VÕISTLUSE “EESTI PARIM ÕPILASFIRMA 2020” REEGLID
Võistluse eesmärk on selgitada välja 2019./2020. õppeaasta Eesti parim õpilasfirma, kes suudab Eestit
esindada kõige paremini JA Euroopa õpilasfirmade võistlusel JA Europe Company of the Year
Competition 2020.
Võistlust korraldab SA Junior Achievement Eesti.
Võistlusest võtavad osa gümnaasiumi ja kutseõppeasutuste õpilased, kelle õpilasfirma on kantud
2019/20. õppeaastal JA Eesti õpilasfirmade registrisse. Finaalis tohib osaleda igast õpilasfirmast kuni 5
õpilast. Ühest koolist võib võistlusele aruande esitada kuni kolm õpilasfirmat. Ühe kooli õpilasi võib
finaalis osaleda maksimaalselt kolme õpilasfirma koosseisus. Juhul kui ühest koolist esitatakse
võistlusele rohkem kui kolm aruannet ja juhendaja ei informeeri JA Eestit finaali kandideerijate osas,
arvestatakse kolme esimesena laekunud tööd.
Õpilasfirma võistlusel ei või osaleda:
• varem õpilasfirmade võistluste finaalis osalenud õpilased;
• õpilased, kes ei ole vastanud ESP enesehinnangu eel- ja järelküsimustikule.
Erandkorras toimub võistlus täielikult veebipõhiselt, ning koosneb kahest osast:
1. Aruanne
2. Vestlus žüriiga
Õpilasfirma koostab ja esitab aruande elektroonselt hiljemalt 7. aprillil 2020 kell 06.00 JA Eesti
õpilasfirmade kodulehel aadressiga opilasfirma.ee. Esitatud aruannete põhjal valitakse välja finalistid.
Finaali pääsenud õpilasfirmad avalikustatakse hiljemalt 13. aprillil.
Võistluse finaal toimub 29. aprillil 2020 Tallinnas.
Võistluse töökeel on eesti keel.
Rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks on nõutav inglise keele oskus.
Võistlusel osalejaid hindab žürii. Žürii juhindub oma töös hindamisjuhisest ning tema hinded ei kuulu
avaldamisele. Žürii otsus on lõplik.
JA Eesti töötajatel on õigus viibida žürii töö juures ning seda vajadusel abistada ning anda märku
õpilasfirma programmi reeglite rikkumisest.
Võistluse tulemused teatatakse žürii otsuse põhjal.
Võitjal on võimalus esindada Eestit rahvusvahelisel õpilasfirmade võistlusel 22.-24. juulil Portugalis.
Euroopa võistlusest saavad JA Europe reeglite järgi osa võtta õpilased, kes 31. juuli 2020 seisuga ei ole
vanemad kui 21 eluaastat.

Juhul kui õpilasfirma ei tee Euroopa võistlusteks vajalikke ettevalmistusi, on JA Eestil õigus lõpetada
koostöö Eesti õpilasfirmade võistluse võitnud õpilasfirmaga ning valida riiki esindama teine
õpilasfirma.

1. Aruanne
Aruandele esitatavad nõuded:
• Aruande peavad kirjutama õpilased ise.
• Aruanne tuleb esitada hiljemalt 7. aprillil kell 06.00 elektroonselt PDF-vormingus õpilasfirmade
veebilehel aadressiga http://opilasfirma.ee „Sündmused“ alajaotuses.
• Aruande maksimaalne pikkus on 10 lehekülge (v.a tiitelleht). Kokku 11 lehekülge.
• Aruande trükitakse valgele A4 formaadile ning tekst joondatakse rööbiti (vormindusvahendiriba
nupp Justify). Aruande vormindamisel on lubatud vaid vertikaalpaigutus (Portrait).
• Lehe servad jäetakse vabaks, kusjuures kõigis servades (üleval, all, paremal, vasakul) peab olema
2,54 cm vaba ruumi.
• Kirjatüübiks valitakse tekstis läbivalt Times New Roman ja tähe minimaalseks suuruseks 12 punkti.
Erandiks on tabelite ja jooniste vormindamine.
• Reavahe ei tohi olla väiksem kui 1,15.
• Lisad ei ole õpilasfirma aruandes lubatud.
• Kujunduslikul eesmärgil tehtud illustratsioone ja fotosid võib olla kogu aruande peale
maksimaalselt 4.
• Graafikute ja tabelite arv ei ole piiratud. Graafikuid on soovituslik teha standardse programmiga
(MS Excel). Tabel kujundatakse raamjoontega ja selle taust peab olema valge.
• Pealkirjade suurusele ja tasemetele ei kehti piiranguid. Värvilised pealkirjad ei ole lubatud.
• Aruande tiitellehel võib olla oma õpilasfirma logo ning viimasel lehel partnerite logod. Aruande
kaanel olev õpilasfirma logo ning viimasel lehel paiknevad partnerite logod ei kuulu 4 pildi
arvestuse hulka.
Tiitellehel peab olema:
• õpilasfirma nimi
• õppeasutuse nimi
• tegutsemise aasta
• juhendajate (õpetaja, mentori) nimed
Esilehel peab olema:
• Õpilasfirma nimi
• Missioon
• Toote või teenuse kirjeldus
• Finantstulemuste lühikokkuvõte
• Üldhinnang õpilasfirma tegevusele
• Sisukord

