● osaledes aktiivselt sooliste eeskujude muutmises; 
● kehtestades seadused, mis sunnivad tööandjaid mitte diskrimineerima ja eelistama 

peresõbralikku poliitikat ettevõtetes; 

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/eu-platform-diversity-charters_en#theeuplatformofdiversitycharters
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/tackling-discrimination/diversity-management/eu-platform-diversity-charters_en#theeuplatformofdiversitycharters
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● pakkudes infrastruktuuri, nagu laste- ja vanurite hooldus ; 
● tegutsedes naistele heade töötingimustega tööandjana. 

 
Nii erinevad majanduskoolid kui ka erinevate poliitiliste vaadetega inimesed eelistavad erinevaid 
lähenemisviise. Peamisi erinevusi illustreerivad kõige paremini kaks järgmist lähenemisviisi: 
 

Neoklassikalise lähenemisviisi kohaselt toob liberaliseerimine kaasa suurema kasu naistele, peamiselt 
soolise palga- ja tööhõivelõhe vähendamise osas. Neoliberaalne lähenemine näeb soolist 
võrdõiguslikkust ja eriti naiste mõjuvõimu suurendamist vahendina majandusarengu ja sotsiaalse 
õigluse edendamiseks. Sellest vaatenurgast lähtudes peaksid naised ise olema peamised muutuste 
tegijad ja võrdõiguslikkust tuleks teostada üksikisiku tasandil. Riigi ülesanne on vältida naiste 
seaduslikku diskrimineerimist ja tagada neile võrdne juurdepääs haridusele, rõhutades samal ajal turu 
liberaliseerimist. 
 

Feministlik lähenemine seab naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise keskmesse ja näeb 
praegust majandusmudelit halvasti toimivana. Sooline ebavõrdsus on otseselt seotud majandusliku 
ebavõrdsusega. Sel põhjusel nõuavad feministlikud majandusteadlased majandusmudelite põhjalikku 
muutmist, mis tooks kõigi jaoks võrdsuse. Selle seisukoha järgi on vaja hakata rohkem tähelepanu 
pöörama õiguslikele raamistikele, tööõigustele, inimväärsele tööle, hooldusmajandusele ja teistele 
naiste majanduslikku mõjuvõimu toetavatele valdkondadele. 
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Naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine on oluline ülemaailmse haardega teema. Paljud 
valitsused mõistavad selle potentsiaali nii riigi kui ka kohaliku majanduse kasvatamisel. Altpoolt leiate 
lisateavet nii rahvusvaheliste kui ka Euroopa raamistike kohta, mis määratlevad strateegilised 
eesmärgid ja tegevused naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamiseks. 
 

● Säästva arengu tegevuskava aastani 2030 (Ühendrahvad) 
Naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine on üks vahendeid säästva arengu eesmärkide 
saavutamise toetamiseks . See puudutab eelkõige eesmärki 5 (sooline võrdõiguslikkus) ja 
eesmärki 8 ( inimväärne töö ja majanduskasv). 

● ÜRO peasekretäri kõrgetasemeline naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise paneel , 
Ärge jätke kedagi maha: üleskutse soolise võrdõiguslikkuse ja naiste majandusliku mõjuvõimu 
suurendamiseks (2016) 
Raportis rõhutatakse makromajanduspoliitika ja õiguslike vahendite kujundamise tähtsust, et 
toetada kaasavat majanduskasvu ja naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamist. 

 

● Soolise võrdõiguslikkuse strateegiline kaasamine 2016-2019 
Euroopa Komisjoni strateegiline dokument Meeste ja naiste võrdõiguslikkuse edendamise 
prioriteetide ja põhitegevuse määratlemine. 

● Euroopa Nõukogu soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2018–2023 
Euroopa Nõukogu strateegiline dokument Soolise võrdõiguslikkuse toetamise eesmärkide ja 
strateegiliste eesmärkide määratlemine. 

 
 

Oma ettevõtte asutamine võib olla üks võimsamaid vahendeid naiste majandusliku mõjuvõimu 
suurendamiseks. Vaatamata sellele on naistest väiksem tõenäosus saada ettevõtjaks kui meestel. On 
olemas pikk nimekiri teguritest, mis loovad naistele ettevõtlusega alustamisel takistusi või piiranguid, 
nagu need, mida mainiti eelmises tekstis. 
 
