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Mikrokrediit on tagatiseta väikelaen, mille eesmärk on aidata kaasa ettevõtete loomisele ja 

arengule. Seda eesmärki püüdis täita ka naisettevõtjaid ühendava organisatsiooni MTÜ 

ETNA Eestimaal poolt elluviidud mikrokrediidi projekt. Kuna sellist lähenemist ettevõtete 

toetamisel on Eestis seni vähe rakendatud, on oluline uurida, kas see andis oodatud 

tulemusi.  

Käesoleva magistritöö eesmärk oli hinnata, kuivõrd on ETNA mikrokrediidi projekt kaasa 

aidanud ettevõtluse arengule maapiirkondades ning mil määral saab sellest eeskuju võtta 

järgmiste analoogsete projektide elluviimisel.  

Andmeid kogus magistritöö autor projekti dokumentatsioonist, korraldas küsitluse 

laenugrupis osalenute hulgas ning tegi intervjuu projektijuhiga. Küsitlustulemuste 

analüüsimiseks on kasutatud kvantitatiivset statistilist andmeanalüüsi. Projekti aruanded, 

küsitluses osalenute vabas vormis vastused ning projektijuhi intervjuu olid aluseks 

kvalitatiivsele sisuanalüüsile. 

Analüüsi tulemused näitasid, et ETNA mikrokrediidi projekt aitas positiivselt kaasa 

ettevõtluse arengule maapiirkonnas. Väljaantud mikrokrediidi kaasabil loodi uusi 

ettevõtteid, toodi turule uusi tooteid ja teenuseid ning viidi ellu tegevusi, mis parandasid 

ettevõtete konkurentsivõimet ja aitasid kaasa sissetulekute kasvule. Antud magistritöös 

väljatoodud ETNA mikrokrediidi projekti tugevustest ja kitsaskohtadest on võimalik 

õppida teistel mikrokrediiti pakkuda soovivatel organisatsioonidel. 
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Microcredit is a small uncollateralised loan, whose purpose is to contribute to the creation 

and development of enterprises. ETNA microcredit project, carried out by NGO ETNA in 

Estonia (an Estonian non-profit association of rural women-entrepreneurs), was also 

trying to meet same objective. In Estonia, there has been few microcredit 

implementations, which is why it was important to examine whether such an approach to 

support entrepreneurship development gives the expected results. 

The aim of this study was to assess the extent to which ETNA microcredit project 

contributed to the development of entrepreneurship in rural areas, and weather the next 

similar projects could follow it in the future. 

The study is based on the analyses of project documentation, a survey among the 

members of the loan groups, and an interview with the project manager. The data 

collected by the survey was subjected to quantitative statistical data analysis. Data from 

project documents, free form answers of the participants of the survey, and the interview 

with the project manager was processed by qualitative content analysis.  

Results of the analysis showed that ETNA microcredit project contributed positively to 

the development of entrepreneurship in rural area. The activities of the project improved 

competitiveness of enterprises and contributed to the growth of incomes. ETNA 

microcredit project is a good example to other organizations who aim to provide 

microcredit in the future. 
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SISSEJUHATUS 

 

Maapiirkonnas elades seisavad inimesed tihti silmitsi olukorraga, kus töö leidmine on 

raskendatud ning endale töökoha loomine tihtipeale ainuke võimalus elatist teenida ilma 

kodukohast lahkumata. Eraisikutel ja väikestel mikroettevõtetel on aga sageli raske 

ettevõtte rajamiseks või edasiarendamiseks vajaminevaid kulutusi katta omavahenditest 

ning suurtest pankadest laenu saamiseks puuduvad tagatised. Seetõttu on maapiirkonna 

jätkusuutlikuks arenguks oluline toetada sealseid ettevõtlikke inimesi nende tegevuste 

elluviimisel, ettevõtete ja seeläbi ka uute töökohtade loomisel ning juba tegutsevaid 

mikroettevõtteid nende edasiarenemisel.  

Toetada saab neid alternatiivsete rahastusvõimalustega. Seda rolli püüdis täita ka 

naisettevõtjaid ühendava organisatsiooni MTÜ ETNA Eestimaal poolt elluviidud ETNA 

mikrokrediidi projekt. Projektis osalenud naistele pakuti mitmekülgset tugipaketti oma 

ettevõtlusega alustamiseks või olemasoleva laiendamiseks ning ettevõtliku mõtlemise 

arendamiseks. Tugipakett koosnes mentorlusest, ettevõtluskoolitustest ja mikrokrediidi 

laenust. 

Kuna mikrokrediidi pakkumist on Eestis seni vähe rakendatud, on oluline uurida, kas 

selline lähenemine ettevõtete toetamisel annab oodatud tulemusi. Kuigi varasemalt on 

Eestis mikrokrediidi projektide ja laenugruppides osalemise kohta tehtud mõned uuringud1, 

siis mikrokrediidi mõju ettevõtluse arengule neis uuritud ei ole.  

Käesoleva magistritöö eesmärk on hinnata, kuivõrd on ETNA mikrokrediidi projekt kaasa 

aidanud ettevõtluse arengule maapiirkondades ning mil määral saab sellest eeskuju võtta 

järgmiste analoogsete projektide elluviimisel.  

 

                                                 
1 Aastal 2013: Thea Teinemaa magistritöö „The Impact of Group Lending on Participants’ Entrepreneurial 

Resources – A Case Study of Microcredit in Rural Estonia“, mis põhines 2004–2007. aastal ellu viidud 

projektil FEM – Naisettevõtjate kohtumised Balti mere regioonis.  

Aastal 2012: Anu Laasi uuring „ETNA Mikrokrediit – naiste ettevõtlusuuringu aruanne“, mis oli koostatud 

ETNA mikrokrediidi projektiga liitunud naiste võimekuse ja ressursside kohta teadmiste kogumiseks. 
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Eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgnevad uurimisülesanded: 

 tuua välja, millised olid ETNA mikrokrediidi projekti tugevused ja kitsaskohad 

ning töötada välja ettepanekud nende kitsaskohtade ületamiseks; 

 hinnata, kuivõrd on ETNA mikrokrediidi projekt täitnud mikrokrediidile seatud 

üldisi eesmärke. 

Uurimisülesannete täitmiseks analüüsis magistritöö autor projekti dokumentatsiooni, 

korraldas küsitluse laenugrupis osalenute hulgas ning tegi intervjuu projektijuhiga. 

Küsitlustulemuste analüüsimiseks on kasutatud kvantitatiivset statistilist andmeanalüüsi. 

Projekti aruanded, küsitluses osalenute vabas vormis vastused ning projektijuhi intervjuu 

olid aluseks kvalitatiivsele sisuanalüüsile. 

Antud magistritöö annab projekti korraldajatele tervikliku ülevaate, kuidas projekt on 

realiseerunud ning kuidas osalenud naised sellest kasu on saanud. Analüüsi tulemused 

aitavad planeerida ja kohandada meetme protsesse tulevikus. Osalenute kogemustest ja 

projekti tulemustest saavad õppida ka teised ettevõtjad, kes sooviksid edaspidi sellises 

projektis osaleda. Samuti saavad analüüsi tulemusi kasutada organisatsioonid, kellel on 

soov tulevikus mikrokrediiti pakkuda, ETNA mikrokrediidi tugevaid külgi eeskujuks 

võttes ning esinenud probleeme vältides. 

Töö koosneb kolmest sisulisest osast. Töö teoreetiline osa baseerub kirjandusel ning 

keskendub mikrokrediidi olemusele ja eesmärkidele ning mikrokrediidi andmise 

põhimõtetele. Teine osa kirjeldab ETNA mikrokrediidi projekti ülesehitust ning analüüsib 

empiirilistele andmetele tuginedes projektis osalenute kogemusi ja hinnanguid ning 

mikrokrediidi mõju ettevõtete arengule. Töö kolmas osa toob välja projekti tugevused ning 

võimalikud lahendused ja ettepanekud analüüsi käigus esile kerkinud probleemidele.  

Töö autor tänab kõiki ETNA mikrokrediidi projekti laenugruppides osalenud naisi, kes 

leidsid võimaluse vastata küsitlusele, ning ETNA mikrokrediidi projekti juhti Gina 

Kilumetsa igakülgse koostöö eest infojagamisel.   
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1. MIKROKREDIIDI PAKKUMISE TEOREETILINE 

RAAMISTIK 

 

1.1. Ettevõtluse arendamine läbi kapitalile juurdepääsu parandamise 

 

Ettevõtte loomiseks on vaja ettevõtlikku inimest, kellel on ideid, piisavalt teadmisi ja 

julgust oma ideede elluviimiseks. Samas vajab alustav ettevõtja tuge ja rahalisi vahendeid. 

Vajalike ressursside kättesaadavus on üheks eduka ettevõtte rajamise ja toimimise 

eelduseks. Kui ettevõttel on piisavalt ressursse, on tal võimalik arendada oma tegevusi ja 

juurde luua uusi töökohti. 

Isegi edukad ettevõtted seisavad silmitsi raskustega oma tegevuste ja plaanide 

rahastamisel, kuid veel keerulisem on see väikestel ja alustavatel ettevõtetel. 

Majandusdoktor J. Fila (2015) on oma artiklis „Euroopa mkrofintantseerimine – 

asjakohasus, efektiivsus ja mõju“ vaatluse alla võtnud mikrofinantseerimise arengusuunad 

Euroopas. Ta on välja toonud, et ligipääs pankade poolt pakutavatele laenudele on 

muutunud üha keerulisemaks. Alates majanduskriisist 2007. aastal on kapitali saamiseks 

traditsioonilisel viisil kõige enam takistusi kohanud mikroettevõtted ja füüsilisest isikust 

ettevõtjad. Veel keerulisemaks on seda peetud etnilistel vähemusrühmadel ja 

naisettevõtjatel. Selline olukord tõstab esile mikrofinantseerimise rolli ettevõtetele 

lisarahastuse pakkumisel ja nende kasvule kaasa aitamisel.  

Mikroettevõtted, väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE-d) on kogu Euroopa 

majanduse alustalaks. Need ettevõtted on ärivõimekuse, innovatsiooni ja töökohtade 

pakkumise suurimaks allikaks. VKE-d seisavad tihti silmitsi raskustega rahastusallikate 

leidmisel, eriti ettevõtte algusaastatel. Vajaliku kapitali puudus mõjutab nende ettevõtete 

võimalusi investeerida tehnoloogiasse ja innovatsiooni. Seepärast on ka Euroopa Komisjon 

oma prioriteetideks seadnud majandusliku ja sotsiaalse sidususe toetamise ning VKE-de 

toetamise töökohtade loomisel ja lisarahastusvõimaluste pakkumisel. (Guichandut et al. 

2007: 20) 
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Maapiirkonnas on töökoha leidmine raskendatud ning endale töökoha loomine tihtipeale 

ainuke võimalus elatist teenida ilma kodukohast lahkumata. Seetõttu on oluline toetada 

ettevõtlusega alustamist ja väikeettevõtete arengut. Ka Eesti maaelu arengukavas aastateks 

2014–2020 (Eesti maaelu arengukava... 2015: 53) on prioriteediks seatud sotsiaalse 

kaasatuse, vaesuse vähendamise ja maapiirkonna majandusliku arengu edendamine.  

Eesmärki püütakse täita läbi selle, et toetatakse väikeettevõtete loomist ja arendamist, 

hõlbustatakse töökohtade loomist ja tegevusvaldkondade mitmekesistamist.  

Eestis kasutatakse Euroopa Komisjoni poolt väljatöötatud väike- ja keskmise suurusega 

ettevõtete määratlust. Vastava määruse (Euroopa Komisjon... 2008) alusel kuuluvad 

VKE-de kategooriasse kuni 250 töötajaga ettevõtted, mille aastakäive ei ületa 50 miljonit 

eurot ja/või aastabilansi kogumaht jääb alla 43 miljoni euro. Sealjuures mikroettevõtteks 

peetakse kuni üheksa töötajaga ettevõtet, mille aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht on 

väiksem või võrdne 2 miljoni euroga.  

Eestis moodustasid mikroettevõtted 2014. aastal kõigist tegutsevatest ettevõtetest 93,6% 

(tabel 1).  

Tabel 1. 2014. aastal Eestis tegutsenud ettevõtete arv vastavalt töötajate arvule (ER22, 

Statistikaamet) 

Töötajate arv Ettevõtete arv Osakaal 

1–9 106 538 93,6% 

10–49 5 874 5,2% 

50–249 1 162 1,0% 

250 ja enam 191 0,2% 

Kokku 113 765 100% 

Ettevõtete rajamiseks või tegevuste arendamiseks on vaja kapitali. Eraisikutel ja väikestel 

mikroettevõtetel on sageli raske vajaminevaid kulutusi katta omavahenditest ning suurtest 

pankadest laenu saamiseks puuduvad tagatised. Tõdemuseni, et VKE-del on piiratud 

liigipääs alternatiivsetele finantseerimisallikatele ning neil puudub piisav tagatis pankadelt 

laenu saamiseks, on jõutud ka rahandusministeeriumi poolt tellitud uuringus „2014–2020 

perioodi EL vahenditest rahastatavate finantsinstrumentide kasutamise võimalustest 

Eestis“ (PwC 2013: 58). Uuringus tuuakse välja, et kapitalile on ligipääs piiratud lühikese 

tegutsemisajaloo ja puuduvate tagatiste tõttu eelkõige alustavatel ettevõtetel. Samuti on 

pankadest keeruline laenu saada kasvufaasis ettevõtetel, kellel pole pankadele ette näidata 
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piisavaid rahavoogusid. Seetõttu on selge vajadus luua juurde võimalusi rahaliste (nii 

laenu- kui omakapitali) vahendite kaasamiseks.  

Eelnevat kokkuvõttes võib väita, et maapiirkonna jätkusuutlikuks arenguks on oluline 

toetada sealseid ettevõtlikke inimesi nende tegevuste elluviimisel, ettevõtete ja seeläbi ka 

uute töökohtade loomisel ning juba tegutsevaid mikroettevõtteid nende edasiarenemisel. 

Toetada saab neid alternatiivseid rahastusvõimalusi pakkudes, näiteks luues võimalused 

mikrokrediidi taotlemiseks. Mikrokrediidi abil on ettevõtetel võimalik arendada enda 

tegevusi, olla jätkusuutlikud, pakkuda rohkem tooteid ja teenuseid. Seeläbi areneb 

ettevõtlus ja ka maapiirkondade elujärg.  

1.2. Mikrokrediidi olemus ja eesmärk 

 

Antud alapeatükis on selgitatud mikrokrediidi mõistet ja eesmärke, samuti on vaatluse all 

mikrokrediidi erinevused arengumaades ja Euroopas. 

Mikrokrediit on tagatiseta väikelaen, mis on antud ettevõtlikele inimestele toetamaks 

ettevõtlusega alustamist või olemasoleva ettevõtete arendamist (Izlam 2007: 2). Eelkõige 

on mikrokrediit suunatud mikroettevõtjatele või ettevõtlusega alustavatele inimestele, 

kellele tavapankadest pakutavad teenused jäävad kättesaamatuks puuduoleva tagatise või 

vähese krediidiajaloo tõttu (FIN-USE 2009: 1).  

Mikrokrediit on alguse saanud Aasiast, kus seda uue lähenemisena vaesuse vastu 

võitlemisel tutvustas esimest korda Chittagongi ülikooli majandusteadlane Muhammad 

Yunus 1976. aastal. Tema asutatud Grameeni pank on suurimaks mikrokrediidi pakkujaks 

Bangladeshis (Saad, Duasa 2011: 2). Panga asutamisega sooviti suunata pangateenused 

just maapiirkonna vaeste inimeste aitamiseks. Pakkudes vaesemal järjel inimestele 

soodsatel tingimustel väikelaenu, anti neile võimalus hakata iseenda tööandjaks. Erilist 

tähelepanu pöörati ka naiste ettevõtlusesse toomisele (Grameen... 2016).  

Kuigi mikrokrediidi pakkumine on alguse saanud Aasiast, on see nüüdseks jõudnud ka 

teistele mandritele, kaasa arvatud Euroopasse. See näitab, et sellise finantseerimisliigi 

olulisus on lisaks arengumaadele kasvamas ka kõrgelt arenenud majandusega riikides (Fila 

2015: 182). Kui Aasias kasutati mikrokrediiti peamiselt vaeste inimeste elujärje 
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parandamiseks, siis arenenud maades kasutatakse seda pigem inimeste ettevõtlusesse 

toomiseks ja ettevõtluse arendamiseks.  

Mikrokrediidist üldisem mõiste on mikrofinantseerimine, mis lisaks väikelaenu 

pakkumisele kaasab endas ka mikrohoiustamist, -liisingut ja -kindlustust (Fila 2015: 182; 

Ngehnevu, Nembo 2010: 6; Komisjoni aruanne... 2012: 4). Euroopas on 

mikrofinantseerimise fookus siiski rohkem mikrokrediidi pakkumisel. Seni on väga vähe 

praktiseeritud mikrohoiustamist või -kindlustust peamiselt väga rangelt reguleeritud 

hoiustamistingimuste tõttu (Maas, Lämmermann 2012: 8).   

Mikrofinantseerimise rakendamise eesmärgid Euroopa Liidus on järgmised (Fila 2015: 

185): 

 luua juurde töökohti ja edendada ettevõtlust; 

 aidata kaasa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ja majanduse arengule; 

 vähendada vaesust ja sotsiaalset tõrjutust. 

Joonisel 1 välja toodud, milliste eesmärkide täitmisele olid aastatel 2012–2013 Euroopa 

Liidus mikrokrediiti pakkuvad institutsioonid oma tegevused suunanud. Kõige suuremaks 

eesmärgiks oli seatud mikroettevõtluse toetamine (67%). Sellele järgnes töökohtade 

loomine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine ja vaesuse vähendamine (vastavalt 58% ja 

56%). Enamasti olid kehtestatud eesmärgid laiemad ja hõlmasid mitut valdkonda korraga.  

Joonis 1. Mikrokrediidi programmide eesmärgid Euroopa Liidus aastatel 2012–2013 

(Bending et al. 2014: 37) 

Mikrofinantseerimine Euroopas erineb arengumaades pakutavast oma peamise eesmärgi, 

pakutavate teenuste, laenusaajate tüübi, teenust pakkuvate institutsioonide ja mikrolaenu 
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intressimäärade poolest (tabel 2). Kui Euroopas on mikrofinantseerimine suunatud 

eelkõige ettevõtluse arendamise eesmärgiga just alustavatele ettevõtetele, siis 

arengumaades on mikrofinantseerimise peamine eesmärk vaesuse vähendamine.  

Tabel 2. Mikrofinantseerimise erinevus Euroopas ja arengumaades (Mikołajczyk, 

Kurczewska 2011, 44–45, ref Fila 2015: 183) 

Tunnus 
Mikrofinantseerimine 

Euroopas 

Mikrofinantseerimine 

arengumaades 

Pakutavad teenused peamiselt mikrokrediidi laen 

kõik mikrofinantseerimise  

teenused: mikrokrediit, 

-hoiused, -kindlustus, rahaülekanded 

Millal hakati pakkuma 

1990. aastal  

Kesk- ja Ida-Euroopas; 

21. sajandil Lääne-Euroopas 

1970 

Laenusaajate tüübid 

sotsiaalselt tõrjutud inimesed, 

esimest korda ettevõtlusega 

alustajad, väikelaenu vajavad 

ettevõtjad 

vaesed inimesed 

Peamine eesmärk 

arendada ettevõtlust,  

elavdada tööturgu, aidata 

sotsiaalselt tõrjutuid 

võidelda vaesusega 

Teenust pakkuvad 

institutsioonid 
formaalsed, näiteks pangad mitteformaalsed 

Intressimäär tasakaalustatud väga kõrge 

 

Mitmed teadlased (Carboni et al. 2010: 5; ref: Fila 2015: 183; Molenaar 2009: 10) on välja 

toonud, et ka Kesk- ja Ida-Euroopa ning Lääne-Euroopa vahel on mikrofinantseerimise 

eesmärkidel ja rakendamisel oluline erinevus. Kesk- ja Ida-Euroopas on 

mikrofinantseerimise peamine eesmärk aidata kaasa turumajanduse elavdamisele ning 

jõuda võimalikult paljude inimesteni, kellel on raskusi oma ettevõtluse rahastamiseks 

vahendite leidmisel. Lääne-Euroopas nähakse mikrofinantseerimises väärtuslikku 

töövahendit, mille abil saab lisaks eelnevale suurendada ka sotsiaalset kaasatust. Sotsiaalse 

kaasatuse suurendamine soodustab inimeste sotsiaalset ja majanduslikku aktiivsust. See 

omakorda mõjutab tööhõivet, rõhutab iseenda tööandjaks olemise võimalusi ja pöörab 

rohkem tähelepanu ettevõtlusõppe arendamisele.  

Euroopa Liidus pakub avalik sektor mikrokrediidi pakkujatele mitmesugust tuge, et 

kõrvaldada puudujäägid või häired mikrokrediiditurul. Mikro- ja väikeettevõtluse toetamist 

läbi mikrofinantseerimise koordineerib Euroopa väikerahastamise võrgustik (European 

Microfinance Network), mis on töös alates 2003. aastast (Kangro 2015). On loodud 
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erinevaid programme, mille kaudu mikrokrediidipakkujatele tuge pakutakse (näiteks 

„Jeremie“ – Euroopa ühine rahastamisskeem väikeste ja keskmiste suurusega ettevõtete 

jaoks, CIP – konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm, „Jasmine“ – Euroopa 

mikrokrediidiasutuste toetamise ühismeede, Euroopa mikrokrediidirahastu „Progress“). 

Nende programmide eesmärgiks on julgustada finantseerimisasutusi mikrokrediidi 

pakkumisel ja seeläbi parandada mikrokrediidi kättesaadavust sihtrühmale. Programmid 

aitavad mikrokrediidi andjate jaoks maandada riske ja osaliselt leevendada mikrokrediidile 

omaseid suuri halduskulusid tagatiste ja tehnilise toe abil. Euroopa Liidu peamisteks 

mikrokrediidi rahastajateks on Euroopa Sotsiaalfond, Euroopa Regionaalarengu Fond ja 

Euroopa Investeerimisfond. (Komisjoni aruanne… 2012: 6) 

Eesti ei kuulu hetkel ühessegi mikrokrediidi rahastamist toetavasse võrgustikku. Siin ei ole 

ka riigi poolt mikrokrediidi pakkumine meetmetega toetatud ega reguleeritud, kuid selle 

vajalikkusele on viidanud Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni 

asepresident Marina Kaas (ETNA Mikrokrediidi uudiskiri … 2013: 5). Ta leiab, et Eestis 

peaks olema mikrokrediidile ligipääs nii naistele kui meestele. Kahjuks ei ole väikeseid ja 

keskmise suurusega ettevõtteid ühendav assotsiatsioon oma seiskohtadele poliitilist tuge 

leidnud.  

Riigipoolne tugi on mikrokrediidi rahastamisel väga oluline, sest mikrokrediidi abiga saab 

toetada just väikeste summade abil neid ettevõtteid, kes loovad maapiirkondadesse 

töökohti. Mikrokrediit ei ole lihtsalt toetus, vaid siiski laen. See seab ka ettevõtjatele 

kohustused raha kasutada sihtotstarbeliselt ettevõtluse arendamiseks.  

1.3. Mikrokrediidi andmise põhimõtted 

 

1.3.1. Mikrokrediidi intress 

 

Järgnevalt on vaatluse all mikrokrediidi suurus ja intressimäära mõjutavad tegurid. 

Mikrokrediit ei ole pangalaenu asendaja, vaid selle eesmärgiks on aidata ettevõtjatel 

saavutada tase, kus neil oleks edaspidi võimalik oma ettevõtluse arendamiseks juba ka 

pankade poolt pakutavaid teenuseid kasutada (Maas, Lämmermann 2012: 62). Seetõttu ei 
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ole mikrokrediidi laenud väga suured. Pigem proovitakse väikeste laenusummadega anda 

tõuge ettevõtte arengusse, kust edasi saaks ettevõte juba iseseisvalt areneda.  

Euroopa Liidus pakutav mikrokrediit ei ole väga täpselt määratletud suuruse, laenuperioodi 

pikkuse ja intressimäärade osas. Mikrokrediidi summa ülempiiriks peetakse üldjuhul 

25 000 eurot. Võrreldes tavapärase pangalaenuga, on mikrokrediidi laenuperiood lühem, 

tagasimaksed sagedasemad ja intressimäärad kõrgemad. Mõnes liikmesriigis on paika 

pandud ka liigkasuvõtmist reguleerivad seadused, mis ei luba laenuandjal võtta kehtestatud 

maksimumist kõrgemat intressi. Ühtse määratluse puudumise tõttu on keeruline eristada 

mikrokrediiti tavalaenust. Sõltuvalt krediidipakkujast võivad VKE-dele suunatud laenud 

olla määratletud mikrolaenuna, tavalaenuna või tarbimislaenuna. See teeb omakorda 

keeruliseks mikrokrediidi üldise arengu jälgimise Euroopa Liidus, sest raske on leida 

usaldusväärseid andmeid ja näitajaid mikrokrediidi ning sellega seotud teenuste mahu 

kohta. (Komisjoni aruanne… 2012: 4) 

Mikrokrediidi intressi kohta ei ole ühest määratlust. Intress on üldiselt kõrgem kui 

tavapankades pakutavatel laenudel, seda eelkõige väikeste laenusummade laenamise 

kulukusest lähtuvalt. Intressi suurus sõltub ka sellest, kas laenu andjaks on kasumit taotlev 

või kasumit mittetaotlev organisatsioon. Kasumit taotlevad organisatsioonid on peamiselt 

pangad, kelle eesmärgiks on antud laenuga teenida tulu. Pangandussektoriväliste ehk 

kasumit mittetaotlevate asutuste tegevusmudelid ulatuvad valitsusvälistest 

organisatsioonidest, mittetulundusühingutest, heategevusorganisatsioonidest, fondidest ja 

investeerimisfondidest krediidiühistute ja religioossete institutsioonideni (Komisjoni 

aruanne…2012: 5). Kasumit mittetaotlevate institutsioonidele on oluline mikrokrediidist 

tulenev sotsiaalne kasutegur (Lagoa, Suleman 2014: 5). Nende eesmärgid on lisaks 

ettevõtluse arendamisele seotud vaesuse ja töötuse vähendamise ning naiste ettevõtlusesse 

toomisega (ibid 2014: 5; Fila 2015: 184).  

Olenemata laenu andmise eesmärgist, on oluline laenu hinda mõjutavate tegurite 

hindamine ja sellest lähtuvalt sobiva intressimäära leidmine. Kasumit mittetaotleva 

organisatsiooni poolt antava laenu intress peaks olema piisavalt suur, et tagada 

organisatsiooni jätkusuutlikkus. Laenu hinda ehk intressimäära mõjutavad eelkõige 

tegevuskulud, riskikulud ja vahendite kulud (omakapitali ja võlakulud) (Schierenbeck 

2003, ref: Kreuz 2006: 5). Majandusdoktor C. Kreuz (2006: 10–11) on võrrelnud 

intressimäära tavapärase pangalaenu ja väikelaenu vahel. Ta on välja toonud, et 100 000 
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euro suuruse pangalaenu puhul on laenu intressi tasuvusläveks 4,2%. Tavapanga poolt 

samadel tingimustel antud 5000 euro suuruse väikelaenu puhul oleks intressiks 23%. Enam 

kui viiekordne vahe ilmneb peamiselt tegevuskulude suurusest, mis on mõlema laenu 

puhul sama. Tegevuskulud sisaldavad peamiselt laenusaaja krediidivõimekuse 

hindamisega seotud kulusid. Krediidivõimekuse hindamisega soovitakse kindlaks teha, kas 

laenusaaja on võimeline laenu tagasi maksma. Kreuzi arvutuste kohaselt moodustaks 

100 000 euro suuruse laenu puhul tegevuskulud laenu suurusest 0,80%, väikelaenu puhul 

aga 16%. Lisaks tegevuskuludele on väikelaenu andmisel suurem ka riskikulu ja 

refinantseerimise kulu. Nii kõrge intressiga väikelaenu ei ole enamasti suuteline ükski 

mikro- või alustav ettevõte võtma, seepärast pole ka kommertspankadel huvi väikelaenude 

andmise vastu. Eesti mõistes võib eeldada, et kliendi krediidivõimekuse hindamine nii 

kulukaks siiski ei osutu.  Meie tehniliste lahenduste ja krediidiinfo andmebaaside 

olemasolul on klientide maksevõime hindamine kiirem ja vähem kulukam. Krediidiinfo 

andmebaas annab esmase info kliendi varasematest maksehäiretest ning pangakonto 

väljavõtted on lihtsasti edastatavad.  

Kreuz (2006: 8) toob välja, et intressimäära on võimalik alandada, kui maandatakse riske 

ja optimeeritakse tegevuskulusid. Võimalusena riskide maandamiseks pakub ta välja järk-

järgulise laenamise. Sel juhul antakse laenusaajale korraga kasutada ainult üks osa kogu 

laenusummast. Selle tagastamisel saab kasutada järgmist osa laenusummast. Nii saab 

laenuandja kindlustunde, et laenusaaja on võimeline oma laenu tagasi maksma.  

Samas võib järkjärguline laenamine vähendada võimalusi mõne tegevuse elluviimiseks, 

näiteks uue ettevõtte loomine, mis just tegevuse algfaasis nõuab suuri kulutusi. Seetõttu 

tuleks sellise laenamise puhul kindlasti kaaluda, millised on laenu andmise eesmärgid ja 

kas selline lähenemine laenamisel võib eemale jätta võimalikud laenusoovijad.   

