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Tänapäeval rõhutatakse üha rohkem ettevõtete uuendusmeelsuse olulisust konkurentsis 

püsimiseks, kuid Eesti ettevõtteid peetakse siiski mõõdukateks innovaatoriteks, kes jäävad 

uuendustegevustes alla Euroopa keskmisele. Üheks põhjuseks siin võib olla ettevõtete 

madal innovatsiooni juhtimise oskus. Käesoleva magistritöö autori eesmärgiks oli välja 

selgitada Eesti ettevõtte juhtide innovatsiooni juhtimise võimekus, kasutades selleks 

peamiselt Tidd ja Bessant´i poolt välja töötatud innovatsiooni juhtimise hindamise 

mudelit. Andmete kogumiseks moodustas töö autor Eesti äriühingutest juhuvalimi ja viis 

internetikeskkonnas läbi anonüümse ankeetküsitluse. Innovatsiooni juhtimise võimekuse 

hindamiseks oli kasutatud Tidd ja Bessant´i mudelit, mis koosneb 40-st tunnusest ja 

millele vastajad andsid hinnangud 7-palli skaalal, lisaks olid ankeedis valikvastustega 

küsimused vastaja organisatsiooni ja tegevjuhi tunnuste kohta. 

 

Tulemustest selgus, et vastanud ettevõtete keskmised hinnangud 40-le innovatsiooni 

juhtimise võimekuse tunnusele kinnitavad Eesti kuulumist mõõdukate innovaatorite 

hulka. Ettevõtete tippjuhtkonnad ja juhid on teadlikud innovatsiooni tähtsusest ettevõtte 

arengule, kuid puudub ühtne arusaam, kuidas innovatsiooni kasutada edu saavutamiseks 

ja kuidas juhtida uued ideed eduka elluviimiseni. Selle põhjuseks võib olla nii teadmiste 

puudus kui eelarve piiratus. Kõige madalamalt hinnatud protsessi ja võrgustiku osad 

näitavad, et ettevõtetel pigem puuduvad väljatöötatud protsessid toodete/teenuste ja 

protsessimuudatuste läbiviimiseks ning tahaplaanile on jäänud sidemete loomine 

väljaspool ettevõtet olevate organisatsioonidega. 

 

Organisatsiooni ja ettevõtte tegevjuhi tunnustega innovatsiooni juhtimise võimekuse 

keskmiste hinnangute võrdlemine ei andnud märkimisväärseid ja statistiliselt olulisi 

erinevusi, kuid tulemused kalduvad pigem varasemalt tehtud uuringuid kinnitama.  

Märksõnad: innovatsioonivõimekus, innovatsioonitulemuslikkus, innovatsiooni 

juhtimine 
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Nowadays more and more emphasis is placed on the importance of corporate innovation 

to remain competitive, but Estonian companies are, however, considered moderate 

innovators who stay below the European average in innovation. One of the reasons here 

may be the low innovation management ability of enterprises.  

 

The aim of this master's thesis was to find out the innovation management capability of 

Estonian business managers, mainly using the model of innovation management 

developed by Tidd and Bessant. For collecting data, the author compiled a random sample 

of Estonian companies and conducted an anonymous questionnaire on the Internet in an 

online environment. The innovation management capacity was assessed using the Tidd 

and Bessant model, which consists of 40 characteristics, which respondents gave estimates 

on a 7-point scale. In addition, the questionnaire contained multiple-choice questions 

about the characteristics of the respondent's organization and CEO. 

 

The results showed that the average companies' responses to the 40 indicators of 

innovation management capability were confirmed Estonia's membership in moderate 

innovators. Business leaders and executives are aware of the importance of innovation for 

business development, but there is a lack of a common understanding of how to use 

innovation to succeed and how to manage new ideas for successful implementation. This 

may be due to lack of knowledge and limited budget. Lowest rated parts of the processes 

and linkage show that companies lack the developed processes for product / service and 

process changes, and the linkage with the organizations outside the organization have been 

left behind. 

 

The comparison of the average performance of the innovation management capability of 

the organization and the company's CEO was not significant and statistically significant, 

but the results tend to confirm earlier studies. 

Keywords: innovation capability, innovation performance, managing innovation 
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SISSEJUHATUS 

Innovatsioonist räägitakse tänapäeval kui peamisest edu ja majanduskasvu allikast ning 

praeguseks on innovatsioonist saanud oluline vahend äriühingutele oma konkurentsivõime 

tõstmiseks, mis omakorda on ajakohaseks tõstnud innovatsiooniprotsesside juhtimise teema.  

Ettevõtted arendavad oma innovaatilisi protsesse ja tegevusi, põhinedes teadmistel, mis 

tulenevad nende klientide, töötajate ja partnerite arvamustest. Ettevõtted koguvad vajalikku 

teavet, toetavad teadmiste loomist, uurivad turuvõimalusi ja teevad otsuseid innovatsiooni 

loomise vajaduse kohta, püüdes seejuures oma innovatsioonipotentsiaali täielikult ära 

kasutada. Et olla edukas, on vaja neid tegevusi tõhusalt juhtida ja dünaamiliselt reageerida 

käimasolevale turu arengule. (Lendela, Hittmárb, & Latkad, 2015) 

Innovatsiooniprotsesside juhtimise võimekus sõltub ettevõtte strateegiast, organisatsioonist, 

protsessidest, võrgustikust ja õppimisest ning ei tähenda ühe või kahe aspekti hästi 

sooritamist, vaid head üldsooritust (Tidd & Bessant, 2014). 

2016. aasta Euroopa komisjoni innovatsiooni tulemustabelis on Euroopa riikide seas Eesti 

mõõdukas innovaator ja  innovatsiooniindeks jääb alla Euroopa keskmise. Võrreldes aastaga 

2010 on Eesti innovatsiooniindeks langenud 3,6%. Eesti innovatsiooni süsteemi tugevustena 

on välja toodud  riigipoolne toetus ja rahastus, inimressurss ja innovatsiooni-sõbralik 

keskkond ja nõrkusteks on vähene toote, protsessi, turu ja organisatsiooni uuenduste 

kasutuselevõtt ning organisatsioonide  vähene koostöö teistega nii avalikus kui erasektoris 

(European Commission, 2018).  

Eelnevat välja toodud Eesti nõrkadele kohtadele antud magistritöö keskendubki, vaadeldes 

antud teemat Eesti äriühingute innovatsiooni juhtimise võimekuse vaatenurgast. 

Käesoleva töö uurimisprobleemiks on kaardistada Eesti ettevõtete käitumismuster 

innovatsioonitegevustes ja leida vastus küsimusele, kas Eesti ettevõtted keskenduvad kõigile 

innovatsiooni juhtimise põhielementidele (strateegia, protsessid, organisatsioon, võrgustik 

ja õppimine) võrdselt või ainult mõnele neist ning kas tulemused erinevad 

tegevusvaldkonna, asukoha, ettevõtte vanuse, äritulu ja ettevõtte juhi vanuse, soo ja hariduse 

lõikes.  
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Magistritöö autori eesmärgiks on välja selgitada Eesti ettevõtte juhtide innovatsiooni 

juhtimise võimekus, kasutades selleks peamiselt Tidd ja Bessant´i (2009) poolt välja 

töötatud innovatsiooni juhtimise hindamise mudelit. Eesmärgi saavutamiseks on autor 

püstitanud järgmised uurimisülesanded: 

• kaardistada ettevõtete käitumismuster innovatsioonitegevustes; 

• analüüsida ettevõtete innovatsiooni juhtimise võimekust; 

• uurida, millised on ettevõtete innovatsiooni juhtimise võimekuse erinevused 

organisatsiooni tunnuste alusel; 

• järelduste ja ettepanekute tegemine innovatsiooni juhtimise võimekuse 

parandamiseks. 

Uurimisobjektiks on käesolevas töös Eesti äriühingud ja andmete kogumiseks kasutati 

suletud vastustega  ankeetküsimustikku, mis edastati valimisse sattunud ettevõtetele e-maili 

teel. Tulemuste analüüsimiseks on kasutatud sagedusjaotust, korrelatsioon- ja 

dispersioonanalüüsi. 

Käesolev töö on jagatud teoreetiliseks ja empiiriliseks osaks. Teoreetilises osas käsitletakse 

innovatsiooni ja innovatsiooni juhtimise definitsioone ja liike, antakse ülevaade, milliseid 

mudeleid innovatsiooni juhtimise mõõtmiseks saab kasutada, milline on Tidd ja Bessant´i 

(2009) mudel ning millistes innovatsiooni juhtimise mõõtmise uuringutes on seda varem 

kasutatud. Lisaks on käsitletud erinevaid uuringuid ja nende tulemusi, kus on otsitud seoseid  

organisatsiooni tunnuste ja innovatsioonitulemuslikkuse vahel. Empiiriline osa koosneb 

uuringu metoodika kirjeldusest ja läbiviidud küsitluse tulemuste analüüsist, kus antakse 

ülevaade küsitlusele vastanud ettevõtetest, analüüsitakse nende innovatsiooni juhtimise 

võimekust ja võrreldakse ettevõtete innovatsiooni juhtimise võimekuse erinevusi 

organisatsiooni tunnuste alusel.  

Lisades on toodud autori poolt uuringu jaoks koostatud küsitluse ankeet (lisa 1) ja lihtlitsents 

lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks. Allikate viitamisel ja loetelu 

moodustamisel on töö koostamisel kasutatud rahvusvahelist APA süsteemi. 
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1. INNOVATSIOONI JUHTIMISE TEOREETILINE 

KÄSITLUS 

1.1. Innovatsiooni ja innovatsiooni juhtimise olemus ja liigitus 

Innovatsiooni mõiste kõige esmasemaks määratlejaks peetakse Austria ja Ameerika 

majandus- ja poliitikateadlast Joseph Alois Schumpeter´i (1883–1950), kes defineeris, et  

innovatsioon on olemasolevate tootmistehnoloogiate uudne kombinatsioon, mille tulemusel 

ettevõtted toodavad uusi tooteid, rakendavad uusi tootmisviise, müüvad tooteid uutel 

turgudel ja/või ostavad uusi tootmisvahendeid uutelt turgudelt. Innovatsiooni eesmärgiks on 

saavutada turul konkurentsieelis, ideaaljuhul isegi lühiajaline monopoolne seisund 

(Schumpeter, 1928a).  

Schumpeter liigitab innovatsioonid ettevõtte tegevustes rakendatavate uuenduste alusel 

järgmiselt: 

1) uute või kvaliteedilt paremate toodete loomine; 

2) protsessiinnovatsioonid, mis põhinevad protsesside uudsel kujundamisel; 

3) uute turgude hõivamine, kuhu ettevõtted ei ole varem sisenenud; 

4) materjalidele ja teistele sisenditele uute hankimiskanalite leidmine. (Schumpeter, 

1928b).  

Rahvusvaheliste innovatsiooniuuringute aluseks ja laialdaselt kasutuses olevas OECD 

Oslo Manual’is (OECD & Eurostat, 2005) määratletakse innovatsiooni kui 

organisatsioonide poolt uue või märkimisväärselt täiustatud toote/teenuse või 

tootmisprotsessi kasutuselevõttu, uut turustus- ja tarnimismeetodit või äripraktikat, uut 

töökohtade struktuuris või välissuhetes rakendatavat organisatsioonivormi. Rõhutatakse, et 

innovatsioon võib ilmneda igas majandussektoris, sealhulgas avalike teenuste pakkumises.  

Innovaatilised tegevused on Oslo Manual´i (OECD & Eurostat, 2005) järgi kõik teaduslikud, 

tehnoloogilised, organisatsioonilised, rahalised ja kommertstegevused, millega kaasneb (või 

peaks kaasnema) innovatsiooni rakendamine. Innovaatilised tegevused hõlmavad ka teadus- 

ja arendustööd, mis ei ole konkreetse innovatsiooniga otseselt seotud. 
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Oslo Manual’i (OECD & Eurostat, 2005) kohaselt jagatakse innovatsioonid lähtuvalt tüübist 

neljaks:  

1. Tooteinnovatsioon -  uue või märkimisväärselt täiustatud toote või teenuse turule 

toomine. 

2. Protsessiinnovatsioon - uue või märkimisväärselt täiustatud tootmis- või 

tarnimismeetodi rakendamine. 

3. Organisatsiooniline innovatsioon – uue organisatsioonilise lahendi rakendamine 

ettevõtte äripraktikas, töökohtade struktuuris või välissuhetes. 

4. Turundusinnovatsioon -  uue turustamismeetodi rakendamine, mis sisaldab 

märkimisväärset muutust toote disainis või pakendis, paigutuses, edastuses ja 

hinnas.  

Eelnevat lühidalt kokku võttes võib öelda, et innovatsioon on protsess, mis algab uuest 

ideest, uudsusest või leiutisest ja lõppeb lõpptarbijaga läbi turunduse ja turustuse (Tidd & 

Bessant, 2009).   

Kuna Oslo Manual on suuniste andmisel innovaatiliste tegevuste kohta andmete kogumisel 

ja kasutamisel kõige enam rahvusvaheliselt kasutusel olev allikas (Gault, 2013), siis antud 

magistritöös rohkem teisi innovatsiooni definitsioone ja klassifikatsioone ei ole käsitletud.  

Innovatsioonist on saanud kõige olulisem viis konkurentsieelise saavutamiseks, mõistmaks 

ja säilitamaks majanduskasvu mikrotasandil ja suurendamaks tööhõivevõimalusi 

makrotasandil (Hirsch-Kreinsen & Jacobson, 2009). Innovatsioon tuleneb tavaliselt sellistest 

survetest nagu konkurents väliskeskkonnast, ressursside nappus ja klientide nõudlus ning 

see on kohandatav käitumine, mis  paneb organisatsiooni kas säilitama või parandama oma 

tulemuslikkust (Damanpour, Walker, & Avellaneda, 2009). 

Sõltumata ettevõtte suurusest või tööstusest on innovatsiooni haldamine keeruline ja raske 

protsess ning seega jääb palju väärtuslikke ideid teostamata. Peamine probleem või 

väljakutse on siin mitte ainult luua uut ideed, vaid tuua uued ideed praktilisse kasutusse (Tidd 

& Bessant, 2014). Seetõttu on innovatsiooni juhtimisest saanud kriitilisem küsimus kui 

innovatsioonist endast (Birkinshaw, Hamel, & Mol, 2008). 

Paljud uuringud annavad ulatusliku ja teadusliku ülevaate innovatsioonist. On uuringuid, 

mis põhinevad erinevatel innovatsiooni tüpoloogiatel nagu tehnoloogiline innovatsioon 

(Henderson & Clark, 1990; Utterback, 1994), toote ja protsessi innovatsioon (Pisano, 1996), 
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teenuse innovatsioon (Gallouj & Weinstein, 1997) ja strateegiline innovatsioon (Hamel, 

1998; Markides, 1997). Lisaks keskendutakse paljudes uuringutes teadus- ja 

arendustegevuse mõjule, innovatsiooni levitamisele ja innovatsiooni väljunditele (Freeman, 

1994; Homburg, Hoyer, & Fassnacht, 2002; Polley, Garud, & Venkataraman, 2008). Võib 

väita, et paljud varasemad teadustööd ja uuringud on keskendunud konkreetsele 

innovatsiooni tahule või ühele küljele ja ei anna terviklikku ülevaadet ja raamistikku 

innovatsiooni juhtimiseks organisatsioonides. Innovatsiooni juhtimine nagu innovatsioon 

ise on protsess ja olulised on kõik innovatsiooniliigid ja aspektid. Ettevõtte 

konkurentsivõime ja efektiivsuse tõstmiseks on vajalik tehnoloogiliste, turu, ja 

organisatsiooniliste uuenduste integreerimine (Tidd & Bessant, 2009), mis tähendab, et 

enamasti eeldab toodete ja teenuste innovatsiooni õnnestumine ka protsesside ja 

töökeskkonnaga seotud innovatsioonisid (Tidd & Bessant, 2014).  

Kui varasemad innovatsiooni juhtimise teooriad keskendusid ainult tehnoloogia arengule ja 

edasi turundusele (nõudluse kasvatamine läbi reklaamikampaaniate) siis 90-ndatel tekkisid 

innovatsioonisüsteemi teooriad, mis käsitlesid tehnoloogia ja turu arengut koos. 2000-ndast 

aastatest hakati uurima innovatsiooni kui ökosüsteemi, mis sisaldas ettevõtte 

innovatsioonisüsteeme ja koostoimeid ümbritseva keskkonnaga. 2010-ndast aastast 

keskendutakse tänu digitaalsete muudatuste ja platvormide arengule avatud digitaalse 

innovatsiooni ökosüsteemi teooriale (Bouwer, 2017). 

Teaduskirjanduse analüüsi põhjal võib innovatsiooni juhtimise protsessi pidada 

organiseeritud ja kontrollitud tegevuste järjestuseks, kus sisendid uute ideede kujul 

muudetakse väljunditeks innovatsiooni kujul. See on klientide vajaduste ja uuenduste 

võimaluste äratundmine, uute innovatiivsete ideede loomine ja nende väljatöötamine, töö 

info ja teadmistega, uuenduslike tegevuste teostamine ja eduka innovatsiooni laiendamise 

kindlustamine klientide hulgas. (Lendel, Hittmár, & Siantová, 2015) 

Luecke (2003) nimetab innovatsiooni juhtimist millegi uue edukaks tutvustamiseks - see on 

teadmiste teostus ja sünteesimine originaalsetes, asjakohastes ja hinnatavates uutes toodetes, 

protsessides või teenustes. 

Et innovatsiooni saaks juhtida peavad olema erinevad valdkonnad omavahel seotud ja 

moodustama terviku. Üheaegselt tuleks vaadelda selliseid tegureid nagu organisatsiooni 
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kultuur, olemasolev tehnoloogia, inimressurss, meeskonna juhtimine, tootlikkus ning 

uurimis- ja arendustegevus (Prajogo & Ahmed, 2006). 

Tidd´i ja Bessant (2009) on autorid, kes on andnud oma panuse kõikehõlmava ja 

integreeritud innovatsiooni juhtimise raamistiku loomisesse, jagades ettevõtte innovatsiooni 

juhtimise protsessi viieks põhiosaks: strateegia, protsessid, organisatsioon (struktuur ja 

kultuur), võrgustik ja õppimine.   

Lähtudes eelnevast innovatsiooni juhtimise protsessi osade jaotusest on järgnevalt antud 

ülevaade innovatsiooni juhtimise viiest põhielemendist. 

Organisatsiooni innovatsioonistrateegia on väga oluline osa innovatsiooni edukuse 

juhtimises igas organisatsioonis. See ei hõlma mitte ainult sellise organisatsiooni loomist, 

kus innovatsioon saab õitseda, vaid annab ka selged juhised ettevõtte innovatsiooni 

eesmärkide ning ulatuse kohta, mis on vajalik ettevõtte strateegiliste ja finantsiliste 

eesmärkide saavutamiseks. Selle suuna vajadus tuleb lisada ettevõtte strateegiasse, et tagada 

ressursside olemasolu ja juhtimine ning vastutus selle edukuse eest. (Nada, Turkyilmaz, & 

El-Badawy, 2015) 

Paljud uuringud keskenduvad innovatsiooni juhtimise strateegiale ja sealhulgas leitakse, et 

edukas innovatsioon sõltub tugevalt ettevõtte tippjuhtkonna toetusest kui põhitegevusest 

innovatsiooniprotsessis (Davila, Epstein, & Shelton, 2005; Hauschildt & Kirchmann, 2001). 