Siiski on palju olemasolevaid tööriistu, algatusi ja edukaid projekte, mis võivad olla inspiratsiooniks, et 
ühendada ja inspireerida rohkem naisi ettevõtjaks saama ning anda peamistele otsustajatele veelgi 
rohkem tõenduspõhiseid andmeid selle kohta, kuidas naisettevõtlus võib potentsiaalselt kaasa aidata 
majandusele ja sotsiaalne heaolu. 
 

https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
https://www.empowerwomen.org/-/media/files/un%20women/empowerwomen/resources/hlp%20briefs/unhlp%20full%20report.pdf?la=en
https://www.empowerwomen.org/-/media/files/un%20women/empowerwomen/resources/hlp%20briefs/unhlp%20full%20report.pdf?la=en
https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/strategic_engagement_for_gender_equality_en.pdf
https://rm.coe.int/strategy-en-2018-2023/16807b58eb
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Millised on kõige huvitavamad leiud naiste ülemaailmse ettevõtluse kohta? 
Global Entrepreneurship Monitor analüüsis naiste osalemist ettevõtluskäitumises 59 majanduses ning 
järeldused on kokku võetud 2018/2019 naiste ettevõtluse aruandes (9). 
 

● Kogu ettevõtlusaktiivsus (TEA) täiskasvanud tööealise elanikkonna (18–64-aastased) seas on 
maailmas 10,2% naistest. 

● Naiste kõrgeim TEA määr on Sahara-taguses Aafrikas (21,8%) ja Ladina-Ameerikas (17,3%), 
samas kui madalaimad määrad on Euroopas (6%) ning Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (MENA) 
piirkondades. 9%). Seevastu MENA piirkondades on naiste ettevõtluskavatsuste määr kõrgeim 
(36,6%). 

● Naiste ettevõtlusaktiivsus on meestega võrdne või kõrgem üheksas riigis: Angola, Ecuador, 
Indoneesia, Kasahstan, Madagaskar, Panama, Katar, Tai ja Vietnam. 

● Kõrgema sissetulekuga riikide naistel on vähem kavatsusi ettevõtlusega alustada kui 
madalama sissetulekuga riikide naistel, kusjuures Euroopas on see näitaja madalaim (8,5%). 

● Ettevõtluse lõpetamise määr on kõrgeim madala sissetulekuga riikides (~5%), kõrgeim on 
Sahara-taguses Aafrikas (10,1%) ja madalaim Euroopas (1,4%). 

● Ettevõtlustegevuses osalemise määr on kõrgeim 25-34-aastaste ja 35-44-aastaste naiste seas 
ning tõuseb koos kõrgema haridustasemega. 

● Ülemaailmselt töötab 36,4% naistest üksikettevõtjatena ilma kaasasutajate või töötajateta. 
Üle 20 töötaja on vaid 2,5% naisettevõtjatest. 

● Ülemaailmselt on 53,4% naiste ettevõtlusest hulgi-/jaekaubanduses ning naised tegutsevad 
enamasti valitsuse/tervishoiu/hariduse ja sotsiaalteenuste valdkonnas. Kõrge sissetulekuga 
riigid näitavad aga vastupidist suundumust ning naised tegutsevad peamiselt finants-, kutse- 
ja klienditeeninduses. 

● Naised teatavad, et neil on meestest madalam enesekindlus ettevõtlusega alustamise osas. 
 
Kriitiline diskursus, mis põhineb vajadusel kajastada üldist konteksti 
Teisest küljest tuleb mainida, et ettevõtluse toetamist ei saa käsitleda naiste majandusliku mõjuvõimu 
suurendamise võimsa vahendina ilma kogu ühiskondlikku konteksti arvestamata. 
 
Näiteks Saksamaal 2000. aasta algusaastatel edendas valitsus üksikettevõtlust, vähendades samal ajal 
töötajatele tagatud õigusi. See tõi kaasa töötajate ebakindlamate positsioonide ja ebakindlate 
töötingimuste sagenemise. Seetõttu tuleb iga naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise vahendit 
hinnata individuaalselt, võttes arvesse üldist riigispetsiifilist olukorda ja kasutusele võetud poliitikat. 
 
