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SISSEJUHATUS 

Google disainisprint on viiepäevane unikaalne töömeetod tähtsate probleemide 

lahendamiseks (Knapp, Zeratsky, & Kowitz, 2016). See on maailma edukaimate firmade 

seas väga hinnatud protsess, mis on algselt välja töötatud just tiimidele. Antud lõputöö uurib, 

kuidas ja mis mahus saab disainisprindi meetodit rakendada individuaalselt ehk ilma tiimita.  

Veel enne lõputöö teema valimist nägin disainisprindi töömeetodis suurt potentsiaali 

individuaalseks rakendamiseks. Meetod sobib mistahes disainiprobleemi lahendamiseks. 

Eriti algavale disainerile, kellel ei ole veel ei tiimi ega kindlat väljatöötatud tööprotsessi, 

võib disainisprint suurte probleemide lahendamisel pakkuda struktuursust ja kindlust. Lisaks 

on ilma tiimita disainisprindi puhul võimalik lahendada ka isiklikke väljakutseid. Minu jaoks 

pakkus Google disainisprindi töömeetod põnevust ka sel põhjusel, et seda töömeetodit 

rakendab üks Berliini disainiagentuur nimega AJ&Smart, kuhu plaanin tööle kandideerida.  

Lõputöö põhiliseks uuritavaks probleemiks on, kuidas tagada disainisprindi efektiivsus, 

kui töömeetodist lahutada tiimi osa. Tiimi olemasolu on Google disainisprindi üheks 

põhikomponendiks kolmest (Knapp et al., 2016) ja sprindi kõik ülesanded on üles ehitatud 

just tiimist lähtudes. Hetkeseisuga on mõned disainerid individuaalselt disainisprinti läbi 

viinud, ent materjale nende täpsemast tööprotsessist on väga vähe.  

Käesoleval lõputööl on kaks eesmärki. Peamiseks eesmärgiks on individuaalselt 

rakendada Google disainisprindi töömeetodit konkurentsieelisega UX/UI 

(kasutajakogemuse ja -liidese) disaini portfoolio disainilahenduse loomiseks ja testimiseks. 

Teiseks eesmärgiks on analüüsi ja kogemuse põhjal pakkuda välja disainisprindi 

individuaalse rakendamise soovitusi, millest võiks kasu olla ka teistele disaineritele ning 

kaastudengitele. Uurin täpsemalt, kuidas soolodisainisprinti planeerida ning kuidas tagada 

sprindi efektiivsus. 

Efektiivsuse tagamise probleemi üheks põhiliseks oodatavaks lahenduseks on see, et 

suurendada tuleb probleemiga tutvumise osakaalu. Üksinda on probleemi täpset olemust 

raskem hoomata kui tiimiga, kus kõigil tiimiliikmetel on probleemiga oma kokkupuude. 

Probleemi eeluurimus võib seda muret leevendada, kui disainer enne sprinti või selle alguses 

end ise oluliste osapoolte vaatevinklitega kurssi viib.  

Eesmärkide saavutamiseks tuleb esmalt analüüsida Google disainisprindi meetodit, et 

mõista, kuidas ning mis mahus saab seda meetodit individuaalselt rakendada. Peamisteks 
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uurimismeetoditeks on siinkohal erinevad artiklid, Google disainisprindi raamat „Sprint“ 

ning küsitlus disainisprinti individuaalselt rakendanud disaineritele. Disainisprindi meetodit 

analüüsin lõputöö esimeses peatükis.  

Teiseks ülesandeks eesmärgi saavutamisel on analüüsida disainisprindi väljakutset, 

milleks on UX/UI disaini portfoolio loomine. Lõputöö teises peatükis uurin täpsemalt, 

milline näeb välja kasutaja- ehk tööandjakeskne UX/UI disaini portfoolio. Selleks töötan 

läbi erinevaid artikleid ning koostan tööandjatele põhjaliku küsitluse.  

Kolmandaks ülesandeks on teoreetilise analüüsi tulemitele tuginedes individuaalne 

disainisprint läbi viia. Soolosprindi eesmärgiks on nädalaga luua konkurentsivõimeline 

UX/UI (kasutajakogemuse ja -liidese) disaini portfoolio lahendus ning seda reaalsete 

kasutajate ehk tööandjatega testida. 
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1. GOOGLE DISAINISPRINDI TÖÖMEETODI ANALÜÜS 

Käesolev peatükk on jagatud kaheks. Esmalt annab peatükk põgusa ülevaate Google 

disainisprindi töömeetodist koos tiimiga, analüüsides meetodi põhikomponente, tiimi rolli 

ning varieeruvusi. Teises osas uurin täpsemalt individuaalse disainisprindi võimalusi ning 

annan ülevaate selle eelistest, erinevustest ja soovitustest.   

1.1. Traditsiooniline Google disainisprint tiimiga 

Google disainisprint on viiepäevane unikaalne töömeetod tähtsate probleemide 

lahendamiseks prototüüpimise ja testimise teel. See on Google Ventures’i poolt arendatud 

probleemilahenduse metoodika ettevõtete tiimidele, mis võib potentsiaalselt nädalate või 

kuude pikkuse töö mahutada vaid ühe nädala sisse. Kui traditsiooniliselt läbib toote arenduse 

protsess nelja staadiumit: ideefaas, arendus, lansseerimine ning tagasiside, siis sprindiga 

saab arenduse ja lansseerimise staadiumid täiesti vahele jätta. Sprint võimaldab ettevõtetel 

jõuda ideefaasist kohe ülivajaliku tagasiside juurde. (Knapp et al., 2016) 

Google disainisprindi töömeetodit kasutavad või on kasutanud paljud tuntud firmad. 

Meditatsiooni ja heaolu rakendus Headspace rakendas sprinti selleks, et oma sihtrühma 

laiendada täiskasvanutelt lastele: sprindi käigus ehitas Headspace’i tiim minimaalse töötava 

toote ning testis seda („Headspace Explores a New Audience“, s.a.). Teine põnev näide on 

Briti Muuseum, kes viis läbi sprindi oma külastajate orienteerumise ja külastuskogemuse 

parandamiseks (Silvers, 2017). Lisaks eelmainitutele on Google disainisprinti läbi viinud ka 

näiteks tiimide suhtlusplatvorm Slack (Knapp et al., 2016), majutusplatvorm AirBnB 

(Saarinen, s.a.) ning isegi rõivafirma H&M („H&M Prototypes a Google Assistant 

Experience“, s.a.).  

Joonis 1 annab ülevaate disainisprinti protsessist. Sprint algab suurest probleemist või 

väljakutsest ning esimese päeva jooksul kaardistatakse probleem ning valitakse konkreetsem 

sihtmärk, mida nädalaga lahendada saaks. Teisel päeval visandab terve tiim võimalikke 

lahendusvariante ning kolmandal päeval valitakse neist parim idee, millest tehakse ühiselt 

täpsem süžeeskeem. Neljandal päeval valmistatakse skeemi põhjal realistlik prototüüp. Ning 

viimasel päeval testitakse prototüüpi viie reaalse kasutajaga ning analüüsitakse testide ja 

sprindi tulemusi. (Knapp et al., 2016) 
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Joonis 1. Google Design Sprindi protsess. Knapp, J., Zeratsky, J., Kowitz, B. (2016). SPRINT: How to 

Solve Big Problems and Test New Ideas in Just Five Days. Great Britain: Transworld Publisers. 

1.1.1. Disainisprindi komponendid 

Selleks, et disainisprinti läbi viia, on vaja vaid kolme lüli: suurt probleemi, tiimi ning kõigi 

osapoolte tühja kalendrit (Knapp et al., 2016). Käesolev peatükk puudutab neid kolme 

komponenti lähemalt.  

Kõik saab alguse suurest probleemist mida suurem väljakutse on, seda parem. Näiteks 

võib väljakutseks olla uue toote väljatulek või suur muudatus olemasolevas tootes või selle 

sihtgrupis.  

Teiseks oluliseks komponendiks on tiim ning ideaalne sprinditiimi suurus on Jake Knappi 

sõnul kuni seitse inimest. Kõige edukamad disainisprindid on sellised, kus on kokku saanud 

võimalikult erinevad inimesed: need, kes igapäevaselt toote muudatuste elluviimisega 

tegelevad ning lisaks ka mõned spetsialiseeritud teadmistega eksperdid. (Knapp et al., 2016) 

Kolmandaks oluliseks lüliks on tühi kalender. Et tagada produktiivsus, peavad kõik 

sprindi osapooled olema 100% sprindi lainel. Ja see tähendab, et igasugused koosolekud, 

igapäevased tööülesanded ja muud kohustused tuleb kas ära jätta või lükata sprindivälisele 

ajale. Sprindi üks parimaid aspekte on see, et sprint annab ettekäände kõik muu kõrvale 

lükata ja keskenduda terve nädala ühiselt just ühele eesmärgile. (Knapp et al., 2016) 

1.1.2. Tiimi roll  

Üks disainisprindi võlusid on saada kõik osapooled ühte ruumi oma mõtteid jagama. Mitu 

pead on ikka mitu pead ning erinevate oluliste osapoolte kombineeritud talendikus, aeg ja 

energia on sprindi suur pluss (Knapp et al., 2016).  

Tiimi olemasolu on üks disainisprindi põhikomponentidest ning seega võib tekkida 

küsimus, et kas ilma tiimita disainisprinti saab disainisprindiks kutsuda või mitte. Minu 
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järeldus on, et saab, ja seda kahel põhjusel. Esiteks kuna ideaalne inimeste arv disainisprindi 

jaoks on kuni seitse inimest, mitte kaks kuni seitse või kolm kuni seitse. Teiseks on „Sprint“ 

raamatu autor Jake Knapp samuti öelnud, et kuigi see pole ideaalne, on täiesti võimalik 

üksinda edukalt disainisprinti läbi viia (2016). Seega tiim ei ole tingimata kohustuslik 

disainisprindi element. Peatükk 1.2 annab täpsema ülevaate disainisprindi töömeetodi 

individuaalse rakendamise võimalustest.  

1.1.3. Disainisprindi edasiarendused ja varieeruvused 

Disainisprindist on päris palju teadaolevaid edasiarendusi. Sprindi põhilised töömeetodid ja 

tõekspidamised on väga hinnatud ning erinevaid sprindi osasid saab kasutada ka iseseisvalt 

või veidi ümber kombineerida vastavalt väljakutsele. Uurisin neid erinevaid võimalusi ja 

disainisprindi edasiarendusi täpsemalt, et mõista, kas nendest edasiarendustest saaks midagi 

kõrva taha panna ka soolosprindi arendamiseks.   

Kõige tuntum disainisprindi poolametlik edasiarendus on Google Disainisprint 2.0. 

Loovagentuur AJ & Smart töötas selle välja sadade enda läbi viidud sprintide põhjal ning 

avaldas 2018. aasta maikuus (Courtney, 2018). Pikkuselt on Disainisprint 2.0 viie päeva 

asemel neli päeva ning prototüübi  loomist ja testimist teostab kolmandal-neljandal päeval 

agentuuri enda loovtiim mitte kliendi eksperdid.  

Disainisprint 2.0 pakub välja ühe põneva järjekorra muutuse sprindi ülesannetes. Näiteks 

on ümber tõstetud disainitiimiväliste spetsialistide sessioon, mille eesmärk traditsioonilises 

sprindis on valideerida disainitiimi loodud probleemikaart. Disainisprint 2.0 aga algab just 

spetsialistide nõu sessiooniga ning seetõttu saab tiim juba probleemi kaardistades ka 

tiimiväliseid perspektiive arvesse võtta. Ka soolosprindis tundub loogiline alustada just 

tiimiväliste spetsialistide nõust, sest üks pea ei pruugi tervet probleemikaarti osata tõeselt 

kujutada. Probleemi kaardistamine paneb sprindile vundamendi ja poolik vundament võib 

viia viltuse või lausa kokkuvariseva majani.  

Mõned huvitavad leiud on ka strateegia sprint ning brändisprint. Strateegia disainisprint 

on loodud ettevõtte missiooni, visiooni ja strateegia välja töötamiseks. See on nädalane 

sprint, mis põhineb disainisprindi formaadil, kuid mis sisaldab ka muid tööriistu, strateegilist 

äridisaini, kaardistamist ja tegevuskava uue strateegia loomiseks ja rakendamiseks 

(Boonzaaijer, 2019). Viiepäevasest disainisprindist on inspiratsiooni saanud ka ainult kolme 

tunnine brändisprint. Brändisprindi abil leiab meeskond ühise keele ettevõtte kirjeldamiseks 

ning tänu sellele on kõik hilisemad brändi visuaalide, hääle ja identiteedi otsused palju 
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lihtsamad (Knapp, 2017). Strateegiasprint ja brändisprint on head näited sellest, et 

disainisprindi formaadile võib midagi juurde lisada või miskit ära võtta vastavalt olukorrale 

ja eesmärgile.  

Pärast disainisprinti võib tiim otsustada läbi viia ka järelsprinti. See võib olla nii kolme 

kui nelja päevane. Järelsprindi eesmärk on kasutajate tagasiside põhjal olemasolevat 

prototüüpi muuta ja uuesti testida (Chapman, 2019). Ka soolosprindile võib vabalt järgneda 

järelsprint, kui disaineril on soov lahendust edasi arendada.   

1.2. Individuaalne Google disainisprint 

Uurimuse põhjal pakun välja, et individuaalne Google disainisprint on paindlik edasiarendus 

tiimiga Google disainisprindist, kus sprindi põhiliseks läbiviijaks on tiimi asemel ainult üks 

disainer. See tähendab, et individuaalselt on rakendatud vähemalt 50 % disainisprindi 

mahust. Individuaalses disainisprindis on välise abi kasutamine lubatud ja soositud, ent 

lõviosa ülesannetest viib soolodisainer läbi üksinda.  

Käesolev peatükk uurib lähemalt, kuidas soolo disainisprint tiimiga sprindist erineb, selle 

kasutusvõimalustest, eesmärkidest ning protsessist. Analüüs põhineb erinevatel soolosprindi 

artiklitel, uurimistöö raames korraldatud küsitlusel läbiviijatele (vaata ka soolosprindi 

küsitluse tulemusi lisades 1 ja 2) ning intervjuul. Lisaks olen pärast lõputöö raames 

korraldatud individuaalse disainisprindi läbiviimist pookinud siia peatükki ka oma 

kogemusi.  

1.2.1. Soolo disainisprindi eelised tiimiga sprindi ees 

Kõige loogilisem soolosprindi pluss tiimisprindiga võrreldes on see, et soolosprindiks ei ole 

tiimi vaja. See tähendab, et lahendada saab ka isiklikke probleeme või väljakutseid. 

Probleemid ei pea olema otseselt seotud mõne toote või teenusega. Erinevatest võimalustest 

täpsemalt uurime järgmistes peatükkides.  

Üks suurimatest soolo disainisprindi eelistest tiimisprindi ees on kiirus. Küsitluse põhjal 

on võimalik soolosprinti läbi viia kiiremini kui viie päevaga. Peamine põhjus on see, et 

otsustamiste ja arutelude peale soolosprindis aega ei lähe ning see võimaldab ülesannetes 

kiiremini edasi liikuda. Aafrika vanasõna on öelnud, et kui tahad jõuda kiiresti, liigu üksinda, 

ent kui tahad jõuda kaugele, siis mine koos tiimiga. See loogika tundub olevat tõsi ka 

disainisprindi puhul. 
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Kolmas suur pluss on paindlikkus. Tööpäevade koormust ning ülesandeid saab vabalt 

ringi liigutada, kui selleks on vajadus. See vajadus võib olla nii välispidine, näiteks mõni 

ootamatu kohustuslik koosolek, kui ka seespidine, näiteks soov mõne varasema päeva 

ülesanne ümber teha. Individuaalne graafik annab võimaluse erinevate ülesannete vahel 

laveerida. 

1.2.2. Tiimi asemel 

Kõige suurem soolosprindi nõrk koht on ainult üks perspektiiv. Ühest vaatevinklist vaadates 

on raske probleemi olemust nii hästi tabada kui tiimiga. Joonis 2 kirjeldab seda muret: 

kollased kujundid joonisel kujutavad keerukat probleemi, mille ümber esimesel juhul 

seisavad tiimiliikmed, kellel kõigil on oma erinev kokkupuude antud probleemiga. Ühisel 

arutamisel saadakse probleemist palju täpsem ja õigem vaade kui üksinda probleemi 

vaadates.  

 
Joonis 2. Disainisprindi probleemi mõistmine tiimiga, üksinda, uurimuse või abiga. 2020 

 

Ühe perspektiivi muret saab leevendada perspektiivi laiendamisega. Küsitluse põhjal on 

üks kõige olulisematest eduka soolosprindi eeldustest sprindieelne uurimus. Hea 

ettevalmistus võib endas hõlmata näiteks kasutajate või teiste osapooltega ühendust võtmist, 

küsitluse tegemist, artiklite lugemist, teemaga seotud videote vaatamist ning kasutajate 

tagasiside lugemist. Lisaks on heaks uurimisallikaks sotsiaalmeedias (nt Facebook, 

LinkedIn, Slack, Reddit) olevad kommuunid. Soolosprindi uuringu jaoks näiteks leidsin ma 

Facebookis kaks suurt disainerite gruppi, kus leidus paar postitust ka soolosprindi kohta.  

