
 
Eesti koolinoorte majandusolümpiaadi juhend 2006/2007. õppeaastaks 
 
2006/2007. õppeaasta majandusolümpiaadi korraldavad Junior Achievementi Arengufond, Eesti 
Majandusõpetajate Selts ja EBS. 
 
EESMÄRK: 
1. Suurendada õpilaste huvi majanduse vastu ja tõsta nende ainealaseid teadmisi. 
2. Anda õpilastele võimalus võrrelda oma majandusalaseid teadmisi ja oskusi eakaaslastega ning 
selgitada välja parimad õpilased ja nende juhendajad. 
 

OSAVÕTJAD: 
Gümnaasiumiklassides majandust õppivad õpilased. 
 

KORRALDUS : 
Majandusolümpiaad toimub kolmes voorus: 

1. Koolivoor 
2. Piirkondlik voor maakondades, suuremates linnades 3. märtsil 2007. a. 
3. Lõppvoor 30. märtsil 2007. a Tallinnas, EBS-is. 

 
KOOLIVOORU  
korraldab ja viib läbi kooli majandusõpetaja. Sellest võivad osa võtta kõik soovivad võistkonnad.  
 
PIIRKONNAVOORU  
korraldab ja viib läbi maakonna/linna olümpiaadikomisjon, kuhu kuuluvad kõikide osalevate koolide 
majandusõpetajad (vähemalt kolm liiget). 
 

Piirkonnavoorust võtavad osa  
koolide parimad kaheliikmelised võistkonnad. Iga kooli esindab üks võistkond.  
Eelregistreerimise tulemustele tuginedes on maakonna/linna olümpiaadikomisjonil õigus: 
 1. lubada piirkonnas moodustada mitu gruppi, kui osalevaid koole on üle kaheksa; 
 2. piirkonnakomisjoni üksmeelse otsuse korral lubada osaleda ühes koolist enam kui ühel 
võistkonnad, kui osalevaid kolle on vähem kui 8. 
 

Piirkondlik voor koosneb kahest osast: 
1. teoreetilised küsimused ja ülesanded, mis hõlmavad peamiselt kooliprogrammi mikro-
ökonoomika teemasid (JA Majandusõpik, 2005, 10 esimest peatükki), Eesti majanduselu ning 
perioodikas ilmunud majandusprobleeme; 
2. majandusteadmiste praktiline rakendamine majanduse modelleerimise ülesandes MultiMESE 
arvutil. 
 

Küsimused ja ülesanded olümpiaadi piirkondlikuks vooruks valib välja üleriigiline 
majandusolümpiaadi žürii koosseisus: 

1. Ida Tsekulajeva – JA Arengufondi direktori asetäitja 
2. Ülle Tiido – vabatahtlik, OÜ Kirilind 
3. EBS-i esindaja 
4. Aljona Kantor – JA Arengufond 
5. Anne Allpere – vabatahtlik, endine majandusõpetaja 

 

Küsimused ja ülesanded koos õigete vastuste ja hindepunktidega saadab žürii maakonna/linna 
olümpiaadikomisjonile. 
MultiMESE lahendamiseks saadab žürii maakonna/linna olümpiaadikomisjonile kaks legendi 
varianti, millest valitakse loosi teel üks. 
 

Abivahendina on õpilastel lubatud kasutada taskukalkulaatorit. 
 

Piirkonnavooru tööde hindamine ja lõppvooru kutsumine: 
Olümpiaadi lõppvooru kutsutakse: 
1. iga maakonna parim kaheliikmeline võistkond. 
Kui ühes piirkonnas toimub kaks või enam paralleelset vooru, kutsutakse lõppvõistlusele iga vooru 
parim kaheliikmeline võistkond. * 
2. zürii otsuse korral üle vabariigi kõrgeimad punktisummad kogunud võistkonnad, kes ei pääse 
lõppvõistlusele punkti 1 alusel. * 
3. Eesti MultiMESE võistluse kolme parima võistkonna kaheliikmelised esindused. ** 
 



* Olümpiaadi piirkonnavooru töid hindavad piirkondlikud olümpiaadikomisjonid ühtse 
punktisüsteemi alusel. Teoreetilise ja praktilise ülesande lahendamise osatähtsus on 50:50-le. 
 