 
  

https://www.gemconsortium.org/report/gem-20182019-womens-entrepreneurship-report
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Kui soovite rohkem teada saada naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise kohta ja olla kursis 
selle valdkonna praeguste arengutega, vaadake järgmisi ressursse: 

● EUROOPA KOMISJON : https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-
women-and-girls_en 

● UN WOMEN : https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-
and-figures 

● OECD : http://www.oecd.org/development/womens-economic-empowerment.htm 
● UNDP : https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-

development/people/gender-equality/women-s-economic-empowerment.html 
● IMF : https://www.imf.org 
● MAJANDUSLIK EBAVÕRDSUS SOOLI: https://ourworldindata.org/economic-inequality-by-

gender#women-often-have-no-control-over-their-personal-earned-income 
 

Naised ja mehed mängivad olemasolevates ühiskondades ja majandustes erinevat rolli. Siiski on 
naistel objektiivsete takistuste tõttu raskusi meestega samadele tööturuvõimalustele juurdepääsul. 
Selle olukorra muutmine on naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamise eesmärk, eriti naistele 
võrdne osalus ja juurdepääs ressurssidele. 
 
Paljud majandusteadlased tunnistavad, et naistele toetavate tingimuste loomine, mis võimaldaksid 
neil saada iseseisvaks ja aktiivseks tööturul, aitab kaasa üldisele majanduskasvule ja heaolule. Seetõttu 
muutub naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamine otsustajate ja poliitikakujundajate 
päevakordades üha olulisemaks teemaks. 
 
Tõeline nihe ei nõua aga mitte ainult süsteemi muutmist poliitikas ja infrastruktuuris, vaid ka meie 
mõtteviisi muutmist. Ilma mehi rohkem laste- ja perehooldusse kaasamata ei ole võimalik muuta 
traditsioonilist pereparadigmat. Pealegi, arvestamata iga kogukonna üldist ajaloolist, ühiskondlikku, 
majanduslikku ja riigispetsiifilist konteksti, ei saa me võtta kasutusele meetmeid, mis viivad tegelikult 
pikaajaliste ja tõhusate muutusteni. 
 
Keerulisemat vaadet soo ja majanduse vahelistele suhetele analüüsib artikkel "Feministlik majandus". 
Kui teil on huvi feministliku paradigma peamiste eelduste kohta ja soolise ebavõrdsuse juurte kohta 
rohkem teada saada, kutsume teid üles lugema seda artiklit, et saada veel üks annus inspiratsiooni. 
 
  

https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_en
https://ec.europa.eu/international-partnerships/topics/empowering-women-and-girls_en
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/economic-empowerment/facts-and-figures
http://www.oecd.org/development/womens-economic-empowerment.htm
https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-development/people/gender-equality/women-s-economic-empowerment.html
https://www.undp.org/content/undp/en/home/2030-agenda-for-sustainable-development/people/gender-equality/women-s-economic-empowerment.html
https://www.imf.org/
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Diskrimineerimine 
Inimeste erinevuste tegemine erinevate tegurite alusel, nagu sugu, rass, vanus, päritolu, värvus, 
seksuaalne sättumus jne. Diskrimineerimine toob kaasa inimeste ebavõrdse või eelarvamusliku 
kohtlemise. 
 
Sooline võrdõiguslikkus 
Võrdse juurdepääsu ressurssidele ja võimalustele riik, olenemata soost. Soolise võrdõiguslikkuse 
indeks kujutab endast liitnäitajat, mis põhineb EL poliitikaraamistikul ning aitab mõõta ja jälgida 
võrdõiguslikkuse edusamme kogu Euroopa Liidus. Praegune soolise võrdõiguslikkuse indeks ELis on 
67,4 100-st (EIGE, 2019). Parimaid tulemusi on näha tervise (88,1 punkti) ja raha (80,4 punkti) 
valdkonnas. Vastupidi, kõige kehvemad tulemused on võimuvaldkonnas (51,9 punkti). 
 
Sooline palgalõhe 
Erinevus meeste ja naiste keskmise tunnipalga vahel. Euroopa Komisjoni andmetel (2017 ) teenivad 
naised Euroopa Liidus rohkem kui 16% vähem kui mehed. Suurimad soolised palgalõhed on Saksamaal 
(20,8%), Tšehhis (21,1%) ja Eestis (25,6%). Madalaimad soolised palgalõhed on Rumeenias (3,5%), 
Luksemburgis (5,0%) ja Itaalias (5,0%). 
 
Kaasav väärtusahel 
Väikeettevõtetele soodsate tingimuste loomine, et aidata neil tuua toode või teenus alates selle 
disainist ja valmistamisest klientideni. Võimalikud viisid kaasavamate väärtusahelate loomiseks on 
järgmised : seada prioriteediks ja edendada väikeettevõtjaid ja kohalikku majandust, pakkuda soolise 
võrdõiguslikkuse alase teadlikkuse alast koolitust kohalikul või omavalitsuse tasandil, harida tarbijaid 
jne. 
 