Kui tehnoloogia on muutuste ja innovatsiooni peamine edasiviiv jõud ja paljud teoreetilised 

ja empiirilised uuringud näitavad, et tehnoloogia mängib olulist rolli uue toote ja protsessi 

tootmisel, muutes seeläbi tööstuse struktuuri ja konkurentsitingimusi (Prajogo & Ahmed, 

2006), siis innovatsiooni juhtimine saab alguse strateegiast, mis on kogu organisatsiooni 

innovatsiooni juhtimise protsessi aluseks ja edasiviivaks jõuks. 

Strateegiline väljakutse on see, kuidas ettevõtted saavad kõige paremini korraldada sisemiste 

ja välimiste teadmiste ja teabeallikate hankimist, süstematiseerimist ja kasutamist nii, et 

innovatsiooni saaks suurendada ja säilitada (Davila et al., 2005; Zahra & George, 2002).   

Innovatsioonistrateegia on osa ettevõtte strateegiast ja peaks olema kavandatud nii, et 

määratleks innovatsioonistrateegia ulatuse, täpsustaks uuendustegevuste eesmärke ja 

ootuseid, kajastaks soovitud uuenduslikkuse taset, juhiks riske ja tasusid ning eraldaks 

inimressurssi ja rahalisi vahendeid (Nada et al., 2015). 
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Protsessiinnovatsioon nagu organisatsiooniinnovatsioon on üks neljast innovatsiooni 

tüübist, mida on käsitletud Oslo Manual´is (OECD & Eurostat, 2005), mis määratleb 

protsessiinnovatsiooni kui uue või oluliselt täiustatud tootmisprotsessi, tarnimismeetodi või 

tootmise abitegevuse kasutuselevõtu. 

Protsessiinnovatsioon on omane organisatsioonilistele muutustele, toote ja teenuse 

täiustamisele ja tootmis- ja turustusvahenditele. Kõik ettevõtted püüavad organiseerida ja 

hallata innovatsiooniga seotud protsesse optimaalsete lahenduste väljaselgitamiseks ja 

loomiseks (Tidd & Bessant, 2009). Peamised väljakutsed protsesside juhtimisega seoses on 

innovatsioonistrateegiaga seotud parimate ideede kindlakstegemine ja investeerimine neisse 

ehk määrata õiged ressursid ja teha vajalikud kooskõlastused, et saavutada organisatsiooni 

eesmärgid. Selle saavutamiseks on vaja struktureeritud innovatsiooni protsessi, mis juhib 

funktsionaalset koostööd (Nada et al., 2015). 

Pisano (1996) väitel on protsessid teiste innovatsioonitegevuste selgrooks ja seega kui 

ettevõtte protsessid on nõrgad on raske saada ka uuenduslikuks ja õppivaks 

organisatsiooniks. 

Organisatsiooni valmisolekut olla innovatiivne mõjutab lisaks organisatsiooni strateegiale ja 

protsessidele nii organisatsiooni struktuur kui kultuur (McLaughlin, Bessant, & Smart, 

2005). Mõlemad võivad toetada kui ka takistada organisatsioonilist innovatsiooni. Seetõttu 

on vaja organisatsiooni struktuur üles ehitada nii, et see julgustaks inimesi iseseisvalt ja 

loovalt mõtlema ja et nad saaksid oma teadmisi rakendada organisatsiooni väljakutsete 

lahendamiseks. Organisatsiooni struktuuril on väga oluline roll innovatsiooniprotsessi 

kujundamisel ja innovatsioonistrateegia saavutamiseks on vaja luua süsteem, mis koosneb  

funktsionaalse meeskonna loomisest, kus erinevate teadmistega inimesed töötavad ühise 

eesmärgi nimel, sõltumatust ja loovast mõtlemisest, maatriksorganisatsiooni lähenemisest, 

kus ülemuse ja alluva suhted on loodud võrgu või maatriksina, mitte traditsioonilises 

hierarhias ja avatud innovatsioonist (Lam, 2006; Tidd & Bessant, 2014).  

Teine organisatsiooni innovatsiooni põhinäitaja on kultuur. Organisatsiooni kultuur viitab 

uskumustele ja väärtustele, millest kujunevad normid, mida töötajad järgivad (Schein, 1994). 

Schein (1994) peab organisatsioonikultuuri ühiskondlikuks jõuks, mis on suures osas 

nähtamatu, kuid siiski väga võimas. 
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Vastavalt Parveen´i (Parveen, Senin, & Umar, 2015) poolt tehtud kirjanduse analüüsile saab 

innovatsioonile orienteeritud kultuuri hinnata järgmiste väärtusmõõtmete abil: 

• edu, et täita edukalt väljakutset esitavaid eesmärke ja töötajate arengu jätkumine; 

• avatus ja paindlikus uutele ideedele ja probleemide lahendamisele; 

• sisene suhtlus organisatsioonisisese info liikumise hõlbustamiseks; 

• kompetents ja professionaalsus, et hinnata teadmisi ja oskusi ning säilitada ameti 

ideaalid ja uskumused; 

• funktsionaalne koostöö meeskondades töötamiseks ja nende koordineerimiseks; 

• töötajate vastutus, et hinnata töötajate iseseisvust, initsiatiivi ja vastutust oma töö 

eest; 

• töötajate väärtustamine läbi saavutuste tunnustamise ja premeerimise; 

• riskide võtmine uute ideede katsetamiseks, et soodustada innovatsiooni. 

Lühidalt kokku võttes on organisatsiooni edu aluseks inimesed ja nende innustamine ja 

suunamine uuendustegevustele, mis viib järgmise innovatsiooni juhtimise põhiosa õppiva 

organisatsiooni juurde.  

Õppiv organisatsioon on organisatsioon, kus inimesed pidevalt arendavad oma võimet luua 

tulemusi, mida nad tõeliselt soovivad, kus arenevad uued mõttemustrid, kus kollektiivne 

püüdlus on lastud vabaks ja kus inimesed järjepidevalt õpivad, kuidas koos õppida (Senge, 

1990). Senge (1990) määratles viis õppiva organisatsiooni osa, milleks on süsteemne 

mõtlemine, isiklik meisterlikkus, vaimsed mudelid, ühise visiooni loomine ja meeskonna 

õppimine, seejuures süsteemne mõtlemine ühendab ülejäänud neli osa ühtseks teooriaks ja 

praktikaks. Ühtse nägemuse loomine toob kaasa pikaajalise seotuse, vaimsed mudelid 

aitavad avastada puudujääke praeguses maailmavaates, meeskonnana õppimine pakub 

laiemat perspektiivi suurema pildi nägemiseks kui üksikisikuna ja isiklik meisterlikkus 

motiveerib meeskonna liikmeid pidevalt õppima oma tegevustest ehk õppivas 

organisatsioonis on oluline iga liikme ja organisatsiooni areng tervikuna (Senge, 1990). 

Organisatsiooni innovatsioon sõltub organisatsiooni võimest anda edasi teadmisi oma 

töötajatele ja nende teadmiste rakendamisest. Teadmised peaksid tooma uusi mõtteviise, 

arendama loovust ja looma kindla aluse muutustele ja innovatsioonile (Nada et al., 2015). 
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Oluline roll õppiva organisatsiooni kujundamisel ja toetamisel on teadmiste juhtimine 

organisatsiooni kasuks ehk teadmusjuhtimine. Teadmusjuhtimine on protsess vajalike 

teadmiste tuvastamiseks, tabamiseks ja kasutamiseks organisatsiooni konkurentsieelise 

tõstmiseks (von Krogh, 1998). Von Krogh (1998) keskendus väärtustele, mis juhivad suhteid 

organisatsioonis ja väidab, et organisatsiooni kultuurid, kus on oluline üksteisest hoolimine 

suurendavad ka teadmiste loomise hulka, sest nii kiireneb kommunikatsiooniprotsess ja 

võimaldab inimestel jagada oma isiklikke teadmisi ja arutada ideid. 

Õppiva organisatsiooni loomiseks ja teadmusjuhtimiseks on organisatsioonile vajalikud nii 

sisesed kui välised teadmised, mis moodustavad võrgustiku. Nii organisatsiooni sisesed kui 

välised võrgustikud on olulised mehhanismid, mis viivad innovatsioonini. Näiteks töötajate 

omavahelise suhtluse areng moodustab sisemise võrgustiku. Välisesse võrgustikku kuuluvad 

suhted teiste organisatsioonidega nagu näiteks sõltumatud uurimisorganisatsioonid, 

ülikoolid ja teadus-ja arenduskeskused, mis võivad märkimisväärselt vähendada aja ja raha 

kulutusi innovatsiooni loomiseks. Lisaks kuuluvad välisesse võrgustikku kliendid ja 

lõppkasutajad. (Machikita, T., Ueki,Y., 2011) 

Väliste võrgustike kaasamist organisatsiooni innovatsiooniprotsessi nimetatakse avatud 

innovatsiooniks. Termin leidis esmakordset kasutamist 2003. aastal Henry Chesbrough’i 

poolt ja on peale seda paljude teadlaste ja praktikute tähelepanu haaranud. Avatud 

innovatsiooni idee eeldab, et organisatsioonid ei saa innovatsiooni isoleerida kui nad tahavad 

olla konkurentsivõimelised. Chesbrough tuvastas mitmeid tegureid, mis nõrgestasid nn. 

suletud innovatsioonikontseptsiooni aluseid. (Chen, Yin, & Mei, 2018)  

Tegurid, mis mõjutavad tööstusharusid asendama traditsioonilist suletud innovatsiooni 

lähenemist avatud innovatsiooniga on teadmiste ja tööjõu liikuvus, mis võimaldab ideedel 

ja teadmistel laieneda kõigisse ettevõtetesse olenemata suurusest ja tööstusharust, lühemad 

toote elutsüklid, tehnoloogia areng ja klientide ja tarbijate üha suurenev teadlikkus.  

(Chesbrough, Vanhaverbeke, & West, 2008) 

Avatud innovatsioon tähendab, et ettevõtted kasutavad teadmiste sissevoolu ja väljavoolu 

oma sisemise innovatsiooni kiirendamiseks ja turgude laiendamiseks välise innovatsiooni 

kaudu. Ettevõtted kasutavad väliseid ressursse uuenduste tegemiseks ja oma tehnoloogilise 

suutlikkuse suurendamiseks. Innovatsiooni tulemuslikkust aitab parandada keskendumine 

sisemiste ja väliste teadmiste vastastikkusele mõjule, kus sisemiste innovatsiooniressursside 
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puudust aitab korvata teadmiste omandamine ja eksportimine väljastpoolt. Avatud 

innovatsiooni keskkonnas muutub piir äritegevuse ja väliskeskkonna vahel hägusaks ja üha 

rohkem ettevõtteid arendab avatud innovatsiooni ökosüsteemi läbi piiriülese koostöö, et 

saavutada jätkusuutlik konkurentsieelis. (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al., 2008) 

Võttes arvesse, et intellektuaalsed varad ja teadmiste voog on saanud tänapäeva uue 

majanduse lahutamatuteks osadeks on Chesbrough (2014) laiendanud avatud innovatsiooni 

määratlust, öeldes, et avatud innovatsioon on jagatud innovatsiooniprotsess, mis põhineb 

teadlikult juhitud teadmiste voogudel väljaspool organisatsiooni, kasutades materiaalseid ja 

immateriaalseid mehhanisme, mis on samaväärsed organisatsiooni ärimudeliga. 

Eelnevast innovatsiooni juhtimise protsessi osade ülevaatest selgub, et piirid erinevate osade 

vahel ei ole selgejoonelised ja kõik viis innovatsiooni juhtimise põhielementi (strateegia, 

protsessid, organisatsioon, õppimine, võrgustik) on omavahel tihedalt seotud ja 

moodustavad koos ühtse innovatsiooni juhtimise protsessi terviku. Innovatsioon ei ole enam 

ainult ettevõtte sisene asi, vaid oluline on kaasata süsteemi teised väljaspool ettevõtet asuvad 

organisatsioonid, tarnijad ja kliendid. 

 

1.2. Organisatsiooni innovatsioonivõimekuse mõõtmise mudelid 

Järgnevalt annab autor ülevaate innovatsioonivõimekuse ja innovatsioonitulemuslikkuse 

mõistetest, kuidas innovatsiooni tulemuslikkust mõõta ja milliseid tulemuslikkuse mõõtmise 

raamistike saab innovatsiooni tulemuslikkuse kaardistamiseks, hindamiseks ja mõõtmiseks 

kasutada.  

Laforet (2011) on öelnud, et innovatsioon saab toimuda ainult siis, kui ettevõttel on 

innovatsioonivõime. Võimekuse saab määratleda kui omavahel seotud oskuste kogumit 

ettevõttes konkreetsete ülesannete täitmiseks. Innovatsioonivõime on teadmiste ja oskuste 

rakendamise sidumine ettevõtte tavade ja protsessidega, et läbi viia nii tehnoloogilisi 

uuendusi, milleks on uute tehnoloogiate ja teenuste arendamine, kui mitte-tehnoloogilisi 

uuendusi, milleks on juhtimine, turud ja turundus. (Ngo & O'Cass, 2013) 

Innovatsioonivõime on ettevõttele väärtuslik vara, aidates kindlustada ja säilitada 

konkurentsieelist ning ellu viia kogu ettevõtte strateegiat (Lawson & Samson, 2001). 
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Innovatsiooni tulemuslikkust saab mõista kui suutlikkust muuta innovatsiooni sisendid 

väljunditeks ja seeläbi realiseerida innovatsioonivõimekus ja saavutused turul (Zizlavsky, 

2016).   

See on varade ja ressursside kombinatsioon, mis nõuab laia valikut ressursse, varasid ning 

võimeid edu saavutamiseks kiirelt muutuvas keskkonnas (Sen & Egelhoff, 2000). 

Innovatsiooniprotsess on laialdaselt tunnustatud mõiste ja on sageli ülemaailmne 

teadusuuringute objekt, kahjuks puudub aga ühtne lähenemisviis innovatsiooniprotsessi 

kvaliteedi või innovatsiooni juhtimise tulemuslikkuse mõõtmiseks, mistõttu seda küsimust 

käsitlevaid arvukaid lähenemisviise ei saa kergesti kokku võtta (Ferreira, Fernandes, Alves, 

& Raposo, 2015; Mazur & Inków, 2017). 

Riiklikul tasandil, põhinedes Oslo Manual´ile on ettevõttete innovatsioonitulemuslikkuse 

mõõtmise aluseks peamiselt kulutused innovaatilistele tegevustele. Oslo Manual´i (OECD 

& Eurostat, 2005) kohaselt on innovatsiooniprotsesside kvaliteedi ja tulemuslikkuse 

mõõtmiseks kaks näitajat: teadus- ja arendustegevuse ning patendistatistika jaoks mõeldud 

ressursid (inimesed ja raha). Innovatsiooniprotsessi tulemuste mõõtmiseks kasutatakse ka 

uutest või täiustatud toodetest saadud müügi osakaalu. Innovatsiooni mõju ettevõtte 

tulemuslikkusele näitab näiteks innovatsiooniprotsessi mõju käibele. 

Kuna puudub ühtne lähenemisviis innovatsioonitulemuslikkuse mõõtmiseks 

organisatsioonides, kasutatakse selleks laialt levinud tulemuslikkuse mõõtmise süsteeme 

nagu tasakaalus tulemuskaart, Malcolm Baldrige´i mudel, tulemuslikkuse prisma ja Euroopa 

kvaliteedijuhtimise sihtasutuse (EFQM) välja töötatud organisatsioonide enesehindamise 

meetod ehk EFQM-i täiuslikkusmudel (Ivanov & Avasilcăi, 2014). Selline 

suutlikkuse/küpsuse mõõtmine pakub struktureeritud viisi ülevaate saamiseks 

innovatsiooniprotsessist ja juhtimisest. Innovatsiooni tulemuslikkuse mõõtmine sarnaneb 

paljuski finantsauditiga, kus ettevõtte tervist ja erinevaid toiminguid vaadatakse ja 

hinnatakse läbi raamatupidamis- ja finantsaruannete. Kasutades seda, mis on teada edukast 

ja ebaõnnestunud innovatsioonist ja tingimustest, mis seda põhjustavad, saab 

organisatsioonile koostada kontrollnimekirja küsimustest, misjärel saab tulemuste põhjal 

tuvastada kohad, mida parandada. (Tidd & Bessant, 2009) 

Tasakaalus tulemuskaart (Balance Scorecard) muutis traditsioonilist lähenemist 

tulemuslikkuse mõõtmisele. Kui Kaplan ja Norton 1992. aastal esmakordselt tutvustasid 



16 

 

tasakaalus tulemuskaardi kontseptsiooni olid ettevõtted hõivatud kohanemisega uues 

infoajastus, kus nende võime kasutada ära immateriaalseid varasid oli muutumas 

määravamaks kui võime hallata materiaalseid varasid. Tulemuskaart täiendas rahalisi 

näitajaid võimalusega mõõta ka tulevase edu saavutamiseks teisi vajalikke tegureid. Tööriist 

ei olnud mõeldud finantsarvestusmudeli välja vahetamiseks, vaid selle täiendamiseks. 

(Kaplan & Norton, 2007) 

Tasakaalus tulemuskaart on strateegiline juhtimissüsteem, mis seob lühiajalised tegevused 

pikaajaliste eesmärkidega. Tulemuskaart tugineb neljal protsessil: visiooni tõlgendamine ja 

üksmeelse strateegia loomine, teiseks strateegia edastamine ja teadvustamine kõigil 

organisatsiooni tasanditel ning sidumine nii üksuste kui individuaalsete eesmärkidega, 

kolmandaks protsessiks on  äri planeerimine ja selle sidumine finantsplaanidega ning 

neljandaks protsessiks on tagasiside ja õppimine, mis annab ettevõttele strateegilise 

õppimise võime, mis koosneb tagasiside kogumisest ja vajadusel strateegias muudatuste 

tegemisest. Need neli protsessi võimaldavad organisatsioonil selgitada oma missiooni ja 

strateegiat ning üle kanda need tegevusse, valmistades ette tausta nii sisemiste protsesside 

kui ka väliste tagajärgede järjepidevaks strateegilise tulemuslikkuse tõestamiseks. (Kaplan 

& Norton, 2007) 

Tasakaalus tulemuskaardi metoodika eeldab, et organisatsiooni tulemuslikkust mõõdetakse 

nelja arengu perspektiivis ning arendatakse asjakohane mõõtmissüsteem, kogutakse 

vajalikke andmeid ning analüüsitakse neid vastavalt igale nendest perspektiividest: 

• Kasutaja/kliendi perspektiiv -  mida kliendid soovivad kvaliteedi, maksumuse ja 

kättesaadavuse suhtes ja kõige olulisem, mida nad soovivad tulevikus 

organisatsioonilt saada? Millised eesmärgid peab organisatsioon saavutama, et saada 

uusi ja hoida kliente? 

• Finantsiline perspektiiv – millised peaksid olema tulemused omanike jaoks?  Kuidas 

tulusid suurendada ja milliseid investeeringuid teha? Rahaliste vahendite haldamine 

on organisatsiooni edukuse jaoks väga oluline, kuid keskenduda ei tohiks ainult 

finantstulemustele jättes teised perspektiivid kõrvale. 