Teoreetilise osa iga õige vastus annab 1 punkti.  
 

Praktilise ülesande maksimumpunktide arv sõltub teoreetilise osa küsimuste arvust. “n” arvu 
teoreetiliste küsimuste korral antakse praktilise ülesande eest punkte järgmiselt: 
 

1. koht  -  n punkti    5. koht  -  n-4 punkti 
2. koht  -  n-1 punkti    6. koht  -  n-5 punkti 
3. koht  -  n-2 punkti    7. koht  -  n-6 punkti 
4. koht  -  n-3 punkti    8. koht  -  n-7 punkt 
 

Saadud punktid liidetakse ning võitjaks osutub suurima arvu punkte kogunud võistkond. Kui kaks 
või enam võistkondi kogub võrdse arvu punkte, otsustab paremuse suurem punktide arv 
MultiMESE lahendamisel. 
 

** Eesti MESE võistluse korraldab Junior Achievementi Arengufond. info www.ja.ee, junior@ja.ee 
 

Piirkonnavooru tulemused  
vormistatakse protokollina, kus on märgitud osavõtjate nimed, kool, punktide summa ja õpetaja 
nimi. Protokollid saadetakse üleriigilisele majandusolümpiaadi žüriile hiljemalt 7. märtsiks 2007. a. 
 

Lõppvoorust osavõtjate nimekiri 
pannakse üles Junior Achievementi Arengufondi kodulehele aadressil http://www.ja.ee, 
saadetakse maakondade/linnade haridusosakondadele ja olümpiaadi piirkonnavoorudes osalenud 
koolidele hiljemalt 13. märtsiks 2007. a.  
 
MAJANDUSOLÜMPIAADI LÕPPVOORU  
korraldavad ning viivad läbi Junior Achievementi Arengufond ja EBS. 
Küsimused ja ülesanded olümpiaadi lõppvooruks koostab üleriigiline majandusolümpiaadi žürii. 
 

Majandusolümpiaadi lõppvoor koosneb eelvõistlusest ja finaalist. 
Kõik osalevad kaheliikmelised võistkonnad loositakse alagruppidesse, kuni kaheksa võistkonda 
igas grupis. 
 

Lõppvooru eelvõistlus ja finaal koosnevad kahest osast: 
1. teoreetilised küsimused ja ülesanded, mis hõlmavad peamiselt kooliprogrammi sisu, Eesti 
majanduselu ning perioodikas ilmunud majandusprobleeme; 
2. majandusteadmiste praktiline rakendamine majanduse modelleerimise ülesandes MultiMESE 
arvutil.  
 
Majandusolümpiaadi lõppvooru finalistide ja teiste kohtade selgitamine. 
 

Finaali pääsevad iga alagrupi ühe parima võistkonna liikmed. 
(vt Olümpiaadi juhendi lisa 2) 
 

Lõppvooru töid hindab üleriigilise majandusolümpiaadi žürii määratud hindamiskomisjon ühtse 
punktisüsteemi alusel (vt piirkonnavoorude hindamine). Tulemused avaldatakse osalejatele samal 
päeval. 
 
AUTASUSTAMINE 
EBS autasustab olümpiaadi finaliste majandusalase kirjandusega ning võitjat võimalusega astuda 
konkursiväliselt EBS-i ja õppida seal ühe semestri tasuta. 
Finaliste autasustatakse vastavalt zürii otsusele Eesti olümpiaadide I, II või III järgu diplomiga. 
 
 
Olümpiaadi tulemused avaldatakse ajakirjanduses, pannakse üles Junior Achievementi 
Arengufondi kodulehele aadressil http://www.ja.ee, saadetakse maakondade/linnade 
haridusosakondadele ja olümpiaadi lõppvoorus osalenud koolidele hiljemalt 6. aprilliks 2007.a.  
 

Kõik olümpiaadile kutsutud õpilased kindlustatakse tasuta lõunaga. 
Sõidukulusid ning õpilastega kaasasoleva täiskasvanu lähetuskulusid korraldajad ei kata. 



 
 
 
 
 

2007. a majandusolümpiaadi juhendi lisa 1. 
MultiMESE läbiviimise juhend. 