Tegevuskulusid on võimalik optimeerida efektiivsemalt tegutsedes. Ühe võimalusena 

tegevuskulusid kokku hoida toob Kreuz (2006: 6) välja, et tavapärase dokumentide 

analüüsi asemel tuleks laenusobivuse hindamisel aluseks võtta laenusoovija poolt esitatud 

äriplaan. Enamasti koostavad laenusoovijad äriplaani konsultatsioonide ja koolituste 

käigus, mis tähendab, et laenupakkujad on juba eelnevalt laenusaajate ja nende plaanidega 

tuttavad ja otsused saab langetada kiiremini. Sel viisil on Kreuzi (2006: 6) arvutuste 

kohaselt võimalik 5000 euro suuruse laenu intressimäära alandada 23%-lt 10%-le.  
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Äriplaanide koostamisel on lisaks aja kokkuhoiule veel ka teine eelis – see nõuab 

laenusaajalt oma tegevusplaanide läbimõtlemist. See omakorda vähendab riske, andes nii 

laenusaajale kui ka laenuandjale võimaluse hinnata, kui tõenäoline on, et laen saab tasutud 

nõutud aja jooksul.  

Mitmed autorid (Reinke 2006; Tarinyeba-Kiryabwire 2010: 113) on ühe võimaliku 

vahendina kliendi krediidivõimekuse hindamisel välja toonud kohustusliku kogumishoiuse 

nii enne laenamist kui ka laenamise ajal. Kogumishoiust saab rakendada nii individuaalse 

kui ka grupilaenu puhul. Hoiustamisega on võimalik enne laenu andmist kontrollida 

laenusaaja tagasimaksevõimekust. Kui ta suudab enne laenu kättesaamist juba raha kõrvale 

panna, siis on ta ka laenu tagasimaksmise osas usaldusväärsem. Teisalt on võimalik 

kogumishoiust kasutada laenu tagatisena. Samas toob J. Reinke (2006) kogumishoiuse 

puudusena välja võimaluse, et see võib välistada mõned potentsiaalsed kliendid ja 

pikendada laenu kättesaamise protsessi.   

Kui laenu võetakse ettevõtte asutamiseks või mõne konkreetse tegevuse elluviimiseks, siis 

ilmselt on laenu tagasimaksmine planeeritud nende tegevuste tulemusel laekuvate 

tuludega. Seega võib laenusaajal olla keeruline juba enne laenu saamist kogumishoiuse 

näol oma tagasimaksevõimekust tõestada.  

1.3.2. Mikrokrediidi laenuvormid 

 

Antud alapeatükis on selgitatud, millised on mikrokrediidi pakkumisel kasutatavad 

laenuvormid. Sageli seostatakse mikrokrediiti just laenugruppides antava laenuga. 

Tegelikkuses on mikrokrediidi pakkumisel kaks põhilist laenulepingu vormi: grupilaen ja 

individuaallaen.  

Grupilaen on innovaatiline krediidilepinguvorm, mis põhineb ühisel vastutusel. Ühise 

vastutusega laenugrupis on kõik laenusaajad üksteisele käendajaks ja vastutavad kogu 

grupi laenude tagasimaksmise eest. Kui üks grupiliige oma laenu tagasi ei maksa, peavad 

teised liikmed tegutsema nii, et see laen saaks tagasi makstud (Hermes, Lensink 2007: 2–3; 

Ibtissem, Bouri 2013: 13). See nõuab grupisiseselt üksteise tundmist ja teiste kavatsuste 

kohta info kogumist (ibid 2013: 13). Tagastamata laen tähendab kogu grupile, et tulevikus 
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kaob võimalus sama programmi raames laenu saada (Hermes, Lensink 2007: 2–3; Kono, 

Takahashi 2010: 35).  

Laenugrupid moodustatakse tavaliselt viiest kuni kümnest laenusoovijast (Madajewicz 

2011: 107). Sarnasel seisukohal on ka majandusprofessor Christian Ahlin (2013: 33), kes 

on leidnud, et kõige efektiivsemaks laenugrupi suuruseks on 4–10 inimest. Ta lisab, et 

ainult piisavalt suure grupi puhul toimib grupilaen kõige efektiivsemalt ning annab 

maksimaalse lisaväärtuse.  

Grupilaenu puhul on laenugruppide regulaarsetel kohtumistel kanda nii majanduslik kui 

sotsiaalne roll. Kohtumistel jagatakse liikmete vahel infot üksteise tegemiste, kavatsuste ja 

probleemide kohta. Üksteise tundmine ja tegevustega kursis olemine on grupikäenduse 

puhul ülioluline (Reinke 2006). Siinkohal peaks esile tooma just järjepidevuse olulisuse, 

mis regulaarsete kohtumistega kaasneb. Osalejatel tekib harjumus kohtumistel käimiseks ja 

üksteisega kogemuste vahetamiseks. Sarnasel seiskohal on ka majandusteadlased Quidt, 

Fetzer ja Chatak (2015: 3), kes on jõudnud järeldusele, et tihedamini toimuvad 

grupikohtumised annavad grupiliikmetele suurema initsiatiivi kasvatada liikmetevahelist 

sotsiaalset seotust ja see omakorda mõjutab kaudset käendust (grupiliikmed mõjutavad või 

aitavad teisi laenude tagasimaksmisel). On leitud, et iganädalastel grupikohtumistel 

osalevad laenusaajad suudavad paremini ületada finantsraskused kui kord kuus kohtuvad 

laenusaajad (Feigenberg et al. 2013: 5). Samas, kui laen on suunatud ettevõtjale, siis oleks 

ilmselt iganädalasteks kohtumisteks ettevõtte juhtimise kõrvalt keeruline aega leida. 

Grupilaenu andmisel on ka krediidiandjate riskid rohkem hajutatud. Ühine vastutus laenu 

tagasimaksmisel leevendab nelja põhilist laenamisega seotud probleemi, millega 

krediidiasutused ilma tagatisteta laene andes silmitsi seisavad.  

Esimene neist on laenusaajate vale valik (Ghatak, Guinnane 1999: 199; Kono, Takahashi 

2010: 31). Ilma tagatiseta, vaesematele inimestele või alles alustavale ettevõttele laenu 

väljastades ei ole laenuandjal võimalik mõõta laenaja võimeid laenu tagasimaksmise osas, 

seega on oht anda laenu inimestele, kes seda tagasi maksta ei suuda.   

Teiseks probleemiks on moraalne risk. Laenajal puudub otsene tagatis, millega ta riskib, 

kui laenu tagasi maksta ei suuda. Seepärast ei saa laenuandja kindel olla, et laenusaaja 

valib oma projekti juhtimiseks just need tegevused, mis oleks kõige kasumlikumad. Samuti 

pole laenuandjal võimalust laenuvõtja tegevusi suunata (Ghatak, Guinnane 1999: 202–
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203). See võimalus on olemas aga grupisiseselt, kus grupiliikmed saavad üksteise otsuseid 

koordineerida (Kono, Takahashi 2010: 31). Kuna laenugrupi liikmed elavad tihti üksteisele 

lähedal ja omavad ka sotsiaalseid sidemeid, on nad üksteise tegevustest ja kavatsustest 

paremini informeeritud (Hermes, Lensink 2007: 3).  

Kolmandaks probleemiks laenuandjale on laenusaajate auditeerimise kulu juhuks, kui 

laenu tagasimaksmisega tekib probleeme. Grupilaenu puhul ei pea pank iga laenusaaja 

tagasimaksmise probleemiga ise tegelema, kuna grupiliikmed on kohustatud probleemse 

liikme tagasimaksmist ise tagama (Ghatak, Guinnane 1999: 206–207). 

Neljanda probleemina on välja toodud laenuandja limiteeritud võimalused ilma tagatiseta 

laenatud raha sissenõudmiseks (Ghatak,  Guinnane 1999: 207). Vastastikune sõltuvus 

laenude tagasimaksmise tagamiseks aitab krediidipakkuja jaoks leevendada 

laenuandmisega seotud ohte ning oluliselt kasvatada laenude tagastamise määra (Ibtissem, 

Bouri 2013: 13). 

Ülaltoodud argumentidele tuginedes on grupilaen kui ideaalne krediidilepinguvorm, kus 

laenuandja riskid on hajutatud ja laenusaajatel on hea võimalus saada lühiajaliselt oma 

tegevuste elluviimiseks kapitali. Samas saab ühine vastutus toimida ainult siis, kui kõik 

grupiliikmed sellesse ühiselt panustavad. Et sellise grupiga liituda ja endale teiste eest 

vastutus võtta, tuleb väga hästi oma grupi liikmeid tunda ja neid usaldada.  

Vastukaaluks positiivsele on grupilaenu puudustena välja toodud ühisvastutusega seotud 

sotsiaalne surve ning grupikohtumistel osalemisega kaasnev suur ajakulu (Attanasio et al. 

2011: 1). Majandusteadlased X. Giné ja D. Karlan (2010: 5) lisavad, et liikmete seas võib 

pinget tekitada ka erinevate laenusummade suurus. Mõnes mikrokrediidi programmis 

saavad grupiliikmed ise otsustada, kui palju neil on oma projekti jaoks laenu tarvis. See 

aga seab ebavõrdsesse olukorda need, kes on laenanud väiksema summa, aga peavad 

olema käendajaks ka suuremaid summasid laenanud grupiliikmetele. Pinged, mis grupi 

sees tekivad, võivad kahjustada grupiliikmetevahelisi sotsiaalseid suhteid.  

Eelpool nimetatud grupilaenu puudused on olnud ka põhjuseks, miks mikrofinantseerimist 

pakkuvad institutsioonid on pakkuma hakanud individuaallaene. Erinevalt grupilaenust 

vastutab individuaallaenu puhul laenusaaja oma laenu tagasimaksmise eest ainuisikuliselt 

(Attanasio et al. 2011: 1). Individuaallaenu puhul on laenusaaja seisukohast positiivne see, 

et puudub vastutus teiste grupiliikmete eest. Samas ei ole individuaallaenu puhul 
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laenusaajatel enam grupipoolset tuge ja ka laenuandjal on vähem tagatisi, mis kindlustaks 

laenude tagasimaksmise. Selline laen nõuab laenuandjalt rohkem aega iga laenusaajaga 

tegelemiseks ja tema krediidivõimekuse hindamiseks.  

Individuaal- ja grupilaenu vahevormina on praktiseeritud laenugruppe, kus osalejad ei ole 

vastastikku üksteise käendajateks, kuid grupikohtumised ikkagi toimuvad. Seda on 

nimetatud kaudseks käenduseks (Quidt et al. 2015). Majandusteadlased X. Giné ja D. 

Karlan (2010: 5) tegid katse, kus varasemalt toiminud laenugrupi puhul kaotati osalejatelt 

vastastikune käendus, aga iganädalased grupikohtumised jäid kehtima. Pärast kolme aastat 

ei olnud toimunud märkimisväärseid muutusi laenumaksete tagastuses, need laekusid sama 

korrapäraselt. Põhjuseks oli see, et iganädalastel kohtumistel saadi grupiliikmetelt ikkagi 

toetust, anti oma tegemiste kohta ülevaade, kardeti grupiliikmete ees häbisse jäämist ja 

maine langust.  

Quidt, Fetzer ja Chatak (2015: 15) on leidnud, et grupikohtumiste säilitamine 

individuaallaenude pakkumisel vähendab laenuandja laenutehingu kulusid. Kõigi 

laenusaajatega ühine kohumine hoiab rohkem aega kokku kui iga laenusaajaga eraldi 

kohtumine. Samas on nad negatiivse aspektina välja toonud, et grupikohtumised on 

laenusaajatele aeganõudvamad, kuna kestavad kauem kui individuaalsed kohtumised. 

Negatiivse poole kaalub aga üle see, et laenutehingu kulude kokkuhoid peaks laenusaajale 

kaasa tooma madalamad intressid. Lisaks on grupikohtumistel ka teisi positiivseid külgi, 

näiteks grupikaaslaste toetus, oma ideede arutamise võimalus, uued tutvused jne.  

Sõltumata laenuvormist, on oluline see, et laenu taotlemine mikrokrediidiprogrammis ei 

oleks liiga keeruline ja ei võtaks liiga kaua aega. Paljud inimesed, kes otsustavad 

mikrokrediidi võtmise kasuks, on juba pikalt otsinud laenusaamise võimalusi erinevatest 

pankadest. Nende ettevõtluse arengu seisukohalt on oluline saada laen kätte kiiresti. Kui 

laenu saamine võtab liiga kaua aega, on oht, et osalejad lahkuvad programmist. Seega 

peaks mikrokrediidiprogrammis olema laenutaotluse läbivaatamine ja laenu väljastamine 

nii kiire kui võimalik. Samas peab olema tagatud laenutaotluste läbivaatuse põhjalikkus. 

(Maas, Lämmermann 2012: 62)  

Nii individuaal- kui grupilaenul on oma eelised ja puudused, seega peaks iga mikrokrediiti 

pakkuda sooviv organisatsioon läbi mõtlema, kuidas ja millistel tingimustel mikrokrediidi 

väljaandmine korraldada.   
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1.3.3. Mikrokrediidi sihtrühm 

 

Antud alapeatükis on vaatluse all, kellele on mikrokrediidi pakkumine suunatud, samuti on 

välja toodud see, miks on oluline mikrokrediidi pakkumisel keskenduda kindlale 

sihtrühmale.  

Mikrokrediidi peamiseks sihtrühmaks on ettevõtjad, kellel on raskuski leida sobivaid 

teenuseid tavapärastest finantsasutustest. Põhjusteks, miks ettevõtlusega alustada soovijad 

ja mikroettevõtete omanikud endale sageli pankadest sobivaid finantsteenuseid ei leia, on 

vajaliku omaosaluse, tagatiste või käendajate puudumine, vähene krediidiajalugu, vähesed 

oskused. Seetõttu peavad pangad laenude väljaandmist sellisele sihtrühmale liiga 

riskantseks. Tihti on põhjuseks ka see, et nende soovitud summad on pankade pakutavatest 

laenudest väiksemad. (Maas, Lämmermann 2012: 62) 

Mikrokrediiti antakse Euroopas peamiselt mikroettevõtetele ja füüsilisest isikust 

ettevõtjatele, kellel on raskusi leida ettevõtte loomiseks või arendamiseks 

finantsvahendeid. Samas võib mikrokrediit olla suunatud ka ainult teatud sihtrühmale, kes 

on sotsiaalselt või majanduslikult tõrjutud (töötud või tööturult eemale jäänud, sotisaalabi 

vajavad inimesed, sisserännanud jne) ning kellel pole võimalik kasutada traditsioonilisi 

pangateenuseid. Mikrokrediidi abiga soovitakse alustada oma ettevõtlusega, edasi arendada 

olemasolevat ettevõtet või rahastada hariduse omandamist, millega suurendatakse enda 

konkurentsivõimet tööturul. (Komisjoni aruanne… 2012: 4; Euroopa algatus…2007: 4; 

Fila 2015: 184)  

Ülevaates Euroopa Liidu mikrokrediidi sektorist 2012–2013. aastatel (Bending et al. 2014: 

41) on mikrokrediidi sihtrühmadena välja toodud töötud, maapiirkondades elavad 

inimesed, naised, immigrandid ja etnilised vähemused, noored (18–25-aastased) ja 

puuetega inimesed.   

J. Reinke (2006) on arvamusel, et mikrokrediidiprogrammi luues tuleks esmalt määratleda, 

millised on programmi sotsiaalsed ja arengulised eesmärgid. Seejärel saab piiritleda 

sihtrühma, kelle kaudu neid eesmärke täita.  

Üheks peamiseks sihtrühmaks, kellele mikrokrediiti pakutakse on naised. Naisi on peetud 

majanduslikult vähem iseseisvateks ja on leitud, et naised seisavad ettevõtlust alustades 
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silmitsi suuremate raskustega rahastusallikate ja koolitusvõimaluste leidmisel 

(Lämmermann 2011: 12; Reinke 2006).  

Teine oluline sihtrühm, kellele suunatakse mikrokrediidiprogramme, on noored. Noortel on 

raskem alustada ettevõtlusega, kuna neil on vähem kogemusi ning juurdepääsu erinevatele 

rahastusvõimalustele. Noorte tööpuudust ja vaesust võib pidada ohuks ühiskonna arengule 

(Reinke 2006). Seda seisukohta on jaganud ka Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 

peadirektor Juan Somavia (EMN Study for Youth… 2012: 4), kes on öelnud järgmist: 

„Noored on majandusarengu juhid. Noorte potentsiaali eirata on raiskamine ja see võib 

õõnestada ühiskonna stabiilsust […]. Oluline on keskenduda laialdasele ja integreeritud 

strateegiale, kus on kombineeritud koolitus ja praktika ja mis on suunatud noorte 

tööpuuduse vähendamisele“. Ka Euroopas nähakse töötuid noori olulise mikrokrediidi 

sihtrühmana (Bending et al. 2014: 41).   

Alternatiivseks sihtrühmaks võivad olla ka maapiirkondades elavad inimesed (Reinke 

2006). Võrreldes linnadega, on maapiirkondades raskem leida võimalusi ettevõtete 

arenguks ja töökohtade loomiseks. Mikrokrediidi pakkumisega on võimalik luua 

maapiirkondade arenguks soodsamaid tingimusi, andes ettevõtlikele inimestele võimaluse 

alustada ettevõtlusega ning seeläbi arendada maapiirkondade ettevõtlust ja luua juurde 

töökohti.   

Lisaks eelpool nimetatud sihtrühmadele võivad mikrokrediidi programmid olla suunatud 

ka etnilistele ja rahvuslikele rühmadele või sotsiaalselt ebavõrdsemas seisus isikutele, 

näiteks füüsilise puudega inimestele. (Reinke 2006) 

Eelneva kinnituseks toob J. Reinke (2006) välja, et kindlale sihtrühmale suunatud 

mikrokrediidiprogrammil on lisaks sotsiaalsele kasule ka majanduslik eelis. Erinevatel 

rühmadel võib olla erinev võimekus ettevõtte loomiseks. Samuti võib neil olla erinev 

maksekäitumine. On leitud, et naised on paremad laenu tagasimaksjad kui mehed. Naised 

peavad maksetähtaegadest paremini kinni ning laenu tagastamata jätmisi esineb vähem. 

Seega on naistele laenamisel nii sotsiaalne kui ka majanduslik eelis. Noortele laenamisel 

võib olla suur sotsiaalne mõju, aga samas on see laenuandjale riskantsem, sest noorte puhul 

esineb rohkem maksehäireid ning neil on vähem oskusi elujõulise ettevõtte käivitamisel.  

Kindlale sihtrühmale keskendudes on võimalik korraldada mikrokrediidi pakkumisega 

kaasnevaid tegevusi konkreetse sihtrühma vajadusi arvestades. Vastavalt sellele, kellele on 
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mikrokrediit suunatud, saab kujundada laenupakkumise metoodika, sihtrühmale suunatud 

koolitused ja laenutingimused. Kui sihtgrupp on täpsemalt määratletud, on lihtsam leida ka 

erinevaid kanaleid programmiga liitujate otsimiseks. Riik saab kaasa aidata vastavate 

sihtrühmade majanduslikule arengule, toetades neile suunatud mikrokrediidiprogramme.  

1.3.4. Mitterahalised tegevused 

 

Järgnevalt on kirjeldatud, millised tegevused lisaks laenukapitali andmisele 

mikrokrediidiprogrammiga veel kaasnevad. 

Mikrokrediiti on kasutatud mitmel pool maailmas vaesuse vähendamiseks. Samas ei ole 

mikrokrediidi pakkumine heategevus, vaid inimeste abistamine majanduslikult sõltumatuks 

saamisel. Vaesus ei väljendu ainult puuduolevas rahas, vaid see on ka puudus teadmistest, 

oskustest, vahenditest ja informatsioonist, mis on vajalikud otsuste tegemisel, et saada 

majanduslikult sõltumatuks ja selleks ka jääda. (FIN-USE 2009: 2) 

Mikrokrediidi pakkumisel Euroopas on tähtsaks osaks mitterahalised tegevused, eriti nende 

organisatsioonide ja programmide puhul, mis on suunatud töötutele ja vasemal järjel 

inimestele. Mitterahalised tegevused hõlmavad finantsnõustamist ja ettevõtluskoolitusi. 

Ettevõtlusega alustavad inimesed vajavad koolitusi, juhendamist ja mentorlust nii enne 

ettevõtte loomist, loomise ajal kui ka pärast ettevõtte käivitumist. See tõstab oluliselt nende 

ettevõtete ellujäämise ja kasvu võimalusi. Samuti vähendab see laenu tagasimaksmisega 

seotud riske. (Maas, Lämmermann 2012: 52) 

Mikrokrediidi pakkumine on enamasti seotud just ettevõtete loomise ja ettevõtluse 

arendamisega. Seepärast on mikrokrediidi pakkumisele väga sageli liidetud ka 

koolitusprogrammid. Koolituste käigus arendatakse laenusaajate ettevõtlusalaseid oskusi, 

mis on vajalikud nii ettevõtte loomisel kui ka ettevõtte juhtimisel ja arendamisel. 

Koolituste liitmisel laenupakkumisega tuleb arvestada sellega seotud aja- ja rahakuluga. 

Koolitustele kuluv aeg võib programmist eemale jätta laenusaajad, kellel ei ole võimalik 

laenusaamise protsessile nii palju aega kulutada. Ettevõtjad peavad ajaressurssi väga 

oluliseks ja leiavad, et koolitustele kuluv aeg ei ole otstarbekas ning loobuvad seega ka 

programmis osalemisest. Samas suurendab laenusaajate koolitamine nende edukust oma 
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äriplaanide elluviimisel, see omakorda annab laenuandjale suurema kindluse laenude 

tagastamise tõenäosuse osas. (Reinke 2006) 

Seega ei ole mikrokrediidi võtmine ainult laenu saamise protsess. See on terviklahendus, 

kus ettevõtjale pakutakse nii laenukapitali, teadmisi ja oskusi koolituste näol ning 

grupikaaslaste toetust ja nõuandeid. See suurendab ettevõtlikku mõtlemist ja aitab kaasa 

ettevõtluse arengule. 
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2. ETNA MIKROKREDIIDI PROJEKTIS OSALEMINE

2.1. Metoodika 

2.1.1. Andmete kogumine 

Järgnevalt on selgitatud, milliste etappidega jõuti antud magistritöö uurimisülesannete 

lahenduseni ning milliseid andmeallikaid selleks kasutati.   

Uurimisülesannete täitmiseks vajalikke andmeid koguti küsitluse, projekti dokumentide 

analüüsi ja intervjuu kaudu.  

Esimeseks uurimisülesandeks oli välja tuua, millised olid ETNA mikrokrediidi projekti 

tugevused ja kitsaskohad. Selle uurimisülesande lahendamine on jagatud kolmeks osaks 

(sulgudesse on lisatud andmeallikas, mille kaudu vastuseid otsiti): 

 kirjeldada ja analüüsida projekti ülesehitust, tuua välja tugevad ja nõrgad kohad

ning pakkuda täiustamise võimalusi (projektidokumendid, intervjuu);

 tuua välja laenugruppide töös esinenud probleemid:

o korraldajate seisukohast (projektidokumendid, intervjuu);

o projektis osalejate seisukohast (projektidokumendid, küsitlus);

 pakkuda leitud probleemidele lahendused.

Teiseks uurimisülesandeks oli hinnata, kuivõrd on ETNA mikrokrediidi projekt täitnud 

mikrokrediidile seatud eesmärke aidata kaasa uute ettevõtete loomisele, ettevõtte arengule 

ja vaesuse vähendamisele.  
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Käesoleva töö autor on selle uurimisülesande täitmiseks püstitanud eraldi 

uurimisküsimused, millele vastates saab hinnata vastava eesmärgi täitmist: 

 uue ettevõtte loomine: 

o mitu uut ettevõtet loodi (projektidokumendid); 

o kas laenugrupis osalejate arvates aitas mikrokrediit kaasa ettevõtte 

loomisele (küsitlus); 

o kas laenugrupis osalemine ja koolitused aitasid kaasa uue ettevõtte 

loomisele (küsitlus); 

 ettevõtte areng: 

o kui palju uusi tooteid või teenuseid turule toodi (projektidokumendid); 

o kas projektis osalejate arvates aitas mikrokrediit kaasa: 

 uue toote või teenuse pakkumisele või olemasoleva arendamisele 

(küsitlus); 

 ettevõtte konkurentsivõime kasvule (küsitlus); 

 töö efektiivsemaks muutmisele (küsitlus); 

o kas laenugrupis osalemine ja koolitused aitasid kaasa:  

 uue toote või teenuse pakkumisele (küsitlus); 

 koostööpartnerite leidmisele (küsitlus); 

 ettevõtliku mõtlemise arendamisele (küsitlus); 

 vaesuse vähendamine (sissetulekute kasv): 

o kas projektis osalejate arvates aitas mikrokrediidi võtmine ellu viia tegevusi, 

mis aitasid kaasa nende sissetulekute kasvule (küsitlus). 

Andmete kogumiseks korraldas magistritöö autor küsitluse ETNA mikrokrediidi 

laenugruppides osalenud inimeste hulgas. 

Küsitluse eesmärk oli välja selgitada, kuivõrd on ETNA mikrokrediidi projektis osalemine 

ja mikrolaenu kättesaadavus kaasa aidanud uue ettevõtte asutamisele või olemasoleva 

ettevõtte arengule ning milline oli projektis osalenute hinnang projekti tegevustele.  

Valimi moodustasid aastatel 2013–2015 ETNA mikrokrediidi projekti laenugruppides 

osalenud 93 inimest2.  

                                                 
2 Lisaks kuulusid laenugruppidesse veel 10 inimest, keda valimisse ei lisatud, kuna nende kontaktid ei olnud 

kättesaadavad või nad osalesid laenugrupis liiga lühikest aega.    
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Küsitlusankeet oli vormistatud Google Forms keskkonnas ning koostatud kahes versioonis 

(lisa 1). Üks saadeti vastamiseks neile, kes olid laenugrupis osaledes mikrokrediiti võtnud, 

ja teine neile, kes ei olnud veel jõudnud mikrokrediidi laenu võtmise või kättesaamiseni. 

Ankeedid erinesid üksteisest kahe küsimuse osas (küsimused 16 ja 17). Mikrokrediiti 

saanud osalejatelt küsiti, kuidas nad hindavad mikrokrediidi mõju ettevõtte arengule. Neilt, 

kes mikrokrediiti võtnud ei olnud, küsiti, mil määral nad peavad vajalikuks tulevikus 

mikrokrediiti võtta ja millised tegurid on olnud määravaks, miks nad ei ole mikrokrediiti 

seni võtnud või saanud.  

Laenugrupis osalejate kontaktid saadi projektijuhilt ning küsimustiku link edastati 

vastajatele e-posti teel. Küsitlus oli avatud kahe  nädala  jooksul ajavahemikul 23.02.2016–

8.03.2016. Pärast esimest nädalat saadeti osalejatele kordusteade küsitluses osalemiseks. 

Kokku oli vastajaid 50, neist 32 laenusaajat ja 18 neid, kes laenu võtnud ei olnud. Vastajate 

osakaal kogu valimis kokku oli 53%. Küsitluses osalenute taust on täpsemalt kirjeldatud 

peatükis 2.3. 

Standardiseeritud küsimustikus kasutati kolme tüüpi küsimusi. Enamik küsimusi oli 

struktureeritud ning vastajatele olid ette antud valikuvariandid. Samas oli neil võimalus 

lisada juurde ka oma variant, mida uurija ei osanud ette näha. Kasutati ka skaaladel 

põhinevat küsimuse tüüpi, mille alusel sai hinnata, kuivõrd oluliseks teatud asjaolusid 

(näiteks laenugruppides osalemine, erinevate probleemide esinemise sagedus jne) projektis 

osalejad enda jaoks pidasid. Veel kasutati avatud vastustega küsimusi osalejate arvamuse 

väljaselgitamiseks laenugruppide ja kogu projekti toimimise kohta. 

Lisaks ankeetküsitlusele tehti vajalike andmete saamiseks ka intervjuu ETNA 

mikrokrediidi projektijuhi Gina Kilumetsaga (lisa 2) kirjalikult e-posti teel ajavahemikul 

01.03.2016–20.04.2016 (kõiki küsimusi ei saadetud korraga, vaid osa lisandus jooksvalt 

uurimistöö käigus). Intervjuu eesmärk oli täpsustada projekti ülesehitusega seotud 

küsimusi ja välja selgitada, milliseid lahendusi on esilekerkinud probleemidele seni leitud.   

Vajalike andmete saamiseks analüüsiti ka projekti dokumente. Dokumendid on pärit nii 

ajavahemikust 01.06.2012–30.04.2014, mil ETNA mikrokrediidi projekt oli töös, kui ka 

hilisemast perioodist kuni 2015. aasta lõpuni, mil toimis edasi laenugruppide töö.  
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Projekti ülesehituse ja laenugruppide töökorralduse kirjeldamiseks ja analüüsi aluseks olid 

järgmised projekti käigus koostatud dokumendid: 

 ETNA väikelaenu taotlemise protsess (koostaja projektijuht Gina Kilumets, 

kinnitatud ETNA juhatuse 22. detsembri 2015. aasta otsusega ); 

 ETNA mikrokrediidi laenugrupi toimemudelid (koostanud Gina Kilumets ja Margo 

Orupõld, kinnitatud ETNA juhatuse 22. detsembri 2015. aasta otsusega); 

 mentorgruppide tööd kirjeldav dokument (koostanud mentorgruppide koordinaator 

Sirje Vällmann, september 2012 – veebruar 2013). 

Väljaantud mikrokrediidi, uute loodud ettevõtete ning toodete ja teenuste pakkumise 

analüüsi aluseks olid järgmised projekti käigus koostatud dokumendid: 

 ETNA laenutaotluste register 2013–2015; 

 projektijuht Gina Kilumetsa koostatud koondtabel laenugruppide liikmelisuse ja 

uute loodud ettevõtete kohta perioodil 2013–2015. 

Projekti käigus ja laenugruppide töös esinenud probleemide leidmise ja analüüsimise 

aluseks olid järgmised projekti käigus loodud dokumendid: 

 protsessijuhtide koordinaatori aruanded (kasutatud aruandeid, mis on esitatud 

ajavahemikul märts 2013 – veebruar 2014); 

 laenugrupikoordinaatori aruanded (kasutatud aruandeid, mis on esitatud 

ajavahemikul märts 2014 – detsember 2014); 

 projekti tegevusaruanded (kasutatud kõiki tegevusaruandeid, mis on esitatud 

projekti rahastajale viie perioodi kohta ajavahemikul juuni 2012 – aprill 2014). 