• Sisemiste protsesside  perspektiiv – kuidas protsessid töötavad ja mida on vaja 

täiustada, et saavutada organisatsiooni eesmärgid ja lisada klientide ostetud toodetele 

ja teenustele väärtust? Sisemiste protsesside täiustamine aitab organisatsioonil 

parandada ka üleüldist tulemuslikkust. 
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• Õppimise ja kasvuperspektiiv – kuidas rakendada oma võimet õppida ja areneda, et 

saavutada kavandatud visiooni? Neljast perspektiivist kõige olulisem, sest kõik 

kliendi, sisemiste protsesside ja finantsperspektiivi tulemused on seotud inimressursi 

koolitamise ja arendamisega. (Kaplan & Norton, 2007) 

Seega kujutab tasakaalus tulemuskaart endast püüet saavutada tasakaalu väliste (omanikele, 

klientidele suunatud) ja sisemiste (äriprotsessid, innovatsioon, õppimine ja areng) näitajate 

vahel, eelneva tegevuse tulemuslikkust kajastavate näitajate ja tulevast edu mõjutavate 

tegurite vahel, objektiivselt mõõdetavate tulemuslikkusnäitajate ning neid näitajaid 

mõjutavate subjektiivsete ja mõningal määral hinnanguliste tegurite vahel (Kaplan & 

Norton, 2007). 

Nada (2015) on välja pakkunud tasakaalus tulemuskaardi raamistiku innovatsiooni 

juhtimisest lähtuvalt (Tabel 1).  

Tabel 1. Tasakaalus tulemuskaart innovatsiooni juhtimise valdkondade hindamiseks (Nada 

et al., 2015) 

Finants 

• Inimressurss 

• Finantsressusrss 

Protsess 

• Ideede genereerimine 

• Kommunikatsioon 

• Töövahendid 

• Infovoog 

• Projekti efektiivsus 

• struktuur 

Õppimine ja kasv 

• Inimesed 

• Kultuur 

• Teadmusjuhtimine 

• Riskide juhtimine 

• Koostöö 

• Strateegiline juhtimine 

Klient/kasutaja 

• Turu-uuringud 

• Turu testimine 

• Turundus ka müük 

 

Tabelis 1 on näha valdkonnad, mida tuleb hinnata, et saada ülevaade organisatsiooni 

suutlikkusest innovatsiooni juhtida. 

Malcolm Baldrige´i  mudel (Malcolm Baldrige National Quality Award), lühidalt MBNQA, 

loodi 1987. aastal USA kaubandusministeeriumi poolt ning selle ülesanne on julgustada 

Ameerika ettevõtteid ja kõiki teisi organisatsioone panema rõhku toodete ja teenuste 
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tõhusale kvaliteedikontrollile, tõsta kvaliteedijuhtimise teadlikkust ja tunnustada neid 

organisatsioone, kes on edukalt juurutanud kvaliteedijuhtimissüsteemi. Auhind on oma nime 

saanud endise kaubandusministeeriumi sekretäri Malcolm Baldrige´i  järgi, kes oli suur 

kvaliteedijuhtimissüsteemi pooldaja. (American Society for Quality (ASQ).) 

MBNQA mudelist on saanud enamiku riiklike ja regionaalsete kvaliteediauhindade alus 

USA-s, samuti hilisema Euroopa Kvaliteediauhinna alus (Winn & Cameron, 1998). 

MBNQA raamistik koosneb seitsmest põhivaldkonnast ehk Baldrige´i tulemuslikkuse 

kriteeriumist: 

• Juhtimine/eestvedamine – kuidas tippjuhtkond organisatsiooni juhib ja kui edukas 

on organisatsioon kogukonnas? 

• Strateegia – kuidas organisatsioon kehtestab ja plaanib rakendada strateegilisi 

suundumusi? 

• Kliendid – kuidas organisatsioon koostab ja säilitab tugevaid ja püsivaid suhteid 

klientidega? 

• Mõõtmine, analüüs ja teadmusjuhtimine – kuidas organisatsioon kasutab 

informatsiooni oma põhiprotsesside toetamiseks ja tulemuslikkuse juhtimiseks? 

• Tööjõud – kuidas organisatsioon kaasab oma töötajaid? 

• Protsessid – kuidas organisatsioon kavandab, haldab ja arendab oma 

võtmeprotsesse? 

• Tulemused – milline on organisatsiooni tulemuslikkus?  

(American Society for Quality (ASQ).) 

Winn ja Cameron (1998) on illustreerinud joonisena nende seitsme põhielemendi teineteisest 

sõltuvust (joonis 1). 
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Joonis 1. Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) seitsme põhielemendi 

omavaheline seotus. (Winn & Cameron, 1998) 

Joonisel 1 on näha, et  juhtimine on kvaliteedi edendaja, mõõtmine, analüüs ja 

teadmusjuhtimine, strateegia, protsessid ning tööjõud moodustavad süsteemi ning tulemused 

ja kliendid on soovitav lõpptulemus. Antud mudel võimaldab igal organisatsioonil saavutada 

oma eesmärgid, parandada oma tulemusi ja muutuda konkurentsivõimelisemaks ja viia 

omavahel kooskõlla oma plaanid, protsessid, otsused, inimesed, tegevused ja tulemused. 

(Winn & Cameron, 1998) 

Järgmine tulemuslikkuse mõõtmise mudel tulemuslikkuse prisma (Performance Prism) 

pakub tulemuslikkuse mõõtmiseks paindlikkust, võimaldades koondada tähelepanu laiemalt 

või kitsamalt vastavalt organisatsiooni vajadustele (Neely, 2004). 

Tulemuslikkuse prismal on viis omavahel seotud perspektiivi, mis esindavad olulisi külgi: 

• Huvigruppide rahulolu – kes on peamised huvigrupid (omanikud, kliendid, töötajad, 

tarnijad, vahendajad, ametkonnad) ja millised on nende vajadused? 

• Strateegia – milline on strateegia, et rahuldada huvigruppide nõudmisi ja vajadusi? 
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• Protsessid – milliseid protsesse peab organisatsioon oma strateegia elluviimiseks 

rakendama? 

• Võimekus – milliseid oskuseid organisatsioon vajab protsesside toimima 

panemiseks? 

• Huvigruppide panus – millised on need vajadused, mida organisatsioon soovib 

huvigruppidelt? 

(Neely, Adams, & Kennerley, 2002) 

 

  

  

 Huvigruppide rahulolu 

  

  

 Strateegia 

 Protsessid 

 Võimekus 

  

 

 Huvigruppide panus 

  

Joonis 2. Tulemuslikkuse prisma ülesehitus. (Neely et al., 2002) 

 

Joonisel 2 kujutatud tulemuslikkuse prisma kesksel kohal on organisatsiooniga seotud 

huvigruppide soovid ja nende täitmine. Huvigrupid eeldavad oma huvide täitmist, samal ajal 

aidates kaasa nende saavutamisele ja sellest lähtuvalt pannakse paika strateegia, protsessid 

ja võimekus. (Neely, 2004)  

EFQM täiuslikkusmudel näitab, kuidas tegevused ja tulemused on omavahel seotud ning 

milline on nende vastastikune mõju. Aluseks on Demingi poolt välja töötatud põhimõte – 

planeeri, teosta, kontrolli, tegutse (PDCA ehk pideva parendamise tsükkel): 

• Planeeri (Plan) – määratle eesmärgid ja protsessid, mis on vajalikud kliendile antud 

lubaduste ja organisatsiooniliste tulemuste saavutamiseks; 

• Teosta (Do) – rakenda tegevused ja protsessid eesmärkide saavutamisks; 
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• Kontrolli/uuri (Check) – jälgi ja mõõda protsesse, nende vastavust poliitikatele ja 

eesmärkidele. Kogu fakte selgitamaks, kas eesmärgid on saavutatud. Ebakõlade 

korral selgitage välja põhjused; 

• Korrigeeri (Act) – probleemide põhjuste elimineerimiseks vii läbi regulaarseid 

sisehindamisi ja kavanda parendustegevusi. 

(Eesti Kvaliteediühing.) 

 

Joonis 3. EFQM täiuslikkusmudel. (Eesti Kvaliteediühing.) 

 

Täiuslikkusmudel (joonis 3) on üles ehitatud nö kahele vaalale, võimaldajad ja tulemused, 

mis on mudeli vundamendiks. Võimaldajate all mõeldakse planeeritud ja eesmärgist 

lähtuvaid tegevusi ja nende kvaliteedist sõltub tulemuste kvaliteet. Võimaldajad ja 

tulemused on mudelis jagatud 9 kriteeriumi vahel - 5 tulemuslikkuse saavutamist 

võimaldavat tegevust: eestvedamine, töötajad, poliitika ja strateegia, partnerlus ja ressursid 

ning protsessid ja 4 tulemusnäitajat: töötajad, kliendid ühiskond ja võtmenäitajad, mille 

alusel tulemuslikkust hinnatakse. (Eesti Kvaliteediühing.) 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et kõigi nelja kirjeldatud tulemuslikkuse mõõtmise mudeliga on 

võimalik ka mõõta mõnda organisatsiooni innovatsiooniprotsessi või juhtimise külge või 

osa. Kõige terviklikuma hinnangu nendest mudelistest innovatsiooni tulemuslikkusele 

annavad autori arvates tasakaalus tulemuskaart ja EFQM-i täiuslikkusmudel. 

Nendest neljast tulemuslikkuse mõõtmise mudelist  sarnaneb enim EFQM-i 

täiuslikkusmudel Tidd & Bessant´i poolt välja pakutud innovatsiooni juhtimise 
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tulemuslikkuse mõõtmise mudeliga – innovatsioonivõime koosneb viiest 

innovatsioonitulemuslikkuse saavutamist võimaldavast omavahel seotud tegevusest: 

strateegia, organisatsioon, protsessid, õppimine ja võrgustik (joonis 4): 

• Protsessid -  kas organisatsioonil on olemas tõhusad innovatsiooniprotsesside 

mehhanismid, et otsida, valida, rakendada ja jäädvustada? 

• Strateegia – kas organisatsioonil on selge innovatsioonistrateegia, mis on edukalt 

kõigile organisatsiooni liikmete edastatud ja kasutatav? 

• Organisatsioon – kas organisatsioon pakub uuenduslikku ja toetavat õhkkonda 

innovatsiooni tekkeks? 

• Õppimine -  kas organisatsioon kasutab õppimist, et arendada ja täiendada oma 

innovatsiooni juhtimise võimekust? 

• Võrgustik -  kas organisatsioon loob ja haldab rikkalikke organisatsiooniväliseid 

sidemeid, et võimalda avatud innovatsiooni? 

 

 

Joonis 4. Innovatsiooni juhtimise protsessi tulemuslikkuse mõõtmise mudel. 

 

Joonisel 4 on kujutatud Tidd & Bessant´i (2009) koostatud innovatsiooni juhtimise 

mõõtmise mudelit, kus organisatsiooni innovatsioonivõime koosneb strateegiast, 

protsessidest, organisatsiooni kultuurist ja struktuurist, õppimisest ja võrgustikest. 
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1.3. Organisatsiooni tunnuste seosed innovatsiooniga 

Käesolevas peatükis vaatleb autor, milliseid seoseid innovatsiooniga on varasemates 

uuringutes leitud käesoleva töö empiirilises osas uuritavate organisatsiooni tunnuste – 

ettevõtte tegevusala, vanus, suurus (töötajate arv ja müügitulu), asukoht, eksport, 

välisosaluse olemasolu ja tegevjuht vahel.  

Füüsikateoreetik Geoffrey West, saades idee Kleiberi seadusest, mis selgitab 

elusorganismide massi ja ainevahetuse ning eluea vahekorda, otsustas uurida, kas linnaelu 

„ainevahetus“ aeglustub, kui linnad suuremaks muutuvad. Uuringust selgus, et loovuse ja 

innovatsiooniga seotud andmepunktid – patendid, teadus- ja arendustegevuse eelarved, 

„üliloovad” ametid, leiutajad –, järgisid veerandastme seadust viisil, kus innovatsiooni juhtiv 

seadus oli positiivne. See tähendab, et naaberlinnast kümme korda suurem linn polnud mitte 

kümme, vaid seitseteist korda innovaatilisem. Suvalisest väikelinnast 50 korda suurem 

metropol oli 130 korda innovaatilisem. West´i mudelist selgus, et mida suuremaks linn 

muutub, seda kiiremas tempos ideid genereeritakse ja  mürast, tunglemisest ja tähelepanu 

kõrvalejuhtimisest hoolimata oli viie miljoni asukaga metropoli keskmine elanik peaaegu 

kolm korda loovam kui saja tuhande asukaga väikelinna keskmine elanik. (Johnson, 2013) 

Mis puutub ettevõtte suurusesse ja vanusesse, siis on uuringud andnud vastuolulisi tulemusi. 

Kõige klassikalisemaks võib pidada lähenemist, kus uuritakse ettevõtte vanuse ja suuruse 

seost teadus- ja arendustegevuse kuludega.  

Ettevõtte suuruse positiivse küljena on välja toodud, et suurematel ettevõtetel on 

innovatsioonis eelis, sest neil on rohkem rahalisi vahendeid (kaasa arvatud suuremad varad, 

mida saab kasutada laenude tagatiseks) innovatsiooni investeerimiseks, suurem müügimaht 

vähendab innovatsiooni püsikulusid, mida saab jagada suurema müügibaasi vahel ja neil on 

juurdepääs laiemale hulgale teadmistele, oskustele ja inimkapitalile, mis on innovatsiooni 

eeltingimuseks. Väiksemad organisatsioonid, aga ressursside vähesuse tõttu on sunnitud 

tegema oma investeerimisvalikutes keerukaid kompromisse ja sageli loobuma kallite 

tehnoloogiate rakendamisest. (O'Cass & Weerawardena, 2009). 

Rothwell ja Dodgson (1995) jõudsid ettevõtte suuruse ja innovatsiooni vaheliste seoste 

analüüsimisel järeldustele, et uuenduslikku eelist ei saa seostada üheselt ei suurte ega 

väikeste ettevõtetega. Väikestel firmadel on eelised peamiselt käitumuslikud (paindlikus, 

spetsialiseerumine, tugevad suhted klientidega) ja suurtel materiaalsed. Olemasolevad 
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uuringud näitavad, et ettevõtte suuruse ja innovatsiooni suhe on U-kujuline, kus just väga 

suurtes ja väga väikestes ettevõtetes on innovatsiooni intensiivsus kõige kõrgem ja väikeste 

ettevõtete panus innovatsiooni erineb märkimisväärselt tegevusalade lõikes, samas väiksed 

ja suured ettevõtted ei tööta üksteisest eraldiseisvalt ja omavad tehnoloogilistes tegevustes 

erinevaid vastastikuseid suhteid. (Rothwell & Dodgson, 1995) 

Sarnaseid tähelepanekuid on tehtud ka ettevõtte vanuse kohta, sest nooremad ettevõtted on 

üldjuhul ka väiksemad ettevõtted. Uued ettevõtted peavad suurema tõenäosusega seisma  

silmitsi innovatsiooni takistavate teguritega nagu eelnevate teadmiste ja rahaliste vahendite 

nappus (Schoonhoven, Eisenhardt, & Lyman, 1990). Teisest küljest teevad uued ja noored 

ettevõtted suurema tõenäosusega uuendustegevusi, sest neid ei piira risk kaotada olemasolev 

tooteportfell ja kliendile lisaväärtust andvad tootmistehnikad ning konkreetsed oskused 

(Tushman & Anderson, 1986). Noorte ettevõtete innovatsioon on riskantsem ja tulemus 

ettearvamatum, samal ajal vanemate ettevõtete innovatsioonipüüdlused on 

prognoositavamad. Selle põhjuseid võib leida vanemate ettevõtete suuremas kogemuses ja 

väljakujunenud protsessides, samuti on õpitud varakult ära tundma teadus- ja 

arendustegevuse projekte, mis võivad ebaõnnestuda ja lõpetada need varem. Lisaks 

vanematel ja suurematel ettevõtetel on  teadus- ja arendustegevuse projektide mitmekesisem 

portfell, mis hajutab nende riski. (Coad, Segarra, & Teruel, 2016). 

Acs ja Audretsch (2005) leidsid oma analüüsis, et suurte firmade eelis 

innovatsioonitegevustes kaldub olema tööstusharudes, mis on kapitalimahukad, intensiivsed 

reklaamijad (toiduained, joogid ja tubakas), kus domineerivad ainult mõned suured 

ettevõtted ja kus on suured ametiühingud ning väikesed firmad saavutavad eelise 

tööstusharudes, mis on väga innovaatilised ja koosnevad valdavalt suurtest ettevõtetest. 

Rahvusvaheliselt enim kasutatav töötleva tööstuse jaotus lähtuvalt teadus-ja 

arendustegevuse (T&A) osakaalule lisandväärtuses või kogutoodangus jagab ettevõtted 

nelja gruppi: kõrgtehnoloogilised ja kesk-kõrgtehnoloogilised (lennundus, ravimid, arvutid, 

telekommunikatsiooniseadmed, teaduslikud instrumendid, elektrimasinad, mootorsõidukid, 

kemikaalid, rongid, masinad) mille T&A mahukus on töötleva tööstuse keskmisest kõrgem 

ning kesk-madaltehnoloogilised ja madaltehnoloogilised ettevõtted (koksi ja naftasaaduste 

tootmine, kummi- ja plastmasstooted, ehitusmaterjalid, laevaehitus, metallitooted, 

jäätmekäitlus, puidu- ja paberitööstus, kirjastamine, trükitööstus, toiduainetööstus, rõiva- ja 

tekstiilitööstus), mille T&A mahukus on keskmisest madalam. Selline jaotus on olnud 
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aastaid aluseks statistika kogumisel ja tõlgendamisel ning on ka paljude uuringute aluseks 

(Galindo-Rueda & Verger, 2016).  

Eesti ettevõtete innovatsiooniuuringust CIS4 (2007) selgus, et Eesti tööstuse toodangust on 

kõrgtehnoloogiline ligikaudu 6% ja koosneb esmajoones kommunikatsiooniseadmete ja 

vähemal määral ka arvutite ja teadusinstrumentide tootmisest ja 59% madaltehnoloogiline, 

koosnedes peamiselt toiduainetööstusest. Uuring näitas, et ettevõtte suurus ja tehnoloogiline 

tase mõjutavad uuenduste intensiivsust, innovaatiliste ettevõtete hulka sektoris ja 

koostööpartnerite valikut. Enamasti on aktiivsemad uuenduste loomisel suuremad 

ettevõtted, aga kõrgtehnoloogiasektoris on aktiivsed ka väikesed ettevõtted. Uuenduslike 

tegevuste iseloom sõltub märkimisväärselt ettevõtte tehnoloogilisest tasemest. Kui 

madaltehnoloogilistes sektorites on domineerivaks uute seadmete omandamine, siis 

tehnoloogilise intensiivsuse kasvades muutub järjest olulisemaks T&A. Investeeringud 

seadmetesse on madaltehnoloogilises sektoris kõige suuremad. Kõrgtehnoloogilised 

sektorid kasutavad nii kohalikke kui välismaiseid koostööpartnereid märkimisväärselt 

rohkem kui madaltehnoloogilise sektorite ettevõtted. Enamasti olid koostööpartneriteks 

seadmete ja tarkvara tarnijad ning ettevõtte kliendid. (Viia et al., 2007) 

Nagu märgitud hiljutises OECD innovatsioonistrateegias on innovatsioon palju laiem mõiste 

kui T&A, sest mitte kõik edukad innovatsiooni arendajad ja rakendajad ei tee seda läbi T&A. 