See, kas ja mis mahus enne sprinti eeluurimusele aega panustada, sõltub väga disainerist, 

probleemist ja võimalustest. Eeluurimus ei ole kohustuslik ning tegelikult võib väikse 

uurimuse vabalt mahutada ka soolosprindi algusesse. Eeltööks ei ole üldiselt vajadust, kui 
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probleem on isikliku loomusega, kui disainer on juba varasemalt probleemiga tuttav või kui 

muudel põhjustel pole disaineril selleks võimalust või motivatsiooni.  

Teine võimalus perspektiivi laiendada on leida endale mentor, paar tiimikaaslast või 

lihtsalt mõni sõber või kasvõi vanaema, kellega sprindi eel või jooksul veidi mõtteid 

vahetada. Mentori olemasolu on eriti esimese sprindi puhul väga positiivne, sest ikka tuleb 

ette kiireid küsimusi või kahtlusi. Mentor aitab neist takistustest jagu saada ja kiirelt edasi 

liikuda. Küsitluse põhjal on soolosprindi jooksul kõige enam välisabi küsitud kas prototüübi 

jaoks lisamõtete saamiseks või probleemikaardi ja plaani kontrollimiseks (vastavalt 33% ja 

22% vastanutest). Plusspool on siin see, et kui enne sprinti on disainer juba eeluurimuse 

jaoks kellegagi ühendust võtnud, siis on kontakt olemas ja tõenäoliselt võimalik ka sprindi 

ajal veidi tagasisidet saada.  

Oma lõputöö raames korraldatava soolosprindi jaoks otsustasin kombineerida eeltöö ja 

välisabi võimalusi. Peamiseks põhjuseks sel valikul oli see, et ma ei tundnud end 

probleemiga piisavalt tuttav olevat. Eeluurimuse variantidest otsustasin teha UX/UI disaini 

portfoolio küsitluse tööandjale, et tööandja perspektiivi, nõuete ja küsimustega end rohkem 

kurssi viia. Teine küsitluse eesmärk oli selle abil leida endale ka potentsiaalsed portfoolio 

testijad soolosprindiks. Lisaks otsustasin uurida tööpakkumisi, et paremini mõista UX/UI 

disaineri mõistet ja töökohustusi. Väga asjalikuks uurimisallikaks olid ka erinevad 

veebiartiklid ning mõned videod. Lisaks eeltööle oli minu peajuhendaja valik tõeline lotovõit 

tema suurepäraste kogemuste tõttu disainisprindi, UX/UI disaini ning UX/UI disainerite 

värbamise valdkonnas. Põhjaliku uurimuse ning väga hea mentori olemasolu tõttu tundsin 

end soolosprindi eel enesekindlalt.  

1.2.3. Kasutusvõimalused ja eesmärgid 

Käesolev alapeatükk annab põhjalikuma ülevaate sellest, millal soolosprinti läbi viia. 

Küsitluse põhjal teen kokkuvõtte sellest, mis on põhilised põhjused, miks soolosprint ette 

võetakse, ning milliseid probleeme sellega lahendada saab.   

Esmalt tuleb mainida, et soolosprint on ilmselt kõigi jaoks enda mugavusstsoonist välja 

astumine. Eriti juhul, kui disainer ei ole varem sprintimisega kokku puutunud. Esmakordsele 

sprintijale on see täiesti uus töömeetod uute reeglite, tõekspidamiste ja ülesannetega. Seega 

kui tiimiga disainisprindi üheks komponendiks on suur probleem või väljakutse, siis 

soolosprindi läbiviimise otsuse taga peitub hoopis suur motivatsioon ja huvi protsessi vastu 

ning probleem nii oluline ei ole.  
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Kõige sagedasem põhjus soolosprindi läbi viimiseks küsitluse põhjal on uute oskuste 

saamine. UX/UI disaini valdkond on muutumas järjest konkurentsitihedamaks ning silma 

paistmiseks tuleb disaineritel kogu aeg end arendada. Soolosprint on selleks väga hea variant 

kolmel põhjusel: disainisprint on nimekas töömeetod, mida on kasutanud paljud tuntud 

firmad; soolosprindi protsessi läbi viies saab disainer hea kogemuse töömeetodist; sprindi 

läbiviimiseks on vaja kindlat väljundit, mida saab ühildada oma projektidega. Üks 

küsitlusele vastanutest, kes on ka UX/UI tudengite mentor, soovitab oma õpilastel kursuse 

raames soolosprint läbi viia. Väljundiks on projekt, mille tudengid hiljem oma portfooliosse 

saavad lisada. Seega nädalaga saavad tudengid oma portfooliosse nii uue projekti kui ka 

disainisprindi kogemuse – kaks ühes.  

Pooled küsitlusele vastanutest otsustasid individuaalset disainisprinti proovida selleks, et 

enne päris sprindi läbi viimist rohkem kogemust saada. Kui disainer on disainisprindi ühe 

korra juba läbi teinud, annab see palju enesekindlust juurde, kui on aeg tiimi disainisprinti 

proovima veenda ja seda ise ka tiimiga läbi viia.  

Kolmas põhjus soolosprindi ette võtmiseks on oma igapäevatööd efektiivsemaks muuta 

(40% vastanutest). Disainisprindis on palju põnevaid ülesandeid, mida saab edukalt 

sprindikontekstist välja tuua. Üheks selliseks ülesandeks on neljaosaline visandamine, mida 

mina olen korduvalt oma igapäevatöös kasutanud näiteks illustratsioonide, plakatite ja 

rakenduse vaadete visandamiseks. Ülesanne algab ajurünnakuks info kogumisega ning 

ülesande jooksul valmib esialgsetest kritseldustest järk-järgult väljatöötatud lahendus. 

Lisaks põnevatele ülesannetele pakub disainisprint ka erinevaid reegleid efektiivsuse ja 

produktiivsuse suurendamiseks. Üheks selliseks reegliks, mida pärast disainisprinti oma 

igapäevatöösse kaasa võtta, on kõige ajaline planeerimine ehk taimerite või alarmidega 

töötamise raamistamine. Disainisprindi protsessis peitub palju põnevaid ülesandeid ja 

nõuandeid, mille abil saab ka oma igapäevatööd pärast disainisprinti produktiivsemaks ja 

efektiivsemaks muuta.  
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Joonis 3. Millal soovitada soolosprinti. Soolosprindi küsitlus (2020) 

 

Neljas põhjus soolosprindiks on mõni projekt lõpule viia. 50% vastajatest lahendas 

soolosprindi abiga kooli või haridusega seotud projekti, populaarsuselt teisel kohal olid 

kliendiga projekt ning pool-personaalne projekt, kus sprindi väljund on kellelegi teisele, ent 

maksvat kliendi ei ole. Populaarsuselt kolmandal ja neljandal kohal olid vastavalt 

personaalne (30% vastajatest) ning firmasisene projekt (20%). Täpsemalt soovitaksid 

vastajad soolosprinti eelkõige kliendiprojekti kallal töötavale vabakutselisele disainerile, 

iduettevõtte ideega sooloettevõtjale või sõbrale, kes soovib oma hobiprojekti ideed testida 

(vaata ka Joonis 3) Kuid soolosprindi töömeetodit võiksid testida ka näiteks tudeng, kellel 

on suur kooliülesanne käsil, loenguplaani välja töötav õppejõud või ka uue meistriteose 

kallal töötav kunstnik.  

1.2.4. Sprindi kulg 

Soolo disainisprindi suurimaks eeliseks on selle paindlikkus ja kiirus. Küsitlusest ja 

uurimusest järeldus, et ei ole mõtet pakkuda välja ühtset õiget soolosprindi varianti, sest sel 

juhul kaob ära soolosprindi paindlikkus. Selle asemel annab käesolev peatükk ülevaate ja 

pakub välja mõned küsimused ja soovitused, mis aitaks soolosprinti planeerida.  

Laias laastus saab nii disainisprindi kui soolo disainisprindi jagada viieks osaks. Joonis 4 

annab ülevaate nii disainisprindist, selle edasiarendusest kui ka mõnedest küsitlusest välja 

tulnud soolosprindi variantidest. Joonisel on eelmainitud viis osa jaotatud nii: sprindi 
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eesmärk (kollane), visandamine (helekollane), süžeeskeem (hall), prototüübi loomine 

(helesinine), testimine (sinine). Antud joonisel on vaid mõned soolosprindi variandid, 

reaalsuses on erinevaid variante veelgi enam.  

 
Joonis 4. Disainisprindi variantide ajakava. 

 

Küsitluse järgi on kõige populaarsemaks soolosprindi pikkuseks kolm päeva või vähem. 

Küll aga tuleb siinkohal meeles pidada seda, et vaid veidi üle poole vastanutest tegid ka 

kasutajateste. Kohe, kui kasutajatestid ära jätta, lüheneb sprint märkimisväärselt. Vaid iga 

viies vastanu viis sprinti läbi täies mahus ehk viie päevaga, ning kümnendik vastanutest 

sprintis neli päeva, teine kümnendik üle viie päeva. Samas aga mainis päris mitu vastajat, et 

nende päevad ei olnud täispikad. Siinkohal tuleb toonitada, et nii-öelda ühte õiget varianti ei 

ole, vaid sprindi pikkus sõltub väga selle eesmärgist.  

Soolosprindi kiirus tulebki esimesest kolmest disainisprindi osast. Üksinda sprintides on 

võimalik sprindi eesmärgi, visandite ja süžeeskeemi ülesanded kiiremini ära teha kui tiimiga. 

Kui originaalses disainisprindis on nende kolme osa peale ajaliselt määratud kolm päeva, 

siis disainisprint 2.0 on need mahutanud kahe päeva peale ja individuaalselt sprintides on 

võimalik veel kiiremini ülesanded ära teha, keskmiselt ühe päevaga.  

Kõige enam aega nõudvad osad disainisprindis on prototüübi loomine ja testimine. Kui 

üksinda disainisprinti tehes on võimalik eelnevatelt osadelt ajalist eelist saada, siis just 

prototüübi loomine ja testimine võtavad üksinda tehes tõenäoliselt rohkem aega kui koos 
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tiimiga. Just selle tõttu, et tiimiga saab ülesandeid ja koormust jagada. Prototüübi päeval 

näiteks on tiimiliikmetel erinevad rollid ja nii valmib prototüüp kõigi koostööl, testimise 

päeval aga on üks tiimiliige testide läbiviija, sel ajal kui ülejäänud tiim teises ruumis testimist 

pealt vaatab ja märkmeid kirja paneb. Eriti keeruline ongi just testimispäeval üksinda olla, 

sest samal ajal testida ja märkmeid kirja panna on raske.  

Niisiis on soolosprindi planeerimisel kõige lihtsam alustada lõpust ehk kasutajatestimise 

päevast. Disainisprindis soovitatakse läbi teha viis kasutajatesti, milleks kulub täpselt üks 

päev. Minu soovitus on igal juhul kasutajateste teha, sest disainisprindi eesmärk on kiirelt 

probleeme lahendada ja suuri ideid testida. Kasutajatestid on suurepärane viis kiirelt 

tagasisidet saada, et sellest tagasisidest järeldusi teha ning õppida. Küsitlusest tuli välja üks 

põnev statistika: need, kes soolosprindi lõpus oma prototüüpi reaalsete kasutajatega testisid, 

hindasid soolosprindi kogemust palju paremaks kui need, kes teste ei teinud. Järeldus 

siinkohal selline, et kui juba enne sprindi algust võtta suund, et sprindi lõpus on reaalselt 

vaja midagi kasutajatega testida, on kohe panused kõrgemad. Seetõttu on disaineril suurem 

motivatsioon ja tahe rohkem pingutada, mistõttu on tulemused paremad ning ka enda ja 

protsessi rahulolu palju kõrgem. Joonis 5 kujutab väikest juhtnööri kasutajatestide 

planeerimisest. Kui vähegi võimalik, võiks kindlasti kasutajateste teha. Ka sel juhul, kui tegu 

on väga isikliku projektiga – testijateks võivad olla ka sõbrad või perekond.  

 
Joonis 5. Soolosprindi planeerimine I - kasutajatestid. 

 

Teine samm soolosprindi planeerimisel on otsustada prototüübi loomise ajaline pikkus. 

Joonis 6 annab sellest väikse ülevaate. Loogika on siinkohal lihtne: pakun välja, et prototüübi 
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loomise ajaline pikkus sõltub kolmest komponendist. Neist esimene on sprintija varasem 

prototüübi loomise kogemus ehk kui hästi on disainer antud alaga varasemalt kokku 

puutunud. Mida vähem on kokkupuudet näiteks vajaliku tarkvara või metoodikaga, seda 

enam tuleb prototüübi loomiseks aega arvestada. Teiseks komponendiks on idee 

potentsiaalne lihtsus. Mõistan, et täies mahus on idee lihtust või keerukust enne sprinti raske 

hinnata, aga selgitan veidi selle komponendi tagamaad. Sprindis on hästi oluline, et see, mida 

viimasel päeval testida tahetakse, oleks ka reaalselt kasutajal ees või käes. Nagu tuli välja 

ühest lõputöö raames tehtud intervjuust soolosprindi läbi viinud disaineriga, siis kui testi ajal 

paluda kasutajatel midagi ette kujutada, siis on tagasiside palju kesisem kui siis, kui ette 

kujutatav osa on reaalselt prototüübis sees ja kasutajate ees. Kui soolosprinti planeerides on 

vähegi tunne, et idee prototüübiks muutmine võib osutuda keerukaks, siis tasub kindlasti 

prototüübi loomiseks veidi rohkem aega planeerida. Kolmas komponent on viimistluse 

olulisus. Mida olulisem on testimise jaoks viimistluse aste, seda enam tuleb prototüübi 

loomisel viimistlusele aega panustada. Kui viimistlus või detailsus ei ole oluline ja ideed on 

võimalik edukalt testida ka selle lihvimata staadiumis, siis jällegi võib prototüübi loomisele 

vähem aega planeerida. Nende kolme komponendi punktisumma võib olla heaks 

indikaatoriks, mille abil otsustada, kui palju aega soolosprindi planeerimisel prototüübi 

loomisele panustada. Eriti kui tegu on esimese sprindiga, siis võiks prototüübi loomiseks 

planeerida aega väikse varuga.    

 
Joonis 6. Soolosprindi planeerimine II - prototüübi loomine. 
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Ülejäänud kolme osa planeerimine on lihtsam. Selleks jätta üks kuni kaks päeva. Varasem 

disainisprindi kogemus siin väga suurt rolli ei mängi. Pigem on tähtis see, kuidas disainer 

otsustab uurimust läbi viia: kas uurimus on osa sprindist või veedab disainer enne sprinti 

veidi aega, et end teemaga rohkem kokku viia.  

Siiski tuleb planeerimisel arvesse võtta ka seda, et alati ei pruugi kõik minna plaani järgi. 

On hea, kui kondikava on olemas, aga ootamatusteks tuleb alati valmis olla. Seda võin ka 

oma kogemuse põhjal kinnitada, aga sellest lähemalt 3. peatükis.  

1.2.5. Soovitused enne sprinti 

Üks kõige olulisematest soovitustest soolosprindi läbiviijale on end enne sprinti hästi ette 

valmistada. Lisaks eelpool mainitud probleemi eeluurimusele tuleks end paremini kurssi viia 

ka disainisprindi protsessiga. Selleks on erinevaid võimalusi nii videote, veebilehtede kui 

artiklite näol. Üks parimaid variante on kindlasti Jake Knappi raamat „Sprint“, mis annab 

väga lihtsasti mõistetava ja põhjaliku ülevaate kogu protsessist (2016). Näiteks võib iga 

sprindipäeva hommikul või eelneva päeva õhtul lugeda eesoleva päeva ülesanded järk-

järgult läbi. Kui raamatu ostmine või laenutamine ei ole võimalik, siis on lihtsa 

internetiotsinguga samuti võimalik end põhjalikult disainisprindi protsessiga kurssi viia.  

Teiseks väga oluliseks soovituseks on ajakava loomine. Eriti üksinda sprintides nõuab 

ajakavast kinni pidamine väga suurt pingutust. Mis mind väga palju aitas, olid automaatsed 

alarmid, mis andsid märku vastavalt sprindi algusest ja lõpust ning vahepealsetest pausidest. 

Mis puudutab aga täpsemate ülesannete ajalist planeerimist, siis siinkohal on soovitusi 

mitmeid. Osad küsitlusele vastanud soovitavad 100% ülesannetest kinni pidada nui neljaks, 

teised aga soovitavad olla paindlik ning ülesannete vahel vabalt laveerida, kui selleks on 

vajadus. Minu soovitus siinkohal on usaldada disainisprindi protsessi sel moel, et mitte 

ülesandeid vahele jätta, aga samas olla alati valmis ootamatusteks.  

Kuna tiimi pole, siis tuleb olla valmis oma mõtteviisi ja eeldusi küsitlema. See tähendab, 

et tuleb kogu aeg oma mõttes küsida „Miks?“. Ja see on raske ning ressursikulukas mitte 

ainult alustavatele disaineritele, vaid üldse kõigile inimestele.  Inimloomuses on ikka esmalt 

nõustuda – küsitlemine, mitte nõustumine ja argumenteerimine nõuavad rohkem ekstra 

vaeva ja mõttejõudu ning ei ole nii automaatsed. Eriti üksinda sprintides on raske leida 

tasakaalu kiirelt edasi liikumise ning enda küsitlemise vahel.  

