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Iga ettevõtte eesmärk on pikaajaline kasumlik 

äri. Selle saavutamiseks vajab ettevõte ideid, 

millega edestada konkurente, kasvada ja 

kesta. Selliste ideede rakendamise praktikat 

nimetatakse innovatsiooniks.



Pikaajaliselt edukate ettevõtete tunnus on 

sisemine võimekus luua ja rakendada 

uuendusi pidevalt ja kasvava mõjuga.



2/3 Eesti ettevõtetest on uuenduslikud, 

mis on üks Euroopa kõrgeimatest näitajatest

Samas, Eesti majanduse lisandväärtus 

on vaid ~80% EL-i keskmisest ~80%

EL
100%

Allikas: Statistikaamet ja Eurostat

• Kõigest 10% Eesti ettevõtetest tegeleb selgelt

eristuva toote/teenuse loomisega

• Vaid 10% Eesti ekspordist on kõrge

lisandväärtusega 

~67%



Eesti ettevõtted on uuenduslikud,

aga tihenev konkurents ja uued 

arengusuunad vajavad julgemaid lahendusi

Uuendustest 

mahajääjad

Globaalsed gigandid

Innovatsiooni DNA-ga

sündinud start-up-id

Innovaatorid
Digitaliseerijad ja 

automatiseerijad



Meil on riigis innovatsiooni toetavaid oskusi ja 

teadmisi, kuid need on ebaühtlaselt jaotunud 

ning raske on leida enda ettevõttele 

sobilikku sisendit. 

Olukorra parandamiseks lõime innovatsiooni 

ökosüsteemi raamistiku ehk innovatsioonitrepi



Innovatsioonitrepp:
visualiseerib ettevõttele tema uuenduslikkuse taseme
ja pakub edasiseks arenguhüppeks tööriistakasti 
läbi erinevate arendamist vajavate võimekuste

Innovatsioonitrepp loob võimaluse 
rääkida innovatsioonist täpsemalt 
ning kiirendab koostööd eri osapoolte 
vahel koondades tööriistakastis info 
kontaktidest, teadmistest, oskustest
ja vahenditest



Ettevõtte uuenduslikkuse arengutasemed 
ja tasemele jõudmise võtmevajadus

Inspiratsioon

Algteadmised ja 
pealehakkamine

Protsessid ja 
organisatsiooni kaasamine

Uurimis-arendustegevuse (sh teadus) 
ja investeeringute mahukus

Globaalne mõju ja haare

Jagasime ettevõtted viiele 
arengutasemele, millest 
põhirõhk on kolmel 
keskmisel.



Tasemed ja innovatsioonivõimekuse kategooriad



Innovatsioonivõimekuste ülevaade



Innovatsioonitrepi rakendamine
Tee läbi 3 sammu:

1. Kus ma olen?
Enesehindamine ja 
positsioneerimine

2. Mida ma pean muutma? 
Arenguvaldkondade valimine –
milles ma tahan teha 
arenguhüppe?

3. Kuidas ma saan muuta? 
Teadmiste, oskuste ja 
ressursside teenuste valik 
arenguhüppe saavutamiseks

1 2

3

Kontaktid
Teadmised

Teenused

Inspiratsioon

Vahendid



Visioon enesehindamise küsimustiku tulemuse visualiseerimisest



│ Uuenduslikkuse arendamine on ökosüsteemi meeskonnatöö

INNOVATSIOONILIIDRITE KLUBI

INNOVATSIOONI KÄIVITUSKODA TIKK

Valitsuse Teadus-arendus-
ja Innovatsioonipoliitika Nõukogu
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