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Mida teha peale kooli lõpetamist? 

• Miks on see otsus nii tähtis? 

– Karjääri valikul on suur mõju sinu tulevikule. 

–  Suurema osa oma elust veedad seda tööd tehes. 

• Miks on seda otsust nii raske teha? 

– Eestis on 6 ülikooli. 

– Eestis on 4 rakenduskõrgkooli. 

– Eestis on 33 kutsekooli. 

• Erinevaid alternatiive valikute tegemiseks on 
ülipalju.  

 

 



Mida teha peale kooli? 

• Paljudel noortel inimestel tekib probleeme otsuse 
langetamisega. 

– 28% üliõpilastest  katkestavad oma õpingud või 
vahetavad eriala. 

• Lisaks on peale õppimise ka palju muid võimalusi. 

– Vabatahtlik töö 

– Reisimine 

– … 

Me tahame sul aidata seda otsust teha! 



Mis on otsus? 

      

   Otsus kujutab endast võimalust valida mitmete 

          alternatiivide vahel, mis on erinevad. 

      Kõigi otsustega kaasneb teatav ebakindlus.  

     Seetõttu on iga otsus omamoodi õnnemäng.* 

           Hea otsus on alati loogiline ja tekitab 

                              mõnusa tunde! 
*Edwards, W. Kiss, I., Majone, G., & Toda, M. (1984). What constitutes "a good decision"?, Acta Psychologica, Vol. 56, pp. 5-27. 



Millist tüüpi otsuseid on olemas? 
Kategooria Näide Tagajärgede 

ulatus 
Ajakulu Sobiv otsustusviis 

 
Rutiin 

*Kas pesta 
hambaid või 
mitte? 

 
Madal 

Mitte rohkem 
kui mõni minut 

Personaalsete 
harjumuste välja-
kujunemine 

 
Mõtlemist väärt  

*Millist autot 
osta? 

Olenevalt 
otsusest 
mõnest 
päevast 
aastateni 

Mõnest 
minutist mõne 
päevani 

Individuaalne 
mõtlemine vähese 
info otsimisega 

 
Elumuutvad 
otsused 

*Kas ma tahan 
lapsi? 

Elu muutev Piisavalt, et 
otsusega rahul 
olla 

Süsteemne info 
kogumine ja 
mõtlemine 
tagajärgedele,  
analüüsimine ja 
teistega 
konsulteerimine  



Mis muudab otsuse raskeks? 



Mis on lõpptulemus? 

 Lõpptulemuseks nimetatakse langetatud otsuse tulemust. Hea 

  tulemus tähendab, et saavutatakse see, mida algselt tahetigi. 

  Hea otsus ei garanteeri head lõpptulemust. See, kas otsus on 
meie jaoks hea või halb, oleneb asjaoludest, mille ajel otsus on 

                          tehtud mitte aga lõpptulemusest. 

       Hea otsus ja hea lõpptulemus on kaks erinevat asja! 

 

 Jäta meelde: sinu jaoks hea lõpptulemus ei pruugi ka 
teiste jaoks hea olla. 

 



Miks on inimesed halvad otsustajad? 

Uue oskuse õppimiseks on vaja:  
1. Jagame need väikesteks osadeks, mis on vajalikud osavuse 

saavutamiseks. 

2. Õpime iga osa eraldi selgeks. 

3. Kui oleme osad eraldi selgeks saanud, harjutame neid kõiki 
koos. 

 Teadmised, mille oleme harjutamise käigus omandanud 
muudavad meid osavaks. 

Otsuste tegemine on tähtis oskus, kahjuks 
– paljud inimesed ei tea selle osasid, 

– nad ei ole nende kohta õppinud ega 

– nad ei saa nende kasutamist kuskil harjutada. 



PrOact-Model aitab vähendada keerukust ja annab 
5 lihtsat sammu heaks otsuselangetuseks. 

Probleem 
(Problem) 

Eesmärgid 
(Objectives) 

Alternatiivid 
(Alternatives) 

Tagajärjed 
(Consequence
s) 

Kompromissid 
(Trade-offs) 

  

Mis otsus on 
vaja langetada? 
 
Keda otsus 
mõjutab? 