Joonis 7 annab täpsema ülevaate soovitustest disainerile soolosprindi edukaks 

läbiviimiseks. Üle poolte küsitlusele vastanutest mainis, et kindlasti tuleks end disainisprindi 



 18 

ajaks segavatest faktoritest eemale viia, olgu need siis emailid, kõned, muud ülesanded või 

sotsiaalmeedia. Soovitatakse veel ka vajalikud sprindimaterjalid enne valmis panna – näiteks 

märkmepaberid, markerid ja tervislikud snäkid – ning väikseid sirutus- ja mõttepause teha.  

 
Joonis 7. Vajalikud eeldused soolosprindi edukaks läbiviimiseks. Soolosprindi küsitlus (2020) 

1.2.6. Sprindi ülesanded 

Disainisprint jaguneb viieks osaks, mis omakorda koosnevad erinevatest ülesannetest. Selles 

peatükis ei käi ma üksipulgi kõiki ülesandeid läbi, sest nende kohta on kättesaadaval  palju 

erinevaid materjale ja kordamine ei ole mõistlik. Küll aga toon ma täpsemalt välja need 

ülesanded, mida tuleb soolosprindi jaoks veidi kohendada.  

Esimene ülesanne, mida tuleb muuta, on Ekspertide nõu ülesanne. Viiepäevases sprindis 

on see ülesanne esimese päeva teises pooles, kus sprinditiimi ette kutsutakse rääkima ja 

arutama erinevaid probleemiga kursis olevaid eksperte eesmärgiga probleemikaart täpselt 

paika saada võimalikult paljude vaatevinklite abil. Nelja-päevases disainisprindi 

edasiarenduses aga hoopis alustatakse sprinti selle ülesandega. Võimalusi soolosprindi jaoks 

kohandamiseks on mitmeid. Esiteks võib kõik peaaegu samaks jätta, ehk võtta selle ülesande 

ajal kas mentori või mõne probleemiga seotud isikuga ühendust ja uurida nende arvamust. 

Järgides neljapäevase disainisprindi eeskuju, saaks selle ülesande nihutada sprindipäeva 

algusesse ning kas samuti kellegagi ühendust võtta, ülesande ajal eeluurimus kokku võtta 
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või kui eeluurimust varem tehtud ei ole, siis on võimalik ka ülesande ajal uurimuseks aega 

panustada. Individuaalses disainisprindis otsustasin oma sprinti antud ülesandega alustada 

ning selle jooksu eeluurimus üle vaadata ja märkmed kirja panna.  

Ka inspiratsiooni osa võib veidi kohendada. Inspiratsiooni (ing. k Lightning Demos) 

ülesande jooksul kannavad kõik tiimiliikmed kahe minuti jooksul ette põnevaid leide teistelt 

sama või hoopis teise tegevusharu toodetelt. Ülesande eesmärk on inspiratsiooni koguda ja 

üksteisega jagada. Selleks ülesandeks saab soolosprindis valmistuda näiteks eeluurimuse 

jooksul, korraldades kasutajate seas küsitluse ning paludes neil küsitluses konkurentide või 

heade näidete soovitusi jagada. Teine võimalus on mentorilt, sõpradelt või kolleegidelt 

näidete linke küsida. Kõige lihtsam alternatiiv on ülesande jooksul lihtsalt ise erinevaid 

variante otsida ning neid läbi käia.  

Visandamise ja otsustamise osa on samuti võimalik veidi kohandada. Tiimiga sprindi 

puhul visandab iga tiimiliige neljaosalise visandamise ülesande (ing. k 4-Step Sketch) 

jooksul ühe läbimõeldud lahenduse. Sellele järgneb otsustusprotsess (ing. k The Sticky 

Decision), kus paljudest erinevatest lahendustest valitakse üks või kaks varianti, millega 

edasi minna. Tiimi võlu siinkohal ongi erinevate variantide rohkus. Soolo disainisprindi 

puhul sõltub projekti kvaliteet ainult disaineri enda tasemest ehk kui kaugele tema mõttekäik 

jookseb. Otsustasin, et enda soolosprindi puhul kasutan siinkohal välisabi. Lisasin UX/UI 

disaini portfoolio küsimustikku küsimuse, kus palusin tööandjal oma mõttesilmas olevat 

ideaalset portfooliot skitseerida ning fail seejärel küsimustikku üles laadida. Minu hüpotees 

oli, et vastajad on võimelised joonistama ning et neil on ka selleks piisavalt aega. Esimese 

kümne vastajaga selgus aga, et keegi pole nõus skitseerima, mistõttu otsustasin selle 

küsimuse küsimustikust ära kustutada. Õppisin, et keeruline on saada rohkem kui enda 

kavandeid, eriti just küsimustiku teel, kus on lisaks ajalisele tegurile veel ka tehniline barjäär 

takistamas. Soolo disainisprindis on üks variant lihtsalt üks visand teha ning otsustamise osa 

vahele jätta. Seda enam, et neljaosaline visandamise ülesanne tegelikult juba hõlmab endas 

mitme erineva vahevariandi loomist. Ent alati on võimalik visandamise staadiumis ka 

ajaliselt rohkem panustada ning neljaosalist visandamise ülesannet mitu korda läbi teha, et 

rohkem erinevaid lahendusi saada.  

Küsimustiku vastamise perioodil juhtus ka väike ettearvamatus. Olin küsimustikku 

lisanud küsimuse, kus palusin tööandjal oma mõttesilmas olevat ideaalset portfooliot 

skitseerida ning fail seejärel küsimustikku üles laadida. Minu soov oli saada tööandjatelt 
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lisapanust disainisprindi visandamise osaks, kus tiimiga sprindi puhul on mitu kavandit. 

Hüpotees oli, et projekti kvaliteet sõltub tiimiga sprindi puhul sellest, kui hea on tiimi 

keskmine tase; individuaalse sprindi puhul oleneb see disaineri tasandist, ehk kui kaugele 

tema mõttekäik jookseb.  

Prototüübi loomise osa võib erinevalt struktureerida. Tiimiga sprindi puhul on igal 

tiimiliikmel selles protsessis eraldi roll, näiteks visuaalide koguja või kirjutaja. 

Individuaalselt sprintides saab samuti järgida rollide lahususe soovitust ehk prototüübi 

protsessi osadeks jagada vastavalt rollidele. Seda varianti soovitas ka küsitlusele vastanud 

UX/UI disaini mentor, kelle tudengid rakendavad kursuse raames individuaalset 

disainisprinti. 

Suurem osa disainisprindi ülesannetest on väga edukalt üksinda teostatavad. Et aga ka 

teistest ülesannetest individuaalses disainisprindis maksimaalset tulemust saada, tuleb neid 

veidi kohandada.  
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2. UX/UI DISAINI PORTFOOLIO ANALÜÜS 

Individuaalse disainisprindi eduka läbiviimise üheks tähtsaimaks eelduseks on hea 

ettevalmistus. Lõputöö raames korraldatava soolosprindi edukus on minu jaoks eriti oluline 

ja seda kahel põhjusel: esiteks on see osa minu lõputööst ning teiseks on disainisprindi tulem 

– UX/UI disaini portfoolio – võtmetähtsusega minu karjääris. Seetõttu oli disainisprinti 

planeerides kristallselge see, et eeluurimus olgu põhjalik.    

Eeluurimuse eesmärk oli end võimalikult täpselt kurssi viia UX/UI disaini portfoolio 

kasutajate ehk tööandjate mõttemaailmaga. Selleks otsustasin täpsemalt uurida, mida 

tööandjad UX/UI disaineris otsivad ning millised on nende kasutusharjumused ehk kuidas 

nad portfooliot värbamisprotsessis üle vaatavad. Selleks uurisin erinevaid UX/UI disaini 

tööpakkumisi, korraldasin tööandjatele küsitluse ning analüüsisin erinevaid artikleid ning 

teiste disainerite portfoolioid.  

Käesolev peatükk annab ülevaate UX/UI disaineri mõistest, erinevate tööpakkujate 

arvamusest antud teemal ning ülevaatliku soovituse konkurentsieelisega UX/UI disaini 

portfoolio loomiseks.  

2.1. UX/UI Disaineri mõiste 

Kogenud UX/UI disaineri Christine Ramirezi sõnul ei ole paljudel alustavatel disaineritel 

tööotsingutel aimugi, mida erinevad UX töönimetused tähendavad (2015). Ja see võib 

tööotsingud kohe eriti raskeks teha. Seega tuleb enne portfoolio loomist disaineril mõista, 

millises rollis oleks ta kõige efektiivsem ning rahulolevam. Käesolev peatükk annab 

ülevaate, kuidas tööandjad tegelikult defineerivad UX/UI disaineri positsiooni.  

UX/UI disaini valdkonnas selgust luua on üsna keeruline kahel põhjusel. Esiteks on see 

valdkond üsna lai ning erinevaid omavahel kattuvaid nimetusi on palju. Teiseks oleneb 

UX/UI disaineri tööülesannete hulk väga oluliselt konkreetsest firmast ja positsioonist.  

2.1.1. UX/UI disaineri alternatiivsed nimetused 

Et asjasse veidigi selgust tuua, tuleb alustada sellest, et UX/UI disaineri töökohustused on 

alati toote disaini protsessiga seotud. Selle protsessi saab aga lahutada viieks eri osaks 

disainmõtlemise printsiipide järgi: empaatia loomine, defineerimine, ideestamine, 

prototüüpimine ja testimine. Joonis 8 illustreerib täpsemalt disainmõtlemise protsessi. Nagu 
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jooniselt näha, ei ole tegu päris lineaarse protsessiga, vaid pigem sujuva liikumisega eri 

faaside vahel.  

 
Joonis 8. Disainmõtlemise viis osa. Stevens, E. (2019) The Key Principles And Steps Of The Design 

Thinking Process 

 

Joonis 9 annab kokkuvõtliku ülevaate erinevatest töönimetustest ning -kohustustest. 

Vertikaalsel teljel on toodud erinevad disaineri töönimetused jämedas kirjas, mille all on ka 

alternatiivsed nimetused. Horisontaalteljel on disainmõtlemise viis faasi ning lisalahter.  

Siiski tuleb silmas pidada, et UX disaini rollide nimetused on kogu aeg pidevas muutumises. 

Tabel on valminud artikli põhjal. (Teo, The Ultimate Guide to Understanding UX Roles and 

Which One You Should Go For, 2020) 
 

 Disainmõtlemise faasid  

 Empaatia 

loomine 

Defineeri-

mine 

Ideesta-

mine 

Proto- 

tüüpimine 

 

Testi-

mine 

Lisa 

UX/UI disainer 

Kasutajakogemuse disainer 

Interaktsiooni disainer 

UX disainer 

 

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 

 

Tootedisainer 

UX disaini juht 

UX disainer 

 

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 

Toote 

roadmap 

Visuaali disainer    ✅   
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UI disainer 

Graafiline disainer 

 

UX uurija 

Kasutajauurija 

Uurija 

 

✅ ✅   ✅ 

 

Toote strateeg 

Loovkirjutaja 

UX kirjutaja 

 

   ✅  

 

UX ükssarv 

UX insener 

 

✅ ✅ ✅ ✅ ✅ 

Frontend 

dev 

Joonis 9. UX/UI disaineri ja alternatiivsete töönimetuste tabel. 

2.1.2. Tööandjate nõuded UX/UI disainerile 

Selleks, et rohkem UX/UI disaineri positsioonile päevavalgust tuua ja tööandjate 

hetkenõuetega paremini kursis olla, analüüsisin UX/UI disaineri tööpakkumisi. Käesolev 

peatükk annab täpsema ülevaate tööpakkujate ootustest.  

Tööpakkumisi otsisin professionaalsest sotsiaalmeedia platvormist LinkedIn. Kuna 

tootedisaineri ja UX/UI disaineri tööülesanded on esmapilgul üsna sarnased, uurisin lisaks 

ka 25 erinevat tootedisaini tööpakkumist. Järgnevalt keskendun pigem UX/UI disaineri 

tööpakkumiste analüüsile, ent alapeatüki lõpus toon välja mõned tähtsamad erinevused 

tootedisaineri ja UX/UI disaineri tööpakkumiste nõuetes. Kriteeriumid tööpakkumistele olid 

järgmised: tööpakkumise nimetuses peab olema UX/UI disainer; tööpakkumine peab olema 

kas eesti või inglise keeles; töö asukohaks kas Euroopa või Põhja-Ameerika. LISA 3. UX/UI 

tööpakkumiste analüüs märksõnade järgiannab täpsema ülevaate kõikidest töökuulutuse 

märksõnadest.  

Põnev tähelepanek UX/UI tööpakkumisi analüüsides oli see, et mõnedes tööpakkumistes 

oli selgelt kopeeritud elemente. Näiteks leidsin kahest tööpakkumisest täpipealt sama 

sõnastusega lause; teisel kahel tööpakkumisel oli tarkvarajärjestus täpselt sama, kusjuures 

programmi Sketch oli märgitud kaks korda. Need paar näidet olid piisavalt erilised, et mulle 

silma jääda, ent tõenäoliselt oli vähem silmatorkavaid sarnasusi veel.  Sarnasuste ilmnemine 
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võib tähendada seda, et firmad ei pruugi tööpakkumiste kirjeldusi ja nõudeid ise nullist 

kirjutada, vaid kopeerivad sobivad osad eelnevatelt tööpakkumistelt. See tekitab omakorda 

küsimuse – kas ehk kusagil internetiavarustes on originaaltööpakkumine, millest 

kopeerimine alguse sai?  

Üldine järeldus tööpakkumistest on see, et otsitakse enamasti kahe- kuni kolmeaastase 

kogemusega tehnilist disainerit, kes oskab tiimiga hästi töötada. Haridus ei ole nii oluline 

kui töökogemus, seega on karjääri mõistes mõistlik UX/UI disaineril võimalikult vara 

tööturule minna ning magistriõpe jätta kas hilisemaks või üldse ära. Üks tähtsatest 

omadustest UX/UI disaineri puhul on tema tehnilised kasutajakogemuse teadmised. Disainer 

peab olema teadlik erinevate platvormide reeglitest ning oskama disainida nii mobiili- kui 

veebirakendusi. Mõned tähtsatest märksõnadest siinkohal on veel ka reageeriv disain (ing. k 

Responsive Design) ning disainitavad. Plussiks tuleb ka see, kui UX/UI disaineril on 

varasem kogemus programmeerimisega. Teine väga oluline omadus on hea tiimitöö 

võimekus. UX/UI disainer peab olema väga hea suhtleja ning oskama töötada nii oma 

tiimiga, arendajatega, tootejuhtidega kui teiste toote huvirühma kuuluvate inimestega (ing. 

k Stakeholders).  

Tootedisaineri võrdlusest UX/UI disaineri tööpakkumistega tuleb välja mitmeid 

erinevusi. Esmalt nõutakse tootedisainerilt üldjoontes palju rohkem varasemat tööalast 

kogemust kui UX/UI disainerilt. Teisalt on tootedisaineril põhirõhk rohkem analüütilisel 

osal just kasutajakogemuse, uurimuse ning tootevisiooni ja üldpildi osas. Lisaks oodatakse 

tootedisainerilt ka varasemat tiimijuhtimise kogemust ja kiiret töötempot.  

2.2. UX/UI disaini portfoolio uurimus 

Käesolev peatükk annab põhjaliku ülevaate UX/UI disaini portfoolio sihtrühmast, 

kriteeriumitest ja näpunäidetest konkurentsivõimelise portfoolio loomiseks.   

2.2.1. Küsimustik tööandjatele 

Et tööandjatelt portfooliote kohta veidi rohkem siseinfot saada, valmistasin ette küsimustiku. 

Küsimustiku sihtrühmaks olid digitaalse disaini agentuurid, tarkvaraettevõtted ja 

loovagentuurid. Eesmärk oli saada vähemalt 20 vastust ning selleks võtsin ühendust 90 

disaineri, värbaja või juhiga. Lisaks oli siinkohal suureks abiks juhendaja Elmo Soomets, 

kes saatis küsitluse ka oma tutvusringkonna professionaalsetele disaineritele ja 

tiimijuhtidele. Kogusin eneselegi ootamatult lausa 24 vastust. Peamiseks firmade 
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otsingukanaliteks olid erinevad veebidisaini auhindade lehed (nt Awwwards ja CSS Design 

Awards), professionaalne sotsiaalmeedia platvorm LinkedIn ning otseloomulikult ka Google 

otsingumootor.  

Tööandjate valimisel pidasin silmas kahte kriteeriumit. Esiteks peab töötajate hulgas 

olema kas UX, UI disainereid või tootedisainereid.  See kindlustab, et väljavalitud firmal on 

eelnev kogemus UX/UI disainerite värbamisel ning seetõttu oskavad nad kaasa rääkida ka 

UX/UI disaini portfooliote teemadel. Teiseks kriteeriumiks oli, et firma enda koduleht peab 

jätma kasutajakogemuse ja kasutajaliidese poolt väga hea mulje. See kriteerium käib eriti 

digitaalse disaini agentuuride kohta. Kodulehe abil hindasin firma professionaalsust ja 

adekvaatsust. 

2.2.2. Portfoolio sihtrühma empaatiakaart 

Disainmõtlemise spetsialist Christina Wodtke on öelnud, et üks suurimaid vigu portfoolio 

loomisel on disainida kasutajakeskse portfoolio asemel hoopis disainerikeskne portfoolio 

(2015). Portfoolio ise on samuti disainiprojekt ning seetõttu peab see olema disainitud 

pidades silmas erinevaid kasutajagruppe, nende spetsiifilisi eesmärke ja sisunõudeid (Fleck, 

2019). 