Andmete kasutamiseks oli autoril ETNA mikrokrediidi projektijuhi Gina Kilumetsaga 

sõlmitud konfidentsiaalsuse leping. Aruanded sisaldasid infot grupiliikmete kohaloleku ja 

kohustuslike teemade käsitlemise kohta, osalejate tagasisidet kohtumistele ja 

töökorraldusele ning koordinaatorite tagasisidet ja ettepanekuid laenugruppide tööle. Autor 

kasutas analüüsimiseks ainult neid aruande osasid, mis kajastasid koordinaatori ja 

laenugruppide tagasisidet ja ettepanekuid. 
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2.1.2. Analüüsimeetodid 

 

Magistritöö empiiriline osa koosneb kvantitatiivsest osast, mis põhineb küsitluse 

tulemustel, ja kvalitatiivsest osast, mis põhineb dokumentidel, küsitluse avatud vastustel ja 

intervjuul.   

Küsitlustulemuste analüüsimiseks on kasutatud kvantitatiivset statistilist andmeanalüüsi. 

Tulemusi on kirjeldatud sageduste, protsentjaotuse ja keskmistega, seoseid on analüüsitud 

risttabelitega. Küsitlustulemuste töötlemiseks ning jooniste vormistamiseks kasutati  

tabelarvutusprogrammi MS Excel, protsessijoonise koostamiseks Bizagi protsesside 

modelleerimise tarkvara.  

Projektidokumentide läbivaatamisel kasutati kvalitatiivset sisuanalüüsi. Eesmärk oli leida 

olulisi aspekte, mis on seotud magistritöös püstitatud uurimisülesannetega. Kvalitatiivne 

sisuanalüüs aitab kokku võtta analüüsitava teksti keskesed ja uurimisküsimuste seisukohast 

olulised tähendused (Kalmus et al. 2015). Seetõttu sobis seda meetodit kasutada ka 

käesoleva magistritöö puhul. Analüüsi eesmärk ei olnud arvuliselt kokku lugeda viidatud 

probleeme, vaid saada ülevaade uuritavates dokumentides kajastatud infost kui tervikust 

ning uurida tagasisidet ja tähelepanekuid, mis viitasid projekti käigus ettetulnud 

probleemidele ja tugevustele.  

Kvalitatiivne sisuanalüüs põhines teemade kategoriseerimisel. Projekti aruannetest, 

küsitluse avatud küsimustest ja projektijuhi intervjuust kogutud andmed on jaotatud 

kolmeks teemavaldkonnaks: probleemid, positiivsed aspektid ning ettepanekud. Analüüsi 

käigus koostati tabel (lisa 3), kus on esitatud väljavõtted projekti aruannetest, küsitluse 

avatud vastustest ja intervjuust projektijuhiga teemade lõikes. Detailsema ülevaate 

saamiseks on tabelis teemavaldkonnad omakorda jagatud alateemadeks.   

Tulemuste ilmestamiseks on töös loeteluna välja toodud näiteid laenugrupis osalenute 

arvamustest (küsitluse põhjal) ja tagasisidest (dokumendianalüüsi põhjal) ning projekti 

korraldajate hinnanguid ja ettepanekuid (dokumendianalüüsi ja intervjuu põhjal).  

Kogu uuringu käigu kogutud materjal süstematiseeriti ja analüüsiti. Töödeldud 

informatsiooni põhjal tehti üldistused ja järeldused. 

 



 

28 

 

2.2. ETNA mikrokrediidi projekti tutvustus 

 

ETNA mikrokrediidi projekti elluviijaks oli naisettevõtjaid ühendav organisatsioon MTÜ 

ETNA Eestimaal (edaspidi ETNA) koostöös Maaelu Edendamise Hoiu-Laenuühistuga 

(edaspidi MEHLÜ). Projekti rahastajaks oli Avatud Eesti Fondi (AEF) Kriisiprogramm. 

(ETNA mikrokrediit 2016)  

ETNA on mittetulundusühing, mis on asutatud 10. jaanuaril 2003 maapiirkonnas 

tegutsevate naisettevõtjate tugiisikute grupi poolt. Ühingu tegevuste eesmärk on maaelu 

maine ning elukvaliteedi parandamine väikeettevõtluse arendamise kaudu. Eelkõige on 

tegevused suunatud maapiirkondades elavate naiste toetamisele, nõustamisele ja 

abistamisele ettevõtlusega alustamisel ja arendamisel. (ETNA mikrokrediidi laenugrupi... 

2015: 3) 

ETNA töötas välja mikrokrediidi finantsmehhanismi, mis rakendati projektipõhiselt 

ajavahemikul 01.06.2012–30.04.2014. Projekti nimi oli ETNA mikrokrediit3. Projekti 

kogumaht oli 268 794 eurot, millest omaosalus moodustas 28 597 eurot ja toetuse summa 

240 197 eurot. (ETNA mikrokrediidi laenugrupi... 2015: 3) 

Maapiirkondade ettevõtlust toetav projekt oli suunatud ettevõtlusega alustada soovivatele 

naistele. Maapiirkonnaks loeti kõiki Eesti piirkondi välja arvatud Tallinn ja Harjumaa.  

Väljatöötatud finantsmehhanismi abil sooviti leevendada maapiirkondades majanduskriisi 

mõjusid, milleks olid vähenenud või kadunud sissetulekud ja tööpuudus. Selleks pakuti 

naistele võimalusi ja toetust ettevõtluse loomiseks või arendamiseks. Projekti põhieesmärk 

oli laenugruppide loomine naistele, kes soovisid Eesti maapiirkondades oma ettevõtte luua 

ja seda edasi arendada. Ettevõtte käivitamiseks ja arendamiseks pakuti maanaistele tuge 

läbi mentorluse, koolituste ja paindlike laenuvõimaluste. (ETNA mikrokrediidi 

laenugrupi… 2015: 4) 

  

                                                 
3 Projekti ametlik nimetus: AEF Stipendium E12-18.04-02-03-01 projekt „Microcredit for Rural Women: A 

Tool to Relive Poverty and Alleviate Consequences of Economic Crisis“. Eesti keeles kasutati projekti 

ametliku nimetuse lühendit „ETNA mikrokrediit“.  
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Lisaks eelnevale sooviti projektiga (ETNA mikrokrediit 2016): 

 muuta naiste ettevõtlus efektiivsemaks ja nähtavamaks, tuua esile edukaid

naisettevõtjaid;

 suurendada maapiirkondade elanike eneseusku ja ettevõtlikku mõtlemist;

 panustada vaesuse ja töötuse vähendamisse maapiirkondades;

 vähendada perede rännet maalt linnadesse või välismaale, soodustada

maapiirkondade rahvastatust;

 hoida toimivana ja arendada meetmestikku naisettevõtluse toetamiseks

maapiirkondades.

ETNA mikrokrediidi projekti tegevused on küll lõppenud, kuid väljatöötatud 

toetusmeetmed toimivad jätkuvalt ja organisatsioon tegeleb nende edasiarendamisega 

(ETNA mikrokrediidi laenugrupi... 2015: 3). Projekti käigus loodud laenugrupid jätkasid 

oma tööd ka pärast projekti lõppemist. ETNA peab projekti käigus loodud tegevusi 

jätkusuutlikuks ja maapiirkondade ettevõtlust arendavaks ka tulevikus, tuues välja 

järgnevad põhjendused (ETNA mikrokrediit 2016): 

 projekti käigus koolituse saanud mentorid töötavad edasi ja on võimelised pakkuma

tuge ettevõtluse tugiisiku-mentorina algajale ettevõtjale;

 laenugrupid jätkavad tegevust ja liikmed on üksteisele tugevateks partneriteks

ettevõtjatevahelises koostöös;

 laenuressurss on ringluses ja kasvab, sest laekunud intressid liidetakse laenu

kogusummale;

 laenugrupid laienevad ka projektist väljajäänud piirkondadesse ja kaasavad järjest

rohkem liikmeid, kes soovivad alustada ettevõtlusega;

 projekti tegevustega on loodud naistele võrdsemad võimalused ettevõtlusega

alustamiseks, see võimaldab suurendada tulevikus naiste ettevõtlikkust ja

võimekust tegutseda ettevõtjana;

 saadud kogemusi on võimalik kasutada uutes projektides, projekti meeskond ja

kaasatud eksperdid on kompetentsed ja oma valdkonna teerajajad Eestis;

 väikesele piirkonnale fokusseeritud tegevused, koolitused ja aktiivsuse kasv võivad

luua võimalusi ka muudeks kohalikeks arenguteks, tuues sel viisil kaasa

positiivseid muutusi maapiirkondadesse.
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ETNA mikrokrediidi projekti on tunnustatud ka Euroopa Liidu tasandil. 2013. aastal 

kandideeris projekt 605 osaleja hulgas Euroopa innovatsiooni auhinnale ning jõudis 

konkursil 30 poolfinalisti hulka (Naised ettevõtjaks … 2014). 

Kogu projekt oli jagatud erinevatesse faasidesse: projektimeeskonna koolitamine, 

teavitustegevus, mentorgruppide töö, laenugruppide moodustamine, laenuressursi 

väljaandmine.  

Antud magistritöös on vaatluse all andmed projekti algusest kuni 2015. aasta lõpuni (sh 

laenulepingud ja laenugruppide töö, mis toimis edasi ka pärast projekti lõppemist). 

Keskendutud on projekti ülesehitusele, mis puudutab laenugruppide tööd ja mikrokrediidi 

väljaandmist.  

 

2.3. Ülevaade küsitluses osalenutest 

 

Küsitluses osales kokku 50 laenugruppide liiget. Nendest 64% (32 inimest) oli 

mikrokrediiti võtnud ja 36% (18 inimest) ei olnud mikrokrediiti võtnud. Vanuse järgi oli 

vastanute hulgas 18% 35-aastaseid ja nooremaid (9 inimest), 30% olid vanuses 36–45 (15 

inimest) ja 50% olid üle 45-aastased (25 inimest) (joonis 2).  

Joonis 2. Küsitluses osalenute arv ja jaotus vanuserühmade lõikes (n=50) 
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Joonisel 3 on välja toodud küsitluses osalenute jagunemine laenugruppidesse kuulumise 

järgi (joonisel laenugrupi lühend LG). Protsent joonisel kajastab vastanute osakaalu 

laenugrupis kokku osalenud liikmete arvus. Vastajaid jagus igasse laenugruppi, kuid kõige 

vähem oli küsitluses osalenuid Noorkuu ja Tõrva laenugrupis. Küsitluses osalesid kõige 

aktiivsemalt Paide ja Ridaküla laenugruppide liikmed. 

Joonis 3. Küsitluses osalenute arv laenugruppide lõikes ning osakaal laenugrupis osalenute 

koguarvus (n=50) 

Küsitluses osalenutest 47 inimest oli tööga hõivatud ja kolm olid töötud (joonis 4). 42 

vastanut olid ettevõtjad, kellest 20 oli lisaks ettevõtlusele hõivatud ka palgatööga. 

Vastanute hulgas oli ka üks õppur ja neli palgatöötajat, kes ettevõtlusega ei tegelenud.  

Joonis 4. Küsitluses osalenute jaotus töise staatuse järgi (n=50) 
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Joonis 5 annab ülevaate sellest, kui paljud küsitluses osalenutest olid oma ettevõtte 

ainuomanikud ja kui paljudes oli lisaks neile endile ka töötajaid.   

Joonis 5. Küsitluses osalenud ettevõtjate arv ettevõttes töötavate inimeste arvu lõikes 

(n=42) 

Küsitluses osalenud 42 ettevõtjast 23 olid oma ettevõtte ainuomanikud. Osalenute 

ettevõtetest 24 olid sellised, kus lisaks ettevõtte omanikule ei olnud registreeritud ühtegi 

töötajat, seitsmel oli lisaks üks töötaja, neljal kaks ning kuuel ettevõttel rohkem kui kaks 

töötajat.  

2.4. Laenugruppide töökorraldus 

Selles peatükis antakse ülevaade laenugruppide moodustamisest, nende töökorraldusest 

ning osalejate hinnangust laenugruppide töös esinenud probleemidele ja saadud 

kogemusele.   

Esmalt jaotati projektiga liitunud naised mentorgruppidesse. Piirkondade valik, kuhu 

mentorgrupid loodi, sõltus selles, kus juba varasemalt oli ETNA-l toimiv võrgustik ja 

eelnev koostöö kohalike organisatsioonidega (Kilumets 2016). Järgnevalt on 

mentorgruppide tööd kirjeldava dokumendi (Mentorgrupid 2013) põhjal antud ülevaade 

mentorgruppide töökorraldusest. 
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Mentorgrupid avati Eesti kümnes piirkonnas: Paides, Järva-Jaanis, Ridakülas, Lääne-

Virumaal, Narvas (vene keelt kõnelevad naised), Jõhvis, Tahkurannas, Vändras, Tõrvas ja 

Paistus. Üheksa loodud gruppi kohtusid ajavahemikul september 2012 – veebruar 2013 

kuuel korral, v.a Narva grupp, kes kohtus kokku kolm korda.  

Mentorgrupid töötasid planeeritud tegevuskava alusel, neid juhtisid ettevõtluses kogenud ja 

koolitatud mentorid. Mentorite tööd juhtis mentorigruppide koordinaator, kes jagas 

igakuiselt kõigile mentoritele kohtumiste plaani, mis oli aluseks mentorgruppide töö 

korraldamisel.  

Mentorgruppides osalenute arv on välja toodud tabelis 3. Kokku oli mentorgruppides 

osalenuid 68, neist 22 olid juba tegutsevad ettevõtjad. Mentorgruppide tegevuse 

tulemusena avaldas seitse ettevõtjat soovi oma tegevust laiendada ja 28 inimest kavatses 

alustada oma ettevõtlusega. Kolm inimest nendest jõudiski mentorgrupi ajal oma ettevõtte 

loomiseni. 18 inimest ei avaldanud mentorgruppide tegevuse ajal veel soovi ettevõtlusega 

alustamiseks.  

Tabel 3. Mentorgruppides osalenute arv ja nende ettevõtlusalased kavatsused 

Osalenute ettevõtlusalased kavatsused Inimeste arv 

Tegutsevad ettevõtjad 22 

sh avaldasid soovi tegevust laiendada 7 

Kavatsevad alustada ettevõtlusega 28 

sh alustasid ettevõtlusega mentorgrupi ajal 3 

Ei avaldanud soovi ettevõtlusega alustamiseks 18 

Mentorgruppides osalenuid kokku 68 

Järgnevaks projekti tegevusfaasiks oli mentorgruppides osalenute üleviimine 

laenugruppidesse. Laenugruppide moodustamise tingimuseks oli vähemalt neli laenu 

soovivat liiget ning ühte laenugruppi ei tohtinud kuuluda ühest perest rohkem kui kaks 

inimest. Laenugrupid moodustati projektimeeskonna poolt mentorgruppide baasil. 

Edaspidi tuli igal laenugrupil ise hoolitseda selle eest, et liikmeid oleks grupis piisavalt. 

(ETNA mikrokrediidi laenugrupi… 2015: 4; Kilumets 2016).  

Töö paremaks korraldamiseks oli esimesel aastal igale laenugrupile määratud protsessijuht. 

Protsessijuhi ülesanne oli laenugrupi juhendamine vastavalt protsessijuhtide 

koordinaatorilt saadud juhistele. Pärast protsessijuhtide tööd tuli laenugruppidel iseseisvalt 

oma tegevuste korraldamisega hakkama saada. Protsessijuhtide töö lõppemisel hakkas 
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laenugruppide tööd koordineerima laenugruppide koordinaator, kelle ülesanneteks oli 

juhiste andmine grupikohtumiste korraldamiseks, grupikohtumisteks vajalike materjalide 

saatmine laenugruppidele, nõustamine grupis ettetulevate probleemide lahendamisel, 

laenugruppide tagasiside kogumine, analüüsimine ja aruandlus. (ETNA mikrokrediidi 

laenugrupi… 2015: 6) 

Laenugruppides osalejatele anti võimalus täiendada oma ettevõtlusalaseid teadmisi 

erinevatel ettevõtlusalastel baaskoolitustel, mis olid peamiselt seotud äriplaanide 

koostamise, raamatupidamise ja turundusega. Koolituste eesmärk oli aidata osalejatel 

formuleerida oma ettevõtlusalased ideed, mille rahastamiseks sai taotleda mikrokrediiti.  

Projekti käigus loodud naisettevõtlust toetav meetmestik laenugruppide näol toimib Eesti 

seitsmes maakonnas: Pärnumaal, Valgamaal, Viljandimaal, Lääne-Virumaal, Ida-

Virumaal, Järvamaal ja Tartumaal. Neis maakondades on 2015. aasta seisuga loodud 12 

laenugruppi kokku 75 liikmega (ETNA mikrokrediidi laenugrupi... 2015: 4; Laenugrupid 

2016). Aastatel 2013–2015 toiminud laenugrupid ja nende liikmete arv on näidatud 

joonisel 6.  

Joonis 6. 2013–2015. aastal toiminud laenugrupid ja nende liikmete arv aastate lõikes 

(Laenugrupid arvudes 2016) 

ETNA mikrokrediidi laenugrupi toimemudeli (2015: 4) kohaselt kohtusid asutatud 

laenugrupid kord kuus. Töömeetodiks eesmärkide saavutamisel oli grupitöömeetod, mis 

toimis ajurünnakute, arutelude, koolituste, õppereiside ja grupiliikmete toetuse, 
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laenuressursi järelevalvehalduri ja laenugruppide koordinaatori juhendamise kaudu. Iga 

grupikohtumise käigus tuli läbida kohustuslik teemadering, mis tagas laenugrupi sihipärase 

toimimise.  

Nõutud teemadeks grupikohtumistel olid: 

 koosoleku reeglite, sh konfidentsiaalsuse ülekordamine; 

 iga grupiliikme olukorra ja edusammude, äriideede ja plaanide ülevaade; 

 ühiste koolituste planeerimine; 

 laenuressursiga seotud teemad: äriplaanide valmimine, kaitsmine, laenude 

teenindamine ja vajadusel maksepuhkuse andmine; 

 eelnevalt kokkulepitud teema läbiarutamine; 

 grupiliikmete lahkumine ja uute leidmine. 

Järgnevalt on välja toodud küsitluse tulemuste ja projekti dokumentides kajastatud info 

põhjal laenugrupi liikmete hinnang laenugruppide töökorraldusele. 

Küsitluse tulemuste põhjal ei saa otseselt välja tuua, et rahulolu laenugrupiga oleks 

sõltunud grupi suurusest. Rahulolu oli kõrge nii väiksemates kui suuremates 

laenugruppides (joonis 7). Üldiselt oli küsitluses osalejate arvates sobilik kuni 

kümneliikmeline laenugrupp. Suurema grupi puhul oleks raskusi kõigi liikmete 

probleemide arutamiseks ning mõtete jagamiseks. Järgnevalt on esitatud mõned näited 

küsitlusele vastanute arvamusest.   

 Kuni 10 liiget on sobiv arv, et grupist oleks ülevaade. 

 Liiga suure grupi puhul ei jõua kõiki teemasid ja probleeme arutada.  

Joonis 7. Küsitluses osalenute jaotus selle alusel, kuivõrd nad olid rahul oma laenugrupi 

suurusega (n=50) 
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Suuremate kui seitsmeliikmeliste gruppide plussina toodi välja see, et nii oli rohkem 

erinevaid seisukohti, mõtteid ja arvamusi, mida liikmed said omavahel kohtumistel 

arutada. Samuti oli ka nõuandjaid rohkem. Lisaks toodi  välja, et alati ei saanud kõik 

grupiliikmed kohtumistel osaleda, kuid suurema grupi puhul oli kohal ikka üle viie 

inimese. Nii said arutatud ideed piisavalt tagasisidet. 

 Kui keegi jäi kohale tulemata, siis oli koos 5–7 osalejat. Tagasiside puhul on oluline 

erinevate arvamuste saamine oma ideedele.  

 Optimaalne arv, et tekiks sünergia. 

 Paras seltskond inimesi, et tekiks arutelusid ja ka erinevaid olukordi.  

 Pikemas perspektiivis on hea, kui liikmeid on rohkem, sest sellisel juhul on ka rohkem 

erinevaid isiksusi ja ellusuhtumist, ettevõtteid ja arvamusi ettevõtlusest.  

Liikmed, kes kuulusid laenugruppi, milles oli vähem kui seitse liiget ja kes olid oma grupi 

suurusega rahul, tõid positiivsena välja selle, et väiksema grupi puhul jagus koosolekutel 

aega kõigi ideede ja murede ärakuulamiseks ning arutamiseks. Samuti märgiti ära, et 

väiksemas grupis oli lihtsam üksteisega läbi saada ja grupp oli kokkuhoidvam. Väiksemas 

grupis sai kiiremini üksteist tundma õppida ning nii tekkis kiiremini usaldus. Mida vähem 

liikmeid, seda lihtsam oli leida ka ühiselt sobivat aega kokkusaamisteks.  

 Liikmeid oli piisavalt, et koosolekul jõuaks üksteist ära kuulata ja piisavalt, et erinevate 

valdkondade ning ideede kohta kuulata/arutada. 

 Erinevad isiksused, erinevatest valdkondadest, mida vähem, seda lihtsam läbi saada, leida 

ühised huvid, kokku hoida, toetada, kontrolli all hoida.  

 Oli võimalik kõigi liikmetega individuaalselt suhelda. Väiksemat gruppi on ka parem kokku 

kutsuda, ajad sobivad paremini.  

 Väike grupp võimaldab üksteist kiiresti tundma ja usaldama hakata.  

Küsitluses osalenutest 45 inimest (90%) oli nõus, et kord kuus kohtuda on täiesti piisav. 

Laenugrupi liikmed leidsid, et sellise intervalliga kohtudes on hästi meeles eelmisel korral 

arutatud teemad ja teiste liikmete tegemised: 

 Kõik tegemised olid alati meeles ja info oli ajatatult jagatud.  

 Kord kuus kokkusaamisest piisab, et grupi liige saaks teha oma tegemistest teistele 

kokkuvõtliku ülevaate.  

 Kuuga jõudis üht-teist ära teha ja ei muutunud tüütavaks.  

Tihedamini kui kord kuus kohtuda ei pidanud keegi vastanutest mõistlikuks, arvati isegi, et 

sobiv oleks kohtuda veel harvem. Oldi arvamusel, et ettevõtjatel on tihedamateks 
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kohtumisteks kiire elutempo tõttu aja leidmine raskendatud. Toodi ka välja, et lühemal 

perioodil kui kuu ei toimu ettevõttes suuri muutusi, mida kohtumistel teistega arutada.  

 Arengud ettevõtetes ei ole nii kiired, et oleks tihedamini uut infot omavahel jagada, see on 

paras sagedus, et leida ühist kogunemise aega ja kõik tuleksid kohale.  

 Kuna meie ettevõtjate töö on hooajaline, siis suvine aeg on kõigil ülikiire ja raske on 

kokkusaamiseks ühist aega leida.  

 Tegemist on tegusate inimestega, tihedamini lihtsalt ei ole võimalik kohtuda.  

 Rohkem pole lihtsalt vajadust kokkusaamisteks, kiired asjad saab lahendada ka telefoni või 

e-kirjaga.  

 Ettevõtlike naiste puhul on raske leida ühiselt aega iga kuu, pigem mõistlik oleks kohtuda 

kord kvartalis. 

 Neli nädalat on liiga lühike aeg, et midagi olulist muutuks. Piisaks täiesti ka kaheksa 

nädala jooksul korra kokku saada.  

Samas oli ka arvamusi, et kokkusaamise kohustus oleks võinud olla paindlikum ja rohkem 

laenugrupi enda otsustada: 

 Teisel aastal oleks soovinud rohkem vabadust grupil endal otsustada, kui tihti kokku saada.  

 Toimivale grupile on vaja rohkem vabadust. Kui laenude tagasimaksmine sujub, piisab ehk 

üle kahe kuu kokku saada, kasutasime ka online teel suhtlemist.  

Laenugrupis osalenute hinnanguid omavahelise koostöö ja usaldusega seotud teguritele on 

kajastatud joonisel 8. 

Joonis 8. Küsitluses osalenute jaotus sellel alusel, kuidas nad hindasid omavahelise 

koostöö ja usaldusega seotud tegureid laenugrupis (n=50) 
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Küsitluses osalenud olid täiesti nõus sellega, et grupiliikmed jagasid üksteisega infot oma 

kavatsuste ja tegevusplaanide kohta ning laenugrupis toimis üksteise toetamine ja 

õpetamine. Enamiku küsitluses osalenute  arvates toimis laenugrupis omavaheline usaldus 

ja koostöö. Nõus oldi sellega, et grupiliikmed andsid vastastikku oma tegevusplaanide 

kohta konstruktiivset tagasisidet. Ka grupikohtumistel osalemist hinnati enamasti 

aktiivseks.  

Küsitluse tulemuste põhjal saab välja tuua, et laenugruppides toimis omavaheline usaldus 

ja koostöö, kuid oli ka üksikuid arvamusi, mis viitasid konfidentsiaalsuse ja usalduse 

probleemidele. Tõdeti, et probleeme info lekkimisega hakkas gruppides esinema siis, kui 

ühes grupis olid koos omavahel varasemalt seotud inimesed. 

 Seni kuni grupp koosnes põhiliselt omavahel mitte tuttavatest inimestest oli koostöö ja 

usaldus väga hea!  Kui gruppi sai kutsutud tuttavaid, sõpru ja ühest piirkonnast pärit 

inimesi hakkas tekkima ajaga usaldamatus ja kadus avatus, sest siseinfo hakkas vaikselt 

lekkima. Sama või sarnase ala peal tegutsedes hakkas osadel liikmetel tugevalt välja lööma 

kadedus (ei mõistetud enam koostöö tähendust). Grupp peaks koosnema erinevast 

piirkonnast pärit inimestest ja mitte omavahel seotud inimestest! Oluline oleks juba 

algusest peale avardada mõistmist, mis tähendab koostöö ja muu eetika.  

Järgnevalt on kirjeldatud laenugruppidesiseselt jagatud ülesandeid. Laenugruppide 

paremaks toimimiseks valiti liikmete hulgast grupijuht. Grupijuhi ülesandeks oli  

korraldada ja vastutada laenugrupi toimimise ja laenuressursi sihtotstarbelise kasutamise 

eest, kutsuda liikmeid kokku kohtumisteks, edastada laenugruppide koordinaatorile 

grupikohtumiste memo ning esitada laenuressursi järelevalvehaldurile grupi iga-aastane 

tegevusaruanne. (ETNA mikrokrediidi… 2015: 11–12)  

Dokumendianalüüsist selgus, et kahe laenugrupi puhul oli vajadus sisse viia sundmuutused 

grupijuhi asenduse osas, et lahendada laenugrupisiseseid pingeid ja säilitada motivatsioon 

kooskäimiseks.  

Grupijuhi aktiivsusest ja ettevõtlikkusest sõltus laenugrupi meeskonnatöö ja 

tegevusvõimekus, seetõttu tehti mitmeid ettepanekuid nende töö paremaks muutmiseks. 

Laenugrupi liikmete poolt tehti ettepanekuid grupijuhtide töö tasustamiseks ja viidati 

vajadusele vähemalt korra aastas grupijuhtide kohtumise korraldamiseks.  
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 Laenugrupis on väga oluline grupi liikmete usaldus ning üksteise tundmine. Suurt rolli 

mängib grupijuhi töö, mis peaks olema kindlasti tasustatud. 

 Soovitus vähemalt 1 x aastas gruppide juhid kokku kutsuda ja seal erinevad probleemid 

lahti rääkida. 

Lisaks grupijuhile oli igas laenugrupis ka sekretär ja laekur. Sekretär korraldas ja vastutas 

laenugrupi tegevuste dokumenteerimise eest. Laekuri ülesandeks oli pidada arvestust grupi 

säästuhoiuse laekumise ja kasutamise kohta.  

Säästuhoiust tuli igal laenugrupil koguda oma liikmetelt minimaalselt 6 eurot kuus. 

Säästuhoiuse tasumine toimus sõltumata sellest, kas laenutaotlus oli esitatud või mitte. 

Säästuhoiuse kogumise fondist tehti väljamakseid grupi ühisteks tegevusteks kogu 

laenugrupi ühise otsusega. Säästuhoiust ei kasutatud laenude tagatisena või liikmete 

maksevõime testimiseks. (ETNA mikrokrediidi... 2015: 14) 

Projektijuhi G. Kilumetsa (2016) sõnul kasutas üks laenugrupp säästuhoiust 

grupikohtumiste transpordikulude katteks, aga see ei olnud selle hoiuse mõte. Säästuhoiuse 

eesmärk oli õpetada liikmeid säästma. Säästuhoiust oli lubatud kasutada ettevõtlusalast 

kompetentsi tõstvateks tegevusteks (näiteks koolitused, ühistegevused, õppereisid).  

Protsessijuhtide koordinaatori hinnangul oli ka teisi gruppe, kes ei saanud aru säästuhoiuse 

kasutamise mõttest, olles seisukohal, et sunnitud kulutamine on raiskamine. Samas kasutati 

säästuhoiust sihtotstarbeliselt näiteks koolitusteks, grupikülastusteks ja ühiselt laatadel 

osalemiseks.  

Projektijuht G. Kilumets (2016) oli projekti ülesehituse kohta arvamusel, et hoolikamalt 

oleks tulnud ette valmistada projekti aja- ja tegevuskava. Rohkem oleks tulnud planeerida 

ressursse projektitegevuste halduseks ja edasiarendamiseks. Lisaks arvas ta, et vajadus 

oleks projekti tegevuste põhjalikumaks dokumenteerimiseks.  

 Hoolikamalt tuleks ette valmistada ajakava ning tegevused, tuleb planeerida halduseks ja 

arendamiseks mõeldud tegevusi ning ressursse.  
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Laenugruppide tööd juhtinud koordinaatorid viitasid samuti vajadusele täiustada projekti 

dokumente. 

 Rühmajuhtidele ja laenugrupile koostada järgnevaks iseseisvaks tegutsemisajaks 

dokumentide kogum, mida hilisemas tegevuses saab jätkuvalt kasutada. 