Tasustamata töö 
Igasugune töö, mis toodab kaupu või teenuseid, kuid mille eest ei maksta otsest tasu. Tasustamata 
tööd esindavad näiteks hooldustööd või majapidamistööd. Tasustamata töö ei ole naiste ja meeste 
vahel võrdselt jaotunud. Euroopa Komisjoni andmetel (2018) puhkavad naised töölt rohkem aega, et 
hoolitseda laste või teiste pereliikmete eest (nt naised veedavad 36 tundi nädalas täiskasvanute, laste 
eest hoolitsemisel ja majapidamistööde tegemisel. Mehed aga keskmiselt 21 tundi päevas nädal 
tasustamata tööd tegemas). 
 
Haavatav tööhõive 
Töö, mis kipub olema ebakindel ja tundlik majanduse kõikumiste suhtes. See viitab palgata 
peretöötajatele ja omal kulul töötajatele. 
 
Naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine (WEE) 
Protsess, mis aitab naistel omandada võimu teha otsuseid, saada juurdepääs vajalikele ressurssidele 
ja saada neist majanduslikku kasu. 
 
Heaolu 
Tervise, õnne ja jõukuse kogemise seisund. Carol Ryffi sõnul on heaolu jaoks kõige olulisemad tegurid 
: enese aktsepteerimine, isiklik kasv, elueesmärk, keskkonna valdamine, autonoomia ja positiivsed 
suhted teistega. Majandusliku jõu tunnetamine aitab neid tegureid tugevdada. 
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Tegevuse 
pealkiri 

Aita Janel saada edukaks ettevõtjaks! 

Ülevaade Järgmine harjutuste komplekt pakub struktureeritud töötoa stsenaariumi, mille 
saate rakendada 4 tunni jooksul. Kuna naisettevõtlus võib olla üks võimsamaid 
vahendeid naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamiseks, valisime selle teema 
hariva osa keskseks ideeks. 
 
Esiteks peaksid osalejad tutvuma artikli sisuga, kuna harjutused tulenevad selles 
sisalduvast teabest. Töötoa stsenaarium juhatab osalejad samm-sammult läbi 
ettevõtlusidee arendamise. Osalejad tutvuvad Jane'i ja tema perega ning aitavad 
Jane'il kogu töötoa vältel arendada äriideed, et omandada praktilisi oskusi, mida 
nad saaksid kasutada oma ettevõtlustegevuses või ettevõtluse kui naiste 
majandusliku mõjuvõimu suurendamise vahendi paremaks mõistmiseks. 

Eesmärgid ● teadvustada osalejatele takistusi ja piiranguid, millega naised ettevõtjaks 
hakkamisel kokku puutuvad, ning leida strateegiaid nende ületamiseks; 

● anda osalejatele uusi oskusi ja teadmisi, mis hõlbustavad äriidee 
arendamist 

● parandada osalejate analüüsi- ja esinemisoskust 

Materjalid ● Töölehed 
● Pabertahvel, markerid, post-it 
● lõpuks esitlustarkvaraga arvutid 

Aeg 1/ Jäämurdja (10 min.) 
2/ Töötoa sissejuhatus: eesmärgid ja oodatavad tulemused (10 min.) 
3/ Tutvuge Jane'iga!: rühmades lugemine (10 min.) 
4/ Kolm sammu eduni 

● Tule välja äriidee (30 min.) 
● Kaardista keskkond: mikro- ja makrofaktorid (30 min.) 
● Paku väärtust oma kliendile: oma klient (30 min), väärtuspakkumine (30 

min.) 
5/ Esitage oma äriideed (60 min.) 
6/ Peegeldus (30 min) 

Grupi suurus 6-20 osalejat 

Juhised 
treeneritele 

  

1. Esmalt tutvustage osalejatele teemat ja selgitage neile töötoa üldist ideed 
- aidata Jane'il saada edukaks ettevõtjaks. 

2. Jagage osalejad 3-5-liikmelistesse rühmadesse. 
3. Laske osalejatel tutvustust lugeda ja Jane'i ja tema olukorraga kurssi viia. 
4. Järgige konkreetsete harjutuste kohta allpool kirjutatud juhiseid. 