Et paremini end kasutaja perspektiiviga kurssi viia ning oma kasutajauurimuse 

pidepunktid ühele lehele kokku koondada, otsustasin täita empaatiakaardi (LISA 4). 

Empaatiakaart on lihtsasti mõistetav visuaal, mis annab ülevaate kasutajate käitumisest ning 

hoiakutest, mis aitab oma kasutajat paremini mõista (Brown, 2018). Empaatiakaardi aluseks 

kasutasin visuaalmõtlemise firma XPLANE asutaja Dave Grey loodud põhja Empathy Map 

Canvas (2017).  

2.2.2.1. Kasutajagrupid ning nende eesmärk 

Portfoolio peamisteks kasutajateks on mõistagi tööpakkujad ning potentsiaalsed kliendid. 

Kuna aga antud lõputöö keskendub konkurentsieelisega portfoolio loomisele tööle saamise 

eesmärgil, siis keskendungi pigem tööpakkujatele ning jätan potentsiaalsed kliendid 

tagaplaanile.  

Uurimistöö raames korraldatud UX/UI küsitluse põhjal tööandjatele on peamiseks 

portfooliote läbivaatajateks enamasti kas disainitiimi juht, disainiosakonna juht, firmajuht 

või värbajad (vaata ka LISA 4 punkt 1). Mõnel juhul vaatab terve disainitiim ühiselt 
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portfoolio läbi või koostatakse selleks spetsiaalne värbamistiim. Siinkohal tuleks meeles 

pidada ka seda, et värbajal ei pruugi üldse olla varasemat disainikogemust.  

Üldine eesmärk (vaata ka LISA 4 punkt 2) on kõigil tööpakkujatel sama: leida uus UX/UI 

disainer tiimi. Tähtis on mõista, miks üldse firmal uut UX/UI disainerit vaja on. Ükski firma 

ei palka põhjuseta, sest värbamine on väga kulukas (Zivkovic, 2018). Niisiis võib uue 

disaineri värbamise põhjuseks olla näiteks ressursipuudus (firma kasvab, keegi lahkus 

kohalt) või soov tiimi dünaamikat parandada. Eesmärgi täitmise edukus – kas disainitiimi 

sünergia muutus positiivselt ning kas disaineri töö tõi oodatud kasumit – selgub sel juhul 

mitu kuud hiljem. Kui aga vaadelda värbamisprotsessi veidi kitsamalt, siis tööandja 

lühiajalisem eesmärk on läbi vaadata töökandidaatide portfooliod, et selgitada nende sobivus 

rollile (ning lubada järgmisesse vooru). Ja seda võimalikult kiirelt ja efektiivselt, sest 

kandidaate võib olla mitusada. 

Enamasti peab kasutaja portfoolio läbi vaatamiseks oma päevas eraldi aega leidma ning 

oma tavakeskkonnast välja tulema, kui kasutajate näol pole just tegu värbajaga (vaata ka 

LISA 4 punkt 7). Seega võib kasutaja jaoks olla tüütu see, kui näiteks portfooliost ei ole 

võimalik kiirelt ja efektiivselt vajalikku infot üles leida, või kui projektides pole selget 

ülevaadet disaineri kogemuse, panuse või ülesannete osas.  

2.2.2.2. Mida kasutajad näevad, ütlevad, kuulevad 

Igal kasutajal on oma taustainfo, mis portfoolio analüüsimist mõjutab (vaata ka LISA 4 

punkt 3). Kasutaja näeb enda ees kandidaadi portfooliot, nõudeid kandidaadile, firma 

konteksti ning teiste kandidaatide portfoolioid. Eriti praeguses keerulises majanduslikus 

olukorras (2020. aasta kevad) on „turul“ väga palju häid kandidaate ja nõrgemad kergelt 

löögile ei pääse. Lisaks eelmainitule käivad kasutaja tausta alla ka tema enda kogemused ja 

huvid, mis võivad, aga ei pruugi olla disainiga seotud. Tänases disainimaailmas on väga 

lihtne kätt disainitrendide pulsil hoida, sest erinevaid platvorme parimate disainerite 

tegemistega kursis olemiseks on väga palju – Instagram, Facebook, Twitter, Dribbble, 

Behance, Youtube, Medium, Spotify jne.  

Johann Wolfgang von Goethe on öelnud, et igaüks kuuleb vaid seda, mida ta mõistab. 

Seetõttu on oluline, et disainer räägiks kasutajaga sama keelt. See tähendab täpsemalt seda, 

et disainer peaks portfoolios (ja hiljem ka intervjuul) kasutama ka äri, toote või turundusega 

seotud mõisteid ja märksõnu (UX Design - How To Get Your First Job!, 2019).  
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Inimese mälul on palju teadaolevaid tendentse, sealhulgas kalduvus mäletada paremini 

silmapaistvaid ilminguid. Seega on loogiline, et kui kasutaja portfoolio analüüsi oma tiimile 

esitab, ei koosne see mitte keskmisest hallist massist, vaid äärmustest – suurimatest 

plussidest ning miinustest (vaata ka LISA 4 punkt 4). UX/UI portfoolio küsitluse põhjal on 

portfoolio puhul eriti tähtis väga hea kasutajakogemus (täpsemalt portfoolio üldmuljest 

peatükis 2.2.4).  

Kasutajale on oluline ka oma tiimikaaslaste arvamused ja soovitused (vaata ka LISA 4 

punkt 6). UX/UI portfoolio küsitlust analüüsides tuli välja, et üldiselt ei analüüsi ühte 

portfooliot ainult üks kasutaja. Kaks pead on ikka kaks pead ning mis ühel märkamata jääb, 

see jääb teistele silma. Küsitlusest mainis üks agentuur, et neil soovitavad ka tiimiliikmed 

potentsiaalseid disainikandidaate, kes neile silma on jäänud. Selle tõttu on eriti algajal 

disaineril väga oluline disainikogukonnas aktiivselt oma tutvusringkonda kasvatada.  Paar 

head võimalust selleks on käia aktiivselt disainiüritustel, olla vabatahtlik 

disainikonverentsidel ning pakkuda end välja vabatahtlikuna mõnda töötuba andma (UX 

Design - How To Get Your First Job!, 2019).  

2.2.2.3. Kasutusharjumused ja trendid 

Käesolev alapeatükk annab ülevaate sellest, kui kaua kasutaja portfooliot vaatab, millal ta 

portfooliot vaatab ning mis osadele ta portfoolios keskendub.  

Portfoolio läbivaatamisele eelneb või ka sellega kaasneb disaineri tausta kontroll 

(värbamisprotsessist täpsemalt peatükis 2.2.3). Võimalikeks otsingukanaliteks on Google, 

LinkedIn, Behance, Dribbble, Instagram ja Facebook.  

Küsitluse põhjal on vaatab 86% tööandjatest UX/UI portfooliot maksimum 15 minutit. 

Nendest omakorda pooled veedavad ühte portfooliot analüüsides aega vaid alla viie minuti. 

Seetõttu on eriti oluline, et vaatajal oleks kohe esimeste sekundite jooksul selge, kelle 

portfoolioga tegu on ning mis disainerit iseloomustab (Stevens, 2020). Joonis 10 annab 

täpsema ülevaate küsitluse põhjal selgunud keskmisest portfoolio läbivaatamise ajast. See 

põgus ajavahemik tähendab, et portfoolio peab olema väga hästi üles ehitatud. Kui kasutaja 

ei leia talle vajalikku infot esimese ülevaatamise käigus, siis liigub ta lihtsalt edasi järgmise 

portfoolio juurde.   
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Joonis 10. Keskmine portfoolio läbivaatamise aeg. UX/UI portfoolio küsitlus tööandjale (2020). 
 

Teine põnev teema on aga portfoolio vaatamise aeg ja koht päevas. Christina Wodtke, 

disainmõtlemise spetsialist ja lektor, on öelnud, et personalijuht värbab viie minuti kaupa 

koosolekute vahel või mõnel juhul ka teiste koosolekute ajal (2015). Küsitlus peegeldas veidi 

Wodtke öeldut, ent mitte täies mahus. Vaid veidi üle neljandiku vastajatest vaatavad 

portfooliot koosolekute vahel. Ülejäänud neljandik leiab selleks tööpäeva ajal kindla 

ajavahemiku, kusjuures mõned vastajad tõid ka välja, et neil on värbamiseks spetsiifilised 

päevad või koosolekud. 13% vastajatest aga vaatavad enamasti kandidaatide portfoolioid 

pärast tööpäeva või töövälisel ajal. Disaineri jaoks tähendab see kokkuvõtlikult, et üldiselt 

ei süvene kasutaja 100% eesolevasse portfooliosse, ta ei loe kõike järjest otsast lõpuni läbi. 

Tema tähelepanu võib olla häiritud ning portfoolio üldmulje tekib seega talle silma jäänud 

erinevatest märksõnadest ja visuaalidest, mitte aga terviklikult tervest sisust.  

Tähtsaimad sektsioonid, mida kasutaja portfoolios analüüsib, on varasemad projektid, 

töökogemus ning tutvustus (täpsemalt portfoolio osadest peatükis 2.2.5). Analüüs on vajalik 

selleks, et välja selgitada, kas antud disainer vastab etteantud kriteeriumitele, kas ta sobib 

antud firmasse ning kas kasutajal oleks temaga tore koos töötada. Tähtis on siinkohal välja 

tuua, et haridus ja oskused ei ole nii tähtsad, sest need on kõik õpitavad. Disainiagentuuri 

AJ&Smart sõnul alahinnatakse värbaja töös seda, kui raske on tegelikult leida häid inimesi, 

kes oleksid väga head suhtlejad, oskaksid hästi tiimi koos töötama panna ning kelle 

tööprotsess oleks hästi läbi mõeldud (UX Design - How To Get Your First Job!, 2019).  
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2.2.3. Portfoolio roll värbamisprotsessis 

Portfoolio läbivaatamine on üks olulisemaid osasid värbamisprotsessis, sest see on UX/UI 

küsitluse järgi enamasti üks esimesi proovikive. Analüüsisin küsitluse vastuste põhjal 

värbamisprotsessi põhjalikumalt ning järgnevalt toon protsessist ka kiire ülevaate.  

Värbamisprotsessi illustreeriv Joonis 11 kujutab põgusalt erinevaid protsessi variante, 

voore ning nende nõudmisi ja sagedust. Lineaarteljel on kujutatud kõiki võimalikke protsessi 

osi: eelvoor, I, II, III ja IV voor, lisa ning tööpakkumine. Nooled näitavad varieerumisi 

järjestuses, sealjuures mustaga on kujutatud kõige sagedasem järjestus. Iga vooru all olevad 

märksõnad selgitavad vooru sisu ning märksõnade tausta värvus on sageduse indikaator – 

mida tumedam taust, seda sagedamini esines antud märksõna värbamisprotsessi kirjeldustes.  

 
Joonis 11. Värbamisprotsess UX/UI disaineri töökohale. UX/UI portfoolio küsitluse põhjal (2020). 
 

Mõnel juhul võib esimesele voorule kas eelneda või sellega paralleelselt toimuda 

eeluurimine.  Siinkohal tõid küsitlusele vastajad välja näiteks teistelt disaineritelt või 

disainitiimilt kandidaadisoovituste küsimist, LinkedIn platvormil potentsiaalse kandidaadi 

profiili skaneerimist ning kandidaadi nime guugeldamist. Seega tuleb tööpakkujatele 

positiivselt silma jäämiseks disainikogukonnas aktiivsust üles näidata. Disainiagentuur 

AJ&Smart on soovitanud eriti algajatel disaineritel juba enne kandideerimist potentsiaalsele 

tööpakkujale erinevatel viisidel lisaväärtust tuua: näiteks olla ülikasulik vabatahtlik firma 

korraldatavatel avatud üritustel; tutvustada omavahel firma töötajat ja mõnda välist disainerit 

või spetsialisti; või leida võimalusi firma tõhususe parandamiseks ning parandused ise ellu 

viia (Courtney, 2020). Disaineri sotsiaalmeedia kontode analüüsimine võib toimuda ka 

portfoolio läbi vaatamise ajal. Seega tasub kandideerival disaineril end guugeldada ning 

erinevad sotsiaalmeedia kontod kriitilise pilguga üle käia.  

Küsitluse järgi aga esimesest voorust edasi saamiseks ainult portfooliost mõnikord ei 

piisa. Disainerilt võidakse lisaks portfooliole paluda ka CV-d või resümeed (üle poolte 

juhtudest), mõnele lisaküsimusele vastamist (alla 25% juhtudest) või motivatsiooni- või 

kaaskirja (alla 15% juhtudest). Lisaküsimuste eesmärk siinkohal oli nii välja selgitada 
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disaineri motivatsioon antud töökohale kandideerimiseks kui ka saada kinnitust, et vajalikud 

oskused ja iseloomuomadused on disaineril olemas.  

Kui portfooliovoor on edukalt seljatatud, järgneb küsitluse põhjal peaaegu alati vähemalt 

üks intervjuuvoor, testülesanne ning järgnevad intervjuuvoorud või kohtumised tiimiga.  

Intervjuuvooru eesmärk on välja selgitada disaineri sobivus tiimi ja konkreetsele töökohale. 

Intervjuu käigus käiakse koos läbi portfoolio, arutatakse motivatsioone, disaineri iseloomu, 

tööstiili ning ka karjääri eesmärke. Testülesande eesmärk on täpsemalt valideerida 

kandidaadi taset ning tema probleemi lahendamise protsessi. Pärast testülesannet on üldiselt 

järgmine intervjuuvoor testülesande esitlemiseks. Kui esitlus läheb hästi, võib sellele 

järgneda veel mõni kohtumine tiimiga või erinevate osapooltega.  

Kaks küsitlusele vastanud tõid välja ka, et nende jaoks on suur pluss, kui enne päris 

tööpakkumise tegemist saab disainer firmas töötada kas prooviajal või vabakutselisena. See 

annab väikse puhvri ja lisavõimaluse välja selgitada, kas iseloomud, tööprotsessid, 

ülesanded ja kõik muu klapib. Üks vastanutest mainis, et neil on pärast esimest kuud tiimis 

hääletus, kas disainer sobib tiimi ja saab positsioonil jätkata või mitte.  

2.2.4. Portfoolio üldmulje 

Kuna kasutaja veedab portfooliot läbi vaadates üsna vähe aega, on portfoolio esma- ning 

üldmulje väga tähtsad. Üldiselt on kasutajal lisaks ühele portfooliole veel mitu portfooliot 

läbi käia (ühele positsioonile võib kandideerida mõnikümmend kuni mitusada disainerit, 

olenevalt positsioonist ning firmast). Ja kui mulje on halb või kesine, siis liigub kasutaja 

lihtsalt järgmise portfoolio juurde ning antud portfoolio potsatab nimekirja lõppu.  

Tähtis nüanss on ka portfoolio formaat. Eelise saavad kindlasti oma domeeniga portfoolio 

veebilehed, sest siinkohal on disainer rohkem vaeva näinud, et portfoolio püsti panna. 

Üldiselt aktsepteerivad küsitluse põhjal tööandjad ka erinevatel platvormidel üles ehitatud 

portfooliot, näiteks Dribbble või Behance. Nende miinuseks tõid kasutajad välja, et üldiselt 

keskendutakse seal liialt palju lõppvisuaalidele ning protsessi osa on puudulik. Kui muud 

varianti ei ole, siis sobivad ka PDF-i fail või Instagrami portfoolio.  

Lõputöö raames korraldatud UX/UI küsitluses uurisin täpsemalt tööandjate käest, mis 

sõnadega iseloomustaksid nemad ideaalset portfooliot. Joonis 12 annab ülevaate tööandjate 

meelest ideaalset portfooliot iseloomustavad märksõnadest, kus taustavärvi erksus näitab 

märksõna ilmumise sagedust. 
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Innovaator Jason Cranford Teague on öelnud, et vähem kui sekundiga on kasutajal selge, 

kas talle meeldib kogetav või mitte, ning just nii kaua ongi disaineril aega kasutaja 

tähelepanu püüdmiseks (2016). Selle sekundi jooksul üldiselt kasutaja veel 

kasutajakogemuseni ei jõua, küll aga on kasutajaliidesel siinkohal võimalus särada. 

Portfoolio kasutajaliides peab olema visuaalselt väga hea, et näidata disaineri 

professionaalsust, ning eriline, et teiste portfooliote hulgast silma jääda. Mõned põnevad 

märksõnad küsimustikust ideaalse portfoolio kohta on terviklikkus, interaktiivsus, trendikus 

ning see, et portfoolio ei tohiks olla üle disainitud.  

 
Joonis 12. Ideaalset UX/UI disaini portfooliot kirjeldavad märksõnad. UX/UI disaini küsitlus tööandjale 

(2020). 
 