Paljud ettevõtted on hoopis edukad teiste poolt välja arendatud  uute tehnoloogiate 

kasutusele võtjad. OECD hiljutine töö metoodika raamistikuga hoiatab mõiste tehnoloogia 

sobimatu kasutamise eest seostada seda ainult T&A tulemuslikkusega. (Galindo-Rueda & 

Verger, 2016) 

Kui tööstussektoris tulevad innovatsioonid peamiselt toote ja protsessiinnovatsioonist, siis 

teenindussektori ettevõtetes esineb kõige sagedamini organisatsiooniinnovatsiooni  

(Klosiewicz-Górecka, 2015). 

Innovatsioonitaseme ja teenindussektori osakaalu suhte analüüs näitas, et paljudes, eriti 

arenenud riikides on kõrgem innovatsioonitase tihti seotud teenindussektori suurema 

osatähtsusega majanduses. See võib viidata sellele, et panus innovatsiooni ei tule ainult 

töötlevast tööstusest, vaid ka kaasaegsetest teenindusharudest nagu telekommunikatsioon, 

infotehnoloogia ja finantsteenused (Gryczka, 2016). Teenindussektori järjest suurem osakaal 

majanduses suurendab ka konkurentsi ja seeläbi innovatsiooni tähtsust selles sektoris. 
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Teenindussektori uuenduste peamised eesmärgid on müügitulu kasv ja kulude vähendamine, 

nad kasutavad tööstussektoris loodud tehnoloogiaid ja loovad neist uued innovaatilised 

teenused. Enamus teenindussektori innovatsioone on seotud infotehnoloogia ja 

telekommunikatsioonitehnoloogiaga. (Klosiewicz-Górecka, 2015) 

Ehitussektoris on innovatsioonide kasutuselevõtt kordades madalam kui teistes sektorites ja 

kuigi seda kirjeldatakse kui „elavat uute ideede allikat“, siis üldine järeldus on, et 

ehitussektori innovatsioon sõltub paljuski teistes sektorites toimuvast (Jensen, 2017). Tatum 

(1986) on võtnud kokku varasemad uurimistööd ja toonud välja ehitussektori tugevad 

(inseneriteabe ja ehituse koostöö, madalad kapitaliinvesteeringud, oskusteave, rõhuasetus 

protsessidel) ja nõrgad küljed (hooajalisus ja majandusaktiivsuse perioodiline kõikumine, 

investeeringute vastumeelsus, konkurentsitingimused, tarnijatest sõltumine), näidates 

samaaegselt innovatsiooni võimalikkust ja ehitussektori staatilist olemust, mille tulemus on 

vastumeelsus uuendustega kaasa minna. 

Põllumajandussektoris, mida peetakse samuti madaltehnoloogiliseks tööstusharuks toimub 

siiski märkimisväärne hulk innovatsioonitegevusi ja ettevõtted, kes tarnivad otse 

lõppkliendile on tõenäolisemalt uuenduslikumad kui need, kes tarnivad tööstusele või 

hulgiostjatele. Samas ei teinud ettevõtted innovatsioonialast koostööd teiste 

organisatsioonidega ja innovatsioonid olid peamiselt ettevõttesisesed (Lindgaard 

Christensen, Dahl, Eliasen, Nielsen, & Richter Østergaard, 2011). 

Innovatsiooni ja ekspordi vastastikuste mõju üle on kirjanduses laialdaselt arutatud. On 

leitud tõendeid selle kohta, et innovatsioon algab või suurendab eksporti kui ka, et ekspordil 

on positiivne mõju innovatsioonile. Cassiman ja Golovko (2011) leidsid oma uuringus, et 

firma otsusele alustada ekspordiga avaldavad mõju otsesed ja kaudsed tegurid. Kaudseks 

mõjuks on tootlikkuse kasv läbi tootearendustegevuste, mis suurendab ettevõtte tõenäosust 

hakata eksportima ja otsest mõju avaldavad aasta jooksud läbi viidud tooteinnovatsioonid.   

Ettevõtte võime eksportida tuleb läbi tootlikkuse, mis omakorda on seotud investeeringutega 

protsessiinnovatsiooni ehk ettevõtted, kes tegelevad aktiivselt toote- ja 

protsessiinnovatsiooniga ka ekspordivad suurema tõenäosusega kui ettevõtted, kes seda ei 

tee. Eraldi võttes on toote innovatsioon võtmetegur edukaks turule sisenemiseks ja 

protsessiinnovatsioon aitab tagada ettevõtte turupositsiooni. (Becker & Egger, 2013)  
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Kaubavahetus on oluline tegur, mis juhib ettevõtted innovatsioonini ja eksport ise on 

õppimisvõimalus, mis stimuleerib (rahaliste vahendite leidmine uurimis- ja 

arendustegevustesse investeerimiseks) ettevõtteid  olema innovatiivsed (Kiriyama, 2012). 

See tähendab, et eksportides saab õppida tehnilisest abist välisostjate käest, kogudes teadmisi 

arenenumatest tootmistehnoloogiatest, kohanedes kõrgemate kvaliteedistandarditega 

rahvusvahelistel turgudel, õppides kiiremini tundma turuvõimalusi uute toodete jaoks, 

suurendades müüki ning seeläbi tootmisvõimsust (Park, Yang, Shi, & Jiang, 2009). 

Kuna nii suure kui väikese ettevõtte jaoks on innovatsioonide läbiviimine kulukas ja 

riskidega seotud ettevõtmine, siis lisaks ekspordi mõjule innovatsioonile on oluline vaadata 

ka rahvusvaheliste ettevõtete tähtsust innovatsioonile. See on olnud uuringutes oluline 

küsimus ka poliitikast lähtuvalt, sest paljud riigid meelitavad rahvusvahelisi ettevõtteid oma 

riiki investeeringuid tegema suurte maksusoodustuste ja muude hüvedega, eeldades, et 

nende ettevõtete kaasa toodud uued tehnoloogiad ja teadmised kanduvad edasi ka 

kodumaistele ettevõtetele (Rajneesh & Marin, 2005). 

Uuringutest selgub, et erinevused välisosalusega ettevõtete ja kodumaisel kapitalil 

põhinevate ettevõtete innovatsioonides on olemas. On leitud, et välisosalus suurendab 

innovatsiooni ja tööviljakust. Rahvusvahelised ettevõtted loovad sellised eelised nagu 

kõrgtehnoloogia, tootmisprotsessid, maine, kaubamärk või juhtimisoskused oma kodumaal 

ja kannavad need üle või kohandavad kogu ettevõtte ulatuses. Samas võib seetõttu tekkida 

lõhe välisomandis olevate ja kodumaiste ettevõtete vahel, mida põhjustab välisomandis 

oleva ettevõte tugev integreeritus ettevõttesisese võrgustikuga ja ligipääs rahvusvahelise 

ettevõtte sisestele teadmistele ja ressurssidele. Kui rahvusvahelises ettevõttes on olemas 

tugevad tehnoloogilised teadmised ja oskusteave, siis filiaali või tütarettevõtte koostöö 

asukohariigis olevate organisatsioonidega väheneb.  (Dachs, Ebersberger, & Lööf, 2008) 

Rahvusvahelise ettevõtte tütarettevõte saab kaudselt ligipääsu teiste riikide tehnoloogilistele 

ja teaduslikele infrastruktuuridele kui emaettevõtte riigis on hästi arenenud tehnoloogiline 

infrastruktuur, kui teised gruppi kuuluvad tütarettevõtted asuvad riikides, milles on kõrgelt 

arenenud tehnoloogiline võimekus, või läbi rahvusvahelise ettevõttesisese võrgu kaudu  

ligipääs välja töötatud tehnoloogiatele. Kuigi rahvusvahelise ettevõtte tütarettevõttel on 

juurdepääs emaettevõtte rahalistele vahenditele ja võimalus rohkem investeerida teadus- ja 

arendustegevusse kui kodumaistel ettevõtetel, siis teadmiste ülekanne ettevõttesiseselt on 

lihtsam kui teiste ettevõtetega ja tütarettevõtted saavad ära kasutada emaettevõtte oskuseid, 
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teadmisi ja välja töötatud ja arendatud tehnoloogiaid, toob see kaasa hoopis väiksema 

vajaduse investeerida tütarettevõttes teadus- ja arendustegevusse. (Un & Cuervo-Cazurra, 

2008) 

Lisaks eelnevale mõjutab rahvusvaheline ettevõte ka sihtriigi inimkapitali arengut 

positiivses suunas ja teadmiste kandumist kodumaisesse ettevõttesse. Rahvusvahelised 

ettevõtted tõstavad sihtriigis nii tööhõivet kui selle kvaliteeti läbi koolituste ja teadmiste ning 

tehnoloogiate üle toomise emaettevõttest. Neil on palgal rohkem kvalifitseeritud töötajaid, 

maksavad kõrgemat palka ja kulutavad töötajate koolitusele rohkem kui sarnased 

kodumaised ettevõtted, mis selgitab ka nende suuremat tootlikkust. Suurem tootlikkus toob 

üldjuhul kaasa sihtriigis üldise majandusaktiivsuse kasvu ja seeläbi avaldab see kaudset  

mõju ka kodumaiste ettevõtete tööhõivele, kes on rahvusvahelise ettevõtte tarnijad või 

kliendid. Konkurentsis püsimiseks peavad need kodumaised ettevõtted samuti oma 

tootmisefektiivsust tõstma. Võimaluse selleks annab kvalifitseeritud tööjõu liikumine 

rahvusvahelisest ettevõttest kodumaisesse ettevõttesse, tuues endaga kaasa uued teadmised 

ja oskused, mis muuhulgas annavad võimaluse imiteerida rahvusvahelise ettevõtte 

tehnoloogiaid, tootmisprotsesse ning juhtimis- ja turundusmeetodeid. (Rajneesh & Marin, 

2005).  

Artiklid, kus on uuritud tegevjuhi vanuse mõju ettevõtte finantstulemustele on leitud, et 

vanemad juhid tulevad väiksema tõenäosusega välja uute ideedega, sest nad on 

konservatiivsemad ja tunnevad ennast mugavalt juhtides ettevõtet nii nagu nad seda alati on 

teinud (Hambrick & Mason, 1984). Muutuste puudumine on tingitud asjaolust, et vanusega 

väheneb võime tulla välja uute ideedega (Chown, 1960). Kuigi noore juhte on seostatud 

majanduskasvuga, siis vanematel juhtidel on rohkem kogemusi vajaliku info otsimisel ja 

hindamisel ja kuigi otsuste tegemisele kulub rohkem aega on need läbimõeldud ja 

kaalutletud (Child, 2007). 

Erinevustele meeste ja naiste juhtimisstiilides ja mitmekesisuse olulisusele on hakatud 

tähelepanu pöörama alles hiljuti ja seda nii uuringutes kui poliitikas. Ettevõtte 

tulemuslikkusele avaldab positiivset mõju naiste osakaal tippjuhtkonnas ja see on seotud 

tugevalt naistippjuhi kvalifikatsiooni ja haridusega (Smith, Smith, & Verner, 2006). Samas 

teises uuringus tehakse järeldus, et ettevõtet, mis on väike, madala tootlikkusega, väikese 

investeerimismahuga, naistesõbraliku keskkonnaga (töötavad emad), suure tööjõu 
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voolavusega ja väiksemate palkadega juhib tõenäolisemalt naine (Gagliarducci & Paserman, 

2015). 

Eelnevalt kirjeldatud uuringuid kokku võttes võib öelda, et erinevused innovatsiooni 

tulemuslikkuse ja organisatsiooni tunnuste vahel on olemas, kuid tulemused on kohati 

vastuolulised ja mõjud ei ole alati ühesugused. Siiski saab uuringute põhjal tuua välja mõned 

üldistused innovatiivsemate ettevõtete kohta. Innovatsioonis edukamad on need ettevõtted, 

kes asuvad pigem linna-asulates kui maa-asulates. Töötajate arv ja ettevõtte vanus annavad 

eelise suurematele ja vanematele ettevõtetele, kuna innovatsioonid on ressursimahukad ja 

suurematel ettevõtetel on ressurssi rohkem. Sama kehtib ka ettevõtete kohta, kellel on 

välisosalus. Innovatiivsemad on ettevõtted, kes tegutsevad teenindussektoris ja ettevõtted, 

kes müüvad oma tooteid/teenuseid väljaspool Eestit. Uuringud tegevjuhi vanuse, soo ja 

hariduse mõjule ettevõtte innovatsioonile ei anna ühest vastust, et saaks üldistusi teha. 

 

1.4. Tidd ja Bessant´i mudel ja selle kasutus 

Tidd´i ja Bessant´ (2009) on pakkunud innovatsiooniprotsessi tulemuslikkuse mõõtmise 

raamistiku jaoks ka küsimuste loendi, mis võimaldab organisatsioonil innovatsiooni 

juhtimise edukust hinnata. See näitab faktide ja subjektiivsete hinnangute tasakaalu, mida 

on vaja arvesse võtta, et saada realistlik vastus küsimusele kui hästi organisatsioon tuleb 

toime innovatsiooniga. Selline küsimustik annab organisatsioonile ettekujutuse, kas tehakse 

õigeid asju, millistele protsessidele tuleb rohkem tähelepanu pöörata ehk saab seda kasutada 

kui juhendit innovatsiooni juhtimise pidevaks täiustamiseks. 

Tidd´i ja Bessant´i välja pakutud raamistiku ja küsimuste kasutamise kohta ettevõtete 

innovatsiooni tulemuslikkuse hindamisel leidis antud magistritöö autor kaks uurimistööd: 

„Drivers of innovation strategies“ (Ferreira et al., 2015) on küsitletud 1000-ndet Portugali 

äriühingu juhti ja omanikku. Uuringu eesmärgiks oli testida Tidd´i ja Bessant´i (2009) 

mudelit ärisektori peal. Küsitluse analüüsist selgus, et 58,4% vastanutest on madala 

innovatsioonivõimega, 28,8% keskmise ja 12,8% kõrge innovatsioonivõimega. 

Innovatsioonivõime tulemused erinevad märkimisväärselt sektorite lõikes, olles kõige 

kõrgem teenindusettevõtetes ja kõige madalam põllumajandusettevõtete hulgas. Lisaks 

selgus, et innovatsioonitulemuslikkus on kõrgem vanematel, linnakeskkonnas asuvates 

ettevõtetes ja kõrge innovatsioonivõimega ettevõttete müügitulu on ka suurem. Analüüsitud 
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on ka igat innovatsiooni juhtimise protsessi osa eraldi (strateegia, protsess, organisatsioon, 

õppimine, võrgustik) ja välja on toodud nende teemade olulisuse erinevus erineva 

innovatsioonitasemega ettevõtete lõikes. Tulemused näitavad olulist erinevust kõrge ja 

madala innovatsioonivõimega ettevõtete hulgas, kuid kõige suurem erinevus kolme 

innovatsioonitaseme vahel tuli välja innovatsiooniliste ideede ja ettepanekute 

väljatöötamises. Tulemuste põhjal järeldatakse, et Tidd & Bessant´i (2009) mudel on 

asjakohane selgitamaks ettevõtete innovatsioonivõimet ja tulemuslikkust, kuid osad mudeli 

muutujad annavad vastuolulisi tulemusi ja seepärast vajaksid lisaselgitust. 

„How well do companies manage innovation“ (Bay & Çil, 2016) on küsitletud 42-te Türgi 

kondiitriettevõtet, mis on 42,2% selle sektori ettevõtetest. Tulemustest selgus, et ainult 

mõned küsitluses osalenud ettevõtted olid ideaalse tulemuse lähedal ja kondiitritööstust, 

mida peetakse madaltehnoloogiliseks tööstusharuks on innovatsiooni poolest keskmisest 

madalam. Organisatsiooni osa oli teistest parema tulemusega (5,46) ja halvima tulemuse sai 

võrgustiku osa (5,235).  Tulemustes kohaselt peab kondiitritööstus kui madalatehnoloogiline 

sektor tegema rohkem jõupingutusi uuendustegevuseks. Nende tööstusharude 

uuenduslikkuse vajadust ei peaks isegi arutama,  sest uuringus osalevad ettevõtted, kellel oli 

suur skoor, näitasid, et kui ettevõte soovib olla edukas, peab see olema uuenduslikum kui 

teised. Selle asemel, et keskenduda arutelule, kas innovatsioon on vajalik madala 

tehnoloogiaga tööstusharude jaoks, peaks keskenduma oma innovatsioonivõime ja -oskuste 

parandamisele.  

Bay ja Cil (2016) rõhutavad oma uuringu lõpus, et ettevõtted ei tohiks kunagi ignoreerida 

kõigi viie innovatsiooni juhtimise põhielemendi tähtsust, kuid nappide ressursside 

tõhusamaks kasutamiseks võivad neid tähtsuse järjekorda seada. Kui on aga olemas piisavalt 

ressursse, tuleks kindlasti ettevõtetel keskenduda kõigile viiele osale samal ajal.   
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2. EESTI ETTEVÕTETE INNOVATSIOONI JUHTIMISE 

VÕIMEKUSE EMPIIRILINE ANALÜÜS 

2.1.  Uuringu metoodika ja valim 

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada Eesti ettevõtte juhtide innovatsiooni juhtimise 

võimekus, kasutades selleks peamiselt Tidd ja Bessant´i (2014) poolt välja töötatud 

innovatsiooni juhtimise hindamise mudelit. 

Uurimuse läbiviimise etapid: 

1. Valimi koostamine Äriregistri andmebaasi põhjal ja e-maili aadresside leidmine. 

2. Küsitluse koostamine ja valimis olevatele ettevõtetele edastamine. 

3. Andmete kogumine ajavahemikul 14.03.2018 – 30.03.2018. 

4. Küsitluse tulemuste analüüs ja järelduste tegemine. 

Käesoleva uuringu läbiviimiseks oli otstarbekas kasutada elektroonilist küsimustikku, mis 

võimaldas suhteliselt madalate kuludega hõlmata suurt hulka vastajaid. Samuti saab vastaja 

ankeedi täitmiseks valida endale sobivaima aja ning seega on vastused läbimõeldumad kui 

näiteks telefoniküsitlusel. Ohud, millega seda meetodit kasutades tuleb arvestada, on 

tagastatavate küsimustike suhteliselt väike osakaal algselt väljasaadetutest, küsimuste arv ei 

tohi olla väga suur ning küsimustik peab olema koostatud väga professionaalselt, et vastajad 

mõistaksid üheselt selle sisu. (Lagerspetz, 2017) 

Küsimustiku koostamiseks kasutas autor selleks spetsiaalselt veebiküsitluse loomiseks 

väljatöötatud QuestionPro töökeskkonda.  