Arutelu ja 
hindamine 

Laske vähemalt 30 min. lõplikuks aruteluks ja järelemõtlemiseks. Järgige viimases 
osas kirjutatud juhiseid ja küsimusi. 
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Näpunäiteid 
treeneritele 

Väljakutsed, mis võivad tekkida: 

Osalejatel võivad teemaga seotud teadmised ja oskused olla erineval tasemel. 
Seetõttu on soovitatav seda eelnevalt hinnata ja veenduda, et rühmad jagunevad 
vastavalt (paarige kogenumad vähem kogenud osalejatega). 

Märge: 

 Lisateavet leiate aadressilt http://economic-literacy.eu 
  

 
JÄÄMURDJA 
Aeg: 10 min. 
Juhised: Laske osalejatel öelda enda kohta 3 asja (kaks tõde ja üks vale) ja laske teistel osalejatel 
arvata, milline neist on vale. 
 
SISSEJUHATUS 
Aeg: 10 min. 
Juhised: Selgitage osalejatele, millised on töötoa peamised eesmärgid ning milliseid teadmisi ja oskusi 
neilt oodatakse. 
Üks võimsamaid vahendeid naiste majandusliku mõjuvõimu suurendamiseks on oma ettevõtte 
loomine. Nagu me juba teame, on naistel väiksem tõenäosus saada ettevõtjaks kui meestel. Naised 
peavad ettevõtjana edu saavutamiseks ületama palju väljakutseid. Olulised edutegurid on järgmised: 

● tundma keskkonda, milles elatakse, ja määratlema peamised käsutuses/vajalikud ressursid; 
● tea, kes on sinu klient, millised on tema vajadused; 
● luua oma kliendile väärtust. 

Selles töötoas saadad Jane'i, kes soovib alustada oma äri. Õpid teda ja tema perekonda paremini 
tundma. Koos otsustate kindla äriidee üle, mis võib aidata tal tagada oma perele püsiva sissetuleku. 
 
KOHTU JANE! 
Aeg: 10 min. 
Juhised: Jagage osalejad rühmadesse ja laske neil lugeda järgmine tekst. Saate teksti ette valmistada 
töölehena, et see oleks kõigil rühmadel käepärast. 

● Jane on 32-aastane kahe lapse ema - Sarah (3 aastat) ja Matthias (1 aastat). Tal on kõrgharidus 
inglise keele õpetamise alal. Enne laste saamist õpetas ta Praha kesklinnas asuvas keskkoolis. 

● Jane abikaasa Abdik on pärit Saudi Araabiast, kus elab tema pere, ta on moslem ja töötab 
reisibüroos. Jane vanemad elavad neist kaugel maal ja neil pole Jane'iga lähedasi suhteid, kuna 
nad ei nõustunud tema elukaaslase valikuga. 

● Jane elab koos abikaasa Abdikuga Praha äärelinnas väikeses aiaga majas. Saadaval on ainult 
üks lasteaed, kuid lasteaed on täis. Pärast esimese lapse sündi lõpetas Jane töötamise ning 
hoolitseb laste ja majapidamise eest. Siiski oli ta alati uudishimulik inimene ja armastas uusi 
asju õppida. Lapsehoolduspuhkusel olles õppis ta veebilehti looma ning osales ka 
veebiturunduse kursusel. Ta teab, et endisele õpetajatööle poleks võimalik naasta, kuna 
eralastehoid on kallis ja tema endine tööandja ei pakkunud osalise tööajaga ega kodust tööd. 
Sel põhjusel mõtleb Jane oma ettevõtte loomisele, kuid ta pole kindel, mida ta võiks pakkuda, 
mida potentsiaalsed kliendid võiksid soovida. 

● Kahjuks kaotas Abdik COVID-19 pandeemia tõttu töö ja pere on praegu püsiva sissetulekuta. 
Abdik on tööhõiveametis arvel ja saab 500 eurot kuus. Jane'il on endiselt riigilt 
lapsehoolduspuhkuse rahaline panus, mis on 400 eurot kuus. Pere igakuised kulud on 800 EUR 
ringis kuus. 

http://economic-literacy.eu/
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AITA JANEL TULEDA KINDEL ÄRIIDEE 
● Jane otsustas, et praegu on õige hetk riskida ja oma äri alustada. Ta säästis umbes 3000 eurot, 

mida kavatses kasutada oma äritegevuseks ja auto utiliseerimiseks. Ta oskab keeli õpetada ja 
on inglise keelega suurepärane, omandas praktilisi oskusi turunduse ja veebidisaini alal. Ta 
tunneb huvi ka tervislike eluviiside, upcycling’i ja käsitööna valminud ehete vastu. Lisaks on ta 
sertifitseeritud joogaõpetaja. 