 
 
1. MultiMESE lahendamine toimub üleriigilise majandusolümpiaadi žürii kinnitatud ja 
olümpiaad piirkonnakomisjonile saadetud legendi alusel. 
2. Võistluse läbiviija teatab majandusliku situatsiooni ja krediidipiiri muutustest perioodide 
kaupa legendi ette lugedes. Legend loetakse ette eesti keeles, vajadusel korratakse vene 
keeles. 
3. Maksude ja pangaintressi muutustest ei teatata, need leiavad võistkonnad ainult 
aruannetest. 
4. Kuid võistkonnad peavad hoolega kuulama legendi ja panema tähele erakorralisi 
muutumisi “majanduselus”. 
5. Võistluse läbiviija teatab võistluse algul MultiMESE mängu raamid: 
 

Hind   8 - 999 
Toodang  0 - e/v võimsus 
Turundus   0 - 99999 
Investeeringud  0 - 99999 
U&A   0 – 99999 

 

6. Kui võistkondadel ei jätku otsuse tegemiseks raha, siis võistluse läbiviija vähendab 
järjekorras panuseid turundusele, investeeringutele ning uurimis- ja arendustööle 0-ks 
(nulliks), kuni raha jääk on positiivne. 
7. Kui ka sel juhul raha ei jätku (jääk on negatiivne), paneb võistluse läbiviija veergu 
“toodang” 1 tk ja kõik teised kulutused (turundus, investeeringud ja uurimis- ja arendustöö) 
jäävad muutmata (st pannakse nii, kuidas võistkond pakkus). 
8. Kui ka sel juhul raha ei jätku, siis jääb “toodang” 1 tk ja võistluse läbiviija vähendab 
järjekorras panuseid turundusele, investeeringutele ning uurimis- ja arendustööle 0-ks 
(nulliks) kuni raha jääk on positiivne. 
9. Võitjaks tuleb võistkond, kellel on kõige suurem MTI. 
10. Juhul, kui MTI on kahel või enamal võistkonnal ühesugune, siis arvestatakse summaarset 
kasumit. 
11. Juhul, kui ka võistkondade summaarne kasum on võrdne, arvestatakse võistkonna 
hõivatud turuosa suurust. 
 
12. Peale aruannete kättesaamist ja uue majandusliku situatsiooni ettelugemist on otsuse 
vastuvõtmiseks aega 5 minutit. 
13. Otsused tuleb kirja panna üheselt loetavalt, vastasel juhul langetavad otsuse võistluse 
läbiviijad. 
14. Peale aruannete kättesaamist peab võistkond kontrollima sisestatud andmete vastavust 
oma tehtud otsustega ja vastuolu avastamisel teatama sellest koheselt!  

Hilisemaid pretensioone ei arvestata! 
15. Abivahenditena on õpilastel lubatud kasutada taskukalkulaatorit. 
 



 
 
 
 
 
 

2007. a majandusolümpiaadi juhendi lisa 2. 
 

Majandusolümpiaadi lõppvooru finalistide ja ülejäänud kohtade selgitamine. 
 
 
 

 
Finaal 
Finaali pääsevad iga alarühma ühe parima võistkonna liikmed. 
Finaalis osalevad üksikvõistlejad. 
 
II rühm  
Selles rühmas osaleb 8 võistkonda. 
Kohad selgitavad omavahelises võistluses eelvooru alarühmade 2. ja 3. võistkonnad ning 
kaks suuruselt järgneva punktiarvuga võistkonda. (Kui eelvooru alarühmi on neli, siis ainult 2. 
ja 3. võistkonnad.) 
 
Kahe viimasena II rühma pääseva võistkonna selgitamine 

Kui suuruselt järgneva punktiarvuga võistkondi on rohkem kui kaks, siis võetakse 
 vaatluse alla ainult alagruppides 4. kohale tulnud võistkonnad. 

 
Võrdsete punktide arvu korral arvestatakse 
1. alagrupis teooriavoorus kõrgemat punktisummat. 
 
Kui ka nüüd kahte võistkonda ei selgu, arvestatakse 
2. alagrupis MultiMESE lahendamisel kõrgemat punktisummat. 
 

 
Võistkondadest, kes ei pääse võistlema II rühma, moodustab majandusolümpiaadi 
hindamiskomisjon eelvooru tulemusi arvestades kuni kaks gruppi.  
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