Ideaalset portfooliot iseloomustab eelkõige väga hea kasutajakogemus. Kõige enam 

populaarseid märksõnu UX/UI küsitluse järgi on just kasutajakogemuse kategoorias, 

seetõttu tuleb disaineril konkurentsieelisega portfooliot luues eriti rõhku panna just 

läbimõeldud kasutajakogemusele. Seda enam, et tegu on ju kasutajaliidese ja 

kasutajakogemuse disaineriga. Lugu, mida disainer tööandjale portfoolioga edasi anda 

tahab, peab olema selgelt presenteeritud ja fokusseeritud, lihtne, ent kaasahaarav. Väga hea 

kasutajakogemus algab kasutaja mõistmisest ning portfoolio eesmärk on tekitada kasutajas 

piisavalt suur huvi, et värbamisprotsessis portfooliovoorust edasi pääseda. 41% UX/UI 

portfoolio küsitlusele vastanutest mainis, et üks suurimatest vigadest portfooliotes on see, et 

vajalikku infot on raske üles leida. See võib märku anda kolmest probleemist: kehv 

navigatsiooni loogika, kesine info paigutus lehtedel või info vähesus.  
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Sama oluline kui välimus on ka sisu. Võiks ju loota, et kasutaja loeb terve portfoolio lehe 

läbi, ent UX eksperdi Steve Krugi sõnul kasutaja (hea õnne korral) vaatab veidi igat lehte, 

skänneerib natuke teksti, ning klikib esimesele lingile, mis nende tähelepanu äratab või mis 

kasvõi ähmaselt meenutab seda, mida nad tegelikult otsivad (2014). Üldiselt veedab kasutaja 

lehel kõige rohkem 15 minutit ning selle vähese ajaga on tal vaja teada, kas kandidaat on 

asjalik. See tähendab, et kas sisu visuaalide ja teksti näol peegeldab kirja pandud kogemust. 

Küsitluse järgi on siinkohal tähtsateks märksõnadeks informatiivsus, õige detailirohkus ning 

kokkuvõtlikkus. Kasutajatel pole aega, et iga projekti kohta kõik detailid läbi lugeda, seega 

ei tasu neid sisurohkusega üle koormata. Üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna. Küll aga on 

siinkohal tähtis leida tasakaal. 37% küsitlusele vastanutest mainis, et üheks suurimaks 

probleemiks portfooliotes on just infovähesus projektide kirjeldustes. Järelikult tasub 

disaineril eriti just projektide sisu mitu korda läbi mõelda ning keskenduda pigem piltidele 

kui tekstile.   

 
Joonis 13. Sagedasemad vead UX/UI disaini portfooliotes. UX/UI disaini portfoolio küsitlus tööandjale 

(2020) 
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Populaarsuselt teine kõige sagedasem viga UX/UI portfooliotes on tööandjate sõnul 

fookuse puudumine. Heaks nipiks on portfoolios selgelt välja tuua kolm lihtsat tugevust, 

iseloomujoont või oskust, mida disainer endas tähtsaks peab ning firmale väärtusena 

pakkuda saaks: näiteks mõni töötuba, mida tiimikaaslastega läbi viia saaks, tööprotsess, 

mida oma töös rakendad või tööriist, millesse usud (UX Design - How To Get Your First 

Job!, 2019).  

Ideaalset portfooliot iseloomustab tööandjate sõnul ka professionaalne tase, mis 

peegeldub eelkõige tugevates projektides. Täpsemalt projektide kohta järgmises peatükis. 

Küll aga tuleb välja tuua siin see, et viiest kõige sagedamini esinevast veast portfoolios on 

seotud projektidega: pole piisavalt „päris“ projekte (ainult nt kooliprojektid), projektid on 

erinevatel tasemetel või pole neis piisavalt informatsiooni välja toodud. Seega tuleb kõrge 

taseme tagamiseks keskenduda kõige tugevamatele pärlitele, mis ideaalis on ka päriselt 

„laivi läinud“ projektid.  

2.2.5. Portfoolio osad 

UX/UI disaini portfoolio küsitluses uurisin tööandjatelt, millised osad peaksid kindlasti 

olemas olema ühes ideaalses portfoolios. Käesolev peatükk peatub ükshaaval kõikidel 

portfoolio osadel ning süveneb ka detailidesse.    

2.2.5.1. Tutvustus (ing. k Intro) 

Kellegagi esimest korda tutvudes alati esmalt tervitatakse ning seejärel saadakse tuttavaks. 

Väike tervitus ja tutvustus mõjub positiivselt ka portfoolios. Esimeste sekundite jooksul 

peaks kasutajatel selge olema, kes disainer on ning mida ta tähtsaks peab (Stevens, 2020). 

Hea tutvustus on silmapaistev, informatiivne ning näitab disaineri iseloomu.   

Mis puudutab aga tutvustuse sisu, siis Austin Kleon on oma raamatus „Show your work!“ 

öelnud väga tabavalt: „Kõigile inimestele meeldib mõelda, et me oleme keerulisemad kui 

lihtsalt üks kahelauseline kirjeldus, aga just kahelauseline kirjeldus on tavaliselt see, mida 

maailm meilt ootab“ (Kleon, 2014). See lühike, ent mõjuv kirjeldus on eelkõige huvitekitaja, 

ning kui kasutaja soovib disaineri kohta täpsemalt teada, siis selle jaoks on eraldi leht või 

sektsioon. Joonis 14 annab ülevaate mõnest toredast tutvustuse inspiratsiooninäitest.  
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Joonis 14. Portfoolio näited. Tutvustuse osa. 

 

2.2.5.2. Leht või sektsioon disainerist (ing. k About page) 

Portfooliosüsteemi firma Semplice kaasasutaja Tobias van Schneider on öelnud, et tema 

aastatepikkuse kogemuse põhjal on kõige tähtsam ja kõige vaadatavam lehekülg portfoolios 

leht disainerist. Projektid on loomulikult olulised, ent disaineri iseloom on Tobiase sõnul 

just see, mis portfoolio ühtseks tervikuks liidab. (2017) Leht disainerist näitab kasutajale, 

kes on projektide taga, ning nagu varasemalt juba öeldud, siis disaineri iseloom on tööandja 

jaoks võtmetähtsusega. Leht disainerist annab kasutajale väikse eelvaate, kuidas antud 

disainer võiks tiimi dünaamikasse sobituda.  

Küsitluse järgi on kõige tähtsam info kasutaja jaoks disaineri töökogemus, seejärel 

kontaktandmed ning oskused. Joonis 15 annab täpsema ülevaate sellest, millised portfoolio 

osad peaksid tööandja meelest kindlasti olema ideaalses portfoolios. Disainmõtlemise 

spetsialist Christina Wodtke on soovitanud kohe lehe algusesse lisada oma tööroll ning 

oskused, sest see aitab värbajal lihtsalt ja kiirelt valideerida disaineri sobivuse kohale (2015).  
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Joonis 15. Ideaalse portfoolio osad. UX/UI disaini portfoolio küsitlus tööandjatele (2020) 

 

Üks põnev leid küsitlusest on ka see, et iga kolmas vastaja mainis, et ideaalses portfoolios 

on soovitusi varasematelt tööandjatelt (ing. k Referees / testimonials). Teiste mõtted ja 

käitumine mõjutab kasutajat väga, eriti aga siis, kui ta on ebakindel (Weinschenk, 2011). 

Disaini ja kasutajakogemuse psühholoog Susan Weinschenk on soovituste kohta öelnud veel 

ka nii: “Mida rohkem infot on soovituse andja kohta kirjas, seda mõjukam see soovitus on“. 

Seega tasub kindlasti välja otsida oma eelnevad juhendajad, töö- ja tiimikaaslased, et neilt 

paar soovitussõna portfooliosse saada.  

Teine huvitav avastus küsitlusest on see, et haridus ei mängi eriti rolli. Vähem kui 

kolmandik küsitlusele vastanutest leiab, et ideaalses portfoolios on haridustee märgitud. 

Veelgi enam – haridus on samal pulgal põnevate faktidega (ing. k Fun facts).  

Pilt disainerist on küsitluse järgi nimekirja lõpus, ent siiski soovib iga 5. vastaja ideaalses 

portfoolios disaineri pilti näha. Kui aga vaadata erinevaid väga professionaalseid 

portfoolioid, siis üldiselt on igas portfoolios ka pilt disainerist. Loogiline järeldus siinkohal 

on see, et pilt ei ole kohustuslik, küll aga soovituslik.  

2.2.5.3. Projektid (ink. k Case Studies) 

Kõige mahlakam ja sisukam osa portfoolios on kindlasti projektide osa. Projektide tase on 

heaks indikaatoriks, kas disaineri kirja pandud oskuste list on ka reaalsete tegude poolt 

kinnitatud. Ehk kas disainer oskab ka reaalselt seda, mida ta väidab end oskavat? Projektide 

olulisust näitab ka küsitluses tööandjate vastus ideaalse projekti osade kohta – projektid 

(ning disaineri nimi) on esimesel kohal. 
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Tööandjad tahavad näha tugevaid ja reaalseid projekte. Küsimustiku põhjal on kõige 

tihedamini esinev viga portfoolios just „päris“ projektide vähesus. Hüpoteetilised projektid, 

huvi- või kooliprojektid on kõik väga toredad, ent hoopis teine kaal on sellisel projektil, mis 

on jõudnud kas rakenduse või veebilehe näol päris kasutajateni. Teine tihedalt esinev viga 

on erinevatel tasemetel olevad projektid. Kuna projektid on üldiselt mahukad ning kuna 

kasutaja nagunii ilmselt ei jõua kõike läbi käia, on siinkohal mõistlik oma energia 

keskenduda vaid kolmele kuni viiele projektile. Projektide eesmärk on kasutajale 

võimalikult palju muljet avaldada ning see tähendab, et portfooliost välja tuleks jätta kõik 

need projektid, mis ei näita disaineri võimeid parimas valguses (Engstrom, 2019). Seega 

tuleks alustajal UX/UI disaineril kindlasti veidi rohkem panustada, et portfooliosse lisaks 

kooliprojektidele ka midagi põnevamat lisada: kui disaineril endal veel otseselt kliente ei 

ole, siis on väga heaks võimaluseks osaleda erinevatel häkatonidel või võtta ise mõni projekt 

käsile näiteks soolosprindi raames (sellest võimalusest täpsemalt peatükis 1.2).  

Kui aga projekte on palju ja tahaks kasutajale ikkagi rohkem näidata, siis on alternatiivne 

variant jagada projektid kaheks: esiletõstetud projektid (paar-kolm kõige paremat projekti) 

ning nende all ülejäänud projektid, mis on ka toredad, ent mitte nii olulised. Sel juhul aga 

tuleb tähelepanu pöörata, et kõikide projektide pisipildid üldvaates oleksid samal tasemel. 

Tööandjate eelistused siinkohal varieeruvad: kasutajatestide põhjal soovivad mõned näha 

kuni kolme projekti, sest rohkem nad nagunii läbi vaadata ei jõuaks; teised jällegi eelistaks, 

et projektide hulk vastaks disaineri kogemusele ehk suurema kogemusega disaineril peaks 

olema rohkem projekte. 

Enne kui jõuame projektide detailsema sisuni, on mõistlik läbi käia ka projektide 

üldvaade. Enamasti asub projektide üldvaade kohe portfoolio esilehel tutvustuse all, ent 

mõned on üldvaate paigutanud ka eraldi lehele. Üldvaate eesmärk on alati meelitada õiged 

inimesed neile huvipakkuva projekti juurde, et maksimeerida võimalust, et tööandja avastab 

disaineri potentsiaalse sobivuse töökohale (Jin, 2019). Selleks peaks üldvaates olema iga 

projekti kohta piisavalt infot, et nende seast oleks võimalik teha teadlik valik, millist projekti 

lähemalt uurida. Joonis 16 toob välja mõned paremad näited projekti üldvaadetest. 

Infokillud, mida üldvaates erinevad disaineri kuvanud on, on järgmised: pilt (disainist või 

firma logost, eesmärk pilku püüda), projekti nimi (üldiselt tellija nimi), ühelauseline 
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kirjeldus (üldiselt kirjeldav, põnevust tekitav), märksõnad (disainitöö tüüp, tehnoloogiad). 

 
Joonis 16. Portfoolio näited. Projekti üldvaade. 

 

Projektide sisu osas on päris palju erinevaid strateegiaid ja nõuandeid. Mõnel juhul 

soovitatakse keskenduda oma tööprotsessile (Lee, 2017), teiste sõnul on protsessile rõhu 

panek aja raiskamine, sest kõigilt disaineritelt oodatakse neid oskusi (Engstrom, 2019). 

Disainisprindi kasutajatestidest tuli välja, et kasutajad eelistavad näha siiski protsessi või 

töömeetodi märksõnu listi kujul. Protsessi olemasolul on värbajatele tähtis, sest see 

võimaldab tulevikus paremini hinnata disainiprojekti ajalist kestust.   

Üheks põnevaks nõuandeks, mis ka küsitlusest selgus, on jutustada oma projekti kulgu 

kui lugu. Lugu koosneb algusest (disaini väljakutse, probleem), keskosast (takistused, 

kordaminekud ja kaotused teekonnal) ning lõpust (disainilahendus, meetrikad ning 

õppepunktid).  

Iga projekt peaks algama lühikese ülevaatega, sest väga suure tõenäosusega ei ole 

kasutajal aega portfoolio kõiki projekte üksipulgi läbi lugeda. Küsitlusest tuli välja, et üks 
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olulisemaid nüansse lühikokkuvõttes on disaineri roll: värbaja ei saa adekvaatselt hinnata 

disaineri taset, kui tiimitöö puhul ei ole disaineri panus märgitud. Ülevaates võiks olla 

kajastatud järgmine info: ajaline kestus, tiimikaaslased, projekti eesmärk, tulem, meetodid, 

lingid (Lee, 2017).  

Küsitluse põhjal on tööandjate jaoks põnev ka see, mis projektides ei õnnestunud. 

Täpsemalt – mis olid suurimad raskused ning mis on lõpplahenduse miinused (Courtney, 

2020). Disainiprotsessis ei lähe kõik alati perfektselt ja plaani järgi. Eriti algaja disainerina 

on oluline olla aus oma miinuste osas ning näidata tööandjale, et kuigi disainer veel kõike ei 

tea, on tal suur potentsiaal ning tahe õppida ja areneda.  

Projekti sisu peaks olema hästi liigendatud. Kellelegi ei meeldi lugeda pikka liigendamata 

teksti, ning lisaks on selline tekst halva kasutajakogemuse näide, mis portfooliole 

miinuspunkte võib anda. Pealkirjad, väljatõsted ja nimekirjad parandavad nii loetavust kui 

tekstist arusaamist. Üks väike väljatõste võib olla see, mis kasutaja tähelepanu äratab ning 

suunab ta edasi lugema. Disainisprindi kasutajatestidest tuli aga välja, et projekti sisu osas 

tuleb keskenduda rohkem visuaalidele kui tekstile.  

2.2.6. Konkurentsieelisega portfoolio  

Kes iganes kandidaadi UX/UI portfooliot vaatab, tõenäoliselt on tal lisaks sellele ühele 

vaadata veel mitmeid konkurentide portfoolioid. Siinkohal on tähtis silma paista. Käesolev 

peatükk uuribki täpsemalt, kuidas saavutada konkurentsieelist.  

Enne kui süvitsi detailidesse ja soovitustesse laskuda, tuleb kindlasti mainida, et 

konkurentsieelis saab alguse disaineri enda tugevustest ja eripärast. Erinevad edukad 

portfooliod paistavad silma just mõnel endale omasel viisil: mõnel on väga kvaliteetsed 

projektid, teisel detailsed protsessid ja sügavad mõtted, kolmas näiteks kasutab kauneid 

illustratsioone kasutaja vajaduste ja disainilahenduste edasi andmiseks (Jin, 2019). Ühte ja 

ühist kuldset võtmekest, mis portfoolio automaatselt kenaks teeb, ei leidu. Ja kui leiduks, 

siis ei oleks ju oma portfoolio loomine nii põnev. Küll aga annab käesolev peatükk paar 

nõuannet, mille seast saab ehk miskit kõrva taha panna.  

Üks võimalus silma jääda ning ka kasutajakogemuse poolt plusspunkte saada, on 

portfooliosse lisada video. Ka küsitluse järgi oli video kõige populaarsem vastus (vaata ka 

Joonis 17). Videomaterjali võib kasutada mitmel eesmärgil – näiteks projekti alguses 

lõpplahenduse interaktsioonide näitamiseks või ka disaineri tutvustusvideona.  
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Joonis 17. Kirss tordil. UX/UI portfoolio küsitlus tööandjale (2020) 

 

Veel üks märkimisväärne konkurentsieelis on humoorikus. Mõjutades kasutaja tuju, on 

võimalik tema otsustusprotsessi suunata (Weinschenk, 2011). Kui portfoolio suudab 

kasutaja naeratama või lausa naerma panna, siis tänu sellele positiivsele emotsioonile hindab 

kasutaja ka portfooliot kõrgemalt.  

Plusspunkte võivad portfooliole tuua ka animatsioonid. Kõige lihtsamad lahendused on 

erinevad animeeritud elemendid kasutajaliideses, näiteks dünaamiline kerimine (ka 

horisontaalne kerimine), mängulised kursorid, hover-efektid, ja 3D või kerimise efektid (ka 

ing. k parallax effect) („How to Make Website More Interactive in 13 Steps“, s.a.). 

Illustraator Alice Lee on oma portfoolios väga kavalalt kasutanud 3D hover efekti, kus 

hiirega esilehe illustratsioonil ringi liikudes erinevad tähtede kihid liiguvad üksteise suhtes, 

tekitades kolmemõõtmelise tunde (Joonis 18).  