 Vaadata üle ja kaasajastada esialgsed laenugrupi alusdokumendid. 

 Koostada gruppidele mingigi lühikokkuvõte kohusustest, õigustest jne. 

Projektijuhi (Kilumets 2016) sõnul jõuti laenugruppide toimimiseks vajalike abimaterjalide 

uuendamiseni 2016. aasta alguses, mil need kõigile laenugruppidele edastati. 

Ka laenugrupis osalejate poolt toodi välja, et mõningad tegevused olid tehtud kiiruga ja 

läbimõtlematult. Samas ei viidatud otse konkreetsele probleemile või kitsaskohale, mis 

täiustamist nõuaks.  

 Rohkem ladvikus kontrolli gruppide üle, paindlikum kokkusaamise kohustus, mõnda asja 

oli tehtud kiirustades ilma läbi analüüsimata ja kitsaskohti nägemata 

Ühe laenugrupiliikme tagasisidest selgus, et projekti korraldajad ei kaasa laenugrupis 

osalejaid projekti edasiarendusse. 

 ETNA võiks mõelda, mis moodi naised, kes gruppides on, saavad kaasa rääkida 

programmi edasi arendamisele. See võib olla ka motivatsiooniks näiteks edaspidi ühinguga 

liituda või siis teadlikult uusi abivajajaid leida. Täna ei tunneta, et ETNA meid vajaks 

selles töös. 

Samas oli laenugrupi liikmetele igakuiselt antud võimalus memode kaudu jagada oma 

mõtteid tegevuste paremaks muutmisel.  

Projekti korraldajad on viidanud laenugrupi liikmete koolitustel osalemise vähesele 

aktiivsusele.  

 Koolitusi küll soovitakse, aga ei leita aega nendel osalemiseks.  

 Murekohaks võib pidada osade laenugruppide liikmete vähest osalust laatadel, ideereisidel 

ja koolitustel. Naised ei välju kergelt mugavustsoonist. 
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Kokku korraldati osalejatele projekti käigus 12 erinevat ettevõtlusalast koolitust (tabel 4). 

Igal koolitusel osales keskmiselt 13 inimest. Võrreldes laenugrupi liikmete koguarvuga oli 

osalemine koolitustel suhteliselt väike. Sellest võib järeldada, et laenugrupis osalejad ei 

kasutanud ära kõiki neile loodud võimalusi oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks.  

Tabel 4. Koolituste nimekiri, toimumise koht ja osalejate arv 

Koolituse teema, pealkiri Asukoht Osalejate arv 

Ettevõtlusalane koolitus Järvamaa 8 

Äriplaanikoolitus Järvamaa 12 

Äriplaanikoolitus Lääne-Virumaa 10 

Raamatupidamise koolitus Lääne-Virumaa 8 

Raamatupidamise koolitus Ida-Virumaa 6 

Müügi- ja turunduskoolitus Viljandimaa 8 

Koolitus "Lepingud, abielu ja ettevõtlus" Tartumaa 20 

Raamatupidamisalane koolitus  Pärnumaa 12 

Koolitus "Teadlik mina" Pärnumaa 12 

Koostöö- ja koolitusseminar naisettevõtjatele Tartumaal 26 

Koolitus "Kuidas meisterdada karjääri"  Lääne-Virumaa 12 

Koolitus "koosmeele Vägi" Pärnumaa 16 

 

Koolituse teemasid ja asukohti planeerides prooviti projektijuhi (Kilumets 2016) sõnul 

igati arvestada osalejate soovidega. Teemade kohta said osalejad soove avaldada ka 

laenugrupiga liitumise avalduses. Ühesuguse teemaga koolitusi planeeriti korraldada 

erinevates piirkondades. Osaluse suurendamiseks ja aja paremaks planeerimiseks anti 

koolituste nimekiri ja toimumise ajad varakult ka laenugrupis osalejatele teada. Toimumise 

asukohad määrati koolitustel osaleda soovijate elukohti arvestades, et kõigil oleks 

võrdväärne teekond toimumispaika. Sellegipoolest tõdeti, et esimesed koolitustel  olid 

planeeritud laenugruppide töö liiga algusfaasi. Osalejate vähene huvi võis siis olla tingitud 

sellest, et ei teadvustatud veel oma vajadusi.  

  



 

42 

 

2.4.1. Laenugrupis osalemisest saadav kasu 

 

Antud alapeatükis on küsimustiku ja dokumendianalüüsi tulemuste põhjal välja toodud, 

millist kasu on liikmed laenugrupis osalemisest saanud.  

Joonis 9 näitab laenugrupis osalenute hinnangut ettevõtlikkuse ja ettevõtluse arendamisega 

seotud teguritele.  

Joonis 9. Küsitluses osalenute jaotus selle alusel, kuivõrd aitas laenugrupis osalemine 

nende arvates kaasa ettevõtlikkuse ja ettevõtluse arendamisele (n=50) 

Laenugrupis ja koolitustel osalemise juures hindasid laenugrupi liikmed kõige kõrgemalt 

seda, et nad said juurde julgust oma ideede elluviimiseks. Selle tõi välja 40 vastanut. 37 

vastajat tundis, et nad on saanud arendada oma ettevõtlikku mõtlemist. 31 vastajat olid 

nõus sellega, et koolitused ja laenugrupis osalemine andis neile teadmised ja oskused oma 

ettevõtte arendamiseks ja aitas kaasa uue toote või teenuse pakkumisele. 27 vastajat 

nõustus, et laenugrupis osalemine aitas neil leida koostööpartnereid. Vähem nõustuti, et 

koolitused ja laenugrupis osalemine on kaasa aidanud  uue ettevõtte või töökoha loomisele.  

Seda, et laenugruppide tegevuse toel on kasvanud osalejate enesekindlus ja ettevõtlikkus, 

on erinevates aruannetes välja toonud nii projekti korraldajad kui ka laenugrupp ise. 

Projektijuht G. Kilumets (2016) tõi välja, et naiste enesekindlus on kasvanud, kuna on 
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olemas oskusteave ning puudub hirm pöörduda täiendava teabe saamiseks laenugrupi 

liikmete poole.  

Laenugrupi koordinaator on viidanud naiste julgusele mõelda läbi oma tegevused, 

asendada vähetootlik tulusama tegevusega: 

 Naistel on tekkinud julgus lõpetada vähetootlik (koolikohvik, hingeruum) tegevus ja 

orienteeruda tulusama tegevuse alustamisele. 

Laenugrupp toimis projektis osalejatele toetusgrupina. Kooskäimine pakkus turvatunnet ja 

andis julgust oma ettevõtmiste elluviimiseks. Toetusgrupi olulisus ilmnes nii 

dokumendianalüüsis kui ka küsitluse tulemustes.  Grupikaaslastelt saadud tagasisidet ja 

jagatud kogemusi peeti väga väärtuslikuks.   

 Kooskäimine pakub naistele turvatunnet ja annab julgust ning indu tegutsemiseks.  

 Kogemuste jagamine on väga väärtuslik.  

 Naiste enesekindlus ja ettevõtlikkus kasvab grupi toel.  

Projektijuht G. Kilumets (2016) kinnitas osalejatelt saadud tagasiside põhjal seda, et kogu 

laenugruppide tegevuse perioodil peeti oluliseks võimalust kohtuda ja oma mõtteid teistega 

arutada. Nii muutusid erinevad mõtted sümbioosiks ja osalejatele oli alati teada, et 

vajadusel on toetus ja abi olemas.  

Positiivsena on välja toodud see, et laenugruppides osaledes leiti erinevaid 

koostöövõimalusi.  Näiteks planeeriti ühiselt erinevatel laatadel, talupäevadel, konkurssidel 

osalemist või korraldati ühiseid koolitusi, väljasõite ja erinevate gruppide vahelisi 

kohtumisi. Grupiliikmed jagasid omavahel teadmisi erinevatest valdkondadest, õpetades 

üksteisele näiteks lilleseadet või keraamikat. Grupikohtumistele võeti kaasa oma toodete 

näidiseid. Nii oli võimalus leida erinevaid turunduskanaleid ja kliente. Ühise 

turundusplaaniga osalesid aktiivsemad grupid ka Paide-Järva Arengu Partnerite ja Lõuna-

Järva Koostöökogu ühisel „Avatud talude päeval“ ja Tamsalu ettevõtluspäeval.  Järgnevalt 

on toodud näiteid laenugruppide tööd juhtinud koordinaatorite arvamustest laenugruppide 

koostööst. 

 Grupid on hakanud planeerima kohtumisi teiste laenugruppidega.  

 Grupid planeerivad kohtumisi ja väljasõite teiste gruppide juurde. Info kohtumiste 

kasulikkusest on jõudnud gruppideni. 

 Koostöövõrgustik laieneb, ideed on realiseerimisvõimelised.  
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et laenugruppides osalemine on tõstnud naiste ettevõtlikku 

mõtlemist ja julgust oma plaanide elluviimiseks. Grupi tuge peetakse väga oluliseks ning 

leitakse võimalusi koostöö arendamiseks.  

 

2.4.2. Laenugruppide töös esinenud probleemid 

 

Antud alapeatükis on kirjeldatud, millised olid projekti korraldajate ja laenugrupis 

osalejate hinnangul laenugruppide töös esinenud probleemid. 

Peamise kitsaskohana laenugruppide töös võib välja tuua probleemid dokumenteerimisega. 

Sellele viitasid nii laenugruppide liikmed kui ka projekti korraldajad.  

Projekti korraldajate seisukohast oli kõige suuremaks murekohaks laenugruppide töös 

esitamata jäetud grupikohtumiste memod. Esitamata memode tõttu ei saadud ülevaadet, 

kas grupikohtumised üldse toimusid, mis oli nende sisuks või kas grupiliikmetel esines 

probleeme või makseraskusi.  

Nii dokumendianalüüsist kui ka küsitluse vastustest selgus, et laenugrupis osalejad pidasid 

nõutud aruandlust grupikohtumistel toimuvast ülepingutatuks. Nende arvates ei peaks 

pidevalt aru andma, kui mingeid probleeme ei esine ja suuri muutusi pole toimunud.  

 Tundub, et aruandlus on ülepingutatud. Naised on vastutusvõimelised, laenuprobleemid ju 

ilmnevad kõigepealt pangast ja sealt peaks info tulema. Pangale ei pea ju pidevalt aru 

andma, kui probleeme pole.  

 Iga kohtumise kohta ei peaks memo tegema, sest ega igas kuus ei pruugi midagi juhtuda 

või väga hooga areneda.  

 Toimivale grupile on vaja rohkem vabadust, igakuist aruandlust ehk liiga palju.  

Aruandluse esitamata jätmise probleemi lahendamiseks pakkus laenugruppide 

koordinaator välja, et tuleks luua reeglistik, mis garanteeriks vajaliku aruandluse ja 

sätestaks tegevused juhtudeks, kui grupp neid reegleid eirab. Ta lisas, et ka grupireegleid 

(grupiliikmete kohustused ja õigused, kokkulepped, aruandlus, säästuhoius) tuleks 

kindlasti aeg-ajalt üle korrata ja uuendada, eriti juhtudel, kui gruppi lisandub uusi liikmeid.  
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Protsessijuhtide koordinaator leidis, et memode esitamata jätmine on seotud sellega, et 

laenugrupid ei julge oma mõtteid ja ettepanekuid esitada. Põhjus võis tema hinnangul olla 

selles, et ei osatud märgata ja tunda enda rolli grupi arengus. Ta tõi välja, et memode 

täitmisel tuleks laenugruppe kindlasti julgustada ja toetada.  Ka laenugruppide 

koordinaator leidis, et vajadus oleks töötada välja laenugruppide tööd innustav 

motivatsioonisüsteem ja tunnustada tublisid gruppe tehtud töö eest.   

Suureks probleemiks peeti puudulikku infovahetust laenugrupi ja panga vahel. Puudulik oli 

ülevaade teiste grupiliikmete laenujääkide ja teenindamise kohta. Ülevaade puudus, sest 

pangast ei laekunud vajalikuks tähtajaks laenude tagasimakse aruannet. Kui grupiliikmed 

oma makseraskuste kohta ise õigel ajal teistele märku ei andnud, viibis ka võimaliku 

lahenduse leidmine.  

 Grupp ei ole saanud ülevaadet, kuidas toimub naiste poolt saadud laenude tagasimaksmine 

ja kui suur on grupi laenuraha saldo, mida saaks uuesti naistele jagada.  

 Kuna pangast ei laeku laenude tagasimaksete aruannet, siis liialt usaldatakse 

grupiliikmete ütlusi, mis alati ei vasta tegelikkusele.  

 Mõneti peaks igakuine laenu teenindamise tabel olema arusaadavam, kuna laenu 

tagasimaksegraafik on konfidentsiaalne, siis puudub ülejäänud grupiliikmetel ülevaade 

just probleemide korral.  

Probleemi lahendamiseks tegi laenugruppide koordinaator ettepaneku saavutada pangaga 

kokkulepe igakuise laenukohustuste täitmise tabeli esitamiseks grupijuhtidele hiljemalt iga 

kuu kümnendaks kuupäevaks. Sel juhul oleks grupikohtumiste toimumise ajaks laenugrupil 

olemas nii info maksehäirete kui ka olemasoleva laenujäägi kohta. 

Üks laenugrupis osalenu tõi info edastamisega seotud probleemina välja, et esialgu ei 

selgitatud neile piisavalt laenu andmise nõudeid. Tema sõnul jäi selgitamata nõue, et laenu 

saamiseks peab olema ettevõtja. 

 Miks algul räägitakse ühtemoodi ja pärast teistmoodi (esimesel naiste kokkusaamisel ei 

rääkinud keegi sellest, et pean olema või hakkama kohe ettevõtjaks, see oli lihtsalt naiste 

laen, pane või hambad omale suhu, see pole kellegi asi).  
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Projektijuhi G. Kilumetsa (Kilumets 2016) hinnangul võib antud probleem olla tingitud 

sellest, et laenugrupi liikmed ei ole kõik tulnud gruppi ühel ajal ja võimalik, et grupijuht ei 

ole piisava intervalliga reegleid üle selgitanud. Samuti nägi ta probleemi põhjust naiste 

funktsionaalse kuulamise oskuses, kus reeglite selgitamise ajal on tähelepanu sageli mujal.  

Infovahetuse parandamiseks tegid laenugrupi liikmed mitmeid ettepanekuid info 

koondamiseks ühisele kodulehele, et ka teiste gruppide tegemised oleksid paremini 

nähtavad ja info kiiremini kättesaadav. 

 Tahaksime, et oleks üldine koduleht, kus on kajastatud ka teiste gruppide tegemisi. Et 

ETNA koolitused, üritused ja tegemised oleks pikemalt ette näha kodulehelt, et teaks teha 

plaane osalemiseks. 

 ETNA kodulehel võiks olla laenugruppide kohta rohkem infot, kasvõi grupijuhtide 

kontaktidki, nii saaks ise sidet luua. 

 Ettepanek teha Facebooki suletud grupp üle Eesti ETNA naistele, et info meie tegemistest 

kiiremini liiguks ja saaksime rohkem suhelda, paremini oma toodangut turustada.  

MTÜ ETNA Eestimaal kodulehel on eraldi rubriik „ETNA mikrokrediit“ (ETNA 

mikrokrediit 2016). Kodulehel on peamiselt info projekti kohta üldiselt. Leitavad on ka 

mõned laenugruppidega liitunud naisettevõtjate kontaktid, kuid nimekiri ei ole täielik.  

Laenugrupi töös ja laenusaamise protsessis ettetulnud suurt ajakulu pidasid 

dokumendianalüüsi põhjal probleemiks nii laenugrupi liikmed kui ka projekti korraldajad. 

Grupikohtumistele kuluv aeg pikenes, kuna liikmed ei saatnud alati oma äriplaane 

varasemalt teistele tutvumiseks. Nii kulus kohtumistel rohkem aega nendesse 

süvenemiseks ja läbiarutamiseks. Samuti toodi välja, et laenugruppide liikmete arvu 

suurenemisega pikenes kohtumistele kuluv aeg. Mitmes aruandes oli viidatud ka asjaolule, 

et mõnel grupiliikmel puudus oskus kasutada digiallkirjastamiseks ID-kaarti, mis nõudis 

teistelt grupiliikmetelt õpetamist ja aega.  

 Grupisiseselt ei saadeta üksteisele enne kohtumist äriplaane tutvumiseks ja seepärast 

kohtumisel kulub äriplaanide arutamisele palju aega ja paljud ei suuda ettelugemisel 

keskenduda äriplaani sisusse. 

 Paljudel naistel puudub oskus kasutada allkirjastamisel ID-kaarti. Selleks on vaja eraldi 

leida grupiliikmetel aega kokkutulekuks. 

 Gruppides liikmete arvu  suurenemisega pikenevad gruppide kohtumisajad minimaalselt 

neljale  tunnile. Keskmine kohtumiste aeg on 4–5 tundi. 
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Joonisel 10 on näidatud, kuidas jagunes küsitluses osalenute hinnang selle kohta, kui 

suureks probleemiks peeti laenugrupis osalemisega kaasnenud rahalist ja ajalist kulu. 

Ajakulu ei pidanud liiga suureks 11 vastajat, 6 vastajat leidis aga, et grupikohtumistel 

osalemise ajakulu on nende jaoks suureks probleemiks. Hinnang grupikohtumiste 

rahalisele kulule jagunes sarnaselt ajakuluga. 14 vastanut ei pidanud seda üldse 

probleemseks, kuid viis inimest arvas, et rahaline kulu on liiga suur.  

Joonis 10. Küsitluses osalenute jaotus selle alusel, mil määral nad pidasid laenugrupis 

osalemisega seotud raha- ja ajakulu enda jaoks probleemiks (n=50) 

Ajaline ja rahaline kulu, mis grupikohtumistel osalemisele kulub, pani laenugrupi liikmed 

arutlema laenu tegeliku hinna üle: 

 Kui palju see laen meile ikkagi maksma läheb? Kooskäimised enam kui aasta jooksul enne 

laenu saamist, lisaks kogu laenu tagasimakse aja jooksul nõuavad päris palju kütuseraha, 

aeg mis tuleb leida töö ja pere kõrvalt (tegemata jäänud töö ja puhkamata puhkus). 

 Kui on võetud laen maksimaalses summas jagatuna kahe aasta peale ja sellele lisada 

grupikohtumistele sõitmise kütusekulu ja veel säästuhoius, siis igakuine väljaminek on ca 

100€! 

Laenugruppide tagasisidest selgus, et väga raske oli grupikohtumiste jaoks ühise sobiva aja 

leidmine: 

 Kõige raskem on leida ühist aega kohtumisteks. 

 Ikka ja jälle on probleem kohtumisteks aja leidmisega.  

 Suure grupi puhul pole kõikideks kokkusaamisteks võimalik ühte aega leida.  
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Aja- ja raharessursi kokkuhoidmise võimalusena pakuti, et grupiliikmetevaheliseks 

suhtlemiseks tuleks rohkem kasutada kaasaegseid suhtlusvõimalusi Facebooki ja e-posti 

vahendusel. Ühe grupiliikme poolt toodi välja, et nende grupp juba ka kasutab üksteise 

tegemistega kursisolemiseks ja vajalike teadete vahetamiseks Facebooki kinnist gruppi.  

 Kokku juhtusid kõik väga tegusad inimesed ja neil  oli laenugrupiga tegelemiseks aeg 

piiratud. […]  Hea, et on võimalik suhelda palju ka läbi Facebooki ja e-kirjade. 

 Kasutame Facebooki kinnist gruppi, et üksteise tegemistega kursis olla ja vajalikke teateid 

vahetada. 

Laenugruppide koordinaator tõi ka välja, et enamik gruppe kohtub võimalusel erinevates 

kohtades. Seegi aitab raharessurssi kokkuhoidmisele kaasa. 

Projekti korraldajate poolt viidati laenutaotlustes esinevatele tehnilistele vigadele ja suurele 

ajakulule, mis kaasnes puudulike laenutaotluste läbivaatamisega. Tehniliste vigade all peeti 

silmas valesti täidetud laenutaotluse dokumentatsiooni, puuduolevaid dokumente või 

digitaalselt allkirjastamata taotlusi. Täiendavate küsimuste küsimine ja andmete 

täpsustamine nõudis lisaaega nii taotlejalt kui ka taotluste läbivaatajalt. Laenutaotluste 

läbivaatamisel esinenud probleeme on detailsemalt käsitletud peatükis 2.5.  

Laenutaotlejate poolt oli aga viidatud puudulikule laenulepingute vormistusele, kus 

mõningal juhul oli laenulepingutest puudu tagasimakse alguskuupäev ja maksegraafik: 

 Lepingu juures ei ole maksegraafikut, kuigi leping loeb seda lahutamatuks osaks. Taas 

selgus alles hiljem, et see saadetakse peale lepingu sõlmimist x aja jooksul. 

 Leping ei sätesta tagasimakse alguskuupäeva. Hilisemal suhtlemisel tuli välja, et selle saab 

ise määrata. Edaspidi peaks siis lepingus olema sellekohane viide. 

Projektijuhi G. Kilumetsa (Kilumets 2016) sõnul saadab MEHLÜ allkirjastamiseks 

laenulepingu koos maksegraafikuga. Maksegraafiku esimese makse kuupäev on ka laenu 

esimeseks tagasimakse päevaks. Tema sõnul võib viidatud probleemile põhjust leida 

funktsionaalses lugemisoskuses või selles, et ühes e-kirjas saadetakse maksegraafik ja 

laenuleping eraldi failidena, millest avatakse ja loetakse ainult ühte. Just esimeste 

laenulepingute saatmisega tõdeti, et tuli rohkem meenutada, et digitaalselt allkirjastamiseks 

on vajalik konteinerisse lisada mõlemad saadetud failid.   
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Lisaks eelnevale viitas laenugruppide koordinaator probleemile, kus mõnel grupil 

muutusid grupikohtumised eesmärgistamata kooskäimisteks. Väikeste gruppide puhul oli 

oht, et liikmed kasvasid läbi pikaajaliste tegevuste liialt kokku. Nii võis grupis tekkida 

motivatsioonipuudus arenguks, koosolekud muutusid lihtsalt kooskäimisteks ja 

lobisemiseks. Laenugrupi koordinaator tõi ka välja, et laenugrupiga liitumisel ei 

teadvustatud alati oma vajadusi, laenugrupi rolli ja selles osalemise eesmärke.   

 

2.5. Mikrokrediidi taotlemise protsess 

 

Antud alapeatükis on kirjeldatud projektis kehtinud mikrokrediidi taotlemise protsessi ning 

osalejate hinnangut mikrokrediidi mõjule nende ettevõttes.    

Laenutaotlemise protsess on ülevaatlikult kirjeldatud protsessiskeemil (joonis 11). 

Vastavalt ETNA kehtestatud väikelaenu taotlemise protsessile (2015: 2–4) algas laenude 

taotlemine äriplaani koostamisega. Laenusoovijal tuli oma äriplaani laenugrupi ees kaitsta. 

Kõik laenugrupi liikmed hindasid ühiselt, kas äriplaani võib heaks kiita või tuleb 

täienduste ja muudatuste sisseviimiseks see veel taotlejale tagastada. Positiivse otsuse 

korral oli liikmel võimalik täita laenutaotlus, mille laenugrupi juht edastas laenuressursi 

järelevalvehaldurile otsuse tegemiseks. Laenuressursi järelevalvehaldur registreeris 

laenutaotluse dokumentatsiooni ETNA väikelaenutaotluse registris ning edastas äriplaani 

dokumentatsiooni hindajale laenukõlbulikkuse hindamiseks. Laenukõlbulikkuse hindamise 

aluseks oli laenutaotlus, laenugrupi ees positiivselt kaitstud äriplaan (mille osa on 

rahavood) ja laenugrupi sellekohane memo, mis kajastas äriplaani kaitsmist (Kilumets 

2016).  

Pärast äriplaani laenukõlbulikkuse analüüsi tegi hindaja ettepaneku laenu väljastamise või 

mitteväljastamise kohta. Positiivse hinnangu puhul edastas laenuressursi järelevalvehaldur 

otsuse laenukõlbulikkuse kohta MEHLÜ-le laenulepingu sõlmimiseks ja väljastamiseks.  

Laenugrupi liikmed võisid esitada laenutaotlusi samaaegselt. Laenu võisid saada kõik 

grupiliikmed korraga, kui laenusaamise eeldused olid täidetud. Enne, kui keegi 

grupiliikmetest soovis laenutaotlust esitada teistkordselt, pidi olema kõigil grupiliikmetel 

olnud võimalus laenu esmakordseks taotlemiseks (ETNA mikrokrediidi ... 2015: 14).  
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Joonis 11. Laenutaotlemise protsess 

Autori koostatud skeem ETNA väikelaenu taotlemise protsessi kirjelduse põhjal (ETNA väikelaenu… 2015)  
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Põhimõte seisnes selles, et kõik laenugrupi liikmed saaksid realiseerida oma soovi võtta 

laenu. Liikmete laenuküpsuse saavutamine oli erinev ja seetõttu võis juhtuda, et esimesel 

laenusaajal oli oma laen juba tasutud selleks hetkeks, kui hilisem alles jõudis oma 

laenutaotlusega valmis. Kui ühes grupis oli korraga mitu laenutaotlejat, siis eelisjärjekorras  

oli esimest korda laenu taotlev liige (Kilumets 2016). Samas ei olnud laenuvõtmine 

kohustuslik ja laenusaamise järjekord oli laenugrupi liikmete otsustada. 

Igale laenugrupile eraldati laenuressurssi summas 9585 eurot4. Ühele laenugrupi liikmele 

väljastatava väikelaenu piirmääraks oli esialgu 2000 eurot (ETNA mikrokrediidi... 2015: 

13). Mitmes aruandes oli viidatud asjaolule, et laenu sooviti suuremas summas kui 2000 

eurot. Seetõttu tehti ka 2015. aastal otsus, et edaspidi laenudele piirmäära ei kehtestata. 

Tagasimakseperiood jäi kehtima kolmeks aastaks, kuid väljastatav laenusumma võis olla 

suurem. Perioodil 2013–2015 oli kõige suuremaks soovitud laenusummaks 5000 eurot. 

Keskmine laenusumma, millele taotlus esitati, oli 2159 eurot. Perioodil 2013–2015 võeti 

laenu kokku summas 139 491 eurot. (ETNA Laenutaotluste register 2015) 

Uut laenu sai taotlema hakata siis, kui eelnev oli täies ulatuses tagasi makstud. Üks 

laenugrupp tegi ettepaneku, et hea maksekäitumisega liikmetel võiks olla võimalus ka 

laenujäägi suurendamiseks. 

 Ajaga olen täheldanud, et mõned laenugrupi liikmed, kes on oma kohustust maksete osas 

kohusetundlikult tasunud, sooviksid ettevõtte laiendamiseks laenu juurde, sest see on 

ainuke võimalus teha suuremaid investeeringuid. Takistuseks on olnud kas halva 

maksekäitumisega liige ja sellest tulenevad probleemid grupis või siis veel alles olev, 

veerandik, laenujääki. Ühtpidi oleks tore, kui saaks kasutada võimalust oma laenu 

suurendada. Näiteks kui tasuda on jäänud veel 500–1000 eurot siis on hea 

maksekäitumisega liikmel võimalik oma laenu suurendada taas 2000–3000 euroni. 

Kuna tegemist oli naisettevõtjatega, olid peamisteks valdkondadeks, milles osalejad 

tegutsesid, käsitöö ja toitlustamine. Esindatud olid ka põllumajandus, iluteenused, 

fotograafia, koolitus- ja huvitegevus. Peamiselt võeti laenu tööruumide ehituseks ja 

remondiks ning seadmete ja töövahendite soetamiseks. Samuti kasutati laenuraha 

koolitusteks ja transpordivahendite soetamiseks.  

                                                 
4 Projekti kirjutamise ja laenuressursi planeerimise hetkel kehtis Eesti kroon. Laenugrupile oli planeeritud 

laenusummaks 150 000 krooni, mis euro tulekuga arvutati ümber 9585 euroks.   



 

52 

 

Lisaks kasutasid mitmed ettevõtjad oma laenuraha e-poe loomiseks. Ülevaade 

laenusummadest, mida erinevate tegevuste elluviimiseks võeti, on välja toodud joonisel 12. 

Summade jagunemine erinevate tegevuste tarbeks on sellel joonisel siiski hinnanguline, 

sest laenusaajad võisid võtta laenu ka mitmeks erinevaks tegevuseks ja ei pidanud andma 

hiljem tagasisidet, kuidas laenusumma nende tegevuste vahel täpselt jagunes.  

Joonis 12. Laenuressursi jagunemine erinevate tegevusvaldkondade ja laenu otstarbe järgi 

Autori koostatud joonis ETNA laenutaotluste 2013–2015. aasta registri põhjal (ETNA laenutaotluste… 2015) 

Esimene laenulepingu taotlus esitati 25. juunil 2013. aastal. Kokku laekus perioodil  

2013–2015 66 laenulepingu taotlust, millest 64 said positiivse otsuse laenu väljastamise 

kohta. Kaks lepingut jäid rahuldamata, kuna laenutaotlejad loobusid laenust, nende esitatud 

laenutaotluses oli tehnilisi puudujääke ning ühel neist oli vormistamata ka oma ettevõte. 

Vormistamata ettevõte oli takistuseks, kuna laenu väljastati ainult juriidilistele isikutele. 

ETNA laenutaotluste registri (2015) andmetel kulus laenutaotluste läbivaatamiseks ja 

MEHLÜ-sse saatmiseks keskmiselt 20 päeva. Kõige lühem periood oli kolm päeva ja 

kõige pikem 139 päeva. Laenulepingu sõlmimiseni kulus MEHLÜ-sse edastamisest veel 

keskmiselt 8 päeva. Laenutaotluste läbivaatamise aeg sõltus sellest, kui palju oli 

puuduolevaid dokumente ja tehnilisi vigu dokumentide täitmisel. Üle kolme kuu pikkuseid 

laenutaotluste läbivaatamise perioode esines siiski ainult kolme taotlejaga. Põhjusteks olid 

registreerimata ettevõte, tasumata eelneva laenu jääk ja muud täiendavad küsimused. 
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Joonisel 13 on näha, et kohe taotluse esitamise hetkel oli 23 taotlusel kõik korrektselt 

vormistatud. 15 esitatud taotlusel oli tehnilisi puudusi dokumentide vormistamise osas. 