Aruanne peab sisaldama:
• õpilasfirma raamatupidamise lõpparuannet (kasumiaruanne ja lõppbilanss).
Aruanne võiks kajastada:
• õpilasfirma äriideed, toote või teenuse iseärasusi,
• õpilasfirma struktuuri ja liikmeskonna kirjeldust,
• ülevaadet tegevustest,
• õnnestumisi ja raskuste ületamist,
• õpilasfirma tegevuse kriitilist analüüsi,
• ülevaadet õpilaste isiklikust ja kogu meeskonna arengust,
• raamatupidamise lõpparuandega kaasnevat majandustegevuse analüüsi jm.
Soovitused aruande kirjutamiseks:
Aruanne peaks olema ühtne äristiilis dokument. Hinnatav on originaalne lähenemine, mis ei kopeeri
eelmiste aastate aruandeid.
Hindamisel arvestatakse:
• õpilasfirma äritegevust,
• äriideed ja selle realiseerimist,
• probleemide lahendamist,
• mida meeskond õppis,
• õpilasfirma potentsiaalset kohta tegelikus ärimaailmas,
• aruande stiili, struktuuri,
• potentsiaali esindada Eestit Euroopa õpilasfirmade võistlustel.
Pärast võistlust on kõikidel soovijatel võimalus tutvuda finalistide aruannetega JA Eesti kodulehel
www.ja.ee/opilasfirma.
Eraldi failina tuleb esitada õpilasfirma kassa- ja pearaamat Excelis (vaata näidet:
http://ja.ee/of/materjalid.html). See on aruandest eraldiseisev dokument ega kuulu lubatud
lehekülgede arvestusse. Kassa- ja pearaamatut ei avalikustata kodulehel.
Reeglite mistahes rikkumine toob kaasa miinuspunkte.

2. Vestlus žüriiga
Žüriivestlused toimuvad õpilasfirmadega 29. aprillil läbi veebiplatvormi. Žüriivestlusele kutsutakse
õpilasfirmade aruannete põhjal 12 õpilasfirmat. Superfinaali pääsenud õpilasfirmad kuulutame välja
16. aprillil. Žüriivestlusest saavad osa võtta kõik superfinaali pääsenud õpilasfirma liikmed.
Vestlus algab õpilasfirma ja toote tutvustamisega 2 minuti jooksul läbi veebikaamera.

Vestlus on võistluse tähtis aspekt, kuna žüriil on võimalus esitada õpilasfirma kohta küsimusi, mis on
tekkinud pärast aruannete lugemist. Žürii saab esitada küsimusi selle kohta, mis jäi aruandes
ebaselgeks või tundus kahtlane. Ta hindab, kuidas õpilasfirma liikmed mõistavad oma ettevõtte
tegevusprotsessi, õnnestumiste ja ebaõnnestumiste põhjusi. Samuti vaadatakse, mida ollakse
õpilasfirma tegevusest õppinud ning kuidas õpitut on võimalik tulevikus teistes olukordades kasutada.
Žürii küsitleb kuni 20 minutit firma liikmeid juhendaja juuresolekuta.
Hindamisel arvestatakse:
• isiklike oskuste arendamist
• ise tegevusvõimaluste leidmist
• toote või teenuse otstarbekust, uuenduslikkust ja kvaliteeti
• arusaamist oma õpilasfirma tegevusest ja omandatud teadmisi ettevõtlusest
• võimet rakendada õpitut uutes olukordades
• meeskonnavaimu
• potentsiaali esindada Eestit Euroopa õpilasfirmade võistlustel.

Õpilasfirmat tutvustav video
Õpilasfirma peab esitama maksimaalselt 30-sekundilise õpilasfirmat tutvustava videoklipi või pildi
hiljemalt 16. aprillil 2020 kell 6.00 hommikul aadressil opilasfirma@ja.ee. Video ega pilt ei kuulu
hindamisele ning nende eest ei saada lisapunkte. Videoklippi või pilti kasutatakse JA Eesti Facebook-i
lehe hääletuskeskkonnas. Hääletuskeskkond avatakse hiljemalt 17. aprillil ning on avatud kuni 29.
aprillini kell 12:00. Hääletuskeskkonna abil selgub rahva lemmik õpilasfirma ning seal on kõigil võimalik
hääletada oma lemmiku poolt.

Võistluseks valmistumisel ja videote tegemisel palume järgida Eesti eriolukorrast lähtuvaid juhiseid
ning mitte koguneda ja kohtuda teiste õpilasfirma liikmetega. Kõik võistluse ettevalmistused on
õpilasfirmadel võimalik teha veebipõhiselt!
Juhul, kui objektiivsetel põhjustel on vaja teha võistluste tingimustes muudatusi, teatatakse sellest
hiljemalt finalistide väljakuulutamise päeval.
Jõudu ettevalmistuseks ja õnne võistlusel!