Ankeet on jaotatud kolmeks osaks, kus esimene osa sisaldab küsimusi ettevõtte profiili ja 

asukoha kohta. Tegevusalade jaotusel on kasutatud EMTAK2008 Eesti majanduse 

tegevusalade klassifikaatorit, asukoht maakonna järgi on jaotatud NUTS 3 (statistiliste 

territoriaalüksuste liigitus) alusel ja linnade jaotusel on võetud arvesse elanike arvu antud 

linnades pärast haldusreformi (allikas: Rahandusministeerium) ning ettevõtete liigitus 

suuruse järgi (müügitulu ja töötajate arv) tuleneb raamatupidamisseadusest. Vastamise 

hõlbustamiseks ning vastaja aja kokkuhoidmiseks on küsimused valikvastustega. 
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Teine osa sisaldab väiteid innovatsiooni juhtimise kohta. Väited on koostatud lähtudes Tidd 

ja Bessant´i (2009) väljatöötatud mudelist ettevõtete innovatsioonivõimekuse hindamiseks. 

Väiteid on kokku 40  - iga teema (strateegia, organisatsioon, õppimine, protsess, võrgustik) 

kohta on 8 väidet. Vastamiseks on kasutusel Likerti 7-palli skaala, kus tuleb valida sobiv 

vastus, millises ulatuses väited ettevõtet iseloomustavad, seejuures "1" tähendab väitega 

täielikku mittenõustumist ja "7" väitega täielikku nõustumist. 

Kolmas osa sisaldab küsimusi vastaja ettevõtte tegevjuhi kohta (vanus, sugu, haridus). 

Uuringuks kasutatud küsimustik on ära toodud lisas 1. 

Uuringu üldkogumi moodustavad Äriregistri avalikest tasuta andmetest (Registrite ja 

Infosüsteemide Keskus.) saadud äriühingud, mille hulka ei ole arvatud FIE-sid (24.01.2018 

seisuga kokku 81 652 ettevõtet) ja mille 2016. aasta müügitulu oli suurem kui 50 000 eurot, 

et üldkogumis vähendada mikroettevõtete osakaalu.  Selliseid ettevõtteid oli 24.01.2018 

seisuga kokku 36 230. 

Info ettevõtete e-maili aadresside ja 2016. aasta müügitulu kohta sai autor Krediidiraporti 

(Krediidiraportid.) avalikust andmebaasist. 

Valimi koostamisel kasutas autor lihtsa juhuvalimi meetodit, kus igal üldkogumis oleval 

ettevõttel oli võrdne võimalus saada valimisse võetud. (Masso, 2011) Valim leiti EXCEL´i 

juhuarvude generaatori abil, kasutades funktsiooni RAND(). 

Valimi suuruse leidmisel tuli arvestada e-maili teel saadetavate uuringute madalat vastajate 

arvu, mida antud juhul vähendab ka küsimuste suur hulk ja seetõttu moodustas valimi 6000 

juhuvalimi meetodil valitud ettevõtet. Küsitlusele vastas neist 285 ettevõtet, mis annab 

vastamise määraks 4,75%. Küsitluse vastuseid koguti ajavahemikul 14.03.2018 kuni 

30.03.2018. 

Andmete kirjeldamiseks on arvutatud tunnuste keskmised, mood ja standardhälve ning 

koostatud sagedusjaotuste tabelid. Korrelatsiooni- ja dispersioonianalüüsi on kasutatud 

tunnuste omavaheliste seoste ja mõjude välja toomiseks. 

Aritmeetiline keskmine, kus väärtuste summa jagatakse objektide arvuga, võimaldab suurt 

hulka numbrilisi andmeid koondada ja välja tuua üldtendentse (Masso, 2011). 
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Standardhälve ehk keskmine ruuthälve iseloomustab objektide paiknemist keskväärtuse 

suhtes ja suur standardhälve näitab suure hulga indiviidide väärtuste erinevust 

keskväärtusest (Masso, 2011). 

Sagedusjaotus on tunnuse skaala üksikväärtuste (vastusevariantide) või väärtuste gruppide 

(liidetud väärtused) esinemissageduste rida vaadeldava andmekogumi alusel, seejuures 

absoluutne sagedus on indiviidide hulk absoluutarvudes iga üksikväärtuse korral ja suhteline 

sagedus on absoluutse sageduse suhtarv indiviidide koguarvus, mida korrutades sajaga saab 

protsentjaotuse. Suure valimi korral (n>100) võimaldab protsentjaotus anda parema ülevaate 

väärtuse esinemise sagedusest. (Masso, 2011) 

Sagedusjaotuse keskse tendentsi väljatoomiseks kasutatakse moodi ehk kõige sagedamini 

esinevat väärtust.(Masso, 2011). 

Korrelatsioonikordaja on arvuline näitaja, mis kvantifitseerib seose olemasolu või tugevuse 

kahe tunnuse vahel. Seose tugevust hinnatakse kordaja suuruse alusel. Kordaja vähim 

võimalik väärtus on –1 ja suurim 1, see tähendab täielik lineaarne sõltuvus. Keskmise 

tugevusega seoseks peetakse tavaliselt kordaja väärtust vahemikus 0,3<r<0,7. Tugeva 

seosega on tegemist alates kordaja väärtusest r>0,7. Seose suunda hinnatakse kordaja märgi 

alusel (+ või -) ja kordaja positiivne väärtus ehk samasuunaline  seos tähendab mõlema 

muutuja väärtuse üheaegset kasvamist/kahanemist ning kordaja negatiivne väärtus ehk 

vastassuunaline seos tähendab ühe muutuja kasvades teise kahanemist. (Masso, 2011) 

Antud magistritöös on kasutatud korrelatsioonikordajana Spearman´i ρ-d, mis vähendab 

erandite mõju, kuna kordaja leidmisel kasutatakse astakuid ehk järjenumbreid, mitte 

konkreetseid väärtusi. (Masso, 2011) 

Mitme tunnuse korral nimetatakse paarikaupa korrelatsioonikordajate tabelit 

korrelatsioonimaatriksiks. Maatriksi diagonaalelementide väärtused võrduvad 1’ga, 

näidates, et tunnus on alati täielikus sõltuvuses iseendaga (Masso, 2011). 

Dispersioonanalüüsi ehk ANOVA´t (analysis of variance) on kasutatud mitme valimi grupi 

keskmiste võrdlemiseks, kus mõõdetakse teatavate tunnuste (ka sõltumatud tunnused või 

faktortunnused) mõju uuritava tunnuse (ka sõltuv tunnus või argumenttunnus) 

keskväärtustele. (Masso, 2011) 
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Korrelatsiooni- ja dispersioonianalüüsi juures on välja toodud seoste statistiline olulisus (p). 

Seose statistilise olemasolu väitmiseks tuleb hinnata tõenäosust, kuivõrd valimi põhjal 

tehtud oletused kehtivad ka üldpopulatsioonis, kust konkreetne valim on võetud. Statistilise 

käsitluse jaoks on oluline, et valiku põhiprintsiibiks oleks juhuslikkus, mis tagab kõigile 

populatsiooni indiviididele võrdsed võimalused valimisse sattuda. Valimi enese kohta 

kehtivad kõik järeldused täpselt, üldkogumi kohta aga teatava veavõimalusega. Vea suurust 

iseloomustatakse võimaliku eksimise tõenäosusega. Praktikas kasutatakse statistilise seose 

olemasolu hindamiseks olulisuse nivood ehk vea ülempiiri p-d, mis näitab kui suur 

statistiline viga on lubatud, kui väidame seose olemasolu. Traditsioonilised olulisusnivoo 

väärtused on 0,05; 0,01, harvem ka 0,10 (st seos kehtib 95, 99 või 90 juhul 100st). Mida 

väiksem on olulisusnivoo, seda tõsikindlam on tulemus. (Masso, 2011) 

Lisaks on arvutatud küsimustiku Cronbachi alfa, mis on sisereliaabluse ehk usaldatavuse 

koefitsent ning näitab seda kui sarnaselt mõõdavad erinevad küsimused ühte ja sama 

fenomeni. Tulenevalt arvutusmeetodist jääb alfa väärtus üldjuhul 0 ja 1 vahele ja mida 

kõrgem alfa väärtus, seda kõrgem on uuritavate tunnuste reliaablus ehk usaldatavus. 

Kriitiliseks piiriks on majandusteaduses alfa väärtus  üldjuhul 0,7. (Klaster.) 

Küsitluse tulemuste analüüsimiseks ja kirjeldamiseks on arvutamisel ning tabelite ja jooniste 

koostamisel kasutatud tabeltöötlusprogrammi MS Excel ja andmetöötlusprogrammi SPSS. 

 

2.2. Ülevaade küsitlusele vastanud ettevõtetest 

Käesoleva magistritöö raames läbiviidud uuringu juhuvalimi moodustas 6000 ettevõtet. 

Vastuseid laekus vastamisperioodi lõpuks 285, mis teeb vastamise määraks 4,75%. 

Järgnevatel joonistel (joonised 5 - 6) ja tabelites (tabelid 2 ja 3) on toodud andmed küsitlusele 

vastanud organisatsioonide tunnuste kohta. 

Joonisel 5 on kujutatud küsitlusele vastanud ettevõtete jagunemist protsentides kasumi, 

müügitulu, ettevõtte vanuse ja töötajate arvu lõikes 
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Joonis 5.  Küsitlusele vastanud ettevõtete protsentuaalne jagunemine vanuse, töötajate arvu, 

viimase majandusaasta kasumi ja müügitulu lõikes. 

Ülaltoodud jooniselt (joonis 5) nähtub, et peamiselt vastasid küsitlusele ettevõtted, kelle 

töötajate arv jäi vahemikku 10 – 49 töötajat (44% vastajatest)  ja 1 – 9 töötajat (36% 

vastajatest). Kõige vähem oli vastanute hulgas 250 ja rohkema töötajate arvuga ettevõtteid 

ja mitte ühegi töötajaga ettevõtteid (2% vastajatest).  Müügitulu jääb 80%-l vastajatest 

vahemikku 50 000 – 8 000 000 eurot, mis tähendab, et enamus vastajatest saab müügitulu ja 

töötajate arvu järgi  liigitada väikeettevõteteks. Kõige vähem oli vastajate hulgas ettevõtteid, 

kelle müügitulu oli suurem kui 40 milj. eurot (3%). Vastajate viimase majandusaasta kasum 

jäi 42%-l vahemikku 1 – 50 000 eurot ja 25%-l oli kasum vahemikus 50 000 – 200 000 eurot. 

Kasum puudus või kahjumis ettevõtteid oli vastajate hulgas kokku 11%.  Kõige rohkem oli 

vastajate seas üle 20-ne aasta vanuseid ettevõtteid (35%) ja kõige vähem oli vastajaid alla 

viie aastate ettevõtete hulgas (11%).  

Järgnevas tabelis (tabel 2) on toodud küsitlusele vastanud ettevõtete jagunemine 

tegevusvaldkonnast lähtuvalt. Välja on toodud nii vastanud ettevõtete arv kui osakaal 

protsentides  kogu vastanute hulgast. 
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Tabel 2. Küsitlusele vastanud ettevõtete peamise tegevusala ja sektori jaotus protsentides 

Ettevõtte peamine tegevusala ja sektor Vastanuid Osakaal (%) 

Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 33 12% 

Primaarsektor (esmane sektor) KOKKU 33 12% 

Töötlev tööstus 58 20% 

Ehitus 48 17% 

Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus 11 4% 

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga 
varustamine 7 2% 

Mäetööstus 4 1% 

Sekundaarsektor (töötlev sektor) KOKKU 128 45% 

Muud teenindavad tegevused 25 9% 

Info ja side 19 7% 

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste 
remont 16 6% 

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 13 5% 

Veondus ja laondus 13 5% 

Majutus ja toitlustus 11 4% 

Kinnisvaraalane tegevus 6 2% 

Haldus- ja abitegevused 5 2% 

Haridus 5 2% 

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 5 2% 

Finants- ja kindlustustegevus 4 1% 

Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 1 0% 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 1 0% 

Tertsiaarsektor (teenindav sektor) KOKKU 124 44% 

KOKKU 285 100% 

 

Üle poole küsitlusele vastanud ettevõtetest jaotus nelja tegevusvaldkonna vahel (tabel 2). 

Kõige suurem osa vastanutest tegutseb töötleva tööstuse valdkonnas (20%), millele 

järgnesid ehitus (17%), põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (12%) ning muud 

teenindavad tegevused (9%).  

Sektorite lõikes oli kõige vähem vastajaid primaarsektoris tegutsevad (12%)  ning töötlev ja 

teenindav sektor on jagunenud peaaegu võrdselt, vastavalt 45% ja 44% vastajatest. 

Välisosaluse ja eksportivate ettevõtete jaotus vastajate hulgas on toodud joonisel 6.  
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Joonis 6. Vastanud ettevõtete ekspordi ja välisosaluse jaotus protsentides. 

Jooniselt 6 nähtub, et üle poole vastanud ettevõtetest müüb oma tooteid ja teenuseid 

väljaspool Eestit (59%)  ja ainult 16%-l vastanud ettevõtetest on välisosalus. 

Vastanud ettevõtete asukoha protsentjaotust suuremate linnade ja maakondade lõikes on 

kujutatud joonisel 7. 

 

Joonis 7. Vastanud ettevõtete tegutsemise asukoha jagunemine suuremate linnade ja 

maakondade lõikes protsentides. 

Rahvaarvu poolest kõige suuremast linnast Tallinnast oli vastajaid 31% (joonis 7). Suuruselt 

järgmistes linnades Tartu, Narva ja Pärnu tegutseb kokku 13% vastajatest ja ülejäänud 

linnadest kokku oli samuti vastajaid 13%. Maa-asulates ehk alevikes ja külades asub 22% 

vastajatest ja üle Eesti tegutseb 21% vastajatest. Täpselt pooled vastanud ettevõtetest asuvad 

Põhja – Eestis ja ülejäänud vastajad jagunevad Lõuna-, Lääne-, Kesk- ja Kirde-Eesti vahel. 

Kõige vähem tuli vastuseid Kirde – Eestis asuvatest ettevõtetest (2%). 

Ettevõtete tegevjuhtide iseloomustamiseks olid ankeedis küsimused tegevjuhi hariduse, 

vanuse ja soo kohta. Tabelis 3 on toodud vastavad jaotused arvuliselt ja protsentides. 
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Tabel 3. Vastanud ettevõttete tegevjuhi hariduse, vanuse ja soo jaotus protsentides 

Ettevõtte juhi haridustase Vastanuid Osakaal (%) 

Keskmine 
tegevjuhi 
vanus 

Põhiharidus 4 1% 43 

Kutseharidus põhihariduse baasil 5 2% 40 

Esimese taseme haridus kokku 9 3% 42 

Keskharidus 26 9% 46 

Kutsekeskharidus 14 5% 51 

Kutseharidus keskhariduse baasil 18 6% 47 

Teise taseme haridus kokku 58 20% 48 

Bakalaureus või sellega võrdsustatud haridus       85 30% 45 

Magister või sellega võrdsustatud haridus 121 42% 50 

Doktor või sellega võrdsustatud haridus 12 4% 49 

Kolmanda taseme haridus kokku 218 76% 48 

KOKKU 285 100% 48 

Ettevõtte juhi sugu       

Mees 251 88% 47 

Naine 34 12% 49 

KOKKU 285 100% 48 

 

Tabelist 3 nähtub, et keskmine tegevjuhi vanus vastanud ettevõtete hulgas on 48 aastat. 

Peamiselt on ettevõtte tegevjuhiks mees (88%) ja kõigest 34-jas vastanud ettevõttes on 

tegevjuhiks naine (12%), seejuures meeste keskmine vanus on 47 aastat ja naistel 49 aastat. 

Haridust vaadates on enamus tegevjuhte kõrgharidusega (76%), sealhulgas kõige enam on 

magistri või sellega võrdsustatud haridusega tegevjuhte (42%) ja doktorikraadiga tegevjuhti 

omab ainult 4% vastanuist. Keskhariduse või kutseharidusega tegevjuhte on vastanute 

hulgas kokku 20%. 

Lisaks oli ankeedis küsimus küsitlusele vastaja positsiooni kohta ettevõttes. Antud jaotus on 

toodud joonisel 8. 
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Joonis 8. Küsitlusele vastaja positsioon ettevõttes. 

 

Kõige enam küsitlusele vastanuid kuuluvad tippjuhtkonda (71%) ning kõige vähem oli 

vastanuid oskustöölise/spetsialisti ja esmatasandi juhi positsioonil. Võib arvata, et selline 

vastajate jagunemine on tingitud suurest väikeettevõtete osakaalust vastajate hulgas, kus 

juhtimisstruktuurid ei ole nii mitmetasandilised ja innovatsiooni juhtimise küsitlusele 

vastamise palve on ettevõttes edastatud kõige sagedamini just tippjuhtkonnale, kes 

käsitletava teemaga kõige rohkem kursis on. Kõrgemal positsioonil olevad töötajad võivad 

oma ettevõtet hinnata positiivsemalt, kuid töö autor arvab, et tulemused on objektiivsed ja 

tegelikkust peegeldavad, mida kinnitab vastuste varieeruvus ja ülekaalukalt positiivsete 

vastuste puudumine. 

 

2.3. Ettevõtete seas läbiviidud innovatsiooni juhtimise uuringu tulemused  

Magistritöö autori eesmärgiks oli välja selgitada Eesti ettevõtte juhtide innovatsiooni 

juhtimise võimekus, kasutades selleks peamiselt Tidd ja Bessant´i (2009) poolt välja 

töötatud innovatsiooni juhtimise hindamise mudelit. 

Selleks palus töö autor vastajatel hinnata 7-palli süsteemis, kus 1 on pole üldse tõsi ja 7 väga 

tõsi, 40-ne Tidd ja Bessanti´i poolt välja pakutud innovatsiooni juhtimise tunnuse sobivust 

oma ettevõttega. Tunnused on jagatud viie innovatsiooni liigi: strateegia, protsessi, 

organisatsiooni, õppimise ja avatud innovatsiooni (võrgustik) vahel ja igat innovatsiooni osa 

iseloomustab 8 tunnust või väidet.  
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Kontrollimaks kui sarnaselt iga üksiktunnus grupis mõõdab vastavat innovatsiooni liiki on 

arvutatud tunnuste sisemise usaldatavuse näitaja Cronbach’i alfa, kus alfa > 0,9 on „väga 

hea usaldatavus “ ja 0,8 < alfa < 0,9  „hea usaldatavus“. Kokku kõigi 40-ne väite α = 0,966, 

mis annab innovatsiooni juhtimise tulemuslikkuse mõõtmisele antud väidetega väga hea 

sisemise usaldatavuse. Innovatsiooni liikide kaupa on tulemused järgmised: 

• strateegia α = 0,897; 

• protsess α = 0,905; 

• organisatsioon α = 0,913; 

• õppimine α = 0,895; 

• võrgustik α = 0,863. 

Alfa väärtused gruppide lõikes näitavad, et väga hea sisemine usaldatavus on protsessi ja 

organisatsiooni küsimuste plokil (alfa > 0,9) ja heal usaldatavuse tasemel on strateegia, 

õppimine ja võrgustik küsimuste plokid (0,8 < alfa < 0,9) ehk kõigil viiel plokil on 

nõuetekohane sisemine usaldatavus ja kõik ühes grupis olevad 8 tunnust mõõdavad sarnaselt 

vastavat innovatsiooni liiki. 