 
Joonis 18. Interaktiivse portfoolio näide. Alice Lee portfoolio (14.03.2020 

 



 40 

Teiste portfooliote hulgast saab silma paista ka interaktiivsusega. Kõige klassikalisem 

variant siinkohal on näiteks lisada projekti vaatele oma rakenduse prototüüp, mida kasutaja 

saab ise läbi klikkida. Teine võimalus on näiteks teha disainist enne-pärast pildid, need 

üksteise peale asetada ning võimaldada kasutajal liuguriga kahe vaate vahel liigelda. Ühed 

efektiivseimad interaktsiooni näited on ka animeeritud elemendid, millest eelnevas lõigus 

veidi täpsemalt juttu oli.  

Küsitluses mainisid tööandjad, et ka hobiprojekt võiks olla portfoolio kirss tordil. Kui 

näidata portfoolios lisaks professionaalselt esitatud projektidele ka mõnda südamelähedast 

boonusprojekti, siis võib see kasutajal aidata mõista disaineri iseloomu ja entusiasmi 

(Wilshere, 2019).  

 
Joonis 19. Detailkirjutamise näide laadimiskuval. Jin, T. (s.a.). Tony Jin Portfolio. Salvestatud 14. aprill 

2020, https://tony-jin.com/html/home.html 

 

Üks tore viis kasutajakogemust inimesekesksemaks teha on tekstis kasutada veidi 

loovkirjutamise võtteid kohtades, kus seda ei oodata. Näiteks muuta mõni nupp veidi 

personaalsemaks või anda vealehele veidi särtsu. Disainer Tony Jin on kavalalt ära 

kasutanud laadimiskuva, tervitades kasutajat igal laadimisel mõne väikse põneva faktiga 

disainerist (vaata Joonis 19).  Ekraanil olevad sõnad ei saa kunagi asendada tõelist vestlust, 

ent detailkirjutamise abil on võimalik anda portfooliole päris inimese kõla. Ja tänu sellele 

tekib usaldus kergemini (Saito, 2017).  
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Joonis 20. Virtuaalne üllatusmuna. Mahr, I. (s.a.). Igor Mahr Portfolio. Salvestatud 14. aprill 2020, 

https://www.igma.im 

 

Kolmas viis portfooliot põnevamaks teha, on peita portfooliosse mõni tore üllatus. Olgu 

selleks siis kas mõni animatsioon või vaade, mis avaneb vaid siis, kui kasutaja kogemata 

mõne elemendiga interakteerub. Üks selline tore virtuaalne üllatusmuna on digitoote 

disaineri Igor Mahli portfoolios (Joonis 20), kus kursoriga disaineri töörolli peale liikudes 

üllatatakse kasutajat filmist „The Room“ tuntud tsitaadi „Oh hi Mark“ ning filmi peategelase 

fotokollaažiga.  
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3. INDIVIDUAALNE DISAINISPRINT 

Eelnevates peatükkides kirjeldatud uuring oli ettevalmistus selleks, et ise esimest korda 

individuaalset disainisprinti läbi viia. Rakendasin analüüsi järeldusi soolosprinti läbi viies, 

et väljapakutud soovitusi reaalses praktikas valideerida.  

Antud peatükis dokumenteerin oma kogemusi ja mõtteid individuaalset disainisprinti läbi 

viies. Peatükk on jaotatud ajaliselt kolmeks: tegevus enne disainisprinti, disainisprindi ajal 

kirja pandud mõtted ning disainisprindi tulemus ja järeldused. Kirjeldan täpsemalt oma 

disainisprindi protsessi, selle takistusi ja väljakutseid teel. Ning peatüki lõpus teen 

individuaalsest disainisprindist kokkuvõtlikud järeldused ning teen ülevaate ka järgmistest 

sammudest.  

3.1. Enne individuaalset disainisprinti 

Käesolev peatükk annab põgusa ülevaate individuaalse disainisprindi ettevalmistustest. 

Enne sprinti tegin korraliku eeluurimuse nii disainisprindi meetodi kui ka väljakutse 

teemadel, millest oli täpsemalt juttu 1. ja 2. peatükis. Eeluuringul selles peatükis täpsemalt 

ei peatu. Ettevalmistuse alla käis ka disainisprindi planeerimine, reeglistiku paikapanek ning 

üleüldine ettevalmistus.  

3.1.1. Disainisprindi plaan 

Ettevalmistuse kõige tähtsamaks osaks oli disainisprindi plaani paikapanek. Lähtusin 

siinkohal 1. peatükis välja toodud soovitustest. Selgus, et soovitused on heaks lähtepunktiks, 

kuid alati tuleb olla valmis muudatusteks.  

Esialgne plaan oli teha kuuepäevane sprint, kus prototüübi loomiseks ja testimiseks on 

jäetud rohkem aega kui tavapäraselt. Lootsin terve sprindi lõpetada ühe nädalaga nii, et 

laupäev on viimane sprindi päev. Planeerisin esialgu testideks kaks päeva, reede ja laupäeva, 

et anda testijatele rohkem paindlikkust testimise aegade valimisel. Prototüübi loomiseks 

planeerisin esialgu kaks pool päeva, võttes arvesse lõputöö raames koostatud planeerimise 

giidi Joonis 21. Esiteks ei olnud mul eriti palju varasemat kogemust prototüübi loomiseks 

välja valitud tarkvaraga Webflow, teiseks hindasin väljakutse raskust pigem keerukaks selle 

mahukuse tõttu ning kolmandaks on portfoolio puhul oluline ka selle viimistlusaste, sest 

testija ehk potentsiaalse tööandja silm märkab kiirelt ebatäpsusi ja väikseid vigu.  
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Joonis 21. Individuaalse disainisprindi planeerimine. Prototüübi loomise osa ajaline kestus 

 

Paar nädalat enne sprinti testimise aegu kokku leppides aga selgus, et väljavalitud 

testimise osa ajavahemik ei olnud piisavalt paindlik. Peaaegu kohe, kui ajavariandid 

testijatele ära olin saatnud, kirjutasid kaks testijat mulle tagasi sooviga rohkem ajavõimalusi 

näha. Seega uuendasin kiirelt variantide nimekirja: reede-laupäeva asemel järgmise nädala 

esmaspäevast neljapäevani. Kokku sai lepitud kuus kasutajatesti: esmaspäeval üks, 

teisipäeval kolm ning kolmapäeval ja neljapäeval samuti üks. Seega teoreetiliselt lisandus 

kaks päeva testimiseks, ent kuna tegelikult ükski neist päevadest ei olnud täismahus 

sprindipäev, siis taandasin neli testimise päeva plaanis kolmele päevale. Testimise edasi 

lükkamine andis ka võimaluse prototüübi kallal veidi rohkem aega veeta ja potentsiaalselt 

parema tulemuseni jõuda. Joonis 22 annab täpsema ülevaate esialgsest disainisprindi 

plaanist ning testijate soovide osas paindlikumast plaanist.  

 
Joonis 22. Individuaalse disainisprindi plaanid. 

3.1.2. Reeglistik 

Paar päeva enne sprinti panin enda jaoks paika reeglistiku. Pidasin silmas nii „Sprint“ 

raamatu nõuandeid, küsitlusest välja tulnud soovitusi kui ka enda väljakujunenud harjumusi 

ja päevaplaani.  

Esimene reegel on päevakava. Igal hommikul ärkan kell 8:30 ning enne sprindipäeva 

panen kirja selle päeva eesmärgid ja päevakava ning teen vastavad ettevalmistused. 
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Sprindipäev algab kell 10 ning lõppeb kell 17:30. Sellesse ajavahemikku mahutan neli 

pooleteisetunnist töötamise osa, mis on omavahel eraldatud vastavalt kas pisikese 

kümneminutilise sirutuspausi või lõunaga. Töötamise osade algust ja lõppu piiravad 

kellaajalised alarmid. Sprindi raamatus on soovitatud teha tunniajaline lõuna, ent kuna mul 

on harjumus igal päeval enne lõunat kiire pooletunnine trenn teha, siis pikendasin lõunaaega 

poole tunni võrra. Pärast sprindipäeva võtan veidi aega, et päeva mõtted ja kogetu kirja 

panna.  

Teine reegel on potentsiaalsete segavate faktorite elimineerimine. Sprindi ajal muuga ei 

tegele ning kõnedele, sõnumitele ja e-mailidele ei vasta. Enne sprindi algust vaigistan 

kõikvõimalikud teated nii telefonist kui arvutist. Sprindi toimumise ajaks võtsin endale ka 

töölt õppepuhkuse, et saaksin 100% lõputööle ja sprindile keskenduda.  

Kolmas reegel on igapäevane dokumenteerimine. Teen sprindi protsessist pilte ning iga 

päeva lõpus dokumenteerin oma mõtted ja kogemused. 

3.1.3. Ettevalmistus  

Lisaks reeglistiku paikapanekule panustasin veidi aega ka üleüldiseks ettevalmistuseks. Siia 

alla kuulus nii kasutajatestide aegade kokku leppimine kui ka vajalike sprindimaterjalide 

valmispanek.  

Enne sprinti leppisin kasutajatestide ajad kokku. Ideaalis oleksid kasutajatestid ühele 

päevale ära mahtunud, ent kuna testijateks on hinnatud disainerid ja juhid, siis pidin 

kasutajatestide aegade suhtes rohkem paindlikum olema. Ühe päeva asemel pakkusin esialgu 

kaks päeva testimiseks, ent paljud olulised potentsiaalsed testijad kirjutasid mulle tagasi ja 

palusid mõnda muud päeva või võimalust. Seega lõpuks on jaotusid mul kasutajatestid 

hoopis nelja päeva peale laiali.  

Sprindiks vajalikke materjale palju ei ole, ent ettevalmistus on siiski vajalik. Põhilisteks 

materjalideks on märkmepaberid, markerid ja kirjutuspinnad. Ideaalis tuleks sprinti läbi viia 

ruumis, kus saab kirjutuspinnana kasutada näiteks valgeid magnettahvleid, ent kodustes 

tingimustes ei ole see enamasti võimalik. Selle asemel kleepisin ruumi seinale valgeid A3 

pabereid. Sprindi ülesandeid saab teha ka arvutis, ent minu soov oli vähemalt esimesel 

päeval võimalikult palju arvutist eemale hoida.   
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3.2. Individuaalne disainisprint 

Käesolev peatükk koosneb lõputöö raames korraldatud individuaalse disainisprindi jooksul 

kirja pandud mõtetest.  

3.2.1. Esimene päev 

Sprindi esimese päeva eesmärk oli kaardistada probleem, panna paika pikaajaline eesmärk 

ning visandada erinevaid potentsiaalseid lahendusi.  

Alustasin päeva spetsialistide nõu (ing. k Expert Interviews) ülesandega. Tiimiga sprindi 

puhul kutsutaks siinkohal tiimi ette arutama mõned teemaga seotud sprinditiimi välised 

eksperdid, näiteks tootestrateeg, klienditugi, disainer, insener või turundaja. Selle asemel 

käisin üle eeluurimuse jooksul koostatud empaatiakaardi ning kirjutasin küsimuste kujul 

maha erinevaid võimalusi kasutaja murede parandamiseks. Igale märkmepaberile kirjutasin 

ülesse vasakule nurka tähekombinatsiooni „KMV“, mis on lühivariant küsimuse algusele 

„Kuidas me võiksime..?“ või „Kuidas ma võiksin..?“. Joonis 23 kujutab kõiki „KMV“ 

küsimusi. 20 minuti jooksul panin kirja nii palju küsimusi kui jõudsin, seejärel organiseerisin 

need kategooriatesse ja hääletasin kõige olulisemate küsimuste poolt. Lõpuks paigutasin 

kõige rohkem hääli saanud küsimused tähtsuse järjekorda.  

 
Joonis 23. Soolosprindi I päeva I veerand. "Kuidas me võiksime" ülesanne. 

 

Seejärel panin paika pikaajalise eesmärgi. Raamatus „Sprint“ välja pakutud soovitustele 

tuginedes sai eesmärgiks: „UX/UI disaini portfoolio abil endale vinge UX/UI töökoht 
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saada“. Üllatav on see, et eesmärgi seadmisel ei pea järgima SMART mudelit ehk olema ei 

konkreetne, mõõdetav, saavutatav, asjakohane ega ajaliselt ohjatud („SMART mudel 

eesmärkide sõnastamiseks | Leanway“, s.a.). Vastupidi, eesmärk võib olla üsna üldine, et 

selle seadmiseks liialt kaua aega ei läheks.  

 Järgmine samm oli sprindiküsimuste kirjapanek. Selleks tuli enne mõelda negatiivsele 

stsenaariumile. Kui projekt ebaõnnestuks, siis mis võis selle põhjustada? Näiteks üks 

loogiline põhjus sellele on, et portfoolio oli keskpärane. Selle põhjuse muutsin järgmiseks 

sprindiküsimuseks: kas portfoolio on meeldejääv? Joonis 24 annab täpsema ülevaate 

pikaajalisest eesmärgist ning sprindiküsimustest.  

 
Joonis 24. Soolosprindi I päeva I veerand. Pikaajaline eesmärk ja sprindiküsimused. 

 

Kuna jõudsin esimeste ülesannetega kiirelt ühele poole, siis liikusin veidi varem 

probleemi kaardistamiseni. Kaardistamine oleks plaani järgi pidanud toimuma päeva II 

veerandis ehk pärast esimest pausi, ent mõnus tempo oli peal ning soov oli edasi liikuda. 

Joonis 25 kujutab paika pandud probleemi kaarti. See oli keerukam ülesanne ning jooksin 

ka päris mitu korda ummikusse. Esmalt kirjutasin kasutajagrupid liiga detailselt lahti. Hiljem 

organiseerisin nad kahte suuremasse kategooriasse: I ring ehk otsesed otsustusvõimelised 

värbajad ning II ring ehk otsustajale nõu andvad isikud tiimi sees. Teine küsimus tekkis mul 

eesmärgiga: kas lõppeesmärgiks peaks olema portfooliovoorust edasi pääsemine või 

tööpakkumise saatmine? Kaarti oli keeruline paika panna, sest erinevaid võimalusi on palju 

ning üksinda on lihtne liialt detailidesse laskuda. Mind aitas see, kui proovisin valju häälega 



 47 

endale ette jutustada kasutajateekonda. See aitas mul keskenduda ühele teekonnavariandile 

korraga selle asemel, et mõtetega ühest punktist teise hüpata ja end rohkem segadusse ajada. 

Järeldus või soovitus siinkohal on see, et probleemikaardi ülesannet oleks ilmselt parem koos 

kellegi teisega täita. Oleks olnud tore küsida kellegi teise arvamust kasvõi väikeste faktide 

osas.  

 
Joonis 25. Soolosprinti I päeva II veerand. Probleemi kaart 

 

Enne lõunat jäi veel vaid üks ülesanne: valida välja probleemikaardilt üks kasutajagrupp 

ja probleemisektsioon ning vastavalt sellele ka sprindiküsimus. See käis kiirelt ja loogiliselt. 

Valisin probleemi kaardilt fookuseks otsustajate kasutajagrupi, kui nad portfoolio lehte läbi 

vaatavad. Sprindiküsimusi valisin välja kaks: „Kas portfoolio on meeldejääv?“ ning „Kas 

disainer saaks portfooliovoorust edasi?“.  

Järgnevalt tegin täpsema otsuse ka portfoolio skoobi osas. Disainisprindi raames 

otsustasin luua ja kujundada kolm lehte olemasolevatele materjalidele ja projektidele 

tuginedes. Need kolm lehte on: esileht, leht disainerist ning vähemalt üks projektileht. 

Olemasolevate materjalide alla kuuluvad eelkõige varem loodud projektid ja nende 

kirjeldused. Otsustasin, et aja kokkuhoiu mõttes ei loo ma disainisprindi raames uusi 

projekte ega muuda liialt ka vanade projektide sisu. Otsustasin, et keskendun kõige enam 

kasutajakogemusele ja visuaalsele väljanägemisele ning teksti sisule panustan aega 

minimaalselt. 

Päeva teist poolt alustasin inspiratsiooninäidete otsimisega. Selleks käisin läbi erinevaid 

portfoolioid ja veebilehti ning visandasin neist leitud head mõtted märkmepaberitele. 

Tiimiga disainisprindis peaks iga tiimiliige kolme minuti jooksul teistele näitama ühte 

põnevat lahendust, ent ma ei näinud siinkohal vajadust enda ajaliseks piiramiseks. Joonis 26 
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kujutab kõige põnevamate lahenduste visandeid. Inspiratsiooninäidete visandamine oli üks 

minu lemmikutest ülesannetest. Varasemalt olen lihtsalt inspiratsiooniotsinguil põnevatest 

lahendustest erinevaid ekraanipilte teinud, ent lahenduse visandamine ja sellele nime 

andmine aitab seda lahendust enda jaoks rohkem läbi töötada. Tänu sellele on võimalik 

mõista lahenduse põhiideed, mitte ainult selle visuaalset väljanägemist.  

 
Joonis 26. Soolosprindi I päeva III veerand. Inspiratsiooniks põnevate lahenduste visandamine.  

 

Päeva viimane ülesanne oli prototüübile potentsiaalne lahendus visandada neljaosalise 

visandamise ülesande abil. Olin selleks planeerinud poolteist tundi, ent ma ei arvestanud, et 

mul ei tule visandada mitte üks vaade, vaid tegelikult kolm: portfoolio pealeht, disainerist 

lehe vaade ja projektivaade. Alustasin ühe vaatega ning otsustasin, et jätan kaks ülejäänud 

vaadet järgmise päeva hommikusse.  