Mis on minu 
eesmärgid? 
 
Kuidas ma saan 
mõõta oma 
eesmärkide 
tulemuslikkust? 

Millised on minu 
alternatiivid? 
 
Kuidas luua uusi 
alternatiive? 

Millised 
alternatiivid 
sobivad kõige 
paremini minu 
eesmärkidega? 

Kas eesmärkide 
vahel on võimalik 
teha kompromisse? 
 
Kas minu eesmärk 
on loogiline ja 
paneb mind hästi 
tundma? 



PROBLEEM: mille üle me otsustame? 

Probleemi sõnastamine on selle lahendamise võtmeks. 

 

Hea raam selgitab 
– mida otsustada ja mida mitte, 

– millal me peame selle otsuse langetama, 

– kes on otsuse tegemisse kaasatud. 

   Kui mul on probleemi lahendamiseks 1 tund siis 

   ma kulutan 55 minutit selle defineerimiseks ja 5 minutit 
lahendamiseks. 

 (Albert Einstein) 



EESMÄRGID meie otsuste jaoks peavad 
olema selged 

 Väärtused 

• on asjad, mida tahame otsustamisega saavutada. 

• näitavad, mis on meie jaoks oluline 

• mõned neist on universaalsed , teised sobivad ainult 
osade otsuste jaoks. 

• kasulik on need ümber sõnastada eesmärkideks, sest 
neid on lihtsam mõista. 

• eesmärgid koosnevad alati OBJEKTIST JA 
TEGEVUSEST 

 

 

 

 

 

 

 



ALTERNATIIVID: otsus saab olla täpselt 
nii hea, kui on meie parim alternatiiv  

• Alternatiivid esindavad erinevaid viise, milleni otsus 
meid viia võib. 

• Erinevate alternatiivideta ei saa otsust langetada – 
uute alternatiivide loomine on tähtis. 

• Alternatiivid peavad olema üksteisest 
fundamentaalselt erinevad. 

• Alternatiivikeskne mõtlemine: enamik inimestest 
valib ainult  ilmselgete alternatiivide vahel. 

• Väärtuskeskne mõtlemine: alternatiive saab luua 
eesmärkidele mõeldes. 



TAGAJÄRJED: hinda, kui hästi 
alternatiivid eesmärkidele vastavad 

• Otsuselangetamise protsess on seda tõhusam, mida paremini 
mõistad alternatiive nende tagajärgedega. 

• Alternatiivi väärtuse hindamiseks on oluline selle kohta 
võimalikult palju infot koguda. 

• Mida rohkem infot iga alternatiivi kohta on, seda paremini 
saab hinnata selle sobivust personaalsete vajadustega 
– Faktid tausta kohta 

– Hinnang oleviku ja tuleviku kohta 

• Mida keerulisem on otsus, seda parem peab olema parima 
alternatiivi tuvastamise protsess, sisaldades: 
– Alternatiivide ja eesmärkide hindamist 

– Tähtsate  eesmärkide kaalumine üksteise suhtes 

 



KOMPROMISSID, mida on raske leida 

• Tavaliselt sõltuvad sama otsuse erinevad 
eesmärgid üksteisest mingil määral. 

• Võib juhtuda, et: 
– saavutada saab ainult ühe eesmärgi mitmetest, 

kuna need on kõik eksklusiivsed. 

– ühe eesmärgi puhul kõrgemate väärtuste 
saavutamine võib viia teise mittesaavutamiseni. 

• Seetõttu on vaja selgust võimalike sidemete 
kohta erinevate eesmärkide vahel. 

 

 

 



NOTA BENE!!! 

• Heade otsuste tegemine ei ole lihtne ülesanne. 

• PrOACT-Model aitab meil teha paremaid otsuseid. 

• Otsuse olemuse üle tuleb hoolikalt mõelda. 

• Väärtused aitavad eesmärke tuvastada ja sõnastada. 

• Alternatiive on alati rohkem, kui esmapilgul tundub. 

• Eesmärkide vahel võib tekkida vastuolusid. 

• Otsus on väärtuslik vaid siis, kui sa selle nimel 
pingutad! 

 



Täname tähelepanu eest! 