 
KOLM SAMMU EDUKS 
 
1. SAMM – TULGE ÄRIIDEE VÄLJA 
Nüüd teate Jane'i ja tema elusituatsiooni kohta palju teavet. Te juba teate, millised ressursid Janel on 
(haridus, kogemused, rahalised vahendid, materiaalsed ressursid nagu maja, auto jne) ja millises 
keskkonnas ta elab (Praha eeslinnad, Tšehhi Vabariigi poliitiline ja majanduslik keskus. Praegu on 
majandus võitleb COVID-19 pandeemia tagajärgedega). 
 
ÄRIIDEE POOL 
Aeg: 30 min. 
Juhised: laske osalejatel töötada rühmades ja määratleda äriidee, tuginedes teabele, mida nad teavad 
Jane'i ning tema oskuste ja ressursside kohta. 
Millise äriidee sa Janele välja pakuksid? Tulge välja oma ideedega või valige ideekogumi hulgast. 
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Kirjuta üles: 
Äriidee on: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
.………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. ..……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. ..……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. ..……………………………….. 
Tooted/teenused on: …………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………. ..……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. ..……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. ..……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………. ..……………………………….. 
 
2. SAMM – KAARDISTA KESKKOND 
Aeg: 30 min.: 15 min. arutelu rühmades / 15 min. debriifing koos järelküsimustega 
Juhised: Laske osalejatel rühmades arutada, millised on need olulised tegurid, mis võivad valitud 
äriidee õnnestumist aidata või takistada. 
Nüüd teate Jane'i ja tema elusituatsiooni kohta palju teavet. Altpoolt leiate kaks mõttekaarti mitmete 
mikro- ja makroolukordade teguritega. Arutage, kas ja kuidas need tegurid võivad Jane'i äri edu või 
ebaõnnestumist mõjutada. 
Järelküsimused: 
1/ Milliseid tegureid peate valitud äriidee potentsiaalset edu kõige enam mõjutama? 
2/ Milliseid ettevaatusabinõusid/leevendusstrateegiaid soovitaksite nende teguritega seotud riskide 
ennetamiseks? 
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3. SAMM – PAKU OMA KLIENDILE VÄÄRTUS 
Olete juba keskkonna kaardistanud ja nüüd olete paremini valmis tulema välja äriideega, millel võib 
olla edupotentsiaali. 
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SINU KLIENT  
Aeg: 30 min 
Juhised: Juhendage osalejaid läbi Kliendi ja tema profiili määratlemise. 
Nüüd on teil selge äriidee ja see, milliseid tooteid või teenuseid kavatsete pakkuda. Järgmine oluline 
samm on oma kliendi määratlemine? 
 
Ülesanne: Kujutle oma klienti inimesena, kellel on tema enda elu, vajadused, huvid, harjumused ja 
soovid. Proovige oma tüüpilist klienti võimalikult üksikasjalikult kirjeldada. Kasutage allolevat tabelit: 
 

1/ Vanus: …………………………………………………………………………………………………………………….. ......... 
2/ Sugu: ………………………………………………………………………………………………………………….. ... ... 
3/ Haridus: ………………………………………………………………………………………………………………………… …… 
4/ Elukutse: …………………………………………………………………………………………………………………….. . 
5/ Sissetulek: ………………………………………………………………………………………………………………………. . 
6/ Perekondlik staatus: ………………………………………………………………………………………………………………. 
7/ Huvid ja hobid: ……………………………………………………………………………………………………………………… 
.………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………… …………… 
8/ Harjumused: ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 
……………………………… 
9/ Kogukond: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… 
10/ Probleemid ja vajadused: 
………………………………………………………………………………………………………………….. ……………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… 
11/ Soovid, unistused, eesmärgid: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………… 
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VÄÄRTUSPAKKUMINE 
Aeg: 30 min 
Juhised: 
Nüüd tunnete oma klienti paremini. Sa tead, kuidas ta elab, millised on tema probleemid, vajadused 
ja soovid. Kliendi ligimeelitamiseks peate oma pakutavate toodete või teenustega talle väärtust 
looma. 
 