Neljal taotlejal ei olnud registreeritud oma äriühingut. Kuue taotluse puhul ületati esialgu 

laenulimiiti. 30 laenutaotluse puhul oli vajadus täiendavateks küsimusteks. (ETNA 

laenutaotluste... 2015) 

Joonis 13. Laenutaotluse esitamisel esinenud probleemide sagedus 

Autori koostatud joonis ETNA laenutaotluste 2013–2015. aasta registri põhjal (ETNA laenutaotluste… 2015) 

Dokumendianalüüsist selgus, et laenuvõtmise otsuse langetamine nõudis naistelt eelnevalt 

tõsist kaalumist ja arvestamist. Ka projektijuhi G. Kilumetsa (2016) hinnangul nõudis 

osalejate laenuküpsuse saavutamine oodatust palju rohkem aega, naised olid ebakindlad 

ning vajasid täiendavaid selgitusi ja kohtumisi. Seetõttu tekkisid ka projekti 

tegevusplaanides mitmed viivitused. Esialgu planeeritust neli kuud kauem olid töös 

mentorgrupid ja sellevõrra hiljem alustasid tööd laenugrupid.  

Laenuküpsuse saavutamine nõudis aega nii otsustamise kui ka äriplaanide vormistamise 

seisukohalt. Projekti korraldajate hinnangul oli laenugruppides osalevatel naistel väga 

erinev võimekus äriplaanide koostamise osas, osa neist vajasid mitmekülgset abi ja toetust. 

Seetõttu oli paljudes esitatud äriplaanides puuduseid, mis on seotud erinevate jaotiste (nt 

kliendi-, turu- ja tootekirjeldus, rahavoogude tabel koostatud ainult ühe toote põhjal) 

kirjeldamises ning tervikuks koondamisel, palju esines ka hooletusvigu. 
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Laenugrupis osaleja viitas omalt poolt arusaamatusele äriplaani hindamise kriteeriumite 

osas. Hindamise kriteeriumite selgitamine aitaks kindlasti kaasa paremini vormistatud 

äriplaanide esitamisele. 

 Äriplaanide nõustamise ja hindamise osas ei saa aru, mis moodi ühing seda on oma sees 

korraldanud. Aitaks see, kui oleks teada, mis on hindamise kriteeriumid, kes on hindajad 

jne. Läbipaistvuse suurendamine aitab kindlasti paremale tulemusele kaasa.  

Küsitluses osalenute hinnangut, kui keeruliseks peeti laenusaamiseks vajaminevat 

dokumentatsiooni ja mil määral nad tundsid puudulikku juhendamist äriplaani koostamisel, 

kajastab  joonis 14. Küsitlusele vastanute seisukohast ei peetud laenusaamiseks vajalikku 

dokumentatsiooni keeruliseks. Seda pidas enda jaoks keerukaks ainult 14 inimest (28% 

vastanutest). Suurem osa küsitlusele vastanutest oli ka seisukohal, et äriplaani 

koostamiseks saadi piisavalt juhendamist. Kuid 11 inimest (22% vastanutest) tundis 

äriplaani koostamise juures siiski puudulikku juhendamist. 

Joonis 14. Küsitluses osalenute jaotus selle alusel, milline oli nende hinnang 

laenudokumentatsiooni keerukusele ja puudulikule juhendamisele äriplaanide koostamisel 

(n=50) 

Siinkohal saab välja tuua ka mikrokrediiti mittesaanute arvamused põhjustest, miks nad ei 

ole seni mikrokrediiti taotlenud või saanud (joonis 15). Kõige enam toodi välja, et 

mikrokrediiti pole veel võetud, kuna äriplaan on alles valmimisel. Kuus vastanut leidsid, et 

pakutud maksimaalne laenusumma ei ole nende jaoks piisav. Siinkohal võib välja tuua 

selle, et vajadus suurema laenusumma järgi oli pigem ettevõtjatel kui mitte-ettevõtjatel. 

Laenu taotlemise ja dokumentatsiooni keerukust pidasid laenu mittevõtmise põhjuseks 

vaid kolm vastanut. Nende 11 vastanu hulgas, kes märkisid, et neil puudus vajadus laenu 

võtmiseks, oli rohkem mitte-ettevõtjaid kui ettevõtjaid.  
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Joonis 15. Mikrokrediiti mittesaanute jaotus selle alusel, milline oli nende hinnang sellele, 

miks nad ei ole seni mikrokrediiti võtnud või saanud (n=18) 

Järgnevalt on kirjeldatud, kuidas oli projektis tagatud laenude tagasimaksmine ilma 

lisatagatisi ja grupikäendust nõudmata. Laenu andmine laenugrupis toimis usalduse ja 

vastastikuse hindamise põhimõttel, mis eeldas grupiliikmetelt üksteise toetamist ja 

koostööd. Rahaliselt grupiliikmed üksteise laenude tagasimaksmise eest ei vastutanud. 

Kui mõnel laenugrupi liikmel tekkisid maksevõlgnevused, siis teised grupiliikmed ei 

saanud oma taotlemisel olevaid laene enne kätte, kui võlgnevused olid likvideeritud. 

Grupiliikmetel oli õigus kontrollida, kas laenusaaja kasutas laenu sihipäraselt, paludes tal 

vastata täiendavatele küsimustele või esitada muid võimalikke tõendeid. (ETNA 

mikrokrediidi ... 2015: 14; Kilumets 2016) 

Kui laenusoovijal ei esinenud eelneva aruandeperioodi jooksul puudusi dokumentatsiooni-

kohustuse täitmisel või eelnevate laenude teenindamise osas, ei olnud laenusaamiseks 

teiste grupiliikmete käendus nõutud. Juhul, kui esines puudusi ning soovitud laenusumma 

ületas 2000 eurot, oli laenusaamise eelduseks kahe liikme käendus samast laenugrupist. 

Käendajate vajaduse otsustas laenuressursi järelevalvehaldur. Laenugrupp otsustas, kas ja 

millised laenugrupi liikmed oleks nõus taotleja laenu käendama (vt joonis 11 lk 50, 

protsessiskeemil kastid 14–15). (ETNA väikelaenu… 2015: 5) 

Projektijuhi (Kilumets 2016) sõnul oli laenude vormistamise tehniline keerukus põhjuseks, 

miks otsustati projektis mitte kasutada grupikäendust. Eesmärk ei olnud kõigi 

grupiliikmete käendajaks vormistamine. Käenduseküsimus lahendati kaudsete meetmetega, 
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mis eeldas grupiliikmetevahelist usaldust, äriplaani kaitsmist kogu grupi ees ja  laenude 

mitteväljastamist teistele grupiliikmetele juhul, kui tekivad makseraskused.  

Juhul, kui laenugrupi liige jäi makseraskustesse, oli ta kohustatud sellest koheselt 

informeerima oma grupi teisi liikmeid. Seejärel koostati talle grupi poolt tegevuskava, 

mille täitmine oli makseraskustes olevale liikmele kohustuslik. Tegevuskava edastati ka 

laenuressursi järelevalvehaldurile. (ETNA mikrokrediidi laenugrupi... 2015: 14) 

Projektijuhi G. Kilumetsa (2016) sõnul oli laenu tagastusega probleeme kõigist lepingute 

arvust keskmiselt kümnel laenusaajal kogu laenugruppide tegevuse perioodil. Ükski laen ei 

jäänud tagasi maksmata. Reeglina oli tegemist lühiajaliste maksehäiretega, mille 

likvideerimiseks piisas kuni kuuekuulisest maksepuhkuse vormistamisest.  

Dokumendianalüüsist selgus, et maksevõlgasid esines enam just suvisel perioodil. 

Laenugrupi koordinaatori hinnangul võisid maksehäired olla tingitud suvistest puhkustest 

ja hooajalisest kiirest toimetamisest, mille tõttu olid maksetähtajad ununenud. 

Maksepuhkust saigi vormistada maksimaalselt kuni kuueks kuuks. Vormistamiseks tuli 

tasuda lepingu maksegraafiku muutmise tasu 0,5% tasumata laenujäägilt või lepingu 

pikendamise tasu 1% tasumata laenujäägilt. Juhul, kui maksepuhkusega laenuperioodi 

pikendada ei soovitud, ei olnud vajadust vormistada ka laenulepingu pikendamist. (ETNA 

väikelaenu… 2015: 34) 

Grupiliikmete makseraskusi koges probleemina 30 inimest (60% küsitluses osalenutest). 

Selle probleemi tõid välja kõik vastajad Paide, Ridaküla, Tartu ja Tõrva laenugruppidest, 

kusjuures Paide ja Ridaküla laenugrupi puhul osalesid küsitluses kõik grupiliikmed.   

Väljastatud laenusumma pealt arvestati intressi 5% laenujäägilt aastas. Laen väljastati 

maksimaalselt kolmeks aastaks. (ETNA väikelaenu… 2015: 21) Projekti alguses oli 

planeeritud intressimäärana laenu esimesel aastal 3%, teisel 4% ja kolmandal 5%. 

Astmelise intressimäära eesmärk oli motiveerida laenu tagasimaksmist võimalikult kiiresti. 

2015. aastal otsustati astmeline intressimäär asendada fikseeritud intressiga 5% aastas, sest 

praktika näitas, et alla 2–3-aastase laenuperioodiga lepinguid ei sõlmitud ja tehniline 

lahendus erinevate intresside arvestamisel ei olnud otstarbekas. (Kilumets 2016) 

Intressi suurus määrati hinnanguliselt ilma arvutuste ja tasuvusanalüüsita. MEHLÜ-s 

tegeles laenu haldamisega kaks inimest arvestuslikult neli tööpäeva kuus. MTÜ ETNA 
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organisatsioonis tegeles laenu haldamisega samuti kaks inimest, arvestuslikult viis 

tööpäeva kuus. Intressitulu jagunes pooleks MTÜ ETNA ja MEHLÜ vahel. Projektijuhi 

(Kilumets 2016)  sõnul oli projekti kirjutades planeeritud, et intressitulu peaks ära katma  

finantsressursi halduskulud, kuid reaalselt kattis intressitulu vaid kahe laenuga tegelenud 

inimese kommunikatsiooni-, transpordi- ja büroovahendite kulud. Projektijuhi hinnangul 

oligi antud projekti kõige suuremaks puuduseks see, et ei võetud arvesse laenu 

haldamiseks vajaminevaid ressursse. 

Järgnevalt on välja toodud küsitluse tulemused, mis kajastavad osalejate laenamise 

eelistusi tulevikus. Kõigist 50-st küsitluses osalenust eelistaks tulevikus mikrokrediiti 

pangalaenule 46 inimest (joonis 16).  

Joonis 16. Küsitluses osalenute jaotus selle alusel, kas nad eelistaksid tulevikus 

mikrokrediiti pangalaenule (n=50) 

Kõige enam eelistatakse mikrokrediiti pangalaenule mikrokrediidi madalama intressi tõttu. 

Selle tõi välja 23 küsitlusele vastanut. Näitena mõned väljavõtted osalejate vastustest: 

 Ettevõtte laenuintress pangas on kõrgem.

 Kui oleks vajadus laenule, siis mikrokrediidi intress on panga omast väiksem.

 Soodne intress võttes arvesse, et summa on väike. Pangad annavad sellises mahus laenu

palju kõrgema intressiga.

17 laenugruppides osalejat leidsid, et mikrokrediidi tingimused on sobivamad kui pangas, 

kuna mikrokrediidi puhul on paindlikum maksegraafik ning puudub tagatise nõue. 

 Pangalt on väga raske mikroettevõtetel laenu saada ja tingimused ei ole nii head.

 Väiksema intressiga, turvalisem, võimalus vajadusel lihtsamalt maksepuhkust saada,

äriplaan on kergemasisulisem kui pangale esitatav.

 Summa küll pisike, aga laenamine on sõbralikum.

 Lihtsam arutada olukorda, kui õigeaegselt ei saa laenu tagastada.

 Paindlikum ja pole vaja selliseid tagatisi, mida pank eeldab ja nõuab.

 Tagasimaksed on paindlikumad ja laenukulu väiksem.

Põhjustena, miks tulevikus eelistataks mikrokrediiti pangalaenule, rõhutati ka 

mikrokrediidiga kaasnevat grupitoetust. 

 Laenugrupi toetus on vajalik.
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 Grupikaaslaste toetus ja kriitika nagu ümarlaud, kus kogu su idee läbi hekseldatakse 

erinevate inimeste vaatenurkadest.  

 Mikrokrediit on soodsam lahendus pangalaenule ja samas on olemas ka toetusgrupp, kus 

saab läbi arutleda laenu vajalikkuse  või kasutusala.  

 Vastutustunne teiste ees.  

Lisaks eelnevale märkisid laenugrupi liikmed, et mikrokrediidil on pangalaenuga võrreldes 

lihtsam taotlemise protsess. 

 

 

2.6. Mikrokrediidi võtmise mõju ettevõtete arengule 

 

Antud alapeatükis on esmalt antud ülevaade, kui palju uusi ettevõtteid laenugruppide 

tegevusperioodil loodi. Seejärel on esitatud küsitluse tulemused, kuidas laenugrupis 

osalejad hindasid mikrokrediidi mõju oma ettevõtte arengule.  

Projektiga liitumise hetkel 2013. aastal oli 71 osalejal kokku 37 ettevõtet. 2015. aasta 

lõpuks oli 75 osalejal kokku 65 ettevõtet. Kuna laenugrupi liikmeid vahepeal lisandus ja 

läks ka ära, siis ei saa selle põhjal veel järeldada, et kolme aasta jooksul loodi kokku 28 

ettevõtet. Aastal 2013 vormistati projektis osalejate poolt kokku 20 uut ettevõtet, 2014. 

aastal kaks ja 2015. aastal neli (joonis 17). Loodud ettevõtete hulgas oli 14 osaühingut, 8 

füüsilisest isikust ettevõtjat ja 4 mittetulundusühingut. Kokku loodi perioodil 2013–2015 

26 ettevõtet, mis olid kõik asutatud nende naiste poolt, kes enne ettevõtjad ei olnud. 

(Laenugrupp arvudes 2016)  

Joonis 17. Projekti jooksul loodud ettevõtete arv perioodil 2013–2015 (Laenugrupid 

arvudes 2016)  
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Joonisel 18 on näidatud mikrokrediiti võtnute hinnang sellele, kuidas saadud laen on kaasa 

aidanud erinevate tegevuste elluviimisele. Võimalus oli sellele küsimusele vastata ka „ei 

eeldanudki seda“, juhul, kui ei eeldatudki, et vastava tegevuse elluviimiseks on 

mikrokrediidist abi.  

Kuigi uute ettevõtete ja töökohtade loomisele kaasaaitamine on mikrokrediidi andmise üks 

eesmärkidest, siis küsitluse tulemuste põhjal ei hinnatud mikrokrediidi abi uute ettevõtete 

loomisel eriti kõrgelt. Samas tuleb küsitluse tulemuste põhjal välja, et nende tegevuste 

puhul mikrokrediidi abile sageli ei loodetuki. Pigem hinnati kõrgemalt mikrokrediidi abi 

ettevõtte üldisel edasiarendamisel, mis on samuti mikrokrediidile seatud eesmärk. Kõige 

rohkem nähti mikrokrediidi abi olemasolevate toodete või teenuste edasiarendamisel, 

samuti uute toodete või teenuste turule toomisel. Saadud mikrokrediidi abiga suudeti ka 

ettevõtte tööd efektiivsemaks muuta ning seeläbi ettevõte konkurentsivõimet kasvatada. 

Üle poole mikrokrediiti võtnutest leidsid, et see aitas neil ellu viia tegevusi, mis on 

kasvatanud nende sissetulekuid. Seega on ETNA mikrokrediidi projekt kaasa aidanud ka 

inimeste sissetulekute kasvule ja vaesuse vähendamisele. 

Joonis 18. Mikrokrediiti saanute jaotus selle alusel, kuidas on nende arvates mikrokrediit 

kaasa aidanud erinevate tegevuste elluviimisele (n=32) 
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Ettevõtte arengule on lisaks mikrokrediidile kaasa aidanud ka laenugruppides ja koolitustel 

osalemine (joonis 9, lk 42). Neis osalemine arendas ettevõtlikku mõtlemist ning andis 

julgust oma ideede elluviimiseks. See võimaldas edasi arendada või turule tuua uusi 

tooteid ja teenuseid ja seeläbi arendada kogu ettevõtte tegevust.  

Joonis 19 kajastab nende küsitluses osalenute hinnangut, kes ei olnud küsitluse hetkel veel 

mikrokrediiti võtnud. Kõige enam leiti, et tulevikus võib mikrokrediidi võtmisest abi olla 

ettevõtte töö efektiivsemaks muutmisel. Samuti leiti, et mikrokrediit võiks aidata toodete ja 

teenuste edasiarendamisel. 11 vastajat arvas, et mikrokrediidi abil suudaks nende ettevõte 

tulevikus hakata pakkuma uut toodet või teenust ning seeläbi muutuks paremaks ka nende 

konkurentsivõime. Pooled vastanutest avaldasid soovi tulevikus mikrokrediiti võtta uue 

ettevõtte ja töökoha loomiseks. Vähem avaldati soovi mikrokrediidi abil katta ettevõtte 

tegevuskulusid või tasuda selle abil mõne suurema laenu omaosalus. Viis inimest soovis ka 

tulevikus ilma laenuta hakkama saada.  

Joonis 19. Mikrokrediiti seni mittesaanute jaotus selle alusel, kuivõrd nad sooviksid 

tulevikus vastavate tegevuste elluviimiseks laenu võtta (n=18) 
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Esitatud laenutaotluste (ETNA laenutaotluste… 2015) põhjal oli võimalik välja tuua, kui 

palju uusi tooteid ja teenuseid laenu abiga turule toodi. Selle kohta, millise eesmärgiga 

laenu võeti, annab ülevaate tabel 5. 

Tabel 5. Tegevused, mille tarbeks laenu võeti 

Laenu eesmärk Inimeste arv 

Uue toote turule toomine 13 

Uue teenuse pakkuma hakkamine 20 

Olemasoleva tegevuse edasiarendamine 29 

Eesmärgiga hakata pakkuma uut toodet, võttis laenu 13 inimest 62-st laenusaajast. Uusi 

tooteid lisandus turule näiteks pagari, keraamika, mesinduse ja käsitöö valdkonnas. Uute 

teenuste pakkumiseks võttis laenu 20 laenugrupis osalejat. Uute teenustena lisandusid 

turule näiteks naerujooga, autoremont, massaaž, tikkimiseteenus ja mitmed 

toitlustusteenused. 29 inimest võttis laenu ettevõtte senise tegevuse ning olemasolevate 

toodete ja teenuste edasiarendamiseks.  
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3. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD

Mikrokrediidi pakkumise peamiseks eesmärgiks on aidata ettevõtlikke inimesi 

ettevõtlusega alustamisel ja edasiarendamisel.  Sama eesmärk oli ka ETNA mikrokrediidi 

projektil, mis oli suunatud maapiirkondades elavate naiste ettevõtluse toetamisele.  

ETNA mikrokrediidi projektis ei olnud peamine ainult laenu väljaandmine, vaid rõhku 

pandi ka naiste ettevõtlikkuse ja julguse kasvatamisele. Neile pakuti ettevõtlusalaseid 

koolitusi, mis aitasid formuleerida oma ideid ja koostada äriplaani. Samuti oli naiste 

ettevõtlikule arengule kasuks laenugruppides osalemine, kus igal kohtumistel arutati 

ettevõtlusalaseid teemasid, jagati liikmete vahel kogemusi ja toimis üksteise toetamine.  

Seega ei suunatud naisi lihtsalt proovima oma ettevõtet rajada, vaid neid valmistati ette ka 

selle juhtimiseks ja töös hoidmiseks.  

Käesoleva magistritöö autori hinnangul on mikrokrediidi pakkumine parem lahendus, kui 

lihtsalt ettevõtlusalane rahaline toetus. Mikrokrediidi võtmisega kaasneb vastutus  ettevõtte 

tegevusi planeerida selliselt, et need võimaldaksid võetud laenu teenindada. Samas on 

laenugrupis osaledes algajal ettevõtjal olemas toetusgrupp, kellelt vajaduselt nõu ja tuge 

küsida.  

Dokumentide analüüsist selgus, et ETNA mikrokrediidi projekti laenuressursi abiga lõid 

naisettevõtjad erinevatesse Eesti maapiirkondadesse perioodil 2013–2015 juurde 26 uut 

ettevõtet. Lisaks uutele ettevõtetele toodi osalejate poolt turule 33 uut toodet või teenust. 

Seega on ETNA mikrokrediidi projekti tulemusel maapiirkonnas tegutsevate ettevõtete arv 

kasvanud, pakkuma on hakatud mitmeid uusi tooteid ja teenuseid ning seeläbi on 

paranenud maapiirkonnas toodete ja teenuste kättesaadavus ja elukvaliteet.  

Järgnevalt on välja toodud ETNA mikrokrediidi tugevad küljed, millest on võimalik 

tulevikus analoogsete projektide puhul eeskuju võtta.  

Väga heaks lahenduseks oli enne laenugruppide moodustamist koondada osalejad 

mentorgruppidesse. See aitas nii projekti meeskonnal kui ka osalejatel mõista, mis neid ees 

ootab. Mentorite juhendamine võimaldas osalejatel formuleerida oma ideid ja aru saada 
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oma vajadustest ning projekti korraldajatel märgata probleeme, mis võisid edasi kanduda 

laenugruppidesse. 

Laenugruppide töö paremaks korraldamiseks oli abi protsessijuhtidest, kes toetasid 

laenugruppe nende toimimise esimesel aastal ja olid küsimuste tekkimisel kättesaadavad.  

Kohe esimesest hetkest iseseisvalt tegutsedes oleks tekkinud palju küsimusi, mis oleks 

suurendanud laenugrupi juhi koormust.  

Laenusoovijate laenukõlbulikkuse hindamiseks nõuti osalejatelt äriplaani koostamist enne 

laenu saamist. See võimaldas laenusoovijal detailsemalt läbi mõelda oma laenuvajaduse ja 

otstarbe. Selle käigus hinnati riske ja mõeldi läbi tegevusplaanid. Esitatud rahavoogude 

tabeliga hinnati, kuidas ollakse võimelised laenu tagasi maksma. Äriplaanide alusel laenu 

väljastamisega sai ka laenuandja olla kindel, et laenusaaja on planeeritud tegevuste kaudu 

võimeline teenima piisavalt tulu, mis kindlustaks laenu õigeaegse tagasimaksmise.  

Välja võib tuua väga põhjaliku äriplaanide hindamise. Pärast laenugrupi liikmete 

endipoolset hindamist läks äriplaan edasi hindajale, kes omakorda tegi analüüsi ja andis 

tagasisidet äriplaani sobilikkuse kohta. Vajadusel kutsuti lisaks hindajale kokku komisjon. 

See vähendas riske, et olulised asjad on jäänud läbimõtlemata või on ootused tegevuste 

tulususele liialt optimistlikud.  

See, et laenu anti välja ainult juriidilistele isikutele, tõstis kindlasti motivatsiooni oma 

ettevõtte rajamiseks. Kui tehakse otsus ettevõtlusega alustamiseks, on enamasti läbi 

mõeldud ka plaanid, kuidas edaspidi tegutseda ja laenatud raha tagasi maksta. Seetõttu ei 

esinenud antud projektis suuri probleeme maksehäiretega.  

ETNA mikrokrediidi projekti näitel võib öelda, et kaudne käendus laenugruppides toimis 

hästi. Grupitoetust, jagatud nõuandeid ja kogemusi peeti väga oluliseks.  

Juhul, kui oleks kasutatud grupikäendust,  oleks ilmselt ka laenugruppidega liitujaid 

vähem. Laenugruppides osaleti ka ainult toetusgrupi, ideede jagamise jms pärast. Kui 

sellega oleks kaasnenud rahaline vastutus teise liikme laenu tagasimaksmise eest, siis 

tõenäoliselt oleks grupp koosnenud ainult kindlalt laenu saada soovivatest liikmetest. 

Samal ajal sooviti makseraskustes liikmele nõu ja toega ikka abiks olla, et laen saaks 

võimalikult kiiresti tasutud. Ettevõtte arendamiseks on rahalise toe asemel sageli abi ka 

grupiliikmete õpetustest ja nõuannetest. 
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Kuigi osalejate tagasisidest selgus, et grupiga sooviti kohtuda harvem kui korra kuus, 

tuleks igakuine kohtumiste sagedus siiski säilitada. Nii säilib osalejates järjepidevus ja 

harjumus koos käia ning regulaarselt infot jagada. Nagu selgus ka töö teoreetilisest osast, 

siis mida tihedamini kohtumised toimuvad, seda rohkem areneb liikmetevaheline side. See 

tugevdab omakorda kaudset käendust, mis ongi laenuandjate ainukeseks tagatiseks sellise 

laenuvormi puhul.  

Nii küsitluse kui ka dokumendianalüüsi põhjal pidasid laenugruppides osalejad väga 

oluliseks mikrokrediidi soodsaid tingimusi, eelkõige selle madalat intressi. Samas tõi 

ETNA mikrokrediidi projekti juht välja selle, et laenu intressi määrates ei arvestatud 

piisavalt selle teenindamiseks vajaminevate ressurssidega. Tegemist oli Avatud Eesti Fondi 

kaasabil rahastatud projektiga ning eesmärk ei olnud väljaantud laenude pealt tulu teenida, 

MTÜ ETNA liikmed jätkasid pärast projekti lõppemist laenugruppide töö koordineerimist 

ja laenuressursi haldamist vabatahtlikena. Seetõttu ei pööratud projekti koostamisel 

intressimäära arvutamisele suurt tähelepanu. See võib aga ohtu seada laenugruppide 

edaspidise jätkusuutliku toimimise ja laenuressursi ringluse.  

Tulevikus jätkusuutliku mikrokrediidiprojekti korraldamisel tuleks kindlasti arvesse võtta 

laenu teenindamiseks vajaminevaid ressursse, eelkõige aja- ja tegevuskulusid, mis on 

seotud laenusaaja krediidivõimekuse ja riskide hindamisega. Samuti tuleb arvestada laenu 

hilisemaks teenindamiseks seotud tegevuste ja ajakuluga. Kõrgema intressi puhul on küll 

laenusoovijaid vähem, kuid sel juhul olekski mikrokrediit suunatud eelkõige neile, kellele 

on oluline raha kättesaadavus, mitte tingimata see, et pakutaval laenul oleks väga madal 

intress.   

Siinkohal on oluline ka riigi ja Euroopa Liidu tugi, leidmaks võimalusi mikrokrediiti 

pakkuvate asutuste toetamiseks, et pakutavad laenud oleksid madala intressiga ja 

kättesaadavad just maapiirkonna väikestele ettevõtetele, kellel ei ole suuri tulusid. 

Maapiirkonna mikroettevõtted on loodud pigem endale töökoha loomiseks ja igapäevaelus 

hakkamasaamiseks, mitte suure tulu teenimiseks.  

Järgnevalt on esitatud võimalikud lahendused ja ettepanekud analüüsi käigus esile 

kerkinud probleemidele.  
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Dokumendianalüüsi põhjal selgus, et kõige enam oli viidatud dokumenteerimisega seotud 

probleemidele. Laenugruppide liikmed leidsid, et aruandlust on liiga palju, projekti 

korraldajad viitasid omakorda aruannete esitamata jätmisele.  

Probleemi aitaks lahendada see, kui laenugrupi liikmetele selgitada, miks on igakuine 

aruandlus sellisel kujul nõutud ja mis on selle eesmärk. Sellisel viisil oleks memode 

täitmine rohkem motiveeritud ning liikmed saaksid aru, et nende tagasisidest on abi 

organisatsiooni edasisel arengul. Nii tunneks liikmed, et on kaasatud kogu organisatsiooni 

töösse.  

Nagu ka laenugruppe juhtinud koordinaatorid ettepaneku tegid, võiks igakuise aruandluse 

tagamisel abi olla väljatöötatud motivatsioonisüsteemist. Tunnustada tuleks kõigile 

nähtavalt neid gruppe, kes on dokumendid põhjalikult täitnud, need õigeaegselt esitanud ja 

tagasisidet andnud. Neile laenugruppidele, kes dokumenteerimise kohustust ei täida, saab 

seada piiranguid laenuressursi väljaandmisel. Õigeaegselt edastatud kohtumiste memod 

vähendaksid ka laenugruppide koordinaatori tööd, kes saab saadud aruannete põhjal teha 

kokkuvõtteid ja jõuda kiirelt esilekerkinud probleemide lahendamiseni.  

Lisaks memodele tuleks regulaarselt küsida laenugruppide arvamust laenugruppide üldise 

töökorralduse kohta: milliseid probleeme laenugruppide tegevuses kõige sagedamini 

esineb ja kuidas oleks edaspidi võimalik neid probleeme vältida. Võimalik, et laenugrupi 

liikmed ei soovi probleemidele avalikult osutada. Kitsaskohtadeni aitaks jõuda iga-aastane 

anonüümne tagasisideküsitlus. See suurendaks liikmete kaasatust laenugruppide töö 

edasiarendamisel.  

Tagasiside andmine tuleks muuta osalejatele võimalikult lihtsaks. Abi võib olla näiteks 

kindlatest vormidest, milles tuleb täita ainult teatud lahtrid vajalike andmete ja infoga. See 

kiirendaks tagasiside andmise protsessi ja aitaks meenutada nõutud teemasid. Samuti 

lihtsustaks see memode läbivaatamist ja nende hilisemat võrdlust esitatud ettepanekute ja 

andmete osas.  

Oluliseks probleemiks peeti infovahetust. Laenugruppide liikmed ei olnud rahul 

olukorraga, kus info laenuressursi kasutamise ja laenude teenindamise kohta ei jõua 

gruppidesse õigeaegselt. Projektijuht viitas, et seda probleemi siiski enam ei esine ja 

gruppidele saadetakse igakuiselt pangast saadud kokkuvõtte. Siinkohal võiks abi olla 

tabelist, mida saab jooksvalt täiendada ning mis on igal ajahetkel ka laenugrupi juhile 
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kättesaadav. Sel juhul oleks laenuressursi kasutamise hetkeseis laenugrupile teada igal ajal, 

sõltumata sellest, kunas toimub laenugrupi koosolek.  