Ettevõtete innovatsiooni juhtimise võimekuse hindamiseks on leitud kõigi küsitlusele 

vastanud ettevõtete keskmised hinnangud igale tunnusele eraldi ja viiele innovatsiooni osale 

kokku. Keskmiste väärtuste leidmiseks liitis töö autor kõikidele tunnustele saadud vastuste 

punktid kokku ja jagas kõigi vastajate arvuga. 

Erinevate gruppide keskmised tulemused näitavad, et kõige kõrgemalt on ettevõtted 

hinnanud organisatsiooni innovatsiooni (5,46), sellele järgneb strateegia (5,13) ja õppimine 

(4,92). Tunduvalt madalamad keskmised hinnangud on saanud protsesside tunnused (4,5) ja 

kõige madalam tulemus on võrgustike loomisel ehk avatud innovatsioonil (4,06). 

Järgnevalt on toodud tulemused iga innovatsiooni liigi grupi tunnuste kohta eraldi, alustades 

kõige kõrgemalt hinnatud organisatsiooni innovatsioonist ja lõpetades madalaima keskmise 

hinnangu saanud võrgustiku tunnustega. Joonistel (joonised 9 – 13) on välja toodud kõigi 

vastajate peale kokku iga väite keskmine tulemus, standardhälve ja väite kõige sagedamini 

esinev väärtus (mood), koos esinemissagedusega protsentides. Jooniste x-teljel on iga 

innovatsiooni liigi 8 tunnust ja y-teljel on keskmine hinnang skaalal 1 kuni 7. Lisaks on iga 

grupi juures toodud vastavad tunnuste kirjeldused, mida paluti vastajatel hinnata (tabelid 4 

– 8). 
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Tabel 4. Organisatsiooni grupi tunnused, mida paluti küsitlusele vastajatel hinnata 

Jrk. 

nr. 
Tunnus 

O1 Ettevõtte organisatsioonistruktuur ei lämmata uuendusmeelsust, vaid pigem soodustab seda 

O2 Töötajate vahel on hea koostöö ka osakonnapiire ületavalt 

O3 Töötajad on kaasatud ideede pakkumisse toodete ja protsesside täiustamiseks 

O4 Ettevõtte struktuur võimaldab otsuseid kiiresti vastu võtta 

O5 Kommunikatsioon on efektiivne ja toimib ülalt alla, alt üles ning üle organisatsiooni 

O6 Ettevõtte tasustamis- ja premeerimissüsteem toetab uuendusmeelsust 

O7 Ettevõttes on uusi ideid toetav õhkkond – töötajad ei pea organisatsioonist lahkuma, et neid 

teoks teha 

O8 Ettevõte töötab hästi meeskonnana(või meeskondades) 

 

Tabelis 4 toodud organisatsiooni grupi 8 tunnuse keskmised hinnangud ja tunnuste kõige 

sagedamini esinenud väärtus ning selle esinemissagedus protsentides on joonisel 9. 

 

 

Joonis 9. Küsitlusele vastanud organisatsioonide keskmine hinnang, standardhälve, mood 

ning selle esinemissagedus protsentides organisatsiooni grupi tunnustele. 

 

Organisatsioon kui kõrgeima keskmise hinnanguga (5,4) grupis paistab silma väide O4 

(keskmine 6,01) – „Ettevõtte struktuur võimaldab otsuseid kiiresti vastu võtta“, millele 44% 

vastajatest on andnud maksimumpunktid (joonis 9). Kuna vastajad on enamjaolt väikese 

suurusega ettevõtted 10 – 49 töötajaga, siis võib eeldada, et  organisatsiooni struktuurid ei 

ole keerukad ja võimaldavad kiiret otsuste tegemist. Lisaks on kõige enam maksimumpunkte 

esinenud väite O5 - „Kommunikatsioon on efektiivne ja toimib ülalt alla, alt üles ning üle 

organisatsiooni“ vastustes (27%), mida võib samuti pidada väikeettevõtetele 
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iseloomulikuks. Oluliselt madalama keskmise tulemuse (4,5) on saanud selles grupis väide 

O6 – „Ettevõtte tasustamis- ja premeerimissüsteem toetab uuendusmeelsust“. 

Organisatsiooni grupi tunnuste põhjal võib öelda, et vastanud ettevõtted hindasid kõrgelt nii 

oma ettevõtte struktuuri, mis võimaldab info liikumist töötajate vahel, otsuste kiiret 

vastuvõtmist ja soodustab uuendusmeelsust, kui ka ettevõtte kultuuri, kus kõik töötajad on 

kaasatud  uute ideede pakkumisse ja õhkkond ettevõttes on uusi ideid toetav.  Rohkem 

tähelepanu on vaja pöörata ettevõtte premeerimis- ja tasustamissüsteemile ja siduda see 

tugevamalt uuendusmeelsuse motiveerimisega. Organisatsiooni grupis on see väide ka 

ettevõtetelt kõige suuremat rahalist ressurssi nõudvam tegevus, mis võib olla teistest 

madalama keskmise tulemuse põhjuseks. 

Järgmises tabelis (tabel 5) on toodud strateegia grupi tunnused. 

Tabel 5. Strateegia grupi tunnused, mida paluti küsitlusele vastajatel hinnata 

Jrk. 

nr. 
Tunnus 

S1 Töötajatel on selge ettekujutus uuenduste tähtsusest ettevõtte konkurentsivõimele 

S2 Ettevõtte jagab uuendusstrateegiaid töötajatega ja kõik teavad, mis on täiustuste/parenduste 

eesmärgiks 

S3 Töötajad mõistavad ja teavad, mis on ettevõtte eristuv kompetents, mis tagab ettevõttele 

konkurentsieelise 

S4 Et ette näha tulevasi ohte ja võimalusi, vaatab ettevõte tulevikku struktureeritult, kasutades 

prognoosimise vahendeid ja tehnikaid 

S5 Ettevõtte tippjuhid jagavad ühist visiooni, kuidas ettevõte uuenduste abil edasi areneb 

S6 Ettevõtte tippjuhtkond on pühendunud uuendustele ja toetab seda 

S7 Ettevõttel on paigas protsessid uute tehnoloogiliste ja/või turuarengute tähtsuse 

analüüsimiseks ettevõtte strateegia seisukohalt 

S8 Uuendusprojektid, mida ellu viiakse, on selgelt seotud ettevõtte äristrateegiaga 

 

Tabelis 5 toodud strateegia grupi 8 tunnuse keskmised hinnangud ja tunnuste kõige 

sagedamini esinenud väärtus ning selle esinemissagedus protsentides on joonisel 10. 

 



43 

 

 

Joonis 10. Küsitlusele vastanud organisatsioonide keskmine hinnang, standardhälve ja 

mood strateegia grupi tunnustule. 

 

Strateegia grupi, mille keskmine tulemus kokku on 5,13,  kõige kõrgemalt hinnatud väide 

on S6 (5,74) - „Ettevõtte tippjuhtkond on pühendunud uuendustele ja toetab seda“. 

Maksimumpunktid on antud väitele andud 35% vastanutest (joonis 10). Lisaks on kõrgelt 

hinnatud väiteid S8 (5,52) – „Uuendusprojektid, mida ellu viiakse, on selgelt seotud ettevõtte 

äristrateegiaga“  ja S5 (5,48) „Ettevõtte tippjuhid jagavad ühist visiooni, kuidas ettevõte 

uuenduste abil edasi areneb“. Kõige madalamalt on hinnatud strateegia grupis väidet S4 

(4,40) – „Et ette näha tulevasi ohte ja võimalusi, vaatab ettevõte tulevikku struktureeritult, 

kasutades prognoosimise vahendeid ja tehnikaid“ ja S7 (4,48) – „Ettevõttel on paigas 

protsessid uute tehnoloogiliste ja/või turuarengute tähtsuse analüüsimiseks ettevõtte 

strateegia seisukohalt“. Strateegia grupi tulemused näitavad, et ettevõtte tippjuhtkonnal ja 

tippjuhtidel on olemas ettekujutus ja visioon uuendustegevuste vajalikkusest, info uuenduste 

tähtsusest ja eesmärkidest on enamjaolt edastatud ka töötajatele, kuid nõrgaks kohaks selles 

grupis on tulevikku vaatamise ja analüüsimise oskused ja protsessid. 

Kolmanda grupina on toodud järgmises tabelis (tabel 6) õppimise grupi tunnused. 

  

5,74
5,52 5,48

5,22 5,12 5,04

4,48 4,40

25% 28%

25% 22% 30%

35% 24% 29%

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

S6 S8 S5 S2 S3 S1 S7 S4

Keskmine Standardhälve" +" Standardhälve" -" Mood ja vastajate %



44 

 

Tabel 6. Õppimise grupi tunnused, mida paluti küsitlusele vastajatel hinnata 

Jrk. 

nr. 
Tunnus 

Õ1 Ettevõte on pühendunud töötajate koolitusele ja arendusele 

Õ2 Ettevõte võtab endale aega oma projektide läbivaatamiseks ja analüüsimiseks, et järgmine 

kord sooritust parandada 

Õ3 Ettevõte õpib oma vigadest 

Õ4 Ettevõtte võrdleb süstemaatiliselt tooteid ja protsesse oma konkurentidega 

Õ5 Ettevõtte jagab õppimise eesmärgil kogemusi teiste ettevõtete ja asutustega 

Õ6 Ettevõte oskab hästi õpitut salvestada nii, et teised organisatsiooniliikmed saavad seda 

kasutada 

Õ7 Ettevõte oskab hästi õppida teistelt organisatsioonidelt 

Õ8 Ettevõte püüab kindlaks teha, kus ja millal saab oma uuenduslikku tegevust täiustada 

 

Tabelis 6 toodud õppimise grupi 8 tunnuse keskmised hinnangud ja tunnuste kõige 

sagedamini esinenud väärtus ning selle esinemissagedus protsentides on joonisel 11. 

 

Joonis 11. Küsitlusele vastanud organisatsioonide keskmine hinnang, standardhälve ja 

mood õppimise  grupi tunnustule. 

 

Joonisel 11 õppimise grupi tunnuste, mille keskmine kokku on 4,92, kõrgeim keskmine on 

väitel Õ3 (5,58) – „Ettevõte õpib oma vigadest“, millele järgneb Õ8 (5,15) - „Ettevõte püüab 

kindlaks teha, kus ja millal saab oma uuenduslikku tegevust täiustada“ ja Õ4 (5,12) – 

„Ettevõtte võrdleb süstemaatiliselt tooteid ja protsesse oma konkurentidega“. Kaks 

madalaima keskmisega väidet on  Õ5 (4,22) – „Ettevõtte jagab õppimise eesmärgil kogemusi 

teiste ettevõtete ja asutustega“ ja Õ6 (4,55) – „Ettevõte oskab hästi õpitut salvestada nii, et 
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teised organisatsiooniliikmed saavad seda kasutada“.  Kokkuvõtvalt võib öelda, et ettevõtted 

peavad olulisemaks õppimist oma vigadest, toodete ja protsesside võrdlemist 

konkurentidega ja uuenduslike tegevuste täiustamist ja vähemolulisemaks on pühendumine 

töötajate koolitusele, õpitu jagamine teiste organisatsiooni liikmetega ja õppimise eesmärgil 

kogemuste jagamine teiste ettevõtetega.  

Eelviimase grupina on toodud järgmises tabelis (tabel 7) protsessi grupi tunnused. 

Tabel 7. Protsessi grupi tunnused, mida paluti küsitlusele vastajatel hinnata 

Jrk. 

nr. 
Tunnus 

P1 Ettevõttel on paigas protsessid, mis aitavad tõhusalt juhtida uue toote väljatöötamist ideest 

kuni käivituseni 

P2 Uuendusprojektid viiakse harilikult lõpule ajagraafikust ja eelarvest kinni pidades 

P3 Ettevõttel on tõhusad mehhanismid, mis tagavad, et kõik töötajad (mitte ainult turundus ja 

müük) mõistavad kliendi vajadusi 

P4 Ettevõttel tõhusad mehhanismid protsessimuudatuste juhtimiseks ideest tõhusa 

elluviimiseni 

P5 Ettevõte otsib süstemaatiliselt uusi tooteideid 

P6 Ettevõtte on paigas mehhanismid, mis tagavad kõikide osakondade varajase kaasamise uute 

toodete/protsesside väljatöötamisse 

P7 Ettevõttel on selge süsteem uuendusprojektide valimiseks 

P8 Ettevõtte tootearendussüsteem on piisavalt paindlik, et oleks võimalik ellu viia väikesi 

„kiirprojekte“ 

 

Tabelis 7 toodud protsessi grupi 8 tunnuse keskmised hinnangud on joonisel 12. 

 

Joonis 12. Küsitlusele vastanud organisatsioonide keskmine hinnang, standardhälve ja 

mood protsessi grupi tunnustule. 
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Protsessi grupi tunnuste, mille  keskmine kokku on 4,5, kõige kõrgem keskmine (5,29) on 

väitel P8 – „Ettevõtte tootearendussüsteem on piisavalt paindlik, et oleks võimalik ellu viia 

väikesi kiirprojekte,“ millele andis 29% vastajatest ka maksimumpunktid. Sellele järgneb 

väide P3 (4,72) – „Ettevõttel on tõhusad mehhanismid, mis tagavad, et kõik töötajad (mitte 

ainult turundus ja müük) mõistavad kliendi vajadusi“. Antud grupis sai kõige enam 

maksimumpunkte (20% vastajatest) ka väide P5 – „Ettevõte otsib süstemaatiliselt uusi 

tooteideid“, mille keskmine 4,58 jääb napilt alla väite P3 keskmisele. Teistest oluliselt 

madalam keskmine on väitel P7 (4,04) – „Ettevõttel on selge süsteem uuendusprojektide 

valimiseks“ (joonis 10). Ettevõtte protsesside tugevus kui üks innovatsiooni tulemuslikkuse 

aluseid on hinnatud vastajate poolt väga madalalt, mis tähendab, et vastanud ettevõtete 

hulgas on vaja tähelepanu pöörata kõigile antud grupis olevatele tunnustele, et parandada 

protsesside toimivust ja tulemusi. 

Viimasena on järgmises tabelis (tabel 8) toodud võrgustiku gruppi kuuluvad tunnused. 

Tabel 8. Võrgustiku grupi tunnused, mida paluti küsitlusele vastajatel hinnata 

Jrk. 

nr. 
Tunnus 

V1 Ettevõttel on head, kõigile osapooltele kasulikud („win-win“) suhted tarnijatega 

V2 Ettevõttel tuleb oma klientide/lõppkasutajate vajaduste mõistmine hästi välja 

V3 Ettevõttel on hea koostöö ülikoolide jt. uurimiskeskustega, et aidata arendada oma 

teadmisi 

V4 Ettevõte teeb tihedat koostööd klientidega uute kontseptsioonide uurimisel ja arendamisel 

V5 Ettevõte teeb koostööd teiste ettevõtetega uute toodete või protsesside väljatöötamiseks 

V6 Ettevõte üritab luua organisatsiooniväliseid võrgustikke inimestest ja asutustest, kes 

saavad aidata näiteks erialaste teadmistega 

V7 Ettevõte teeb koostööd kohaliku ja riikliku haridussüsteemiga, et anda teada, milliseid 

oskusi vajatakse 

V8 Ettevõte tellib või viib läbi uute toodete ja teenuste arendamiseks turu-uuringuid (näiteks 

turu-uuringu meetod, kus kogutakse teavet nii vajaduste kui ka lahenduste kohta nii 

sihtturult kui analoogturgudelt, kus on sarnased probleemid ja vajadused veel 

äärmuslikumal kujul) 

 

Tabelis 8 toodud võrgustiku grupi 8 tunnuse keskmised hinnangud ja tunnuste kõige 

sagedamini esinenud väärtus ning selle esinemissagedus protsentides on joonisel 13. 
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Joonis 13. Küsitlusele vastanud organisatsioonide keskmine hinnang, standardhälve ja 

mood võrgustiku grupi tunnustule. 

Joonisel 13 on kujutatud võrgustiku grupi tunnuste keskmised hinnangud. Võrgustik ehk 

avatus on madalaima keskmise tulemusega (4,06) ja võrreldes teiste gruppidega on enamusel 

väidetel keskmised oluliselt madalamad. Ka vastuste hajuvus keskmise ümber suurem kui 

teistel gruppidel ehk antud grupis on vastused varieeruvad rohkem kui teistes gruppides. 

Kõige kõrgemalt on hinnatud väiteid V2 (5,55) – „Ettevõttel tuleb oma 

klientide/lõppkasutajate vajaduste mõistmine hästi välja,“ ja V1 (5,42) – „Ettevõttel on head, 

kõigile osapooltele kasulikud („win-win“) suhted tarnijatega.“. Võrgustik on ainuke 

tunnuste grupp, kus väite kõige sagedamini esinev väärtus on 1 ja seda kokku kolmel väitel. 

39% vastajatest väitis, et nende ettevõtet ei iseloomusta üldse väide V8 (keskmine 2,67) – 

„Ettevõte tellib või viib läbi uute toodete ja teenuste arendamiseks turu-uuringuid“, 32% 

arvas sama väite V7 (keskmine 3,14) – „Ettevõte teeb koostööd kohaliku ja riikliku 

haridussüsteemiga, et anda teada, milliseid oskusi vajatakse“ kohta  ja  29%-l oli selleks  V3 

(keskmine 3,24)  – „Ettevõttel on hea koostöö ülikoolide jt. uurimiskeskustega, et aidata 

arendada oma teadmisi“ kohta. Võrgustiku grupi tulemused näitavad, et vastanud ettevõtted 

hindavad oma suhteid tarnijate ja klientidega pigem heaks, kuid puudus on koostööst ja 

suhetest teiste väljaspool organisatsiooni olevate asutuste ja organisatsioonidega ning uute 

toodete ja teenuste arendamiseks ja väljatöötamiseks ei kasutata turu-uuringuid. 
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Lisaks eelnevale soovis töö autor teada, kas viie innovatsiooni liigi keskmiste tulemuste 

vahel esineb omavaheline seos. Seose olemasolu, seose tugevuse ja suuna uurimiseks viis 

töö autor läbi F-testi ja korrelatsioonianalüüsi. 

 

Tabel 9. Dispersioonianalüüsi F-test, hindamaks erinevate innovatsiooni liikide omavahelist 

mõju, statistiliselt olulisuse nivool P<0,05 

Sõltuv muutuja Sõltumatud muutujad F p 

Strateegia Protsess, Organisatsioon, Õppimine, Võrgustik 165,195 ,000b 

Protsess Strateegia, Organisatsioon, Õppimine, Võrgustik 130,968 ,000b 

Organisatsioon Strateegia, Protsess, Õppimine, Võrgustik 121,855 ,000b 

Õppimine Strateegia, Protsess, Organisatsioon, Võrgustik 204,729 ,000b 

Võrgustik Strateegia, Protsess, Organisatsioon, Õppimine 85,381 ,000b 

 

Tabelist 5 nähtub, et kõigil innovatsiooni liikidel on statistiliselt oluline ja märkimisväärne 

mõju teiste liikide tulemustele. Mõju ja seose suuna ja tugevuse hindamiseks on järgnevalt 

läbi viidud korrelatsioonianalüüs (tabel 6). 