Järgmised küsimused aitavad teil väärtuspakkumist määratleda: 
1/ Milliste probleemide/väljakutsetega teie klient igapäevaelus kokku puutub? (tööl, kodus) Mis paneb 
nad end halvasti tundma, ärritab, kardab või pettunud on? Millest teie klient puudu on? 
2/ Millest teie klient unistab? Mis teeks ta õnnelikuks? 
3/ Milliseid emotsionaalseid vajadusi soovib teie klient rahuldada? Kuidas teie klient end tunda tahab? 
4/ Kuidas soovib teie klient, et teised teda tajuksid? Kas tema jaoks on oluline sotsiaalne staatus, hea 
välimus või võim? 
5/ Mis muudaks teie kliendi elu või töö lihtsamaks? 
6/ Millist kokkuhoidu hindaks teie klient aja, vaeva, raha jne osas? 
7/ Mis on teie kliendi jaoks oluline? (hind, kvaliteet, saadavus, disain, garantii, madal risk, eriomadused 
jne) 
 
Määratlege oma väärtuspakkumine: 
MEIE (tooted ja teenused) 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 
……………………… 
ABI (klient) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 
……………………… 
KES TAHAB (vajadused, probleemid, soovid) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 
……………………… 
BY (väärtuspakkumine) 
…………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… ………… 
……………………… 
 
ESITAGE OMA ÄRIIDEE 
Aeg: 60 min 
Juhised: Selgitage osalejatele, mis on "väljak" ja juhendage neid rühmades oma väljakute 
ettevalmistamisel. Laske neil rühmades ette valmistada esitlus, vastates põhiküsimustele. Saate 
lubada osalejatel kasutada esitlustarkvara ja valmistada ette slaide (max 5). Ettevalmistusfaas peaks 
kestma max. 30 min. + esitlus 30 min. (max 2 min. pitch) 
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Nüüd teate, milliseid tooteid ja teenuseid pakute, kes on teie klient, millised on tema vajadused ja 
millist väärtust pakute. On aeg esitleda oma äriideed või nagu me ütleme “pitch”. Teil on 
maksimaalselt 2 minutit aega, et veenda meid oma äriidee ainulaadsuses. Valmistage oma esitlus 
rühmades ette, leides vastused järgmistele küsimustele: 

1. PROBLEEM – Mis on probleem/väljakutse/vajadus, mida oma toote või teenusega lahendate? 
2. LAHENDUS – Millist lahendust pakute probleemi lahendamiseks/vajaduse rahuldamiseks? 

Millist väärtust pakute kliendile? 
3. TURG – kes on teie klient? Kellele te sihite? 
4. UNIKAALsus – Kuidas eristute konkurentidest? 

 
PEEGELDA 
Aeg: 30 min. 
Juhised: Juhendage osalejaid läbi viimase mõtiskluse. Võite joonistada pabertahvlile puu ja panna 
sinna tühjad post-it, mis tähistavad "teadmiste õunu". Paluge kõigil osalejatel korjata paar õuna (post-
it) ja kirjutada vastused järgmistele küsimustele: 
 
Juhtumianalüüsi refleksioon 

● Milliseid järgmisi samme pakuksite Jane'ile välja, et tema äriidee õnnestuks? 
● Mis sa arvad, kuidas Jane oma ettevõtte loomine muudab tema pereelu? 

 
Isikliku kasu peegeldus 

● Milliseid uusi teadmisi ja oskusi selles töötoas õppisite? 
● Mis teile kõige rohkem meeldis? 
● Mis oli teie jaoks raske? 
● Kuidas kavatsete saadud teadmisi kasutada? 
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1/ Milline väide vastab tõele? 
a/ Naised on juhtivatel kohtadel üleesindatud. 
b/ Naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine (WEE) suurendab soolist palgalõhet. 
c/ Juurdepääs lapsehooldustoetusele mõjutab naiste juurdepääsu tööturule. 
 
2/ Milline järgmistest vahenditest toetab naiste majanduslikku mõjuvõimu suurendamist? 
a/ Jäik tööaeg 
b/ Juurdepääs finantsteenustele 
c/ Kõrged intressimäärad 
 
3/ Milline alltoodud väidetest on valed? 
a/ Riik saab elektroonikaromude tekkele positiivselt kaasa aidata, kaotades diskrimineerivad 
seadused. 
b/ Ametiühingud saavad elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmetele positiivselt kaasa aidata, 
propageerides kõrge sissetulekuga rühmi. 
c/ Tööandjad saavad elektroonikaromude tekkele positiivselt kaasa aidata, pakkudes naistele 
kaugtööd. 
 