Regulaarselt tuleks laenugruppidele tähelepanu juhtida projekti eesmärkidele ja laenamise 

protsessile. Võimalike probleemide väljaselgitamiseks ning vajalikuks selgitustööks oleks 

abi sellest, kui laenugruppide koordinaator ja laenuressursi järelevalvehaldur osaleksid 

kord aastas iga laenugrupi koosolekul. Siis oleks liikmetel võimalus tekkinud küsimustele 

vastuseid saada ning ka laenugruppide tööd korraldavatel inimestel oleks parem ülevaade 

gruppide tööst.  

Infovahetusega seotud probleemina nimetati ka seda, et hetkel pole laenugrupi liikmetel 

võimalik saada infot teistest laenugruppidest, nende ettevõtmistest, planeeritud 

kohtumistest ja koolitustest. ETNA kodulehel on küll info projekti ja laenugruppide kohta 

üldiselt, kuid kõikide laenugruppide kontakte mitte. Nagu soovitasid laenugrupi liikmed, 

tuleks vajalik info koondada ühisele kodulehele. Samas peaks ühine keskkond olema 

selline, kuhu iga laenugrupp saaks ka ise oma tegevuste ja plaanide kohta infot lisada. Häid 

lahendusi ühiste ürituste korraldamiseks ja infovahetuseks pakub näiteks Facebook. Seal 

on võimalik luua gruppe laenugruppidele eraldi või kõigile ühiselt. Iga ettevõtmise jaoks 

saab luua oma ürituse ning samas oleks koheselt näha, kui suur on huvi vastava ürituse 

vastu ning kui palju inimesi plaanib osaleda. Facebooki gruppides on võimalik tutvustada 

ka oma tooteid ja teenuseid.  

ETNA kodulehel võiks olla lisaks projekti tutvustusele infot ka selle kohta, kuidas ja mis 

tingimustel on naistel võimalik laenugruppidega liituda. Välja võiks tuua muu hulgas info, 

millistes piirkondades erinevad grupid kohtuvad, kui palju on seal liikmeid ja kui palju on 

vaba laenuressurssi, mis ootab ringlusesse laskmist.  

Laenugrupi liikmed pidasid kooskäimist väga oluliseks. Seetõttu tuleks korraldada tegevusi 

nii, et kooskäimiste positiivsed aspektid kaaluks üle nende korraldamisega kaasnevad 

negatiivsed asjaolud (aja- ja rahakulu).  

Ühe probleemina toodi välja, et raske on leida kõigile grupiliikmetele ühist sobivat aega 

kohtumiste korraldamiseks. Olukorda saaks lihtsustada, kui leppida kohtumisteks kokku 

igakuiselt üks kindel päev, näiteks iga kuu esimene neljapäev. Nii ei pea igal kohtumisel 

uue aja kokkuleppimiseks aega kulutama ning grupiliikmed saavad oma tegevusi 

pikemaajaliselt ette planeerida, et need ei kattuks grupikohtumise ajaga.  
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Kohtumistele kohalesõiduks kuluvat aega ja raha saaks kokku hoida, kui aeg-ajalt 

korraldada koosolekuid näiteks Skype või mõne muu videokoosolekuid võimaldava 

rakenduse vahendusel. Grupiliikmed saaksid minna paari-kolme kaupa üksteise juurde, 

kellel on olemas veebikaamera jm vajalik tehnika. Teine võimalus on soetada kogutud 

säästuhoiuse abil igale grupiliikmele veebikaamera.  

Analüüsi käigus ilmnes ka probleem, et laenusoovijad ei esita oma äriplaane enne 

laenugrupi kohtumise toimumist teistele liikmetele tutvumiseks. See nõuab rohkem aega 

äriplaanidesse süvenemiseks kohtumiste ajal. Samuti on sel juhul koosolekud pikemad ja 

äriplaanile antav tagasiside ei ole nii põhjalik.  

Selle probleemi lahendamiseks oleks vajalik kehtestada grupisisesed reeglid, mis tagaks 

selle, et äriplaanid saadetaks kindlasti teistele liikmetele juba varasemalt tutvumiseks. 

Reeglitega saaks paika panna, et kes äriplaani õigeaegselt ei esita, sel ei ole võimalik seda 

vastaval kohtumisel ka kaitsta. Sellevõrra lükkuks edasi ka tema laenusaamine.  

Murekohana nähti laenugrupi liikmete vähest aktiivsust neile korraldatud koolitustel. 

Koolitustel osalemist motiveeriks näiteks see, kui koolitusi korraldada rohkem osalejate 

vajadustest lähtuvalt. Koostatud äriplaane ja neis esinenud puudusi analüüsides on 

võimalik esile tuua teemad, mille kohta osalejatele rohkem teadmisi pakkuda.  Samuti 

peaks mõtlema hoolikalt läbi koolituste toimumise asukohad ning neid vajadusel rohkem 

hajutama vastavalt osalejate elukohtadele.  

Võimaluseks koolituste korraldamisele kuluvat aja- ja raharessurssi kokku hoida, oleks 

videokoolituste korraldamine. Nii saaks koostada näiteks koolituste stardipaketi, mida 

jagada kõigile uutele laenugruppidega liitujatele. Sel juhul on igal laenugrupi liikmel 

võimalik koolitus läbida just talle sobival ajal. Koolituse lõpus võivad olla 

kontrollküsimused, mis kinnitavad, et osaleja on koolituse läbinud. Nõue 

koolitusprogrammi läbimiseks võib olla ka esimese laenu saamise eelduseks, sest 

laenuandja mõistes vähendab see riske – koolituste kaudu saab osaleja rohkem teadmisi ja 

oskusi ning seda suurem on tõenäosus, et ta laenu õigeaegselt tagastab. 
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Käesoleva analüüsi tulemusena saab kokkuvõttes välja tuua järgnevad ettepanekud 

laenugruppide töö paremaks korraldamiseks, mis on kooskõlastatud ka ETNA 

mikrokrediidi projekti juhiga: 

 järjekindlalt pöörata tähelepanu dokumenteerimiskohustuse täitmisele;

 selgitada liikmetele, et nõutud aruandluse ja tagasisidega kaudu kaasatakse ka neid

organisatsiooni töösse ja edasiarendamisse;

 muuta lihtsamaks kohtumiste memode esitamine, kasutades eeltäidetud vorme;

 töötada välja laenugruppide motivatsioonisüsteem, mis tagaks parema aruandluse;

 korraldada laenugrupi kohtumisi aegajalt videokoosolekutena;

 määrata laenugruppide kohtumisteks kindel päev igaks kuuks;

 meenutada  gruppidele regulaarselt projekti eesmärke ning laenamise protsessi;

 laenuressursi järelevalvehalduril ja laenugruppide koordinaatoril kohtuda aasta

jooksul iga laenugrupiga;

 koostada laenuressursi hetkeseisu kajastav tabel, mis oleks igal ajal kättesaadav

laenugruppide juhtidele;

 kehtestada laenugruppidesisesed reeglid, mis tagaks äriplaanide õigeaegse

edastamise teistele liikmetele tutvumiseks;

 koondada kogu avalik ja esmane info meetme kohta ETNA veebilehele

laenugruppidele sobivas vormis;

 kasutada Facebooki võimalusi laenugruppidevaheliseks suhtlemiseks ja

infovahetuseks;

 küsida koolituste korraldamiseks osalejatelt eelinfot teemade ja asukohtade osas;

 koostada ettevõtlusalased videokoolitused, mida jagada uutele laenugruppidega

liitujatele;

 korraldada kord aastas laenugruppide ühine kohtumine (töötoad, koolitused,

meelelahutuslik osa), kus laenugrupid saaksid jagada kogemusi ning esitada

küsimusi;

 korraldada iga-aastane anonüümne tagasisideküsitlus organisatsiooni 

töökorralduses esinevate probleemide väljaselgitamiseks.
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Kuigi laenugruppide edaspidise jätkusuutliku toimimise võib ohtu seada mikrokrediidile 

seatud madal laenuintress, võib siiski öelda, et ETNA mikrokrediidi projekti ülesehitus 

tagas osalejatele mitmekülgse ettevalmistuse oma ettevõtlusega alustamiseks ja ettevõtte 

tegevuste edasiarendamiseks. ETNA mikrokrediidi projekt on kaasa aidanud maapiirkonna 

ettevõtluse arengule ja eeskujuks järgnevatele analoogsetele projektidele.  
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KOKKUVÕTE 

Maapiirkonna jätkusuutlikuks arenguks on oluline toetada sealseid ettevõtlikke inimesi 

nende tegevuste elluviimisel. Ettevõtete loomist ja edasiarendamist saab toetada 

mikrokrediidi pakkumisega.  Mikrokrediit on tagatiseta väikelaen, mis on suunatud 

mikroettevõtjatele või ettevõtlusega alustavatele inimestele, kellel tagatiste puudumise või 

lühikese krediidiajaloo tõttu pole ligipääsu tavapankades pakutavatele laenudele. 

Mikrokrediit ei ole lihtsalt toetus, vaid laen, mille abil on ettevõtetel võimalik luua 

maapiirkondadesse juurde töökohti, arendada oma tegevusi, olla jätkusuutlikud ning 

pakkuda rohkem tooteid ja teenuseid. Seeläbi areneb ettevõtlus ja ka maapiirkondade 

elujärg.  

Enamasti ei ole mikrokrediidi võtmine ainult laenu saamise protsess. See on 

terviklahendus, kus ettevõtjale pakutakse lisaks laenukapitalile ka teadmisi ja oskusi 

koolituste näol ning grupikaaslaste toetust ja nõuandeid. See suurendab ettevõtlikku 

mõtlemist ja aitab kaasa ettevõtluse arengule. 

Mikrokrediidi pakkumisel on lisaks kahele põhilisele laenulepingu vormile – grupilaenule 

ja individuaallaenule – veel ka nende kahe vahevorm, kus individuaalselt laenu saanud 

inimesed on koondunud laenugruppidesse. Selline laenuvorm on kasutusel ka antud 

magistritöös analüüsitud ETNA mikrokrediidi projektis.  

Käesoleva magistritöö eesmärk oli hinnata, kuivõrd on ETNA mikrokrediidi projekt kaasa 

aidanud ettevõtluse arengule maapiirkondades ning mil määral saaks sellest eeskuju võtta 

järgmiste analoogsete projektide elluviimisel.  

Analüüsi üks uurimisülesanne oli välja tuua, millised olid ETNA mikrokrediidi projekti 

tugevused ja kitsaskohad. Peamiste tugevustena võib välja tuua projekti ülesehituse puhul 

selle tegevusfaasid, kus osalejad koondati esmalt mentorgruppidesse ja alles seejärel 

laenugruppidesse. Laenugruppide esimesel tegevusaastal olid gruppide tegevuse 

korraldamisel toeks protsessijuhid. Laenukõlbulikkuse hindamiseks ja tegevusplaanide 

läbimõtlemiseks oli enne laenu saamist nõutud äriplaani koostamine. Esitatud äriplaane 

hinnati põhjalikult kõigepealt laenugruppides ning seejärel hindaja poolt. Projektis osalejad 
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tõid tugevusena välja mikrokrediidi võtmise soodsad tingimused, eelkõige selle madala 

intressi.  

Projekti korraldajad viitasid nõutud aruandluse täitmata jätmisele, laenugruppide liikmed 

aga leidsid, et nõutud aruandlust on liiga palju. Olulise probleemina kerkis esile puudulik 

infovahetus nii laenugruppide ja panga kui ka laenugruppide omavahelises suhtlemises. 

Lisaks peeti murekohaks vähest aktiivsust korraldatud koolitustel osalemisel.  

Esilekerkinud kitsaskohtade ületamiseks tegi käesoleva magistritöö autor mitmeid 

ettepanekuid, näiteks dokumenteerimise lihtsustamiseks kasutada eeltäidetud vorme, 

koostada igal ajal kättesaadav laenuressurssi hetkeseisu kajastav tabel, koondada 

laenugruppe puudutav info ühisele kodulehele ja korraldada videokoolitusi.  

Teiseks uurimisülesandeks oli hinnata, kuivõrd ETNA mikrokrediidi projekt täitis 

mikrokrediidi pakkumise eesmärke, milleks oli ettevõtlike inimeste aitamine ettevõtlusega 

alustamisel ja edasiarendamisel. Uurimisülesannete lahendamiseks korraldatud küsitluse 

tulemuste ja projekti dokumentide analüüsi põhjal võib öelda, et ETNA mikrokrediidi 

projekt oli projektis osalenutele suureks toeks. Väljaantud mikrokrediidi kaasabil loodi 

uusi ettevõtteid, toodi turule uusi tooteid ja teenuseid ning viidi ellu tegevusi, mis 

parandasid ettevõtete konkurentsivõimet ja aitasid kaasa sissetulekute kasvule.  Lisaks 

ettevõtete arengule aitas projekt kasvatada laenugruppides osalenud naiste ettevõtlikkust ja 

julgust ideede elluviimiseks.  

Kokkuvõtvalt võib öelda, et ETNA mikrokrediidi projekt on positiivselt kaasa aidanud 

ettevõtluse arengule maapiirkonnas. Seetõttu on põhjust ka Eesti riigil suunata rohkem 

tähelepanu mikroettevõtete toetamisele läbi mikrokrediidi. 

ETNA mikrokrediidi projekt on oma ülesehituselt heaks eeskujuks teistele mikrokrediiti 

pakkuda soovivatele organisatsioonidele. Hoolikamalt tuleks järgnevate projektide puhul 

tähelepanu pöörata sobiva intressimäära kehtestamisele, mis tagaks tõrgeteta laenuressursi 

ringluse ja kataks laenu andmisega seatud kulud.   

Täiendavalt annakski edaspidistes uurimistöödes ETNA mikrokrediidi projekti puhul 

analüüsida, millised on mikrokrediidi intressi mõjutavaid tegurid, ning selle põhjal välja 

arvutada intressimäär, mis tagaks laenugruppide jätkusuutliku töö ja laenuressursi ringluse.  
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POSSIBILITIES OF IMPROVING RURAL 

ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT BY OFFERING 

MICROCREDIT ILLUSTRATED BY THE EXAMPLE OF 

ETNA MICOCREDIT PROJECT  

Summary 

This master's thesis is based on the microcredit project carried out by NGO ETNA in 

Estonia (an Estonian non-profit association of rural women-entrepreneurs), which was 

aimed at the development of women's entrepreneurship through the comprehensive support 

package, including mentoring, entrepreneurship training and microcredit loan. Microcredit 

is a small uncollateralised loan, whose purpose is to contribute to the creation and 

development of enterprises. In Estonia, there has been a few microcredit implementations, 

which is why it was important to examine whether such an approach to support 

entrepreneurship development gives the expected results. 

The aim of this study was to assess the extent to which ETNA microcredit project 

contributed to the development of entrepreneurship in rural areas, and whether the next 

similar projects could follow it in the future. 

To achieve the goals the following research tasks were set 

 to bring out, what the ETNA microcredit project's strengths and weaknesses were,

and to develop proposals to overcome shortcomings;

 to assess the extent to which ETNA microcredit project met the objectives of the

microcredit supply.

The study is based on the analyses of project documentation, a survey among the members 

of the loan groups, and an interview with the project manager. The data collected by the 

survey was subjected to quantitative statistical data analysis. Data from project documents, 

free form answers of the participants of the survey, and the interview with the project 

manager was processed by qualitative content analysis. 

Based on the results of the analysis, the main strength of the project was its structure. 

Participants of the project were first placed into mentor groups and later into loan groups. 

During the first year of operation, loan groups’ activities were supported by process 
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managers. Before obtaining a loan, a business plan was required and a necessary credit-

check screening was made on the prospective clients. The business plans were assessed 

thoroughly, first by the loan groups and then by the evaluator. Members of the loan groups 

pointed out the favourable conditions of the microcredit, especially the low interest rate. 

Concerning potential problems, the organizers of the project pointed out situations with 

compiling the required reports by the loan groups, however, the members of the loan 

groups felt that there was too much reporting required. Another significant issue that 

emerged was insufficient information exchange between loan groups and banks and also 

between different loan groups. In addition, there were concerns regarding the lack of 

activity participating in organized training sessions. 

Due to the results from the analysis, the author of this work proposed several suggestions, 

for example, to use pre-filled forms to facilitate the documentation; to prepare the data 

table which reflects the current state of the loan resource which would be available for the 

loan groups at any time; to collect all information about the loan groups in a common 

website; and to organize video trainings.  

During 2013–2015, 26 new companies were created in rural districts of Estonia with the 

help of microcredit, and 33 new products or services were launched by the loan group 

members. Thus, ETNA microcredit project resulted in an increasing number of companies, 

operating in the rural areas, increasing a variety of new products and services and thereby 

improving the quality of rural life. In addition, the project has contributed to raising 

women's entrepreneurial spirit and their courage to implement their ideas. 

The analysis gives a comprehensive overview to the project organizers, how the project 

was realized, and how women involved have benefited from this. Results of the study helps 

to plan and customize processes for future action. The other entrepreneurs who would like 

to participate in such a project can learn from the experience of the members of the loan 

groups and results of the study.  

In conclusion, results of the analysis showed that ETNA microcredit project contributed 

positively to the development of entrepreneurship in rural areas. The activities of the 

project improved competitiveness of enterprises and contributed to the growth of incomes. 

ETNA microcredit project is a good example for other organizations who aim to provide 

microcredit in the future. 
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Lisa 1. Küsitlusankeet 

 

Hea ETNA mikrokrediidi projektis osaleja! 

Olen Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalteaduskonna üliõpilane Maarja Lenk ja vajan 

Teie abi oma magistritöö kirjutamisel. Soovin välja selgitada, kuivõrd on ETNA 

mikrokrediidi projektis osalemine ja mikrolaenu kättesaadavus kaasa aidanud uue ettevõtte 

asutamisele või olemasoleva ettevõtte arengule. Teie hinnangute põhjal saan teha järeldusi, 

kas ja millistel tingimustel saaks tulevikus analoogseid projekte läbi viia.  

Teie vastused on konfidentsiaalsed ja neid kasutatakse vaid selle uurimistöö raames. 

Küsimustiku täitmine võtab umbes 15 minutit. 

1. Vanus 

2. Elukoht (vald, maakond) 

3. Töine staatus enne projektiga liitumist (võite valida mitu) 

 ettevõtja 

 palgatööline 

 õppur/üliõpilane 

 pensionär 

 töötu 

4. Praegune töine staatus (võite valida mitu) 

 ettevõtja 

 palgatööline 

 õppur/üliõpilane 

 pensionär 

 töötu 

Kui Te EI OLE ETTEVÕTJA, siis jätkake küsimusega nr 8. 

5. Kui olete ettevõtja, kas olete oma ettevõtte ainuomanik? 

 jah 

 ei 

6. Töötajate arv Teie enda ettevõttes (lisaks Teile endale) 

 ei ole töötajaid 

 üks töötaja 

 kaks töötajat 

 rohkem kui kaks töötajat 
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7. Mis valdkonnas Teie ettevõte tegutseb? 

 tootmine 

 teenindus 

 põllumajandus 

 kaubandus 

 muu …….. 

8. Millises laenugrupis osalesite? 

 Jõhvi LG (Ida-Virumaa) 

 Järva-Jaani LG (Järvamaa) 

 Noorkuu  LG (Pärnumaa) 

 Oonurme LG (Ida-Virumaa) 

 Paide LG (Järvamaa) 

 Paistu LG (Viljandi) 

 Pandivere LG (Lääne-Virumaa) 

 Päikesetõus LG (Pärnumaa) 

 Ridaküla LG (Lääne-Virumaa) 

 Tahkuranna  LG (Pärnumaa) 

 Tartumaa LG (Tartumaa) 

 Tõrva LG (Valgamaa) 

 muu …….. 

9. Mitu liiget oli Teie laenugrupis? 

 1-3 

 4-6 

 7-9 

 10 või rohkem 

10. Mil määral nõustute, et laenugrupi suurus oli piisav? 

 nõustun täiesti 

 mõnevõrra 

 mitte eriti 

 üldse mitte 

Põhjendage lühidalt eelnevat vastust 

11. Kui sagedasti toimusid Teie laenugrupi kohtumised? 

 kord nädalas 

 paar korda kuus 

 kord kuus 

 kord kvartalis 

 muu ……… 

12. Mil määral nõustute, et grupikohtumiste sagedus oli piisav? 

 nõustun täiesti 

 mõnevõrra 

 mitte eriti 

 üldse mitte 

Põhjendage lühidalt eelnevat vastust 



Lisa 1 järg 

80 

 

13. Mil määral nõustute, et Teie laenugrupis toimisid järgmised tegurid? 

 nõustun 

täiesti 

mõne-

võrra 

mitte 

eriti 

üldse 

mitte 

omavaheline usaldus     

omavaheline koostöö     

üksteise toetamine/õpetamine/julgustamine     

grupiliikmed olid teadlikud üksteise kavatsustest ja tegevusplaanidest     

grupikohtumistel osaleti aktiivselt     

konstruktiivne kriitika üksteise tegevusplaanide kohta     

14. Mil määral nõustute, et laenugrupis osaledes esinesid järgmised probleemid? 

 nõustun 

täiesti 

mõne-

võrra 

mitte 

eriti 

üldse 

mitte 

suur ajakulu grupikohtumistel osalemiseks     

grupikohtumistele sõitmise rahaline kulu     

grupiliikmed ei osanud hoida teiste (äri)saladusi     

vähene toetus grupiliikmete poolt     

grupiliige sattus laenu tagastusega makseraskustesse     

keeruline dokumentatsioon laenu saamiseks     

puudulik juhendamine äriplaani koostamisel     

vastuolud isiksuste tasandil     

ei tundnud end kaasatuna/vajalikuna     

puudulik info laenujääkide osas     

15. Mil määral nõustute, et projektis toimunud koolitused ja laenugrupis osalemine on Teie 

puhul:   

 nõustun 

täiesti 

mõne-

võrra 

mitte 

eriti 

üldse 

mitte 

ei oska 

öelda 

andnud teadmised ja oskused uue ettevõtte loomiseks      

andnud teadmised ja oskused oma ettevõtte arendamiseks      

andnud julgust oma ideede elluviimiseks      

arendanud ettevõtlikku mõtlemist      

aidanud kaasa uue ettevõtte loomisele      

aidanud kaasa uue toote/teenuse pakkumisele      

aidanud juurde luua mõne töökoha (kaasa arvatud endale)      

aidanud leida koostööpartnereid      

16. Mil määral nõustute, et just mikrokrediidi võtmine on Teie puhul kaasa aidanud 

järgmiste tegevuste elluviimisele? 

 
nõustun 

täiesti 

mõne-

võrra 

mitte 

eriti 

üldse 

mitte 

ei oska 

öelda 

uue ettevõtte loomine      

uue töökoha loomine (kaasa arvatud endale)      

uue teenuse pakkumine/toote turule toomine      

olemasoleva toote/teenuse arendamine      

ettevõtte konkurentsivõime kasvatamine      

töö efektiivsemaks muutmine      

ettevõtte tegevuskulude katmine      

omaosaluse katmine (mõni suurem laen, autoliising vms)      

sissetulekute kasvatamine      

Juhul, kui soovite eelnevale küsimusele lisada veel tegevusi, mida mikrokrediiti võtmine 

Teie ettevõtte puhul on aidanud ellu viia, siis palun kirjutage need siia: 

  

                                                 
 küsimust küsiti vaid neilt projektis osalenutelt, kes olid saanud mikrokrediiti 
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16. Mil määral nõustute, et peate vajalikuks tulevikus võtta mikrokrediiti järgmiste 

tegevuste elluviimiseks? 

 nõustun 

täiesti 

mõne-

võrra 

mitte 

eriti 

üldse 

mitte 

uue ettevõtte loomiseks     

uue töökoha loomiseks (kaasa arvatud endale)     

uue teenuse pakkumine/toote turule toomiseks     

olemasoleva toote/teenuse arendamiseks     

ettevõtte konkurentsivõime kasvatamiseks     

töö efektiivsemaks muutmiseks     

ettevõtte tegevuskulude katmiseks     

omaosaluse katmiseks (mõni suurem laen, autoliising vms)     

ei soovi võtta mikrokrediidi laenu     

Juhul, kui eelnevas küsimuses ei olnud välja toodud põhjuseid, miks soovite tulevikus 

mikrokrediiti võtta, siis palun pange need kirja siia: 

17. Mil määral nõustute, et alltoodud tegurid on olnud määravaks, miks Te pole seni 

mikrokrediiti võtnud/saanud? 

 nõustun 

täiesti 

mõne-

võrra 

mitte 

eriti 

üldse 

mitte 

puudub vajadus laenu  võtmiseks     

äriplaan ei ole grupiliikmete poolt sobivaks hinnatud     

äriplaan  pole veel valmis     

laenu taotlemine ja dokumentatsioon liiga keerulised     

mittesobivad laenutingimused     

vajadus suurema laenu järgi kui projektis pakutud maksimaalne 

laenusumma 

    

18. Kas eelistaksite tulevikus laenugrupis võetud mikrokrediiti pangalaenule? 

 jah 

 ei 

Põhjendage palun eelnevat vastust 

19. Teie mõtted või ettepanekud, kuidas oleks saanud ETNA mikrokrediidi projekti või 

laenugruppide tööd paremini korraldada: 

 

Aitäh! 

 

                                                 
 küsimust küsiti vaid neilt projektis osalenutelt, kes mikrokrediiti polnud veel võtnud 
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Lisa 2. Intervjuu Gina Kilumetsaga  

 

Intervjuu ETNA mikrokrediidi projektijuhi Gina Kilumetsaga  

01.03.2016–20.04.2016 (e-posti teel) 

 

Kes moodustas laenugrupid?  
Laenugrupid moodustati mentorgruppide baasi. Naised ise (ehk laenugrupi liikmed) 

üksteist ei leidnud.  Mentorgrupid moodustati peale teabepäevade läbiviimist nn sõbralike 

kohalike omavalitsuste territooriumil. Ehk siis seal, kus ETNA võrgustik on tugev ja 

eelnev koostöö ka oli toimunud. 

 

Mentorgruppide ajal ei avaldanud 18 osalejat soovi ettevõtlusega alustamiseks. Kas 

nad liikusid ikkagi edasi ka laenugruppidesse? 

Kõik mentorgruppides osalejad laenugruppidega ei liitunud ja kuna seda statistikat 

nimeliselt ei tehtud, siis ma ei oska öelda, kas nad laenugruppidesse liitusid ja kas nad 

äriühinguid ka asutanud on. Samas võis olla ka nii, et osa neist liitus laenugruppidega ja 

tänaseks on ka äriühing loodud, lihtsalt tol ajal veel soovi polnud. 

 

Kas oli laenugrupi enda korraldada, et neis oleks piisavalt liikmeid? 
Jah, üldiselt hoolitseb laenugrupp ise, et liikmeid oleks piisavalt. Tänaseks võib juba öelda, 

et laenugrupi liige lahkub grupist, kui oma algsed eesmärgid on täitnud ning liituvad uued 

liikmed. Just lõpetas tegevuse nt Oonurme grupp. Põhjuseks oli see, et kõigil sai laen 

tagasi makstud ning elutempo on nii kiireks läinud, et nad hetkel jätkamist sellises vormis 

ei soovinud. 

 

Mis perioodist otsustati laenu piirmäära suurendada? 

2014. aastal tehti esimene otsus laenu suurendamise võimaldamiseks vajadusel ja 2015. 

aasta lõpus jäime sama arvamuse juurde. Tagasimakse perioodi ei suurendanud, st et 

tagasimaksmise periood on endiselt kolm aastat, kuid väljastatav laenusumma võib olla 

suurem kui 2000 eurot. Piirmäära enam pole. Oleneb sellest, kui hästi on äriplaan 

vormistatud. Hetkel üle 5000 euro suurust laenu väljastanud pole. 

 

Miks otsustasite, et ei kasuta grupikäendust?  

Tehniliselt oleks seda olnud keeruline realiseerida. Võlaõiguslik normistik ei näe ka Eestis 

ette sellist võimalust, seega oleks tulnud asuda käendajateks kõikidel grupi liikmetel, mis 

ei olnud eesmärgiks. Lahendasime selle siis kaudsete meetmetega, st äriplaani kaitsmine 

grupis ja laenude mitteväljastamine teistele grupiliikmetele juhul, kui on tekkinud 

makseraskused. Makseraskuse tekkimisel peab grupp looma tegevuskava sellise olukorra 

lahendamiseks. 

 

Mis summast on nõutud kahe liikme käendus?  

Sõltub sellest, milline on olnud laenugrupi maksekäitumine ja kui suur on taotletav summa 

ning milline on äriidee, mille jaoks laenu soovitakse. Täna on esimene taotlus sees, mille 

soovitav summa on 5000 eurot ning soovime käendajaid.  Ka arutasime 2015. aasta lõpus, 

et hakkame käendajaid nõudma kui maksekäitumine on olnud väga ebakorrektne ning 

soovitakse laenupuhkust ning laenujääk on üle 2000 euro. 
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Kui otsus laenukõlbulikkuse kohta on MEHLÜ-le saadetud, siis edasi suhtleb 

MEHLÜ juba otse laenusaajaga? 

Jah. Kui otsus koos laenudokumentidega on MEHLÜ-le saadetud, siis nende esindaja 

edastab laepingu ja maksegraafiku taotlejale allkirjastamiseks. Leping allkirjastatakse 

MEHLÜ ja taotleja poolt. MEHLÜ allkirjastab selle kui ETNA volitatud esindaja.  

  

Kas laenukõlbulikkuse hindamise juures võeti aluseks ainult koostatud äriplaan või 

koguti kokku ka mingisugune muu informatsioon laenusaaja kohta – sissetulekud, 

igakuised kulud, leibkonna suurus, laenuvõimekus vms? 

Aluseks olid taotlus, äriplaan, rahavood ja laenugrupi memo. Teisi andmeid taotlemise 

menetlemise aluseks võetud ei ole. 