Olin esimese päeva ülesannete ja tulemusega väga rahul. Kokkuvõttes mängisid kõik 

disainisprindi ülesanded väga olulist rolli probleemi mõistmisel ja fookuspunkti valimisel. 

Spetsialistide nõu ülesande paigutus sprindi päeva esimeseks ülesandeks andis väga hea 

võimaluse sprindi eeluurimus üle käia ning tähtsaimad mõtted disainisprindi alustalaks 

vormistada. Probleemi kaardistamisel tundsin veidi puudust kõrvalisest abist. Kõige 

suurema positiivse mõjuga ülesanne oli inspiratsiooninäidete visandamine. Sellel ning 

neljaosalisel visandamise ülesandel on väga suur potentsiaal ka igapäevatööd efektiivsemaks 

muuta.  
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Kõik esimese päeva eesmärgid täidetud ei saanud. Ja siinkohal sain esimest korda rõõmu 

tunda individuaalse disainisprindi paindlikkusest. Visandamiseks läks rohkem aega kui olin 

planeerinud ning seetõttu liigutasin visandamise lõviosa järgmise päeva hommikusse.  

3.2.2. Teine päev 

Teise päeva eesmärkideks oli visandid lõpetada, süžeeskeem paika panna ning prototüübi 

loomisega alustada.  

Alustasin teist päeva neljaosalise visandamise ülesandega. Visandades käed sügelesid ja 

tahtsin juba prototüübi kallal askeldama hakata, ent pidin end veidi tagasi hoidma. Joonis 27 

kujutab esilehe visandit, teised visandid on lisas 5. Kuna varasemalt on minu suureks 

abiliseks visandamisel alati tahvelarvuti, siis otsustasin ka seekord selle kasuks ning jätsin 

pliiatsi ja paberi puutumata.  

Olin peaaegu visanditega lõpuni jõudnud, kui minu tahvelarvuti aku sai tühjaks. Käed 

rüpes istuda ja oodata polnud mul mahti, seega otsustasin veidi päevaplaani järjekorda 

muuta. Tegin visandamises väikse pausi ning täitsin senikaua süžeeskeemi ära. Süžeeskeemi 

eesmärk on end paremini ette valmistada testimise päevaks, pannes vaadetena kirja kasutaja 

täpse teekonna kasutajatestides.  

  
Joonis 27. Individuaalse disainisprindi II päeva I veerand. Neljaosaline visandamise ülesanne. Esilehe 

visandid. 

 

Päeva teises pooles alustasin prototüübi loomisega. Selleks otsustasin kasutada Webflow 

keskkonda, sest seal on animatsioonide osas rohkem võimalusi kui mulle veidi tuttavamas 
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prototüübi loomise tööriistas nimega Figma. Otsustasin esmalt platvormi prototüübi 

loomiseks paremini ette valmistada ehk paika panna oluliste elementide stiilid ja fondid. 

Võtsin ettevalmistusi rahulikult, et end ka paremini Webflow iseärasuste ja võimalustega 

kurssi viia.  

Üldkokkuvõttes läks teine päev väga ladusalt. Pärast päeva esimest visandamise 

ülesannet otsustasin teisel korral neljaosalise visandamise esimest kahte osa ajaliselt poole 

lühemaks kärpida. Ent ülesande jooksul tegin kõik osad siiski täismahus läbi, sest poole 

ajaga ei jõudnud ma piisavas mahus visandatud. Ilmselt see oleneb ka ülesande mahukusest, 

aga visandamise ülesande osade aegadega tasub kindlasti rohkem katsetada. Minu varasem 

vähene kokkupuude Webflow keskkonnaga jäi kindlasti minu tempot veidi piirama. 

Disainisprindis tasub prototüübi loomine enda jaoks siiski võimalikult lihtsaks teha just 

selles osas, et kasutada endale juba tuttavaid vahendeid ja tarkvarasid. Nii saab kogu 

tähelepanu ja aja keskenduda prototüübi loomisele, mitte tarkvara õppimisele.  

3.2.3. Kolmas päev 

Kolmanda päeva eesmärgiks seadsin portfoolio esilehe valmis saamise. Nagu enne juba 

mainitud, otsustasin disainisprindi raames luua portfoolios kolm erinevat lehte: esileht, leht 

disainerist ning projektileht. Alustasin esilehest, sest hea esmamulje jaoks on see leht kõige 

olulisem.  

Joonistatud visandi põhjal panin alguses esilehe kondikava paika. Seejärel hakkasin sinna 

järjest rohkem „liha“ peale lisama piltide ja stiili näol. Proovisin järgida ka rollide lahususe 

soovitust ehk jagada disainiprotsessi osadeks vastavalt disainisprindi prototüübi loomise 

rollidele, näiteks piltide otsija, teksti kirjutaja. Aga paraku tundsin, et selline tööviis pigem 

piirab mu efektiivsust. Selle asemel lähtusin elemendipõhisest loogikast. Küll aga oli 

siinkohal väike oht ühele elemendile ootamatult rohkem aega näpsata kui algselt plaanis oli. 

Seega tuli aeg-ajalt endale kõrvalise pilguga peale vaadata ja küsida, kas ikka tegelen hetkel 

kõige olulisemate detailidega. 

Üks küsimus, mis minu pead veidi vaevas, oli esilehe esimese sektsiooni disain. Kuna 

mul on tugev visuaalne taust, tahtsin kindlasti mõnda illustratsiooni sinna luua. Teine 

uitmõte oli see illustratsioon kuidagi ellu viia animatsiooni näol. Aga kas selleks jätkub aega 

ning kas see on seda ka väärt? Tegin kiirelt mõned visandid neljaosalise visandamise 

ülesande abil ja otsustasin, et kuna esileht peab olema meeldejääv ja põnev, siis panustan 

illustratsioonile ning selle animeerimisele aega. Joonis 28 on kujutatud mõned esilehe 
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illustratsioonide värvikatsetused. Otsustasin illustratsiooni ja animatsiooni viimistlemiseks 

ka järgmisest päevast veidi aega näpistada.  

 
Joonis 28. UX/UI disaini portfoolio prototüüp. Esilehe illustratsiooni värvikatsetused (2020) 

 

Tööprotsessi osas on kokkuvõte selline, et rollide lahususe soovitus on väga hea tööviis, 

millest alustada. Ent efektiivsuse mõttes on mõistlik pigem mitte rangelt ühele meetodile 

kindlaks jääda, vaid paindlikult tööviise läbi katsetada kõige efektiivsema variandi 

leidmiseks.  

  

3.2.4. Neljas päev 

Neljandal päeval oli veidi tunda efektiivsuse langust. Hommik algas kenasti ja väga 

produktiivselt. Ent ma ei pidanud oma lõuna algus- ja lõppkellaaegadest täpselt kinni. Sain 

lõuna ajal ühe mittesprindialase kirja, mis mulle muret tekitas. Pärastlõunal läks mul selle 

tõttu ka rohkem aega, et tagasi töölainele saada. Selle intsidendi tõttu mõistan, kui oluline 

on igal juhul muud tööd ja tegemised sprindivälisele ajale lükata. Raske on keskenduda, kui 

mõtted on igal pool laiali. Õnneks aitas mind sel puhul mediteerimine.  

Neljanda päeva eesmärk oli esilehe illustratsioon lõpetada ning leht disainerist valmis 

saada. Täitsin oma eesmärgi hoolimata väikesest pärastlõunasest viperusest, ent lõpetasin 

sprindipäeva veidi hiljem.  
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3.2.5. Viies päev 

Viies päev oli üks keerulisematest. Hommikul enne sprinti oli mul koosolek juhendajaga, 

kus sain portfoolio prototüübi osas palju head tagasisidet. Plaan oli kohe pärast koosolekut 

sprindipäeva alustada, kuid ootamatult oli mul kere hele (üldiselt ma ei söö hommikust) ja 

seega otsustasin sprindipäeva veidi edasi lükata. Päeva teises pooles otsustasin siiski osa 

võtta ühest töökoosolekust (hoolimata õppepuhkusele ja neljapäevasele kirjajuhtumile). Iga 

kahe nädala tagant on meil tööl üldine koosolek kõigile vahepeal toimunu jagamiseks ning 

seoses eriolukorraga pidasin oluliseks sealt osa võtta. Järele mõeldes ei olnud see nii oluline 

ning oleksin vabalt võinud puududa. Selle koosoleku võrra pikenes ka minu sprint reedel.  

Saadud tagasiside aitas mind väga. Põhiline punkt tagasisides oli animatsioonide rohkus 

– olin püüdnud kõike liiga palju liikuma panna ning see killustas fookust. See oli väga asjalik 

punkt, sest ma olin ise pimestatud kõikidest ägedatest animatsioonide võimalustest ning ei 

pannud tähelegi, et olin nendega üle paisutanud. Teine tagasisidepunkt oli seoses 

loovkirjutamisega – juhendaja soovitas mul aega panustada teksti põnevamaks muutmisele 

eriti esilehel. Kolmas tagasisidepunkt oli seoses erinevate joondustega. Kuna tegu on minu 

jaoks võrdlemisi uue tööriistaga ning kuna aega palju ei ole, ei olnud minu disain kaugeltki 

mitte pikslitäpsusega perfektne. See ei olnudki eesmärk, ent portfoolios olid mõned 

elemendid, mis teravale disainerisilmale kindlasti märkamatuks ei jää ning need said ka 

kiirelt ära parandatud.  

 
Joonis 29. Individuaalse disainisprindi raames loodud portfoolio projektileht (2020) 
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Viienda päeva eesmärgiks oli projektileht valmis saada. Joonis 29 kujutab ühe 

projektilehe ülevaate osa. 100% valmis see paraku ei saanud, sest minu ettevalmistus 

projektide sisu osas ei olnud piisav. Olin küll enamvähem ühe projekti sisu ning teiste 

projektide ülevaated enda jaoks valmis kirjutanud, ent päris täpset sõnastust ma valmis ei 

jõudnud. Ja sisu täpne paikapanek osutus palju ajamahukamaks kui olin planeerinud. 

Otsustasin, et teen viimased väiksed muudatused eeloleval nädalavahetusel. 

Kokkuvõtlikult võib öelda, et kui sprint venib veidi pikale, siis kaob ka inerts. Kui mul ei 

oleks kokku lepitud testimisi, siis oleks kindlasti sprindist kõrvalekaldumisi olnud rohkem. 

Teine tähtis punkt on ka õigel ajal töö lõpetamine. Kuna neljapäevane päev venis pikemaks, 

oli reedel raskem õigel ajal alustada. Sprindi efektiivsuseks on väga oluline puhkuse ja töö 

tasakaal.  

3.2.6. Testimised 

Nagu varem juba mainitud, siis ma otsustasin teste mitte ühele päevale mahutada. 

Soolosprindi üks võludest on paindlikkus ning tänu sellele, et viisin sprinti läbi üksinda, sain 

ka testijatele aegade mõttes rohkem paindlikkust pakkuda. Seda enam, et minu sihtgrupiks 

on firmades kõrgetel positsioonidel olevad disainerid, kelle tööpäevad on niigi tihedalt 

sisustatud. Testpäevade paindlikkus on veel üks potentsiaalne soolosprindi pluss tiimiga 

sprindi ees, eriti juhul kui tootel on väga kitsas sihtrühm.   

 Leppisin kokku kuus kasutajatesti aega ning plaan oli testid läbi viia neljal järjestikusel 

päeval. Paraku selgus disainisprindi keskel, et viimane testija ei saa kokkulepitud päeval 

osaleda, seega jaotusid testid lõpuks kolmele päevale. Kui silmas pidada päevade arvu, siis 

võib seega öelda, et minu sprint oli kokku üheksa päeva. Ja see toob küsimuse, et kas siis 

tõesti on soolosprint kiirem kui tiimiga sprint. Kuid need viimased testimise päevad ei olnud 

kaugeltki mitte täispikad. Kui ajad enamvähem kokku lüüa, siis võib testimiseks ja tagasiside 

kirjapanekuks arvestada kaks päeva, mitte kolm. Siiski oli minu sprint kokkuvõttes on ikkagi 

pikem kui traditsiooniline tiimiga sprint.  

Testimiseks kasutasin Lookback.io keskkonda, mis võimaldab testijal jagada nii ekraani 

kui enda videot ning salvestab kogu kõne üles. Selle keskkonna üks väike miinus on see, et 

ta töötab paraku ainult Google Chrome veebibrauseris. Seega seadsin valmis ka 

tagavaravariandi juhuks, kui testijal ei ole Google Chrome veebibrauserit. Selleks variandiks 

oli Google Meet veebikoosolekute platvorm.  
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Testijatel palusin hinnata portfooliot nii nagu nad tavalises värbamisprotsessis UX/UI 

disaini kandidaadi portfoolioks hindaks. Et võimalikult adekvaatset tagasisidet saada, ei 

maininud ma ühelegi testijale, et antud portfoolio valmis ainult nädalaga. Testi alguses 

küsisin paari taustaküsimust testija varasema disainivaldkonna alase kogemuse ning 

tavapärase värbamisprotsessi kohta. Seejärel näitasin testijatele varem kokkupandud 

kandidaatide nimekirja, mis koosnes väljamõeldud kandidaatide nimedest ning nende 

portfoolio linkidest. Palusin testijatel silmadega list üle käia ning valjult mõelda, mida nad 

enda ees näevad. Seejärel palusin neil klikkida esimesele lingile, et alustada minu loodud 

portfoolio prototüübi testimist ja hindamist. Ning viimaks küsisin mõned lisaküsimused, 

näiteks milline on selle portfoolio tase võrreldes varem nähtud portfooliotega, kas kandidaat 

pääseks portfooliovoorust edasi ning mida võiks portfoolios parandada. Seega testi lõpuks 

olid mul varem püstitatud sprindiküsimustele vastused saadud ning ühtlasi käes ka mõned 

soovitused portfoolio parandamiseks.  

Esimese testi tagasiside tundus olevat liiga positiivne, seepärast otsustasin järgmistele 

testijatele selgelt toonitada, et eriti oodatud on kriitiline tagasiside. Kuigi positiivne 

tagasisidet on tore kuulda, siis just konstruktiivne kriitika on see, mis aitab mul oma 

portfooliot parendada. Kuid kriitikat ei olnud kaugeltki lihtne vastu võtta, kuigi olin end 

selleks ette valmistanud. Tagantjärele mõeldes oleks olnud tore, kui testide ajal on keegi 

teine abiks, kes kas märkmeid teeb või siis vastavalt ise teste läbi viib.  

Pärast teste vaatasin testide videosalvestused ükshaaval läbi ning kirjutasin tagasiside 

üles. Kirjutasin üles nii kriitika kui kiidusõnad. Kõik testijad veetsid kõige enam aega 

projektide lehel, seega on just projektilehtede kohta ka kõige enam tagasisidet. Kõige 

tihedamini välja tulev soovitus oli projektilehele panna rohkem pilte ning vähem teksti. 

Täpsema ülevaate testijate tagasisidest annavad LISAD 6 ja 7.  

Olin testide tulemusega väga rahul. Kõik testijad mainisid, et portfoolio põhjal laseksid 

nad kandidaadi kindlasti järgmisesse vooru. Konkurentsieelise suhtes oli portfoolio kõigi 

arvates keskmisest portfooliost kenasti parem, mille üle on mul samuti hea meel. Väga suur 

osa portfoolio muljest tuleb projektidest ja just nende kallal soovitatigi mul rohkem tööd 

teha. Siinkohal tuleb silmas pidada, et sprindi eesmärk ei olnud mitte projektide sisu ja 

esitluse kallal töötada, vaid portfoolio üldine ülesehitus ja mulje paika panna. Projektide 

viimistlemine on suurem töö ning selle jaoks tuleb omakorda uus nädalase disainisprint 

korraldada.  
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3.3. Tulemus ja järeldused 

Käesolev peatükk annab ülevaate disainisprindi tulemusest ehk UX/UI disaini portfooliost, 

järgmistest sammudest portfoolio viimistlemisel, individuaalse disainisprindi töömeetodi 

tähtsaimatest järeldustest ning ka edasistest sammudest.  

3.3.1. Sprindi tulemi analüüs ja järeldused 

Individuaalse disainisprindi raames valmis nädalaga portfoolio veebilehe prototüüp. Jõudsin 

nädalaga ideedest töötava lahenduseni, mida sain järgnevatel päevadel reaalsete kasutajatega 

ka testida, et oma disainiotsuseid valideerida. Joonis 30 annab kiire ülevaate portfoolio 

esilehest ning disainerilehest, terve portfoolio on nähtavad lisades 8, 9, 10. Lisaks tulemile 

sain disainisprindi raames läbi katsetada ka erinevaid 1. peatükis kirja pandud soovitusi.  

Projekt oli ajamahukam kui oskasin ette arvata. Seda eelkõige just projekti olemuse tõttu. 

UX/UI disaini portfoolio peab olema viimistletud ja läbimõeldud nii kasutajakogemuse kui 

-liidese osas ning see tähendab juba oma olemuses veidi rohkem tööd kui mõni muu projekt. 

Testijateks olid disainerid, tiimi- ja firmajuhid, kes on näinud oma mitmeaastase kogemuse 

jooksul sadu, kui mitte tuhandeid portfoolioid. Ajakriitilisuse tõttu pidin tegema teatud 

järeleandmisi näiteks disaini reageerivuses ning teksti viimistlusastes, mis kogenud 

disaineritele testide jooksul ka kenasti silma jäi. Nädalaga kõike ei jõua ning võtsin 

planeeritud ajast igas mõttes maksimumi, et soovitud tulemuseni jõuda. 