Tabel 10. korrelatsioonikordaja, **. Korrelatsioon statistiliselt oluline P<0,05 

  Strateegia Protsess Organisatsioon Õppimine Võrgustik 

Strateegia 1 ,751** ,701** ,730** ,569** 

Protsess ,751** 1 ,625** ,701** ,602** 

Organisatsioon ,701** ,625** 1 ,715** ,470** 

Õppimine ,730** ,701** ,715** 1 ,684** 

Võrgustik ,569** ,602** ,470** ,684** 1 

 

Tabel 6 näitab, et kõigi osade vahel on positiivse suunaga seos. Ehk ühe tunnuse väärtuse 

kasvades, kasvavad ka teise tunnuse väärtused ja vastupidi ühe tunnuse väärtuse kahanedes, 

kahanevad ka teise tunnuse väärtused. Kõik seosed on, kas keskmise tugevusega või 

tugevad. Tugevad seosed on strateegia ja protsessi, strateegia ja õppimise ning 

organisatsiooni ja õppimise vahel. Kõige nõrgemalt on omavahel seotud organisatsiooni ja 

võrgustiku hinnang. Võrgustikul on kõigi teiste liikidega kõige madalam seos.  

Innovatsiooni liikide vahel on seos ja omavaheline mõju ehk mida kõrgema hinnangu andis 

ettevõte ühele innovatsiooni liigile, seda kõrgemad olid hinnangud teistele liikidele. Kõige 

vähem on seotud teiste liikidega võrgustik, kuid seos on siiski keskmise tugevusega ja 

statistiliselt oluline. 
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2.4. Innovatsiooni juhtimise tulemuslikkuse seosed organisatsiooni 

tunnustega 

Uuringu käigus seati üheks eesmärgiks võrrelda, kas ettevõtteid iseloomustavad näitajad ja 

tunnused on seotud innovatsiooni juhtimisele antud hinnangutega. Viie innovatsiooni 

juhtimise osa (strateegia, protsess, organisatsioon, õppimine ja võrgustik) keskmiste 

hinnangute võrdlemiseks organisatsiooni tunnustega ja statistilise olulisuse leidmiseks on 

kasutatud dispersioonanalüüsi (tabelid 7 – 11). Statistiliselt olulised keskmised erinevused 

(p<0,05)  on märgitud tabelites märgitud **-ga ja taustavärvi keskmiste lahtrites on 

kasutatud tunnuste kõrgeima hinnangu väljatoomiseks. 

Tabel 11. Keskmised hinnangud innovatsiooni teguritele kasumi, müügitulu, ettevõtte 

vanuse ja töötajate arvu alusel. ** - statistiliselt oluline erinevus p<0,05 

Tunnus Strateegia Protsess 

Organi-

satsioon Õppimine Võrgustik 

Keskmine 

kokku 

Viimase majandusaasta kasum (€) 

    Väiksem kui 0 5,04 4,25 5,27 4,67 3,75** 4,60 

    1 - 50 000 5,05 4,42 5,50 4,93 4,00** 4,78 

    50 000 - 200 000 4,99 4,39 5,24 4,83 3,86** 4,66 

    200 000 - 500 000 5,30 4,70 5,46 5,01 4,45** 4,98 

    Suurem kui  500 000 5,63 5,09 5,43 5,26 4,63** 5,21 

Viimase majandusaasta müügitulu (€) 

    Väiksem kui 50 000 5,31 4,53 5,85 5,12 4,10 4,98 

    50 000 - 8 000 000 5,07 4,43 5,38 4,89 3,99 4,75 

    8 000 000 - 40 000 000 5,29 4,83 5,19 4,91 4,26 4,90 

    Suurem kui 40 000 000 5,66 5,23 5,52 5,34 5,17 5,38 

Ettevõtte vanus 

    Kuni 5 aastat 5,37 4,59 5,55** 4,86 4,12 4,90 

    6 - 10 aastat 5,36 4,58 5,79** 5,11 4,12 4,99 

    11 - 15 aastat 5,24 4,69 5,62** 5,11 4,33 5,00 

    16 - 20 aastat 5,05 4,50 5,15** 4,73 3,90 4,67 

    Üle 20 aasta 4,90 4,33 5,14** 4,82 3,94 4,63 

Töötajate arv 

    0 5,63 4,27 6,02** 5,23 5,27** 5,28 

    1 - 9 5,29 4,56 5,71** 5,09 3,91** 4,91 

    10 - 49 4,94 4,31 5,21** 4,77 4,04** 4,65 

    50 - 249 5,09 4,79 5,19** 4,86 4,15** 4,82 

    250 ja rohkem 5,70 5,23 4,98** 5,20 5,09** 5,24 

 

Tabelist 7 nähtub, et mida suurem on ettevõtete viimase majandusaasta kasum ja müügitulu, 

seda kõrgem on keskmine hinnang innovatsiooni teguritele. Ainuke erinevus on 
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organisatsiooni innovatsioon, mis on kõrgem just väikese kasumi ja müügituluga ettevõtetel. 

Kõige kõrgem keskmine on strateegia osal, kus ettevõtted, kelle aasta kasum on suurem kui 

500 000 eurot tuli keskmiseks 5,63 ja ettevõtted, kelle aasta müügitulu on suurem kui 40 

milj. keskmine on 5,66.  

Ettevõtte vanuse alusel on keskmised kõrgemad just noorematel ettevõtetel ja madalaim 

keskmine hinnang on ettevõtetel, kes on tegutsenud rohkem kui 20 aastat. Kõrgeim 

keskmine hinnang (5) on ettevõtetel, kes on 11-15 aastat vanad ja kohe järgmine, keskmisega 

4,99 on 6-10 aastat vanad ettevõtted. 

Töötajate arvu alusel jagunevad kõrgeimad keskmised kahe äärmuse vahel, kus mõlemasse 

kuulus kõigest 2%  vastajatest, olles 5,28 ettevõtetes, kus ei ole ühtegi töötajat ja 5,24 

ettevõtetes, kus on 250 ja rohkem töötajat. Jättes need kaks äärmust välja on kõrgeima 

keskmisega (4,91) 1 - 9 töötajaga ettevõtted, millele järgnevad 50 - 249 töötajaga ettevõtted 

(4,82) ja madalaim keskmine (4,65) on 10 - 49 töötajaga ettevõtetel. 

Statistiliselt olulised erinevused ilmnesid kasumi ja võrgustiku, vanuse ja organisatsiooni 

ning töötajate ja organisatsiooni keskmiste vahel. 

Keskmiste hinnangute jagunemine sektorite lõikes on toodud tabelis 8. 

Tabel 12. Keskmised hinnangud innovatsiooni teguritele sektori alusel 

Sektor Strateegia Protsess 

Organisat-

sioon Õppimine Võrgustik 

Keskmine 

kokku 

Primaar 5,20 4,40 5,21 5,08 4,07 4,79 

Sekundaar 4,98 4,35 5,30 4,77 3,95 4,67 

Töötlev tööstus 
4,89 4,43 5,17 4,57 3,82 4,58 

Ehitus 
4,90 4,18 5,38 4,77 3,95 4,63 

Veevarustus 
5,47 4,51 5,59 5,31 4,30 5,03 

Elektrienergia 
5,73 5,21 5,75 5,54 4,95 5,44 

Mäetööstus 
4,75 3,25 4,53 4,88 3,16 4,11 

Tertsiaar 5,25 4,68 5,55 5,03 4,17 4,94 

 

Kõrgeim keskmine hinnang on ettevõtetel, kelle peamine tegevusala on tertsiaar- ehk 

teenindavas sektoris (4,94), sellele järgneb primaar- ehk põllumajandussektor (4,79) ning 

viimasel kohal on sekundaar- ehk töötlev sektor (4,67). Töötleva sektori keskmise viivad 

alla mäetööstus ja töötlev tööstus. Erinevate innovatsiooni osade lõikes on samuti kõik 

kõrgeimad keskmised teenindavas sektoris, välja arvatud õppimise osa, mis on 0,05 punkti 

võrra kõrgem põllumajandussektoris. 
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Keskmiste hinnangute jagunemine välisosaluse ja ekspordi alusel on toodud tabelis 9. 

Tabel 13. Keskmised hinnangud innovatsiooni teguritele välisosaluse ja ekspordi alusel 

Tunnus Strateegia Protsess 

Organisat-

sioon Õppimine Võrgustik 

Keskmine 

kokku 

Eksport       

JAH 5,17 4,60 5,39 4,90 4,11 4,83 

EI 5,07 4,35 5,41 4,95 3,99 4,75 

Välisosalus             

JAH 5,42 4,78 5,17 4,90 4,16 4,88 

EI 5,07 4,44 5,44 4,93 4,04 4,78 

 

Tabelist 9 nähtub, et keskmine hinnang innovatsiooni tegevustele on kõrgem ettevõtetes, kes 

müüvad oma tooteid ja või teenuseid ka väljaspool Eestit ja omavad välisosalust. Ilma 

välisosaluseta ja mitteeksportivatel ettevõtetel on organisatsiooni ja õppimise keskmine 

kõrgem, kuid erinevused keskmiste vahel on väikesed ja ei ole statistiliselt olulised.  

Asukoha alusel keskmiste hinnangute jagunemine on toodud tabelis 10. 

Tabel 14. Keskmised hinnangud innovatsiooni teguritele asukoha alusel. ** - statistiliselt 

oluline erinevus p<0,05 

Tunnus Strateegia Protsess 

Organisat-

sioon Õppimine Võrgustik 

Keskmine 

kokku 

Ettevõtte tegutsemise asukoht 

Tallinn 5,27** 4,71 5,62** 5,03 4,14 4,95 

Tartu, Narva,             

Pärnu 

5,13** 4,37 5,42** 4,76 3,90 4,72 

Mõni muu linn 4,76** 4,36 4,95** 4,61 3,86 4,51 

Alevik, küla 4,90** 4,23 5,23** 4,89 3,87 4,62 

Üle Eesti 5,37** 4,63 5,52** 5,08 4,36 4,99 

 Asukoht maakonna järgi 

Põhja-Eesti  5,25 4,63 5,52 5,00 4,13 4,91 

Lääne-Eesti 5,14 4,56 5,49 5,02 4,14 4,87 

Kesk-Eesti 4,70 4,20 4,98 4,79 4,03 4,54 

Kirde-Eesti  5,25 4,63 5,36 5,00 4,59 4,96 

Lõuna-Eesti  5,04 4,34 5,31 4,77 3,85 4,66 

 

Kõrgeim keskmine linnade lõikes on ettevõtetel, kes tegutsevad üle Eesti (4,99), sellele 

järgneb rahvaarvult suurim linn Tallinn (4,95) (tabel 10). Tartu, Narva ja Pärnu linnas 

olevate ettevõtete keskmine kokku on 4,72. Madalaim keskmine (4,51) on ettevõtetel, kes 

tegutsevad mõnes muus väiksemas linnas ja väljaspool linnu tegutsevad ettevõtted on 

keskmise järgi eelviimased (4,62). Statistiliselt olulised erinevused on strateegia ja 
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organisatsiooni keskmistes hinnangutes. Maakondade alusel on kõrgeim keskmine Kirde-

Eestis (4,96) ja kohe peale seda Põhja-Eestis (4,91). Madalaima keskmisega ettevõtted 

asuvad Kesk-Eestis (4,54) ja Lõuna-Eestis (4,66). 

Järgmises tabelis (tabel 11) on toodud keskmiste hinnangute jagunemine tegevjuhi hariduse, 

soo ja vanuse alusel. 

Tabel 15. Keskmised hinnangud innovatsiooni teguritele tegevjuhi hariduse, soo ja vanuse 

alusel. ** - statistiliselt oluline erinevus p<0,05 

Tegevjuht Strateegia Protsess 

Organisat-

sioon Õppimine Võrgustik 

Keskmine 

kokku 

Haridustase 

Esimene tase 5,39 4,92 5,51 5,40 4,63 5,17 

Teine tase 5,05 4,44 5,55 4,93 3,85 4,76 

Kolmas tase 5,14 4,50 5,35 4,90 4,09 4,80 

  

Mees 5,11 4,49 5,35** 4,89 4,08 4,78 

Naine 5,21 4,59 5,78** 5,12 3,90 4,92 

              

Nooremad kui 47.a. 5,20 4,49 5,39 4,89 4,12 4,82 

Vanemad kui 48.a. 5,05 4,51 5,40 4,95 4,00 4,78 

 

Tabelist 11 selgub, et kõrgeima keskmise hinnanguga on ettevõtted, kelle tegevjuhid on 

põhiharidusega (5,17), sellele järgnevad kõrgharidusega juhid (4,80) ja madalaima 

keskmisega on ettevõtted keskharidust omava tegevjuhiga (4,76). Ettevõtted, mida juhib 

naine on saanud kokku kõrgema keskmise tulemuse (4,92) kui ettevõtted, mida juhib mees 

(4,78). Naistegevjuhiga ettevõtetes on saanud kõik innovatsiooni liigid kõrgema keskmise, 

välja arvatud võrgustiku osa, mis oli kõrgem meestegevjuhiga ettevõtetes ja statistiliselt 

oluline erinevus ilmneb organisatsiooni osas.  

Vanuse mediaani põhjal, milleks tuli 48 aastat,  on vastajad jagatud vanuse järgi kahte 

gruppi: nooremad kui ja 47 aastat ja vanemad kui ja 48 aastat. Kahe vanusegrupi keskmistest 

suurt erinevust ei ilmne, kuid natuke kõrgem keskmine on tegevjuhtidel, kes on  nooremad 

kui 47 aastat. Vahe tuleb strateegia ja võrgustiku osast, kus keskmised on kõrgemad just 

noorematel kui 47 aastat. 
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2.5.  Järeldused ja arutelu 

Käesoleva magistritöö raames läbiviidud küsitluse tulemustest oli näha, et kõige rohkem 

vastajaid kuulus raamatupidamisseaduses toodud jaotuse järgi väikeettevõtete hulka ning 

enamus vastanud ettevõtetest on üle 20 aasta vanad ja kõige vähem oli vastanute hulgas 

noori, alla viie aasta vanuseid ettevõtteid. Kuna enamus vastajaid on väikeettevõtted võib 

arvata, et sellest on tingitud vähene välisosaluse olemasolu vastanute seas, kuid seejuures 

oma toodete/teenuste ekspordiga tegeleb üle poole vastanud ettevõtetest. Vastajate seas olid 

esindanud kõik sektorid ettevõtte tegevusalast lähtuvalt ja tegutsevad need ettevõtted 

peamiselt Tallinnas kui rahvaarvu poolest kõige suuremas linnas. Maakonnast lähtuvalt 

tegutsevad täpselt pooled vastanud ettevõtetest Põhja-Eestis. 

Küsitlusele vastanud ettevõtteid juhivad peamiselt kõrgharidusega meesjuhid, kelle 

keskmine vanus on 47 aastat. Küsitlusele vastaja positsiooniks ettevõttes oli peamiselt 

kuulumine tippjuhtkonda, mida saab autori arvates samuti seostada suure väikeettevõtete 

osakaaluga vastajate hulgas, kus juhtimisstruktuurid ei ole keerukad ja mitmetasandilised. 

Kõrgemal positsioonil olevad töötajad võivad oma ettevõtet hinnata positiivsemalt, kuid töö 

autor arvab, et tulemused on objektiivsed ja tegelikkust peegeldavad, mida kinnitab vastuste 

varieeruvus ja ülekaalukalt positiivsete vastuste puudumine. 

Küsitluse tulemustest selgus, et kuigi hinnangud viiele innovatsiooni osale on omavahel 

seotud ehk mida kõrgemalt ettevõte oli hinnanud üht osa, seda kõrgemalt olid hinnatud ka 

teised osad, siis keskmised hinnangud olid siiski viie innovatsiooni liigi lõikes olulisest 

erinevad, mis näitab, et kõigi innovatsiooni osadega ei tegeleta ettevõtetes võrdselt. Sellest 

tulenevalt võib Eesti ettevõtete mõõduka innovatsioonitaseme üheks põhjuseks pidada 

keskendumist ainult mõnele innovatsiooni võimekust suurendavale tegurile, võtmata arvesse 

tervikut. 

Autori kogutud andmete põhjal koostatud ettevõtete innovatsiooni võimekuse analüüsi 

tulemustest selgub mitmeid asjaolusid, millele ettevõtted peaksid tähelepanu pöörama, et 

parandada oma innovatsioonivõimekust ning seeläbi innovatsioonitulemuslikkust. 

Kõige kõrgemalt hinnati oma ettevõtte organisatsiooni struktuuri ja kultuuri, mis võimaldab 

otsuseid kiiresti vastu võtta. Organisatsiooni osas hinnati heaks ka ettevõtte võimet töötada 

meeskonnana, uuendusmeelsust soodustavat ja uusi ideid toetavat keskkonda, töötajate 

koostööd ka osakonnapiire ületavalt, info liikumist üle organisatsiooni ning töötajate 
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kaasamist uute ideede pakkumisse. Kuigi pigem heaks on hinnatud uuendusmeelsust 

soodustavat ja uusi ideid toetavat ettevõtte keskkonda ning töötajate kaasamist ideede 

pakkumisse on ettevõtte tasustamis- ja premeerimissüsteemi seotust nende tunnustega 

hinnatud tunduvalt madalamalt. Kindlasti seab siin piirid ettevõtete eelarve, kuid tulemustest 

võib järeldada, et sidudes motivatsioonisüsteemi tugevamalt uuendusmeelsuse toetamisega 

ettevõttes, saab tõsta kogu organisatsiooni struktuuri ja kultuuri innovatsioonivõimekuse 

taset. 

Organisatsiooni osa tulemusega on tugevalt seotud õppimise osa tulemused, mida kinnitas 

läbiviidud korrelatsioonianalüüs. Pigem heaks on hinnatud antud grupis oma vigadest 

õppimist, uuenduslike tegevuste täiustamise võimaluste otsimist, konkurentidega oma 

toodete ja protsesside süsteemset võrdlemist ning teistelt organisatsioonidelt õppimist. 

Madalamalt on hinnatud pühendumist töötajate koolitusele ja oma projektide analüüsimine, 

et järgmine kord sooritust parandada. Nõrga kohana saab välja tuua ettevõtete õppimise 

eesmärgil kogemuste jagamise teiste organisatsioonidega ning õpitu salvestamise ja 

jagamise teiste töötajatega. Kogemuste ja õpitu jagamist tuleks ettevõtetel 

innovatsioonivõimekuse suurendamiseks õppida tegema. 

Õppimise osa tulemustega tugevalt seotud strateegia osa, millest saab alguse kogu ettevõtte 

innovatsiooni juhtimise protsess, tulemused näitavad, et vastanud ettevõtete tippjuhtkonnad 

pigem toetavad uuendusi, jagavad ühist visiooni, kuidas ettevõte uuenduste abil edasi areneb 

ning uuendusprojektid on selgelt seotud äristrateegia eesmärkide saavutamisega. Eelnevast 

võib järeldada, et ettevõtete juhid teadvustavad innovatsiooni olulisust kui vahendit, mis 

aitab ettevõtetel edu ja konkurentsivõimet saavutada või kasvatada. Ettevõtetel ei ole 

probleemiks ka antud info edastamine töötajatele, kuid tähelepanu vajab tulevikku vaatamise 

ja tehnoloogiliste ning turuarengute tähtsuse analüüsimise ja hindamise oskus, mille 

eelduseks on  maailmas toimuvate arengute ja trendidega kursis olemine. 