 

Kuidas laenugrupp kontrollis, kas liikmed kasutavad oma laenu sihtotstarbeliselt? 

Kas esines ka juhuseid, kus seda laenu ei kasutatud sihipäraselt? 

See on lisatud õigus kontrollida. Sisuliselt seda kontrollitud kunagi ei ole. Aga kuna kõik 

grupiliikmed elavad üksteisest mitte väga kaugel ja suhteliselt väikestes kogukondades, siis 

tuleks varem või hiljem välja, kui keegi kaasliikmeid petaks. Sama klausel on ka 

laenulepingus sees, et tegemist on sihtotstarbelise laenuga. Ka ETNA pole seda kunagi 

kontrollinud. Sama põhjusel, st inimesed on grupis kaua ja kui grupil oleks kahtlusi, siis 

see info jõuaks kiirelt minuni või siis laenugruppide koordinaatorini. 

 

Mille põhjal määrati intressimäär? 

Algselt oli mõte, et see laenuperiood 3 aastat jaotub nii, et  esimene aasta 3%, teine 4% ja 

kolmas 5%. Mõte selles, et mida rutem tagasi maksta, seda väiksem %. Praktikas 

vaadeldes selgus, et kuna enamus taotlejaid soovisid laenuperioodiks 2–3 aastat ja tehniline 

lahendus sellise arvestuse pidamiseks (eriti intresside arvestamisel) ei olnud otstarbekas, 

siis ühtlustasime intressi 5%-le. Sest ikka oleme turul kõige odavamad laenu pakkujad 

(tavapangas on intress kuskil 8%, ilmselt alla 10% ei ole). Eriti ebamugavaks muutus 

olukord siis, kui oli tegemist maksepuhkuse tõttu ümberarvestamisega, st seda tuli teha 

käsitsi. 

 

Lisaks pankadel on krediidikulukus, mida mikrokrediidil ei ole! Raha teenindamiseks 

läheb ka raha vaja. Mikrokrediidil ei ole ühtegi muud senti kui ainult intress või 

lepingumuutmise tasu.  

 

Mis hetkest alates muutsite intressimäära 5% peale? Kas selleks hetkeks oli juba 

mõni laen väljastatud? Mis te laenugrupi liikmetele põhjenduseks tõite? 

Intressimäära ühtlustasime 5%-ni alates 2015. aastast.  Selleks ajaks oli sõlmitud 53 

lepingut. Kõik laenugrupi liikmed, kellel muudeti maksegraafikuid peale 2015. aasta 1. 

jaanuari, toimus intresside ümberarvutamine 5% peale laenujäägist. 

  

Muudatuse kohta saatsin laiali meili, kus selgitasin, et alates 2015. aasta jaanuarist 

sõlmitavatele laenulepingutele kohaldatakse ühesugust intressimäära ja lepingulisa 

sõlmimisel ja maksegraafiku muutmisel kohaldatakse sama. Rohkem põhjendusi ei toonud. 

 

Kas on tehtud arvutusi, kas intressimäär katab laenu teenindamisega seotud kulud? 

Ei olnud arvutust, vaid kvalitatiivne hinnang  MEHLÜ kahe inimese poolt, kes nende 

intresside arvestamise ja ümberarvestamisega tegelesid. See intress ei kata igal juhul 

kulusid. 
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Algne idee projekti kirjutajatel oli, et see peaks katma finantsressursi halduskulud, kuid 

keegi ei tegelenud selle nn omahinna arvestamisega.  MEHLÜ-s tegeleb laenuga kaks 

inimest. Arvestuslikult kuni neli tööpäeva kuus (oleneb taotluste ja lepingulisade 

vormistamiste arvust, lisaks aruandlus ETNA-le) MEHLÜ töötajatel ja ETNA-s ka kaks 

inimest (laenuressursi haldur ja laenugruppide koordinaator), kellel kulub selle haldamisele 

kummalgi kuni 5 tööpäeva kuus. Seega heal juhul saadud intress katab ETNA kahe 

inimese kommunikatsiooni- ja transpordikulud ning büroovahendite kulud. Töötasu pole 

arvestanudki.  

 

Täna ma ütlen ka endiselt, et kõige suurem puudujääk selles superheas mehhanismis on 

see, et ei arvestatud seda, et raha haldamine vajab raha.  

 

Kas eesmärk oli turul kõige madalama intressiga laenu pakkuda? 

Eesmärk polnud üldse laenupakkumine kui selline, vaid ettevõtlusega alustamise toetamine 

võimalikult vähese ressursiga. Ja ega siis ei mõelnud keegi sellele, et selle 

finantsmehhanismi rakendamiseks oleks vajalik olnud tasuvusanalüüs teha. 

  

Kas laenusaajate peal on tulnud rakendada ka viivisetasu? 

Viivist ei ole siiani kellegi peal rakendatud.  

 

Mis oli protsessiline käik, kui grupiliikmel tekkis makseraskus?  

Makseraskuse tekkimisel teavitab grupi liige esmalt gruppi ja siis ETNA-t. Reeglina on see 

lühiajaline maksehäire, mille likvideerimiseks on piisanud kuni kuuekuulise maksepuhkuse 

vormistamisest.  

 

Kui makseraskus on tekkinud ja laenaja teinud taotluse maksepuhkuse vormistamiseks, siis 

laenuressursi järelevalvehaldur vormistab otsuse ja edastab otsuse ja laenugrupi memo, 

milles on näha, et grupp on teadlik ning pakkunud tuge sellest väljatulemiseks, 

makseasutusse, kes vormistab lepingulisa koos muudetud maksegraafikuga. Lepingulisa 

allkirjastatakse taotleja ja makseasutuse poolt. Teised liikmed enne laenu ei saa, kui kõik 

maksevõlgnevused on likvideeritud. Kellel laen käes, see vastutab konkreetse laenu 

teenindamise eest. 

 

Kui paljudel on tekkinud probleeme laenu tagastusega? 

Kogu lepingute arvust keskmiselt kümnel, seega aastast 2013 kuni tänaseni. Ükski laen ei 

ole jäänud tagasi maksmata.  

 

Millisel juhul on vajadus uue maksegraafiku järele ja millisel juhul lepingu 

pikendamise järele?  

Kui maksepuhkuse võrra lepingut ei pikendata, siis vormistatakse vaid uus maksegraafik. 

 

Kui palju ja kui tihti koguti säästuhoiust? Kes selle suuruse määras, kas grupp ise? 

Mille tarbeks seda koguti? Kas säästuhoiuse kogumisega sooviti näha ka liikmete 

maksevõimet? 
Reeglina vähemalt 6 eurot liikme kohta kuus. Üks laenugrupp kogus 8 eurot kuus. Aruanne 

säästuhoiuse kohta. Mille jaoks on, ja kui kulutanud, siis protokollitud. Ühine nõusolek 

selle kasutamiseks. Eesmärk ettevõtluskoolitused, sõidavad kuhugi jne, ideereisid ja 

grupiarutelusid pidamas. Tartu laenugrupp kasutas seda grupikohtumiste 

transpordikuludeks, aga see ei ole selle asja mõte. Filosoofia seisneb – õppida säästma – 

kasutada ettevõtlusalaseks tegevuseks kompetentsi tõstmiseks.  
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Kas neile tehti selle kohta ka mingi ettekirjutus, et nad seda säästuhoiust 

mitteotstarbeliselt kasutasid? 
Ei, ettekirjutust pole tehtud, küll aga on grupijuhtidega räägitud või kui laenuressursi 

järelevalvehaldur või laenugruppide koordinaator on grupi kohtumisel osalenud, siis on 

sellele tähelepanu juhitud. 

 

Kui palju on kulunud erinevatel projektiga seotud inimestel projektiga seotud 

tegevustele aega? 

Projekti kestel olid nn täiskohaga tööl projektijuht (laenuressursi järelevalvehaldur), 

protsessijuhtide koordinaator (laenugruppide protsessijuht), mentorite koordinaator (tema 

tegevus lõppes, kui laenugrupid alustasid, ehk veebruraris 2013). Tema töökoormus oli 

sarnane protsessijuhtide koordinaatoriga. Ja siis oli meil veel ka 

raamatupidaja.  Makseasutuses on alates laenamise algusest tegelenud kaks inimest (alates 

2013. aasta juulist), kelle töömahuks on arvestatud 4x8 tundi kuus. 

 

Peale projekti lõppu on orienteeruv töötundide arv, mida me mõlemad koos laenugruppide 

koordinaatoriga kulutame ca 4x 10–12 tundi kuus. Oleneb, kas on mingi aruandeperiood 

või on vaja ringi sõita vms. Arendamist selle aja sisse ei mahu. See on see nn 

miinimumaeg, mis on vajalik mehhanismi tõrgeteta käigus hoidmiseks. 

 

Kas Avatud Eesti Fond (AEF) seadis ka mingisugused nõuded nende poolt antud 

toetussummale? 

AEF-i nõuded said kirja lepingusse, kus esimeses faasis juurutasime ja rakendasime seda 

mehhanismi ja teises faasis hakkasime lisaks ka laenama (selle kohta tegime eraldi lepingu 

– laenuressursi kasutamise kohta). Tingimus on see, et laenuressurssi tohib kasutada vaid 

sellel eesmärgil ja et kolm aastat peale projekti lõppemist oleme kohustatud aruannet 

esitama ning edasi on see meie endi otsustada, kas ja kuidas me sellega jätkame.  

Tegemist oli AEF-i nn kriisiprogrammi meetmega, mida rahastas Sorose fond, mille 

Euroopa peakontor on Budapestis. Kohtusime 2013. aastal ka fondi peakorterist 

kohaletulnud esindajaga. 

  

Mille järgi panite paika koolituse teemad?  
Koolituse teemad said paika selle ideega, et tegemist on algavate ettevõtjatega ning mida 

algavale ettevõtjale kõige rohkem vaja läheb. Sai ka Töötukassa vastavaid koolitusi 

algavale ettevõtjale uuritud. Kui selgus, et see huvi on vähene, siis vaatasime nende soove, 

mida nad liitudes avaldasid (st liitumisankeedis kirjutasid), et milliseid koolitusi nad 

sooviksid saada.  

 

Ja need nn koolituspaketid on meil pakkumisel olnud juba sellest suurest eelmisest 

projektist FEM5. Selle projekti kestel oli nn esimene mikrokrediidi väljastamine ning tol 

perioodil (2003–2007)  pandi need koolitused kokku ning viidi läbi. Tol ajal olid need 

populaarsed ning ka huvilisi oli palju. 

  

Mille järgi koolituste asukohad valiti? 

Asukohad said selle järgi, et oleks tulijatel (st need, kes soovi alavaldasid) võimalikult 

ühekaugusele tulla. 

Need nn ettevõtlusalased baaskoolitused olid kavandatud juba varem ja kuupäevad sai 

varakult laiali jagatud, kuid nagu seal ka kirjas oli, siis see vähene huvi tingis selle, kus me 

                                                 
5 FEM - Female Entrepreneurs Meetings in the Baltic Sea Region (Naisettevõtjate kohtumised Balti mere 

regioonis) 
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lükkasime koolituste toimumise edasi, et nad saaksid aru oma vajadustest.Ühesuguseid 

koolitusi oli plaanis korraldada erinevates piirkondades, nt raamatupidamisalased 

koolitused. 

 

Kuidas hindate projektile seatud eesmärkide täitmist? 
Algselt seatud eesmärgid said täidetud. Tekkisid uued mõõtmed, mida projekti kirjutades 

ei suudetudki prognoosida (võrgustiku koostöö ning turundamine, mõjud kohalike 

keskkondade arengutele, protsesside dokumenteerimise mahtudele jms). 

 

Mis olid peamisteks probleemideks, mis projekti käigus esile kerkisid? 
Sihtrühmani jõudmine, sihtrühma kaasamine ja sihtrühma laenuküpseks saamine. Kõik 

aegviivitused tekkisid seetõttu, et naised ei olnud valmis järgmisse faasi üle minema, st 

vastuollu läksid algselt planeeritud tegevused ja tegelikkuses realiseerimise aeg. 

 

Milles need aegviivitused seisnesid ja mis tegevused edasi lükkusid?  

Projektis oli ettenähtud ajakava, millal üks või teine faas käivitub. Need ajakavad läksid 

nihkesse, nt oli planeeritud, et mentorgrupid lõpetavad tegevuse 2012. aasta lõpus ja 

laenugrupid moodustuvad kohe 2013. aasta alguses, kuid esimene laenugrupp sai alguse 

alles märtsis. Samuti tekkis algsega võrreldes ka laenamisega viivitus. Viivitused 

tekkisidki sellest, et naised ei olnud valmis ühest etapist teise liikuma, st olid ebakindlas 

olukorras ning vajasid täiendavat selgitamist ja kohtumisi. 

 

Mida annaks järgneva samasuguse projekti käigus paremini teha, millistest vigadest 

õppida?  
Kindlasti tuleb aktiivsemalt ja põhjalikumalt dokumenteerida, tuleb planeerida halduseks ja 

arendamiseks mõeldud tegevusi ning ressursse.  Dokumenteerimisega tuleb tegeleda enne 

sellise tegevustega alustamist. Seega tuleks hoolikamalt ette valmistada ajakava ning 

tegevused. 

 

Millised olid eriti hästi töötavad lahendused, mida järgnevate projektide juures ka 

kindlasti rakendada võiks?  
Selle finantsskeemi kontseptsioon on väga hea (mentorgrupid, laenugrupid, laenamise 

faas). Osalejate tagasisidest on näha, et kogu selle tegevuse perioodis on kõige olulisem 

olnud see, et on võimalik kohtuda ja arutada, et erinevad teadmised muutuvad 

sümbioosiks, et on abi olemas, et koostöövõrgustik laieneb, et ideed on 

realiseerimisvõimelised, et on olemas oskusteave ning ei ole hirmu pöörduda täiendava 

teabe saamiseks grupiliikmete poole. 

 

Projektijuhi kommentaarid esile toodud probleemidele: 

Hinnang probleemile; liikmed ei tunne, et oleks kaasatud projekti edasiarendusse  

Eelmisel aastal, st 2015. aasta kevadeks planeerisime kõikide laenugruppide kokkusaamise 

ja üks laenugrupp oli nõus olema nn vastuvõtjaks. Plaanitud oli ka laat ning kogu vajalik 

kommunikatsioonikava sealjuures, st meediakajastused ja sportlikud mängud ning 

kogemuste ja parimate praktikate vahetus, sh uute kontaktide vahetamine. Alustasime juba 

jaanuaris 2015 selle ettevalmistamist ja teavitamist, kuid kahjuks selgus aprilliks, et 

huvitatud olid vaid neli laenugruppi sellest kohtumisest ja seetõttu jätsime ära. Sellel aastal 

plaanime teha kordust ja see jääb ilmselt septembri teise poolde. Mis on kummaline, on 

see, et liikmed soovivad olla kaasatud, kuid kui neile võimalus on antud, siis nad seda ei 

kasuta või kasutavad väga vähesed. 
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Hinnang probleemile: pangast ei laeku infot  

Nad saavadki iga kuu ca 10. kuupäevaks oma laenugrupi väljavõtte laenude teenindamise 

kohta eelmisel kuul. 

 

Hinnang probleemile: laenulepingute juures oli puudu maksegraafik ja tagasimakse 

alguskuupäev. Kas need olid ainult alguse probleemid, esines üksikutel kordadel? 

Kas esineb siiani selliseid probleeme või on need lahenduse leidnud? 

Need probleemid on laenajate funktsionaalse lugemisoskuse puudumises. Kõik lepingud 

on koos maksegraafikutega allkirjastatud ning esimene maksekuupäev on graafiku esimene 

rida. Ilma maksegraafikuta ei ole allkirjastatud ühtegi lepingut. 

 

Hinnang probleemile: „ Miks algul räägitakse ühtemoodi ja pärast teistmoodi 

(esimesel naiste kokkusaamisel ei rääkinud keegi sellest, et pean olema või hakkama 

kohe ettevõtjaks, see oli lihtsalt naiste laen, pane või hambad omale suhu, see pole 

kellegi asi).“ Kas see oli lihtsalt ühe liikme puhul tekkinud arusaamatus? Või 

lisanduski see info hiljem, et peab olema ettevõtja? 

See on jälle funktsionaalse kuulamise oskus. Juba projekti kirjutades oli teada, et tegemist 

on ettevõtlusalase laenuga ning ilma äriühingu olemasoluta laenu ei väljastata. 

Laenulepingu tekst on kogu aeg samane selles osas olnud, st tegemist on sihtotstarbelise 

laenuga. 

 

Siin võib olla tegemist ka sellega, et kõik laenugrupi liikmed ei ole gruppi tulnud ühel ajal 

ning neid reegleid ei ole grupijuht mingi intervalliga üle selgitanud. Algselt oli nõumapp 

protsessijuhtidel, kes pidi selgitustööga tegelema ning mina saatsin informatiivse sisuga e-

maile. Laenamise alguse faasis tihedamini, hiljem harvemini. Teine põhjus on naiste 

funktsionaalse kuulamise oskuses. Tähelepanu on mujal ning hiljem ei suudeta meenutada. 

 

Hinnang probleemile: puudu vajalikud alusdokumendid laenugruppide tööks 

2016. aasta alguses sai edastatud uuendatud abimaterjal laenugruppide toimimiseks, kuid 

küsitlusest selgub, et sellega ei oldagi tutvutud. Abimaterjal sai saadetud laenugruppide 

meililisti vahendusel. Igal laenugrupil on oma meililist, kuhu kuuluvad kõik laenugruppide 

liikmed. Nende listide kaudu edastan neile igakuiselt ka laenude teenindamise aruanded, st 

iga grupp saab tema liikmete laenude teenindamise kohta info. 
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Lisa 3. Dokumendianalüüsi kokkuvõte 

Esinenud probleemid 

Teema Probleem Väljavõte dokumendist Viitaja Dokument 

Ajakulu Paljudel puudub oskus kasutada 

ID-kaarti - nõuab teiste aega 

õpetamiseks 

Paljudel naistel puudub oskus kasutada allkirjastamisel ID-kaarti. selleks on vaja 

eraldi leida grupiliikmetel aega kokkutulekuks. 

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 mai, juuni  

Ajakulu Grupikohtumistel kulub palju 

aega äriplaanide läbivaatusele, 

kuna ei edastatud eelnevalt 

tutvumiseks 

Grupisiseselt ei saadeta üksteisel enne kohtumist äriplaane tutvumiseks ja 

seepärast kohtumisel kulub äriplaanide arutamisele palju aega ja paljud ei suuda 

ettelugemisel keskenduda äriplaani sisusse. 

PJ koordinaator PJ koordinaatori aruanne 

2013 august, september 

Ajakulu Mida rohkem liikmeid seda 

rohkem kulub kohtumistele 

aega 

Gruppides liikmete arve  suurenemisega pikenevad gruppide kohtumisajad 

minimaalselt neljale  tunnile. keskmine kohtumiste aeg on 4-5 tundi. 

Laenugrupp PJ koordinaatori aruanne 

2013 november, detsember, 

jaanuar, veebruar  

Ajakulu Grupi ees väga hõivatud 

inimesed, pole aega 

grupitegevuste planeerimiseks. 

ajakulu hoiaks kokku 

suhtlemine läbi FB ja e-kirjade 

Kavandatud tegemised jäidki mõnikord kavandatutena üles kuna ei leitud ühist 

tegemise aega. ilmselt oleks pidanud etteotsa valima vähem hõivatud inimesi, 

sest kes on tegus see jõuab niigi igale poole. hea, et on võimalik suhelda palju ka 

läbi Facebooki ja e-kirjade. 

Laenugrupp Küsitluses vastus  

19. küsimusele 

Ajakulu  Laenutaotluste esitamisel 

äriplaanid puudulikud - vajadus 

täpsustuste küsimiseks 

Täiendavad küsimused äriplaani kohta esitati ärinimede puudumise, riskide 

määratlemise,  teadmiste ja kogemuste kirjeldamise, klientide määratlemise, turu 

kirjeldamise,  konkurentide kirjeldamise,  olemasoleva olukorra analüüsi kohta. 

igas esitatud taotluses oli vaja täpsustavaid andmeid.   

Projektijuht  

G. Kilumets 

Tegevusaruanne III periood 

Infovahetus Arusaamatus laenuprotsendi 

tõusu suhtes 

Õhku jäi üldine arusaamatus laenuprotsendi tõusu suhtes,(kes garanteerib, et see 

mingi aja pärast jälle ei tõuse mingi mõjuva põhjuse tõttu). 

Laenugrupp PJ koordinaatori aruanne 

2013 märts  

Infovahetus Esialgu polnud osalejad 

arvanud, et peavad hakkama 

ettevõtjaks 

Miks algul räägitaks ühtemoodi ja pärast teistmoodi (esimesel naiste 

kokkusaamisel ei rääkinud keegi sellest et pean olema või hakkama kohe 

ettevõtjaks, see oli lihtsalt naiste laen, pane või hambad omale suhu, see pole 

kellegi asi.    

Laenugrupp PJ koordinaatori aruanne 

märts 2014 

Infovahetus Segadus äriplaani hindamisel ja 

nõustamisel 

Etna peaks ise väga tõsiselt oma tegevusi hindama. hetkel ei tunne, et ühing 

areneks ja arendaks laenugruppe. äriplaanide nõustamise  ja hindamise osas ei 

saa aru, mis moodi ühing seda on oma sees korraldanud.  

Laenugrupp Küsitluses vastus  

19. küsimusele 
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Teema Probleem Väljavõte dokumendist Viitaja Dokument 

Infovahetus Segadus äriplaani hindamisel, 

tagasisidet hindajalt ei tule 

lubatud aja jooksul 

Grupiliikmetel on tekkinud segadus äriplaani hindamise osas. Hindajalt ei tulnud 

tagasisidet lubatud aja jooksul. esimene tagasiside tuli alles peale grupijuhi 

sekkumist 

Laenugrupp LG koordinaatori aruanne 

2014 mai 

Infovahetus Puudub ülevaade laenujääkide 

osas 

Mõneti peaks igakuine laenu teenindamise tabel olema arusaadavam - kuna laenu 

tagasimaksegraafik on konfidentsiaalne, siis puudub ülejäänud grupiliikmetel 

ülevaade just probleemide korral.  

Laenugrupp Küsitluses vastus  

19. küsimusele 

Infovahetus Puudulik info laenude 

tagasimaksmise ja laenuraha  

saldo kohta 

Grupp ei ole saanud ülevaadet, kuidas toimub naiste poolt saadud laenude 

tagasimaksmine ja kui suur on grupi laenuraha saldo, mida saaks uuesti naistele 

jagada.  

Laenugrupp PJ koordinaatori aruanne 

2014 veebruar  

Infovahetus Puudulik info laenude 

tagasimaksmise ja laenuraha  

saldo kohta 

Naised ei ole saanud jaanuari kuu laenu tagasimakse aruannet! Laenugrupp PJ koordinaatori aruanne 

2014 veebruar 

Infovahetus Puudulik tagasiside pangast - ei 

ole ülevaadet laenukohustuste 

täitmise kohta 

Grupid lahendavad probleeme, kui neile neid näidata. kuna pangast ei laeku 

laenude tagasimaksete aruannet, siis liialt usaldatakse grupiliikmete ütlusi, mis 

alati ei vasta tegelikkusele.  

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 detsember 

Infovahetus Puudulik tagasiside pangast - ei 

ole ülevaadet laenukohustuste 

täitmise kohta 

Laenugrupijuhil oli kogemus, kus ta võttis pangaga ühendust ja esitas kirja teel 

päringu isegi ei vastatud talle ei vastatud. teine grupijuht tõi välja, et on kaks 

korda tundnud puudust grupi igakuisest laenumaksete ülevaatest, sest vahel need 

viibivad väga pikalt. hiljemalt 10. kuupäevaks võika olla, sest kui kohtumine 

toimub, siis oleks hea teada pangaseisu. 

Laenugrupp LG koordinaatori aruanne 

2014 detsember 

Infovahetus Tagasiside saamine võtab liiga 

kaua aega 

Vahel on kiire tagasiside saamine olnud raskendatud, vajadus elektroonse 

meeldetuletussüsteemi järgi. 

Laenugrupp Küsitluses vastus  

19. küsimusele 

Laenamine Puudub soov teistkordseks 

laenuringiks, viitab sellele, et 

lahkutakse grupist, kui laenu 

enam juurde ei taha 

Gruppides puudub naistel soov teistkordseks laenuringiks. pigem otsitakse 

gruppi juurde uusi laenajaid. 

Laenugrupp LG koordinaatori aruanne 

2014 august, oktoober 

Laenamine Tekkinud maksevõlad Suvega on juurde tekkinud maksuvõlgu, mille tekkimine võib olla tingitud 

suvepuhkustest, kiire toimetamine ja unustamine, mitte arvestamine panga 

ülekannete reeglitega. 

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 august  

Laenamine  Tekkinud makseraskused  LG liikmel on tekkinud laenude tagasimaksmisel probleeme.  Laenugrupp LG koordinaatori aruanne 

2014 mai 

Laenamine Laenude kättesaamine venib Grupiliikmetel on rahulolematust ja nõutust lubatud laenutähtaegade venimisega. PJ koordinaator PJ koordinaatori aruanne 

2013 juuli 

Laenamine Liiga pikk laenu kättesaamise 

aeg 

Laenu saamine võiks olla lühema aja sees. mõnikord kulus üle 6 kuu, enne kui 

raha käes. 

Laenugrupp Küsitluses vastus  

19. küsimusele 
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Teema Probleem Väljavõte dokumendist Viitaja Dokument 

Laenamine Vajadus suuremaks 

laenusummaks 

On naisi, kellel  on vajadus ja valmisolek suuremaks laenusummaks kui 2000 

eurot. 

Laenugrupp PJ koordinaatori aruanne 

2013 september, oktoober, 

november 

Laenamine Vajadus suuremaks 

laenusummaks, ettepanek jäägi 

suurendamise võimaluseks 

Soovitakse laenu juurde, aga takistuseks on olnud kas halava maksekäitumisega 

liige ja sellest tulenevad probleemid grupis või siis veel alles olev, veerandik, 

laenujääki. ühtpidi oleks tore, kui saaks kasutada võimalust oma laenu 

suurendada. näiteks kui tasuda on jäänud veel 500-1000 eurot siis on hea 

maksekäitumisega liikmel võimalik oma laenu suurendada taas 2000-3000euroni.  

Laenugrupp Küsitluses vastus  

19. küsimusele 

Laenamine Vajadus suuremaks 

laenusummaks 

Pakutavad summad liiga väikesed. Laenugrupp Küsitluses vastus  

18. küsimusele 

Laenamine Äriplaani koostamisel vead sees Äriplaani koostamisel  ei kirjeldata piisavalt (oluline pole trükitud teksti maht, 

vaid info dokumentatsioonis) jaotisi  ning ei vaadelda koostatud äriplaani 

tervikuna. 

Projektijuht  

G. Kilumets 

Tegevusaruanne III periood 

Laenamine Äriplaani koostamisel vead sees Samased on ka puudused äriplaanide erinevate jaotiste kirjeldamises ning 

tervikuks koondamisel (nt kliendi ja turu kirjeldus; erinevate toodete või teenuste 

kirjeldamisel kajastatakse vaid ühe toote/teenuse elutsüklit; rahavoogude tabelis 

kajastatakse vaid ühe toote/teenuse rahaliste vahendite kulusid/tulusid). 

äriplaanides palju hooletusvigu. 

Projektijuht  

G. Kilumets 

Tegevusaruanne IV periood 

Laenamine Vähendati laenusummat ETNA 

poolt 

Taotlemisel paluti kõigil vähendada summat (vist ca 84 eurot) laenulepingutes oli 

esimesel kahel taotlejal siiski 2000. Milleks oli vaja eelnevat kooskõlastusringi 

taotlejatel, kui projektimeeskonna otsus oli pärast, et esimesed kellele jagub 2000 

ja viimasele lihtsalt vähem. 

Laenugrupp PJ koordinaatori aruanne 

2014 veebruar  

Laenamine/ 

laenuküpsuse 

saavutamine 

Laenu võtmine raske otsus, 

vajab tõsist kaalumist 

Laenu võtmine on naisele tõeliselt raske otsus ja vajab eelnevalt tõsist kaalumist 

ja arvestamist. 

Laenugrupp LG koordinaatori aruanne 

2014 mai, juuni, juuli, 

august, november, detsember 

Laenamine/ 

laenuküpsuse 

saavutamine 

Laenuküpsuse saavutamine 

võtab  aega 

Peamiseks probleemiks oli sihtrühma kaasamine ja laenuküpseks saamine. ehk 

siis kõik aegviivitused tekkisid seetõttu, et naised ei olnud valmis järgmisse faasi 

üle minema, st vastuollu läks algselt planeeritud tegevused ja tegelikkuses 

realiseerimise aeg. 

Projektijuht  

G. Kilumets 

Intervjuu 

Laenamine/ 

laenuküpsuse 

saavutamine 

Laenuküpsuse saavutamine 

võtab  aega 

Ka sellel perioodil võib tõdeda olukorda, kus oodatust kauem võtab aega LG 

liikmetel laenuküpsuse saavutamine ja laenutaotluse dokumentide 

ettevalmistamine (äriplaanide koostamine).   

Projektijuht  

G. Kilumets 

Tegevusaruanne IV periood 
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Teema Probleem Väljavõte dokumendist Viitaja Dokument 

Laenamine/ 

laenuküpsuse 

saavutamine  

Naiste erinev võimekus 

äriplaane koostada 

Naiste erinev võimekus äriplaane koostada ja valmisolek koostööks võib saada 

grupitöö pidurdavaks teguriks. 

 

PJ koordinaator PJ koordinaatori aruanne 

2013 august, september, 

oktoober, november, 

detsember; 2014 jaanuar, 

veebruar; LG koordinaatori 

aruanne 2014 märts, aprill, 

mai 

Laenamine/ 

laenuküpsuse 

saavutamine  

Äriplaani koostamisel vajatakse 

abi ja tuge 

LG liikmed vajavad oskuslikku abi ja tuge äriplaanide koostamisel.  PJ koordinaator PJ koordinaatori aruanne 

2013 august, september, 

oktoober, november, 

detsember 

Dokumentatsioon Ülearune aruandlus  Tundub, et aruandlus on ülepingutatud. naised on vastutusvõimelised, 

laenuprobleemid ju ilmnevad kõigepealt pangas ja sealt peaks info tulema. 

pangale ei pea ju pidevalt aru andma, kui probleeme pole. 