 
Joonis 30. UX/UI disaini portfoolio esilehe ja disainerilehe vaated. 
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Järgmiseks sammuks on testide tagasiside põhjal portfoolios parandused läbi viia ning 

puuduvad lehed luua. Plaan on esmalt tagasisidet põhjalikumalt analüüsida ning kaardistada 

soovitused keerulisuse ja potentsiaalse mõju põhjal. Nende kriteeriumite abil saab kiirelt 

valida tähtsaimad nüansid, mida portfoolios muuta. Pärast muudatuste läbi viimist tuleb 

portfoolios luua ka ülejäänud lehed ja osad, näiteks kontaktileht ning puuduvad 

projektilehed. Disainisprindi raames loodud portfoolio ei ole terviklik, sest idee testimiseks 

ei ole täielikult töötavat ja viimistletud veebilehte vaja. Muudatuste läbiviimiseks on mul 

plaan korraldada mõnepäevane järelsprint ning projektiosade loomiseks ja muutmiseks 

planeerin uut individuaalset disainisprinti läbi viia.   

3.3.2. Individuaalse disainisprindi järeldused 

Individuaalne disainisprindi töömeetod on väga suure potentsiaaliga. Antud protsess annab 

eriti algajale disainerile suurepärase võimaluse enesearenguks. Soovitan individuaalselt 

disainisprinti läbi proovida eelkõige kahel põhjusel: esiteks on disainisprindis palju põnevaid 

ülesandeid ja printsiipe, mis ka hiljem igapäevatöös kindlasti kasuks tulevad; teiseks on 

protsessi usaldades võimalik nädalaga valmis jõuda palju rohkem kui oleks uskunud. Ilma 

disainisprindi formaadita ei oleks ma ilmselt mitte mingil juhul suutnud ainult ühe nädalaga 

portfoolio veebilehe peaaegu valmis teha.  

Üks tähtsamaid järeldusi, milleni soolosprindi abil jõudsin, on see, et minu senine 

igapäevane disainiprotsess vajab rohkem läbimõtlemist. Hetkel on minu tööprotsess olnud 

pigem kaootiline kui struktureeritud, ent nii UX/UI disainiteemalisest uuringust kui ka 

sprindi kasutajatestidest selgus, et UX/UI disainerilt oodatakse läbimõeldud disainiprotsessi. 

Kui disaineril on kindel tööprotsess, võimaldab see paremini hinnata töö ajalist mahtu. Minu 

edasine plaan on oma igapäevatöösse tuua rohkem nii disainisprindi elemente kui 

mõttekäigu dokumenteerimist. Mind ees ootav tööprotsessi harjumuste muutmise ja uute 

nüansside tutvustamise protsess on kindlasti aja- ja energiamahukas ning esimesed tähtsad 

sammud selles suunas tegin lõputöö sprindi raames.  

Sprindi käigus mõistsin ka, et mida pikem on sprindi ajaline kestus, seda enam on tunda 

energia ja efektiivsuse langust. Ideaalis võiks individuaalne disainisprint siiski mahtuda viie 

päeva sisse. Kuigi individuaalne disainisprint võimaldab prototüübi loomisele rohkem aega 

panustada, siis tuleb sellega ettevaatlik olla. Kui prototüübi loomiseks on aega panustatud 

rohkem kui kaks-kolm päeva, siis on disaineril oht hakata liialt detailidele keskenduma. 

Sprindi mõte on siiski võimalikult kiirelt oma ideid testida. Minu fookus ja efektiivsus 
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hakkas langema prototüübi kolmandal päeval, kui kaks prototüübi päeva oli veel ees. Joonis 

31 võrdleb täpsemalt soolosprindi plaani ja reaalset kulgu. 

 
Joonis 31. Individuaalse disainisprindi ajaline plaan ning reaalne kulg. 

 

Sprindist järeldus ka, et individuaalse disainisprindi põhikomponendiks on tiimi asemel 

disaineri motivatsioon (Joonis 32).  Sprintimine nõuab tahtejõudu. Sprindi ajal ainult 

sprindile keskendumine on efektiivsusele ja ka tulemusele ülioluline. Sprindiprotsess õpetab 

disainerile fokusseeritud töötamist, aga heade õppetundide vastuvõtmiseks peab disainer 

olema valmis segavatest faktoritest loobuma ja sprindile keskenduma. Mida suurem on 

disaineri motivatsioon, seda lihtsam seda teha on.  Omal kogemusel võin kinnitada, et 

motivatsiooni kõikumine on üsna paratamatu nähtus, mis ilmneb tihedamini siis, kui sprint 

venib liiga pikale ja teised kohustused hakkavad rohkem märku andma. Motivatsiooni aitab 

hoida juhendaja või mentori ning kasutajatestide olemasolu.  

 
Joonis 32. Tiimiga disainisprindi ja individuaalse disainisprindi põhikomponendid. (2020) 

 

Igasugune välisabi on sprindi ajal väga teretulnud. Juhendaja aitas mind minu protsessis 

väga, sest sain disainisprindi keskel korraks mõtteid põrgatada. Kui juhendajat pole, siis 

ootamatult head nõu võib osata anda ka mõni sõber või kolleeg, vahet pole, kas ta on 



 58 

probleemiga kursis või üldse mitte. Teise perspektiivi nägemine aitab kergemini murekohti 

lahendada ja seega ka disainiprotsessis kiiremini edasi liikuda.  

Individuaalne disainisprint ei ole disainisprint ilma testimiseta. Isegi, kui testimine tundub 

ebavajalik, keeruline või tüütu, tasuks ikkagi reaalsete kasutajatega teste läbi viia. 

Disainisprindi eesmärk on võimalikult kiiresti ideid valideerida ning see ei ole ilma 

testimiseta võimalik. Oma praktilise kogemuse põhjal kinnitan, et testide olemasolu on 

ülivajalik. Kui disainisprindi raames ei ole võimalik teste teha, siis tasuks mõelda sprindi 

edasi lükkamisele. 

Individuaalne disainisprint on oodatust palju energiamahukam. Nii nagu ei ole mõistlik 

ajaliselt pikkasid täismahus sprinte korraldada, ei ole arukas ka mitut järjestikust soolosprinti 

läbi viia – energia saab lihtsalt otsa. Selles osas, kui tihti on mõistlik individuaalseid 

disainisprinte korraldada, tuleb mul teha täiendavat uurimist. Hetke hüpotees on, et 

minimaalne ajaline vahe kahe soolosprindi vahel võiks olla paar nädalat.  

Disainisprindi kogemuse positiivne mõju küündib igapäevatöösse. Esmalt on 

disainisprindis palju põnevaid ülesandeid ja printsiipe, mida ka igapäevatöös rakendada 

saaks. Teisalt võin kinnitada, et soolosprindi läbiviimine tõstab disaineri enesekindlust ka 

igapäevaste probleemide kiirel lahendamisel. Disainisprindi individuaalne läbiviimine on 

suur saavutus, sest see nõuab disainerilt põhjalikku pühendumist ja keskendumist. Ning see 

saavutus muudab disaineri igapäevatöös enesekindlamaks.  

Individuaalse disainisprinti kogemuse olemasolu võib ka tööturul kandideerides 

disainerile eelise anda. Tegu on hinnatud töömeetodiga, mida kasutavad tuntud firmad ja 

agentuurid üle maailma. Kui tööandja oma firmas viib disainisprinte läbi, siis on 

töökandidaadi varasem kogemus suur pluss. Kui aga firmas disainisprinte ei korraldata, 

näitab kandidaadi disainisprindi kogemus tema motivatsiooni areneda ning disainimaailma 

trendidega kursis olla.  

3.3.3. Edasised sammud 

Lõputööga on esimesed sammud disainisprindi individuaalse rakendamisvõimaluse osas 

tehtud ning plaan on seda meetodit edasi arendada ja rafineerida. Leian, et soolosprindist 

võib kindlasti kasu olla ka laiemal disainikommuunil, eeskätt teistel noortel disaineritel ja 

tudengitel.  

Esmalt on mul plaanis testida soolosprindi erinevaid nüansse. Esimene nüanss neist on 

just soolosprindi pikkus – lõputöö raames viisin läbi üsna pika sprindi, ent plaan on oma 



 59 

igapäevatöös viia läbi ka lühemaid ühe-kahepäevaseid soolosprinte väiksemate väljakutsete 

lahendamiseks. Teised nüansid, mida tasub katsetada, on muutused disainisprindi ülesannete 

järjekorras ja ka ülesannetes endas.   

Kui meetod on rohkem välja töötatud, on edasine samm laiema sihtrühmani jõuda. 

Kindlasti kirjutan antud teemal mõned artiklid. Samuti leian, et individuaalsest 

disainisprindist võiks eriti kasu olla just disainitudengitel. Ideaalis võiks esimesteks 

soolosprindi katsetajateks olla Pallase meediadisaini tudengid, kes sprindi edasiarendatud 

küpsemat varianti proovivad mõne vaba- või valikaine raames.  
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KOKKUVÕTE 

Lõputöö praktilise osana valmis individuaalse disainisprindi raames nädalaga 

konkurentsieelisega UX/UI disaini portfoolio veebilehe prototüüp. Jõudsin nädalaga 

ideedest töötava lahenduseni, mida järgnevatel päevadel reaalsete kasutajatega testisin, 

saades otse tööandjatelt väga väärtuslikku tagasisidet.   

Lõputöö eesmärgid said edukalt täidetud. Individuaalse disainisprindi raames loodud 

UX/UI disaini portfoolio täitis tööandjate sõnul oma eesmärki ning oli piisavalt heal tasemel, 

et võimaldada pääsu järgmisesse kandideerimisvooru. Nii oma kogemuse kui analüüsi 

põhjal valmisid abistavad joonised ja tekstilised soovitused, millest võiks kasu olla ka 

teistele disaineritele ning kaastudengitele individuaalse disainisprindi planeerimisel.   

Individuaalse disainisprindi rakendamine põhines lõputöö esimeses ja teises peatükis 

käsitletud uuringul disainisprindi meetodi ja väljakutse osas. Põhjalik eeluurimus mõlemal 

teemal andis individuaalse disainisprindi läbiviimiseks väga hea lähtepunkti. Uurimuse 

käigus korraldasin kaks küsitlust ning kontakteerusin erinevate edukate disainerite, 

disainiagentuuride ja tarkvaraettevõtetega. UX/UI disaini portfoolio küsitluse raames võtsin 

ühendust 80 erineva potentsiaalse tööandjaga, et selgitada välja, milline peaks olema 

konkurentsieelisega UX/UI disaini portfoolio tööandjate perspektiivist. Õppisin, et  

olulisemateks nüanssideks portfoolio loomisel on tugev visuaalidele toetumine ning 

disaineri eripära näitamine. Lõputöö analüüsib erinevaid vaatepunkte ja mõtteid nii 

disainisprindi kui UX/UI disaini portfoolio teemadel ning formuleerib analüüsi põhjal 

kasulikke soovitusi kaastudengitele ja -disaineritele.  

Lõputööst järeldub, et individuaalset disainisprinti on võimalik efektiivselt läbi viia ning 

selle töömeetodi rakendamine tasub end mitmekordselt ära. Individuaalsel disainisprindil on 

suur potentsiaal pakkuda väärtust nii sprindi ajal kui ka igapäevatöös pärast sprinti. Kuigi 

disainisprindi individuaalne läbiviimine on väga energiamahukas ning järjest mitut sprinti 

teha ei tasu, siis pakub disainisprint palju põnevaid ülesandeid ja metodoloogiaid, mille abil 

oma igapäevatööd efektiivsemaks muuta. Tänu individuaalse disainisprindi läbiviimisele 

mõistsin, et ka minu tööprotsess vajab parendamist. Seega olen juba praegu oma 

tavatööprotsessi täiendanud mitme põneva disainisprindi ülesandega ning plaan on lühikesi 

disainisprinte pikkida oma töögraafikusse ka väiksemate ülesannete lahendamiseks.  
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Teiseks lõputöö järelduseks on, et individuaalse disainisprindi efektiivsuse tagamiseks on 

tähtis roll disaineri motivatsioonil, põhjalikumal uurimusel ja välisabil. Soolosprindi üheks 

põhikomponendiks on tiimi asemel disaineri motivatsioon. Individuaalne disainisprint 

nõuab palju tahtejõudu ning tugev motivatsioon on sprindi põhiliseks edasiviijaks. Põhjalik 

uurimus aitab soolosprindi läbiviijal lähteprobleemi paremini mõista ning tänu sellele 

potentsiaalselt parema lahenduseni jõuda. Välisabi kasutamine ehk sprindi ajal mentori, 

kaasdisainerite või sõprade nõu küsimine võimaldab disaineril kiiremini sprindi protsessis 

edasi liikuda ning takistusi ületada.  

Individuaalse disainisprindi läbiviimise kogemus annab eriti just algajale disainerile 

mitmeid eeliseid töömaastikul. Esiteks on disainisprindi näol tegu hinnatud töömeetodiga, 

tänu millele võib disainisprindi läbiviinud disainer tööle kandideerides saada 

konkurentsieelise. Teiseks koosneb disainisprint paljudest arengule väga kasulikest 

ülesannetest ja tõekspidamistest, mida disainer saab ka pärast sprinti oma igapäevatöö 

efektiivsemaks muutmiseks rakendada. Ning kolmandaks võimaldab individuaalne 

disainisprint disaineril kiiresti olulistele probleemidele lahendusi leida ning neid lahendusi 

reaalsete kasutajatega ka testida.   

Lõputööga on esimesed sammud disainisprindi individuaalse rakendamisvõimaluse osas 

tehtud ning plaan on seda meetodit edasi arendada. Leian, et soolosprindist võib kindlasti 

kasu olla ka laiemal disainikommuunil, eeskätt teistel noortel disaineritel ja tudengitel.  
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SUMMARY 

“Individual Implementing of the Google Design Sprint Work Method on the Example 

of a UX/UI Design Portfolio“ 

 

Supervisors:  Elmo Soomets 

  Jaanus Eensalu 

Google Design Sprint is a unique work method to solve big problems in five days1. 

Originally developed specifically for teams, it’s a highly valued process among the world’s 

most successful companies. The thesis at hand examines how and to what extent it is possible 

to implement the design sprint work method individually, without a team.  

The first part of the thesis addresses the Google Design Sprint work method, in theory, 

analyzing first the main components of the methodology, the role of the team, and the 

variations. Secondly, the first part focuses on the possibilities of individual implementation, 

analyzing its advantages and differences, and, finally, offering some recommendations for 

solo sprinting. The analysis is based on Jake Knapp’s book „Sprint, “articles about one-

person sprinting, and also on a survey.  

The second part of the thesis focuses on the challenge of the upcoming individual design 

sprint, creating a UX/UI design portfolio. Focusing on the user’s perspective, the second part 

analyses the concept of a UX/UI Designer and its portfolio, proposing a concise reference 

for creating a UX/UI Design portfolio with a competitive advantage. The analysis is based 

on different articles, job offerings, and on a survey for lead designers and recruiters in 

different successful Design Agencies and Software Companies.  

We can conclude from the research that to effectively complete a solo design sprint, it is 

necessary to focus on three things. The first and foremost component of a successful solo 

sprint is the designer’s motivation. Although being an enriching experience in many ways, 

one-person sprinting requires a lot of energy and willpower from the designer due to its 

condensed process. The second prerequisite for a successful solo sprint is enlarging the focus 

on the pre-sprint research. The main benefit of working with a team is having all the 

 
1 Knapp, J., Zeratsky, J., & Kowitz, B. (2016). Sprint: How to Solve Big Problems and Test New Ideas in 

Just Five Days. Great Britain: Transworld Publishers. 
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necessary stakeholders in one room sharing their perspectives on the problem. Sprinting 

alone, there is only one view-point. To overcome this, the designer must put a bit more effort 

into research to comprehend the challenge at hand to the fullest. The third recommendation 

for a successful solo sprint is to use outside aid when necessary. Having a mentor or asking 

a friend or a colleague for help can keep the motivation high and have an exterior view from 

time to time. This can also help accelerate the process a bit.  

The main benefits of the solo sprint work method are its potential speed, flexibility, 

possibility to solve personal or educational problems without depending on a team. With a 

team of one, especially the first parts of the sprint can be finished more quickly than with a 

team. Being alone also means being flexible to rearrange or revisit assignments when 

necessary freely. And lastly, a one-person sprint method broadens the variety of challenges 

that could be solved with a design sprint. Subtracting the team element from the sprint allows 

the designer to use the sprint to tackle personal problems.  

Implementing a solo Google design sprint is very beneficial, especially for junior 

designers on the job search. Since a lot of renowned companies appraise and use this method, 

just mentioning this as part of the designer’s skillset can lift his competitive advantage. 

Secondly, the design sprint work method consists of very valuable exercises and rules which 

can be very useful to make regular workdays more efficient as well. Thirdly, this work 

method proves a quick and systematic way of solving big problems and testing the solutions 

with real users.  

Regarding future steps, my plan is to refine this method even further. I will test different 

nuances, for example the sprint duration, task sequence and task improvement. The next step 

would be to introduce the findings to a broader design audience. Individual implementing of 

the design sprint method can be very beneficial, especially for young designers and students.  
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