4/ Millised on soolise võrdõiguslikkusega seotud võtmesõnad? 
a/ heaolu, jätkusuutlikkus, juurdepääs 
b/ tasustamata töö, limiidid, raha 
c/ tootlikkus, määr, diskrimineerimine 
 
5/ Millised järgmistest teguritest aitavad kaasa heaolule? 
a/ laenud ja kulutused 
b/ võlad ja investeeringud 
c/ tervis ja heaolu 
 
6/ Milliseid ressursse on vaja äriidee toetamiseks? 
a/ kapital 
b/ majanduse kõikumine 
c/ võrdõiguslikkuse indeksi langus 
 
7/ Millised on ettevõtluskeskkonda loovad mikrotegurid? 
a/ kool ja sotsiaalsüsteem 
b/ haridus, kogemus ja sotsiaalne staatus 
c/ keskkonna- ja kliimakriis 
 
8/ Millised järgmistest on ettevõtluskeskkonda loovad makrotegurid? 
a/ sugu ja vanus 
b/ pere ja lapsed 
c/ demograafia ja tööhõive 
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9/ Milline alljärgnev väide on vale? 
a/ Ettevõtte edu määrav tegur on see, kas kliendile antakse väärtust. 
b/ Teenused on uuenduslikumad kui kaasavate väärtusahelate tooted. 
c/ Hea pitch peaks kirjeldama probleemi, lahendust, turgu ja äriidee unikaalsust. 
 
10/ Millised järgmistest teguritest on kliendi vajaduste väljaselgitamisel kõige kasulikumad? 
a/ kasv ja majanduslangus 
b/ harjumused ja sissetulek 
c/ pangandussüsteem 
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Naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine: 
 
võib avaldada positiivset mõju vaesuse vähendamisele. 
suurendab ebavõrdsust maailmamajanduste vahel. 
aitab luua paindlikumaid töötingimusi. 
aitab positiivselt kaasa soolise palgalõhe vähendamisele. 
aitab kaasa väärtuspakkumise vähenemisele. 
jätab hooldustöö tunnustamata. 
mõjutab sotsiaalset heaolu. 
lõpetab arutelu sotsiaalse normi muutmise kohta. 
vähendab laene. 
toetab juurdepääsu lastehoiule. 
tõstab majanduslikku tootlikkust. 
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1. Tasustamata töö jaguneb võrdselt naiste ja meeste vahel. EI 
2. Tööandjad saavad toetada naiste majanduslikku mõjuvõimu, pakkudes töökohal 
lapsehooldusteenust . JAH 
3. Diskrimineerimine toob kaasa produktiivsemate kodanike loomuliku valiku. EI 
4. G ender palgalõhe on meeste ja naiste keskmise tunnipalga vahe. JAH 
5. G enderi võrdõiguslikkuse indeks näitab meeste paremat töösooritust. EI 
6. Väikeettevõtjate ja kohaliku majanduse edendamine toetab kaasavaid väärtusahelaid . JAH 
7. Ametiühingud ei saa avaldada tõsist mõju naiste majanduslikule mõjuvõimu suurendamisele. EI 
8. Parem juurdepääs finantsteenustele võib ergutada naiste ettevõtlikkust. JAH 
9. Kaasamispoliitika takistab majanduskasvu. EI 
10. Eelarvamused ja stereotüübid mõjutavad muutusi sotsiaalsetes normides. JAH 
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1. Naiste majandusliku mõjuvõimu määramise põhikriteeriumid on järgmised: õigus teha ……………, 
juurdepääs …………… ja majanduslik …………… (otsused, ressursid, kasu) 

2. Naistele makstakse …………. siis mehed. (vähem) 

3. Naiste majanduslik mõjuvõimu suurendamine mõjutab positiivselt soolise ……… lõhe vähenemist. 
(maksma) 

4. C on tööd, mida otseselt ei tasustata, teevad enamasti ………… (naised) 

5. Tervise , õnne ja õitsengu seisundit nimetatakse ………….. (heaolu / heaolu) 

6. Äriidee lühikest esitlust potentsiaalsele investorile nimetatakse ………. (kõrgus) 

7. Inimeste erinevat kohtlemist nende päritolu või rassi tõttu nimetatakse ………………… 
(diskrimineerimine) 

8. Töötüüpi, mis kipub olema ebakindel, nimetatakse ……………. tööhõive. (haavatav / ebakindel) 

 
 

 