Laenugrupp LG koordinaatori aruanne 

2014 märts 

Dokumentatsioon Memosid peab esitama iga 

kohtumise kohta 

Iga kokkusaamise kohta ei peaks memo tegema, sest ega igas kuus ei pruugi 

midagi juhtuda või väga hoog areneda. 

Laenugrupp Küsitluses vastus  

19. küsimusele 

Dokumentatsioon Laenutaotluse esitamisel 

tehnilised vead 

Laenu dokumentide koostamisel tehnilised vead (konteinerid edastamisel tühjad 

või dokumendid puudu või edastati protsessikirjeldusest erinevaid teid pidi). 

Projektijuht  

G. Kilumets 

Tegevusaruanne III periood 

Dokumentatsioon Laenutaotluse esitamisel 

tehnilised vead 

Ka selle perioodi esitatud taotlusi analüüsides on selgunud, et taotlejatel on 

jätkuvalt raskusi laenutaotluse dokumentatsiooni tehnilise täitmisega (digitaalne 

allkirjastamine ja konteinerisse dokumentide lisamine või puuduvad 

dokumendid).  

Projektijuht  

G. Kilumets 

Tegevusaruanne IV periood 

Dokumentatsioon Puudused laenulepingute 

vormistuses rakendaja poolt - 

sätestamata tagasimakse 

alguskuupäev 

Leping ei sätesta tagasimakse alguskuupäeva. hilisemal suhtlemisel tuli välja, et 

selle saab ise määrata. edaspidi peaks siis lepingus olema sellekohane viide. 

Laenugrupp LG koordinaatori aruanne 

2014 mai 

Dokumentatsioon Puudused laenulepingute 

vormistamises rakendaja poolt - 

puudu maksegraafik 

Lepingu juures ei ole maksegraafikut, kuigi leping loeb seda lahutamatuks osaks. 

taas selgus alles hiljem te see saadetakse peale lepingu sõlmimist x aja jooksul. 

Laenugrupp LG koordinaatori aruanne 

2014 mai 

Probleemid LG 

töös 

Eesmärgistamata kooskäimised Väikese piirkonna grupis naised kasvavad läbi pikaajalise tegevuse liiga kokku ja 

kuna pole eesmärgistatud kooskäimise vajadus, siis tekib grupis 

motivatsioonipuudus arenguks. koosolekud kasvavad üle kohvikulobisemiseks. 

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 august 

Probleemid LG 

töös 

Lgga liitudes ei teadvustata oma 

eesmärke  

Osades gruppides (liitutud grupiga teadvustamata oma vajadusi) on ikka segadus 

ja arusaamatus LG rollist ja eesmärgist.  

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 mai 

Probleemid LG 

töös 

Dokumendid esitamata LG memod laekusid õigeaegselt ainult 4-lt grupilt (11-st). LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 märts 
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Teema Probleem Väljavõte dokumendist Viitaja Dokument 

Probleemid LG 

töös 

Esitamata dokumendid LG 

poolt 

2 gruppi vaatamata korduvatele meeldetuletustele ei esitanud kohtumise kohta 

memo. teadaolevalt need kohtumised ikkagi toimusid. 

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 mai  

Probleemid LG 

töös 

Esitamata dokumendid LG 

poolt 

3 gruppi vaatamata korduvatele meeldetuletustele ei ole esitanud kohtumise 

kohta memo ega ole andnud ka tagasisidet grupi tegevuse kohta. juba 3 kuud 

järjest. 

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 juuli, august 

Probleemid LG 

töös 

Kohtumisi ei toimu, 

dokumendid esitamata 

Memode järgi selgub, et kuues grupis kohtumist ei toimunud. nende hulgas 

endiselt kolm gruppi vaatamata korduvatele meeldetuletustele ei ole esitanud 

kohtumise kohta memo ega ole andnud ka tagasisidet grupi tegevuse kohta. info 

puudub ka  grupi otsuste kohta grupis tekkinud probleemide lahendamiseks. 

memod jäid laekumata lisaks veel kolmel grupil. 

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 oktoober  

Probleemid LG 

töös 

Dokumendid esitamata Jätkuvalt meeldetuletustele gruppidest vastuseid ja reageerimisi ei laeku. LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 oktoober 

Probleemid LG 

töös 

Dokumendid esitamata Memod puuduvad neljal grupil. tähelepanu tuleb pöörata kahele grupile, kus 

asjad ei ole korras. dokumendid ei laeku.  

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 november  

Probleemid LG 

töös 

Dokumendid esitamata Memod puuduvad kolmel grupil. LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 detsember 

Probleemid LG 

töös 

Vajadus sundmuutusteks, 

grupijuht pärsib meeskonnatööd 

Ühes grupis sisse viia sundmuutused näiteks grupijuhi osas. tänane grupijuht 

pärsib meeskonnatööd ja motivatsiooni kooskäimisteks.  

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

mai 2014 

Probleemid LG 

töös 

Vajadus sundmuutusteks Tõrva ja Paistu grupi kokkukutsumine ja külastamine nii koordinaatori kui ka 

projektijuhi poolt. viia grupis sisse  sundmuutused, et säilitada grupi 

tegevusvõimekus.  

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 juuni, juuli, august 

Probleemid LG 

töös 

Ei järgita kokkuleppeid Tõsiselt vaadata neid gruppe, kus ei järgita projektiga liitumise kokkuleppeid (5 

laenugruppi).  

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 november 

Probleemid LG 

töös 

Ei järgita kokkuleppeid Tõsiselt vaadata neid gruppe, kus ei järgita projektiga liitumise kokkuleppeid (2 

laenugruppi). 

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 detsember 

Probleemid LG 

töös 

Vajadus sundmuutusteks Tähelepanu tuleb pöörata ühele grupile, kus asjad ei ole endiselt korras ja 

edasiminekut ning probleemide tegelikku lahendamist grupi  (3 liiget!) ei ole 

näha. dokumendid ei laeku.  

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 detsember 

Probleemid LG 

töös 

Ei peeta kinni reeglitest Gruppides ei peeta kinni grupireeglitest uute liikmete vastuvõtuga, 

väljaarvamisega, laenupuhkustega. 

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 detsember 

Probleemid LG 

töös 

Esitamata dokumendid LG 

poolt 

2 gruppi vaatamata korduvatele meeldetuletustele ei esitanud kohtumise kohta 

memo ega ole andnud ka tagasisidet grupi tegevuse kohta. 

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 juuni  

Probleemid LG 

töös 

Pinged LG sees Pinged on tõusnud laenugrupis kus 2 naist on ühest ettevõttest. ilmselt grupi toel 

ja teadlikkuse tõusuga ei ole üks osaline enam nõus olema vaikiv suu ja ootame, 

et tema eest otsustatakse. senine grupijuht lahkus grupist. valiti uus ja otsitakse 

uusi liikmeid ja uusi koostöö võimalusi.   

PJ koordinaator PJ koordinaatori aruanne 

2013 november  
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Teema Probleem Väljavõte dokumendist Viitaja Dokument 

Probleemid LG 

töös 

Konfidentsiaalsuse rikkumine - 

info leke, usaldamatus 

Seni kuni grupp koosne põhiliselt omavahel mitte tuttavatest inimetest oli 

koostöö ja usaldus väga hea!  Kui gruppi sai kutsutud tuttavaid, sõpru ja ühest 

piirkonnast pärit inimesi, hakkas tekkima ajaga usaldamatus ja kadus avatus, sest 

siseinfo hakkas vaikselt lekkima. Sama ala (sarnase) peal tegutsedes hakkas  

osadel liikmetel tugevalt välja lööma kadedus (ei mõistetud enam koostöö 

tähendust). 

Laenugrupp Küsitluses vastus  

19. küsimusele 

Probleemid LG 

töös 

Segadus üleminekuga 

iseseisvale tegutsemisele ilma 

protsessijuhita 

Grupid oma uues rollis (esimene kuu ilma protsessijuhita) ei tunne endal 

kohustusi, on segaduses ja samas ei küsi abi. 

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 märts  

Probleemid LG 

töös 

LG rollid ja eesmärgid Osades gruppides on ikka segadus ja arusaamatus LG rollist ja eesmärgist. LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 märts  

Muu Laenu haldamine vajab raha Täna ma ütlen ka endiselt, et kõige suurem puudujääk selles superheas 

mehhanismis on see,  et ei arvestatud seda, et raha haldamine vajab raha.  

Projektijuht  

G. Kilumets 

Intervjuu 

Muu Laenu tegelik hind Järjest rohkem arutluse all teema: kui palju see laen meile ikkagi maksma läheb. 

kooskäimised aasta + jooksul enne laenu saamist, lisaks kogu laenu tagasimakse 

aja jooksul nõuavad päris palju kütuseraha, aeg mis tuleb leida töö ja pere kõrvalt 

(tegemata jäänud töö ja puhkamata puhkus). 

Laenugrupp LG koordinaatori aruanne 

2013 mai 

Muu Ei osaleta koolitustel LG liikmed ei pea oluliseks osaleda  pakutud ettevõtlusalastel koolitustel.  

koolitusi soovitakse, aga aega ei leita neis osalemiseks. 

PJ koordinaator PJ koordinaatori aruanne 

2013 september, oktoober, 

november  

Muu Ei osaleta koolitustel Murekohaks võib pidada osade laenugruppide liikmete vähest osalust laatadel, 

ideereisidel ja koolitustel. naised ei välju kergelt mugavustsoonist. 

Projektijuht  

G. Kilumets 

Tegevusaruanne IV periood  

Muu Sotsiaalsed probleemid Naiste ettevõtluse segavaks faktoriks saab sotsiaalne probleem – haige vanem ja 

tema hooldamine. 

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 august  

Muu Ei saadud aru säästuhoiuse 

kogumise mõttest 

Säästuhoiusese  kasutamisest praktiliselt ei suudetud aru saada, kuna sunnitud 

kulutamine on raiskamine. 

PJ koordinaator PJ koordinaatori aruanne 

2013 märts 

Muu Säästuhoiuse kogumine 

koormav 

Säästuhoiuse kogumine muutub koormavaks -  kui on võetud laen maksimaalses 

summas jagatuna kahele aastale ja sellele lisada grupikohtumisele sõitmisele 

kütusekulu ja veel säästuhoius, siis igakuine väljaminek on ca 100 eurot!  

Laenugrupp Küsitluses vastus  

19. küsimusele 

Muu Kohtumisteks ühise aja 

leidmine 

Kõige raskem on leida ühist aega kohtumiseks. Laenugrupp LG koordinaatori aruanne  

2014  mai 

Muu Kohtumisteks ühise aja 

leidmine 

Ikka ja jälle on probleem kohtumiseks aja leidmisega.  Laenugrupp LG koordinaatori aruanne 

2014 mai  
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Positiivsed tähelepanekud 

Teema Tähelepaneku lühikirjeldus Väljavõte dokumendist Viitaja Dokument 

Enesekindluse kasv Enesekindluse kasv Naiste enesekindlus kasvab. Laenugrupp PJ koordinaatori aruanne 

2013 oktoober;  2014 

jaanuar, veebruar 

Enesekindluse kasv Enesekindluse kasv grupi toel Naiste enesekindlus ja ettevõtlikkus kasvab grupi toel. Laenugrupp PJ koordinaatori aruanne 

2013 november, detsember, 

jaanuar, veebruar  

Enesekindluse kasv Julgus pöörduda abi saamiseks 

grupiliikmete poole 

On olemas oskusteave ning ei ole hirmu pöörduda täiendava teabe saamiseks 

laenugrupi liikmete poole. 

Projektijuht  

G. Kilumets 

Intervjuu  

Enesekindluse kasv Julgus asendada vähetootlik 

tulusama tegevusega 

Naistel on tekkinud julgus lõpetada vähetootlik (koolikohvik, hingeruum) 

tegevus ja orienteeruda tulusama tegevuse alustamisega. 

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 august  

Koostöö Grupiliikmete ühised tegevused  Grupiliikmed leiavad koolitusi, mida  täiendavalt külastada või korraldada. Laenugrupp PJ koordinaatori aruanne 

2013 november 

Koostöö Grupiliikmete ühised tegevused  Aktiivsemad grupid organiseerivad suviseid ühiseid ettevõtmisi. osaletakse 

aktiivselt laatadel, talupäevadel jne. 

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 juuni, juuli, august, 

november 

Koostöö Grupiliikmete ühised tegevused  Grupid otsivad suveks ja ka edaspidiseks ühiseid  koostöövõimalusi. Laenugrupp LG koordinaatori aruanne 

2014 märts, aprill, mai 

Koostöö Grupiliikmete ühised tegevused  Grupiliikmed on suvel kasutanud ühiseid  koostöövõimalusi. Laenugrupp LG koordinaatori aruanne 

2014 august 

Koostöö Grupiliikmete ühised tegevused  Aktiivsemad grupid organiseerivad ühiseid ettevõtmisi, konkurssidel osalemist, 

koolitusi ja teiste piirkondade külastusi.   

Laenugruppide 

koordinaator 

LG koordinaatori aruanne 

2014 detsember 

Koostöö Gruppidevahelised kohtumised Toimunud on mitmed gruppidevahelised  kohtumised. LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 august 

Koostöö Gruppidevahelised ühised 

tegevused 

Kolme grupi ühisosalemine Tamsalu ettevõtluspäeval. LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 oktoober 

Koostöö Gruppides üksteise õpetamine, 

kokkuhoidmine, koostöö 

Grupid on hakanud kooskäimistel üksteisele õpetama oma oskusi (lilleseade, 

kokandus, keraamika).  gruppides on tekkinud kokkuhoidmine ja koostöö.  

PJ koordinaator PJ koordinaatori aruanne 

2013 august 

Koostöö Grupid kokkuhoidvad, üksteist 

toetatakse, planeeritakse 

ühistegevusi 

Grupid on kokku sulanud, toetavad üksteist ja plaanivad ühiseid ettevõtmisi ja 

ettevõtlusalast koostööd. planeeritakse gruppidevahelisi külastusi. 

PJ koordinaator PJ koordinaatori aruanne 

2013 august, september, 

oktoober, november, 

detsember, jaanuar, veebruar 

Koostöö Gruppidevahelised kohtumised Grupid on hakanud planeerima kohtumisi teiste LG-ga.  PJ koordinaator PJ koordinaatori aruanne 

2013 september, oktoober 
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Teema Tähelepaneku lühikirjeldus Väljavõte dokumendist Viitaja Dokument 

Koostöö Gruppidevahelised kohtumised Grupid on hakanud planeerima ja läbi viima  kohtumisi teiste LG-ga. 2.-3. nov 

toimus kohtumine kolme grupi vahel Pärnumaal. Kohtumisel sündis palju 

ettevõtlusalaseid ideid ja koostöö võimalusi.   

PJ koordinaator PJ koordinaatori aruanne 

2013 november  

Koostöö Grupiliikmete ühised tegevused Laenugrupi ühine Jäneda laadal osalemine PJ koordinaator PJ koordinaatori aruanne 

2013 september 

Koostöö Gruppides üksteise õpetamine, 

koostöö 

Gruppi võetakse kaasa oma toodete näidiseid. grupid otsivad ühiseid laatade ja 

muid koostöövõimalusi. 

Laenugrupp PJ koordinaatori aruanne 

2013 november, detsember, 

jaanuar, veebruar 

Koostöö Koostöövõrgustiku laienemine Koostöövõrgustik laieneb, ideed on realiseerimisvõimelised. Projektijuht 

G. Kilumets 

Intervjuu 

Koostöö Gruppidevahelised kohtumised Grupid planeerivad kohtumisi ja väljasõite teiste gruppide juurde. Info 

kohtumiste kasulikkusest on jõudnud gruppideni. 

PJ koordinaator PJ koordinaatori aruanne 

2013 detsember; 2014 

jaanuar, veebruar 

Koostöö Gruppidevahelised kohtumised 

ja ühistegevus 

Aktiivsemad grupid planeerivad juba suviseid ühiseid ettevõtmisi (Paide - Järva 

arengu partnerite ja Lõuna-Järva koostöökogu ühisest „Avatud talude päeva“) 

läbimõeldud ühise turundusplaaniga. 

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 märts 

Laenamine Sobivad laenutingimused Sobivamad, mõistlikud, paindlikumad tingimused laenu saamiseks võrreldes 

pangalaenuga. tagasimaksed paindlikumad. laenukulu väiksem. 

Laenugrupp Küsitluses 18. küsimus, toodi 

välja 17 vastaja poolt 

Laenamine Soodne intress Madalam intress kui pangalaenul. Laenugrupp Küsitluses 18. küsimus, toodi 

välja 23 vastaja poolt 

Laenamine Suurenenud ettevõtjate arv Laenutaotluste positiivne rahuldamine on suurendanud naisettevõtjate arvu. PJ koordinaator PJ koordinaatori aruanne 

2013 november 

Toetusgrupp Kooskäimine annab julgust Kooskäimine pakub naistele turvatunnet ja annab julgust ning indu 

tegutsemiseks.  

Laenugrupp LG koordinaatori aruanne 

mai 2014, juuli 2014, august 

2014, november 2014, 

detsember 2014 

Toetusgrupp Väärtustatakse kogemuste 

jagamist 

Kogemuse jagamine on väga väärtuslik. Laenugrupp LG koordinaatori aruanne 

2013 mai 

Toetusgrupp Grupikohtumisi peetakse 

oluliseks 

Naistele on jätkuvalt  grupikohtumine oluline gruppides, kus tegevuste eesmärk 

on selge. 

Laenugrupp PJ koorinaatori aruanne 2013 

oktoober, november, 

detsember; 2014 jaanuar, 

veebruar; LG koordinaatori 

aruanne 2014 märts, aprill, 

mai, juuni, juuli, august, 

oktoober, november, 

detsember 



 

 

Lisa 3 järg 

96 

 

Teema Tähelepaneku lühikirjeldus Väljavõte dokumendist Viitaja Dokument 

Toetusgrupp Teotusgrupis võimalik arutada 

ja saada tagasisidet 

laenuvajalikkuse üle 

Toetusgrupp, kus saab läbi arutleda laenu vajalikkuse või kasutusala, oma 

mõtteid ja probleeme, tekib vastutustunne teiste ees, grupikaaslaste teotus ja 

kriitika nagu ümarlaud, kus kogu su idee läbi hekseldatakse erinevate inimeste 

vaatenurkadest.  

Laenugrupp Küsitluses 18. küsimus, toodi 

välja 9 vastaja poolt 

Toetusgrupp Grupikohtumisi peetakse 

oluliseks 

Osalejate tagasisidest on näha, et kogu selle tegevuse perioodis on kõige olulisem 

olnud see, et on võimalik kohtuda ja arutada, et erinevad teadmised muutuvad 

sümbioosiks, et on abi olemas.  

Projektijuht G. 

Kilumets 

Intervjuu  

Dokumentatsioon Kogenud grupijuhid esitavad 

põhjalikke memosid 

Kogenenud grupijuhid on enamasti omandanud oskused põhjalike memode 

koostamiseks 

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 juuni, juuli, august, 

oktoober, november, 

detsember  

Dokumentatsioon Protsessijuhi abi laenugrupi 

töös 

PJ käe all on LG dokumendid edastatud õigeaegselt.  PJ koordinaator PJ koordinaatori aruanne 

2013 aprill, juuni, august, 

september, oktoober, 

november, detsember; 2014 

veebruar 

Muu Laenugruppide moodustamine 

lihtne pärast mentorgruppe 

LG moodustumine läks ladusalt, kuna naised tundsid üksteist ja laenuvajadus oli 

olemas juba mentorgrupiga liitumisel.  

PJ koordinaator PJ koordinaatori aruanne 

2013 aprill 

Muu Grupi eesmärgid selged Enamus gruppides (laenuvajadus  olemas) on selge, mis on grupi otsene ja laiem 

eesmärk. 

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 märts, aprill, mai, 

august, oktoober, november, 

detsember 

Muu Säästuhoiuse sihipärane 

kasutamine 

Säästuhoiust kasutatakse koolitusteks, grupikülastusteks, ühiseks laatadel 

osalemiseks. 

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 august, oktoober, 

november, detsember 

Muu Kohtumiste korraldamine 

erinevates kohtades 

Enamus gruppe kohtub võimalusel erinevates kohtades. LG koordinaator PJ koorinaatori aruanne 2013 

september, oktoober; 

november, detsember; 2014 

jaanuar, veebruar; LG 

koordinaatori aruanne 2014 

juuni, august, oktoober 

  



 

 

Lisa 3 järg 

97 

 

Tehtud ettepanekud 

Teema Ettepaneku lühikirjeldus Ettepanek/väljavõte dokumendis Viitaja Dokument 

Dokumenteerimine Vajadus kaasajastada LG 

alusdokumendid 

Vaadata üle ja kaasajastada esialgsed LG alusdokumendid. LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 august, oktoober, 

november, detsember 

Dokumenteerimine Vajadus koostada LG 

alusdokumendid 

Koostada mingigi lühikokkuvõte kohusustest, õigustest jne. gruppidele. LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 detsember 

Dokumenteerimine Puudub reeglistik, mis 

garanteerib vajaliku aruandluse 

Töötada välja reeglistik, mis garanteeriks aruandluse (memo, nimekiri, 

säästuhoius jne) esitamise ja olukord käitumiseks, kui grupp neid reegleid eirab.  

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 märts, aprill, mai, juuli, 

august, oktoober 

Dokumenteerimine Memode täitmist tuleb 

julgustada 

Ka memode täitmist tuleb julgustada ja toetada.  puudub julgus oma mõtteid ja 

ettepanekuid esitada. põhjus võib olla ka selles, et ei osata märgata ja tunda enda 

osa grupi arengus. 

PJ koordinaator PJ koorinaatori aruanne 2013 

november 

Dokumenteerimine Aruandlus lihtsamaks Vähem pabereid. Laenugrupp Küsitluses vastus  

19. küsimusele 

Dokumenteerimine Aruandlus lihtsamaks Toimivale grupile on vaja rohkem vabadust, igakuist aruandlust ehk liiga palju.  Laenugrupp Küsitluses vastus  

19. küsimusele 

Dokumenteerimine Vajadus projekti tegevuste 

põhjalikumaks 

dokumenteerimiseks 

Kindlasti tuleb aktiivsemalt ja põhjalikumalt dokumenteerida. Projektijuht  

G. Kilumets 

Intervjuu 

Grupireeglid Vajadus grupireeglite 

ülekordamiseks 

Uute grupiliikmete tulekuga on gruppides vaja kindlasti aeg-ajalt üle korrata ja 

uuendada vajadusel grupireeglid: grupiliikme kohustused ja õigused, grupi 

reeglid, kokkulepped, säästuhoius jne. 

LG koordinaator PJ koordinaatori aruanne 

2013 november, detsember; 

2014 jaanuar, veebruar; LG 

koordinaatori aruanne 2014 

märts, aprill, mai, juuni 

Grupitöö 

tunnustamine 

LG motiveerimine Töötada välja LG tööd innustav motivatsioonisüsteem. LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 mai, detsember 

Grupitöö 

tunnustamine 

LG motiveerimine Tunnustada Pandivere ja Järva-Jaani gruppi tubli töö eest. LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 mai 

Grupitöö 

tunnustamine 

LG motiveerimine Motiveerida erinevatel viisidel (koolitused, ideereisid, koostöö) gruppide 

omavahelist koostööd. 

PJ koordinaator PJ koorinaatori aruanne 2013 

augus, september, oktoober, 

november, detsember 

Grupitöö 

tunnustamine 

LG motiveerimine Leida  motivatsioonimehhanism PJ-le, et projektis ettenähtud laenuressurss saaks 

õigeaegselt väljalaenatud. näiteks 31. detsembriks grupid, kus laenutaotlused 

puuduvad liidetakse kokku ja luuakse uued grupid, kus laenuvajadus on olemas. 

seega puudub ka vajadus nii paljude PJ järgi. 

PJ koordinaator PJ koorinaatori aruanne 2013 

oktoober 
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Teema Ettepaneku lühikirjeldus Ettepanek/väljavõte dokumendis Viitaja Dokument 

Infovahetus Infovahetuse parandamine Saavutada pangaga kokkulepe igakuise laenukohustuse täitmise tabeli 

õigeaegseks saatmiseks LG-le. 

LG koordinaator LG koordinaatori aruanne 

2014 detsember 

Infovahetus Infovahetuse parandamine Koostada infolist, mis oleks kättesaadav kõigile grupiliikmetele PJ koordinaator PJ koorinaatori aruanne 2013 

detsember 

Infovahetus Infovahetuse parandamine Tahaksime et oleks üldine koduleht, kus on kajastatud ka teiste gruppide 

tegemisi. et ETNA koolitused ja üritused, tegemised on pikemalt ette näha 

kodulehel, et teaks teha plaane osalemiseks. 

Laenugrupp Küsitluses vastus  

19. küsimusele 

Infovahetus Liiga tihe kohtumiste sagedus Kui laenude tagasi maksmine sujub, piisab ehk üle kahe kuu kokku saada, 

kasutasime ka online teel suhtlemist.  

Laenugrupp Küsitluses vastus  

19. küsimusele 

Infovahetus Elektrooniline 

meeldetuletussüsteem 

Puudu on mingist elektroonilisest meeldetuletuse süsteemist. Laenugrupp Küsitluses vastus  

19. küsimusele 

Infovahetus Infovahetuse parandamine Etna kodulehel võiks olla LG kohta rohkem infot, kasvõi grupijuhtide 

kontaktidki, nii saaks ise ka sidet luua. 

Laenugrupp LG koordinaatori aruanne 

2014 märts 

Infovahetus Infovahetuse parandamine Tehti ettepanek teha FB suletud grupp üle eesti ETNA naistele, et info meie 

tegemistest kiiremini liiguks ja saaksime rohkem suhelda, paremini oma 

toodangut turustada samuti. 

Laenugrupp LG koordinaatori aruanne 

2014 märts 

Infovahetus Infovahetuse parandamine Otsustati pöörduda ETNA poole ja paluda infot,  et iga kuu kohtumisel oleks 

võimalik naistele laenude kohta uut infot anda ja teha vastavalt sellele otsuseid. 

Laenugrupp PJ koordinaatori aruanne 

2014 veebruar 

Laenamine Laenutaotluste hindamine 

läbipaistvamaks 

LG liikmed soovivad, et oleks teada ,mis on hindamise kriteeriumid, kes on 

hindajad jn. läbipaistvuse suurendamine aitab kindlasti paremale tulemusele 

kaasa. siiani paistab, et  ETNA on jäädud LG osas vaid  nn kontrolli funktsiooni.  

Laenugrupp Küsitluses vastus  

19. küsimusele 

Laenamine Laenuküpsuse saavutamine Oluline on tööd teha nii LG uute liikmetega kui ka olemasolevate liikmetega, et 

saavutataks laenuküpsus ja planeeritud laenuressurss ringlusesse lasta.  

Projektijuht  

G. Kilumets 

Tegevusaruanne IV periood 

LG töö LG juhtide töö paremaks 

muutmine 

Rühmajuhtidele koolituspäev, kuna nende  roll grupitöös suureneb. PJ koordinaator PJ koorinaatori aruanne 2013 

augus, september, oktoober  

LG töö LG juhtide töö paremaks 

muutmine 

Rühmajuhtidele ja LG-le koostada järgnevaks iseseisvaks tegutsemisajaks 

dokumentide kogum, mida hilisemas tegevuses saab jätkuvalt kasutada.   

PJ koordinaator PJ koorinaatori aruanne 2013 

november, detsember 

LG töö LG juhtide töö paremaks 

muutmine 

Grupijuhi töö peaks olema tasustatud. Laenugrupp Küsitluses vastus  

19. küsimusele 

LG töö LG juhtide töö paremaks 

muutmine 

Soovitus vähemalt 1 x aastas gruppide juhid kokku kutsuda ja seal erinevad 

probleemid lahti rääkida.  

Laenugrupp Küsitluses vastus  

19. küsimusele 

LG töö Gruppide liikmed ei tohiks olla 

omavahel seotud 

Grupp peaks koosnema erinevast piirkonnast pärit inimestest ja mitte omavahel 

seotud inimestest! oluline oleks juba algusest peale avardada mõistmist , mis 

tähendab koostöö ja muu eetika. kindlasti on see väga kiiduväärt ettevõtmine ja 

väga vajalik! 

Laenugrupp Küsitluses vastus  

19. küsimusele 
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Teema Ettepaneku lühikirjeldus Ettepanek/väljavõte dokumendis Viitaja Dokument 

LG töö Kohtumiste sagedus  Kohtumised peavad kindlasti toimuma iga kuu aga näiteks suvi võiks olla ilma 

kohtumisteta, kuna tegemist on väga palju ja ei ole aega kokku saada. 

Laenugrupp Küsitluses vastus  

19. küsimusele 

LG töö Kohtumiste sagedus  Rohkem ladvikus kontrolli gruppide üle, paindlikum kokkusaamise kohustus, 

mõnda asja oli tehtud kiirustades ilma läbi analüüsimata ja kitsaskohti nägemata. 

Laenugrupp Küsitluses vastus  

19. küsimusele 

Planeerimine Laenugruppide liikmete 

kaasamine programmi 

edasiarendusse 

Etna võiks mõelda, mis moodi naised, kes gruppides on, saavad kaasa rääkida 

programmi edasi arendamisele. see võib olla ka motivatsiooniks näiteks edaspidi 

ühinguga liituda või siis teadlikult uusi abivajajaid leida. täna ei tunneta, et 

ETNA meid vajaks selles töös.  

Laenugrupp Küsitluses vastus  

19. küsimusele 

Planeerimine Hoolikam ajakava ettevalmistus Hoolikamalt tuleks ette valmistada ajakava ning tegevused, tuleb planeerida 

halduseks ja arendamiseks mõeldud tegevusi ning ressursse. 

Projektijuht  

G. Kilumets 

Intervjuu 
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