Strateegia osale antud hinnangud on tugevalt seotud protsessi osale antud hinnangutega ja 

ettevõtte selgelt paika pandud protsessid on strateegia kõrval teine oluline innovatsiooni 

juhtimise protsessi alus. Vastanud ettevõtted hindasid protsessi osa oluliselt madalamalt kui 

organisatsiooni, strateegiat ja õppimist. Tulemused näitavad, et ettevõtted peaksid 

täiustamiseks üle vaatama oma protsessid ja süsteemid, mis neil on toodete ja 

protsessimuudatuste juhtimiseks ideest tõhusa elluviimiseni, uute teenuse/tooteideede 
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otsimiseks, uuendusprojektide valimiseks ja kõikide osakondade varajaseks kaasamiseks 

uute toodete/protsesside väljatöötamisse.  

Kõige madalamalt hinnati vastanud ettevõtete poolt oma ettevõtte võrgustikku ehk avatust. 

Avatud innovatsioon on tänapäeva globaliseerunud maailmas saanud üha olulisemaks 

innovatsiooni võimekuse näitajaks ja sellele osale peaksid ettevõtted kindlasti oluliselt 

rohkem tähelepanu pöörama. Avatuse kohalt on hea hinnangu saanud kõigile osapooltele 

kasulikud suhted tarnijatega kui ka klientide/lõppkasutajate vajaduste mõistmine. Enamusel 

vastajatest aga puudub üldse või on vähene koostöö ülikoolide ja muude uurimis-ja 

arenduskeskustega oma teadmiste arendamiseks ning kohaliku ja riikliku haridussüsteemiga, 

et anda teada milliseid oskuseid vajatakse. Samuti kasutatakse liiga vähe uute toodete ja 

teenuste arendamiseks turu-uuringuid. Võib öelda, et avatud innovatsioon on ettevõtetele 

kõige kulukam ja seetõttu võib selle osa madal hinnang vastajate hulgas olla tingitud 

vastanud ettevõtete väiksusest, kelle ressursid on rohkem piiratud kui suurematel ettevõtetel. 

Autori arvates takistab avatud innovatsiooni levikut lisaks eelarvele ka hoiakud, et teadmiste 

jagamine väljaspool organisatsiooni võib kaasa tuua hoopis konkurentsivõime nõrgenemise. 

Dispersioonanalüüsiga leitud innovatsiooni juhtimise tulemuslikkuse seosed organisatsiooni 

tunnustega näitasid, et innovatsiooni juhtimise võimekus on kõrgem teenindavas sektoris 

tegutsevates ettevõtetes, müügitulu ja töötajate arvu alusel suurettevõtetes ja pigem 

nooremates ettevõtetes ja madalaim keskmine hinnang on ettevõtetel, kes on tegutsenud 

rohkem kui 20 aastat. Statistiliselt olulised erinevused ilmnesid ainult  kasumi ja võrgustiku, 

ettevõtte vanuse ja organisatsiooni ning töötajate arvu ja organisatsiooni keskmiste vahel. 

Vähesel määral oli keskmine hinnang kõrgem välisosalusega ettevõtetel ja eksportivatel 

ettevõtetel. Asukoha järgi oli kõige kõrgem keskmine üle Eesti tegutsevatel ettevõtetel, 

millele järgnes Tallinn. Maakondade lõikes üllatas kõrgeima keskmise hinnanguga Kirde-

Eesti, mis edastas Põhja-Eestis asuvate ettevõtete tulemust just kõrgema võrgustiku osa 

keskmise hinnanguga.  Üllatavaid tulemusi andis ka tegevjuhi hariduse, soo ja vanuse 

võrdlus innovatsiooni võimega. Tulemustest selgus, et keskmine hinnang on kõrgem 

ettevõtetes, kelle juht on põhiharidusega, naine ja noorem või 47 aastat vana. Kokkuvõtvalt 

võib öelda, et innovatsiooni võimekuse tulemuste võrdlemine organisatsiooni ja ettevõtte 

tegevjuhi tunnustega andsid kohati vastuolulisi tulemusi ja ei olnud statistiliselt olulised. 

Tulemust mõjutas autori arvates väga suur väikeettevõtete osakaal vastajate hulgas. 
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KOKKUVÕTE 

Tänapäeval rõhutatakse üha rohkem ettevõtete uuendusmeelsuse olulisust konkurentsis 

püsimiseks, kuid Eesti ettevõtteid peetakse siiski mõõdukateks innovaatoriteks, kes jäävad 

uuendustegevustes alla Euroopa keskmisele. Üheks põhjuseks siin võib olla ettevõtete madal 

innovatsiooni juhtimise oskus. 

Eelnevast lähtuvalt oli magistritöö autori eesmärgiks välja selgitada Eesti ettevõtte juhtide 

innovatsiooni juhtimise võimekus läbi viie innovatsiooni juhtimise põhiosa, milleks on 

strateegia, protsessid, organisatsioon, õppimine ja võrgustik. Eesmärgini jõudmiseks töö 

autor kaardistas ettevõtete käitumismustri innovatsioonitegevustes, analüüsis innovatsiooni 

juhtimise võimekust, uuris, millised on ettevõtete innovatsiooni juhtimise võimekuse 

erinevused organisatsiooni tunnuste alusel ja tegi saadud tulemuste põhjal järeldused Eesti 

ettevõtete innovatsiooni juhtimise võimekuse hetkeseisust. 

Andmete kogumiseks moodustas töö autor Eesti äriühingutest juhuvalimi ja viis 

internetikeskkonnas läbi anonüümse ankeetküsitluse. Innovatsiooni juhtimise võimekuse 

hindamiseks oli kasutatud Tidd ja Bessant´i mudelit, mis koosneb 40-est tunnusest ja millele 

vastajad andsid hinnangud 7-palli skaalal, kus 7 tähendas „väga tõsi“ ja 1 „üldse mitte tõsi“. 

Lisaks olid ankeedis valikvastustega küsimused vastaja organisatsiooni ja tegevjuhi tunnuste 

kohta. 

Küsitluse tulemustest selgus, et kuigi hinnangud viiele innovatsiooni osale on omavahel 

seotud ehk mida kõrgemalt ettevõte oli hinnanud üht osa, seda kõrgemalt olid hinnatud ka 

teised osad, siis keskmised hinnangud olid siiski viie innovatsiooni liigi lõikes olulisest 

erinevad, mis näitab, et kõigi innovatsiooni osadega ei tegeleta ettevõtetes võrdselt. Sellest 

tulenevalt võib Eesti ettevõtete mõõduka innovatsioonitaseme üheks põhjuseks pidada 

keskendumist ainult mõnele innovatsiooni võimekust suurendavale tegurile, võtmata arvesse 

tervikut.   
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Vastajateks olid enamjaolt väikeettevõtted ja kõige kõrgemalt hinnati oma ettevõtte 

organisatsiooni struktuuri ja kultuuri, sellele järgnes strateegia ja õppimise osa ning 

võrreldes kolme esimese keskmistega olid oluliselt madalamalt hinnatud protsesside ja 

võrgustiku osa. Vastanud ettevõtete keskmised hinnangud 40-le innovatsiooni juhtimise 

võimekuse tunnusele  kinnitavad Eesti kuulumist mõõdukate innovaatorite hulka. 

Tulemustest võib järeldada, et ettevõtete tippjuhtkonnad ja juhid on teadlikud innovatsiooni 

tähtsusest ettevõtte arengule, kuid puudub ühtne arusaam, kuidas innovatsiooni kasutada edu 

saavutamiseks ja kuidas juhtida uued ideed eduka elluviimiseni. Selle põhjuseks võib olla 

nii teadmiste puudus kui eelarve piiratus. Kõige madalamalt hinnatud protsessi ja võrgustiku 

osad näitavad, et ettevõtetel pigem puuduvad väljatöötatud protsessid toodete/teenuste ja 

protsessimuudatuste läbiviimiseks ning tahaplaanile on jäänud sidemete loomine väljaspool 

ettevõtet olevate organisatsioonidega. 

Organisatsiooni ja ettevõtte tegevjuhi tunnustega innovatsiooni juhtimise võimekuse 

keskmiste hinnangute võrdlemine ei andnud märkimisväärseid ja statistiliselt olulisi 

erinevusi, kuid tulemused kalduvad pigem varasemalt tehtud uuringuid kinnitama.  

Innovatsioonis edukas olemiseks ja ettevõtte innovatsioonivõimekuse suurendamiseks 

tuleks ettevõtetel pöörata tähelepanu innovatsiooni juhtimise protsessi ühtse terviku 

loomisele, alustades ettevõtte strateegiast ja eesmärkide kinnitamisest ning protsesside 

väljatöötamisest, luues innovatsiooni soodustava keskkonna, kaasates sinna kõik 

organisatsiooni töötajad, pühendudes teadmiste ja oskuste täiendamisele, lõpetades 

avatusega, luues väljaspool ettevõtet asuvate organisatsioonidega, klientidega ja tarnijatega 

kõigile osapooltele kasulikud suhted.  

Töö autori arvates on käesolev magistritöö heaks suunanäitajaks nii nendele Eesti 

ettevõtetele, kellel on juba väljatöötatud innovatsiooni juhtimise protsess, kui ka neile, kes 

alles plaanivad innovatsiooni juhtimise protsessi kasutusele võtta, andes ülevaate, mida 

hinnata ja juhtides tähelepanu nõrkadele kohtadele. Innovatsioon on oluline kõigile 

ettevõtetele olenemata suurusest ja tegevusalast ja innovatsiooni juhtimine ning selle 

tulemuse mõõtmine soorituse parandamiseks aitavad ettevõtetel tugevdada oma 

konkurentsieelist ja eeldatavasti saavutada suuremat edu. Edukad ja kasvavad ettevõtted 

toovad omakorda kaasa majanduskasvu ja kogu ühiskonna arengu. 
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Lisa 1. Küsitluse ankeet 

Hea vastaja! 

Olen EMÜ Majandusarvestuse ja finantsjuhtimise eriala magistriõppe tudeng ja kirjutan 

magistritööd ettevõtte innovatsiooni juhtimisest. 

Teie seisukohtade teadasaamine aitab paremini mõista, kuidas Eesti ettevõtted käsitlevad 

innovatsiooni ja kuidas seda juhivad. 

Käesolev uuring on anonüümne ja  Teie poolt avaldatud andmeid kasutatakse ainult 

magistritöö koostamisel ning ei kuulu mujal avaldamisele.   

Küsitlusele vastamiseks palun valida etteantud vastusevariantidest Teie arvates oma 

organisatsioonile sobilikum variant, mis näitaks kuidas asjad täna on, mitte nagu Te sooviks, 

et oleks. 

Küsimustiku täitmisele kulub 10 - 15 minutit. 

 

Uuringu läbiviimiseks klõpsake palun järgmisel lingil: 

<Alusta küsimustikuga> 

Ette tänades koostöö eest! 

Teema I: Ettevõtte profiil ja paiknemine. Palun vastake küsimustele valides sobiv 

vastusevariant. Kui ettevõte kuulub gruppi või kontserni, siis vastake palun ainult selle 

ettevõtte/üksuse kohta, kus töötate. 

 

1. Ettevõtte peamine tegevusala (EMTAK) 

 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük 

 Mäetööstus 

 Töötlev tööstus 

 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga 

 varustamine 

 Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus 

 Ehitus 

 Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste 

 remont 

 Veondus ja laondus 

 Majutus ja toitlustus 

 Info ja side 

 Finants- ja kindlustustegevus 

 Kinnisvaraalane tegevus 

 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 

 Haldus- ja abitegevused 

 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 
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Lisa 1 järg 

 

 Haridus 

 Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 

 Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 

 Muud teenindavad tegevused 

 Kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus; 

 kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud eristamata kaupade 

 tootmine ja teenuste osutamine 

 Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus 

 

2. Töötajate arv 

 0 

 1 - 9 

 10 - 49 

 50 - 249 

 250 ja rohkem 

 

3. Ettevõtte vanus (aasta) 

 Kuni 5 aastat 

 6 - 10 aastat 

 11 - 15 aastat 

 16 - 20 aastat 

 Üle 20 aasta 

 

4. Ettevõtte tegutsemise asukoht 

 Tallinn 

 Tartu linn, Narva linn, Pärnu linn 

 Mõni muu linn 

 Alevik, küla 

 Üle Eesti 

 

5. Asukoht maakonna järgi 

 Põhja-Eesti (Harju maakond) 

 Lääne-Eesti (Hiiu, Lääne, Pärnu ja Saare maakond) 

 Kesk-Eesti (Järva, Lääne-Viru ja Rapla maakond) 

 Kirde-Eesti (Ida-Viru maakond) 

 Lõuna-Eesti (Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakond) 

 

6. Viimase majandusaasta müügitulu (€) 

 Vähem kui 50 000 

 50 000 - 8 000 000 

 8 000 000 - 40 000 000 

 Rohkem kui 40 000 000 
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7. Viimase majandusaasta kasum (€) 

 Vähem kui 0 

 1 - 50 000 

 50 000 - 200 000 

 200 000 - 500 000 

 Rohkem kui 500 000 

 

8. Kas Teie ettevõttel on välisosalus? 

 JAH 

 EI 

 

9. Kas Teie ettevõte müüb oma tooteid või teenuseid väljaspool Eestit? 

 JAH 

 EI 

 

Teema II: Innovatsiooni juhtimine. Järgnevalt palun vastake, millises ulatuses 

allolevad väited Teie ettevõtet iseloomustavad. Palun valida 7-palli skaalal sobiv vastus, 

kus "1" tähendab väitega täielikku mittenõustumist ja "7" väitega täielikku 

nõustumist 

 

 1 – 

Pole 

üldse 

tõsi 

2 3 4 5 6 7 – 

Väga 

tõsi 

S1. Töötajatel on selge ettekujutus uuenduste 

tähtsusest ettevõtte konkurentsivõimele. 

       

S2. Ettevõtte jagab uuendusstrateegiaid töötajatega ja 

kõik teavad, mis on täiustuste/parenduste 

eesmärgiks. 

       

S3. Töötajad mõistavad ja teavad, mis on ettevõtte 

eristuv kompetents, mis tagab ettevõttele 

konkurentsieelise.  

       

S4. Et ette näha tulevasi ohte ja võimalusi, vaatab 

ettevõte tulevikku struktureeritult, kasutades 

prognoosimise vahendeid ja tehnikaid. 

       

S5. Ettevõtte tippjuhid jagavad ühist visiooni, kuidas 

ettevõte uuenduste abil edasi areneb.  

       

S6. Ettevõtte tippjuhtkond on pühendunud 

uuendustele ja toetab seda. 

       

S7. Ettevõttel on paigas protsessid uute 

tehnoloogiliste ja/või turuarengute tähtsuse 

analüüsimiseks ettevõtte strateegia seisukohalt. 

       

S8. Uuendusprojektid, mida ellu viiakse, on selgelt 

seotud ettevõtte äristrateegiaga.  

       

P1. Ettevõttel on paigas protsessid, mis aitavad 

tõhusalt juhtida uue toote väljatöötamist ideest kuni 

käivituseni.  
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 1 – 

Pole 

üldse 

tõsi 

2 3 4 5 6 7 – 

Väga 

tõsi 

P2. Uuendusprojektid viiakse harilikult lõpule 

ajagraafikust ja eelarvest kinni pidades.  

       

P3. Ettevõttel on tõhusad mehhanismid, mis tagavad, 

et kõik töötajad (mitte ainult turundus ja müük) 

mõistavad kliendi vajadusi. 

       

P4. Ettevõttel tõhusad mehhanismid 

protsessimuudatuste juhtimiseks ideest tõhusa 

elluviimiseni. 

       

P5. Ettevõte otsib süstemaatiliselt uusi tooteideid.        

P6. Ettevõtte on paigas mehhanismid, mis tagavad 

kõikide osakondade varajase kaasamise uute 

toodete/protsesside väljatöötamisse. 

       

P7. Ettevõttel on selge süsteem uuendusprojektide 

valimiseks. 

       

P8. Ettevõtte tootearendussüsteem on piisavalt 

paindlik, et oleks võimalik ellu viia väikesi 

„kiirprojekte“. 

       

O1. Ettevõtte organisatsioonistruktuur ei lämmata 

uuendusmeelsust, vaid pigem soodustab seda. 

       

O2. Töötajate vahel on hea koostöö ka osakonnapiire 

ületavalt. 

       

O3. Töötajad on kaasatud ideede pakkumisse toodete 

ja protsesside täiustamiseks. 

       

O4. Ettevõtte struktuur võimaldab otsuseid kiiresti 

vastu võtta. 

       

O5. Kommunikatsioon on efektiivne ja toimib ülalt 

alla, alt üles ning üle organisatsiooni. 

       

O6. Ettevõtte tasustamis- ja premeerimissüsteem 

toetab uuendusmeelsust. 

       

O7. Ettevõttes on uusi ideid toetav õhkkond – 

töötajad ei pea organisatsioonist lahkuma, et neid 

teoks teha. 

       

O8. Ettevõte töötab hästi meeskonnana(või 

meeskondades). 

       

Õ1. Ettevõte on pühendunud töötajate koolitusele ja 

arendusele. 

       

Õ2. Ettevõte võtab endale aega oma projektide 

läbivaatamiseks ja analüüsimiseks, et järgmine kord 

sooritust parandada. 

       

Õ3. Ettevõte õpib oma vigadest.        

Õ4. Ettevõtte võrdleb süstemaatiliselt tooteid ja 

protsesse oma konkurentidega. 
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 1 – 

Pole 

üldse 

tõsi 

2 3 4 5 6 7 – 

Väga 

tõsi 

Õ5. Ettevõtte jagab õppimise eesmärgil kogemusi 

teiste ettevõtete ja asutustega. 

       

Õ6. Ettevõte oskab hästi õpitut salvestada nii, et 

teised organisatsiooniliikmed saavad seda kasutada. 

       

Õ7. Ettevõte oskab hästi õppida teistelt 

organisatsioonidelt. 

       

Õ8. Ettevõte püüab kindlaks teha, kus ja millal saab 

oma uuenduslikku tegevust täiustada. 

       

V1.Ettevõttel on head, kõigile osapooltele kasulikud 

(„win-win“) suhted tarnijatega. 

       

V2. Ettevõttel tuleb oma klientide/lõppkasutajate 

vajaduste mõistmine hästi välja. 

       

V3. Ettevõttel on hea koostöö ülikoolide jt. 

uurimiskeskustega, et aidata arendada oma teadmisi. 

       

V4. Ettevõte teeb tihedat koostööd klientidega uute 

kontseptsioonide uurimisel ja arendamisel. 

       

V5. Ettevõte teeb koostööd teiste ettevõtetega uute 

toodete või protsesside väljatöötamiseks. 

       

V6. Ettevõte üritab luua organisatsiooniväliseid 

võrgustikke inimestest ja asutustest, kes saavad 

aidata näiteks erialaste teadmistega. 

       

V7. Ettevõte teeb koostööd kohaliku ja riikliku 

haridussüsteemiga, et anda teada, milliseid oskusi 

vajatakse. 

       

V8. Ettevõte tellib või viib läbi uute toodete ja 

teenuste arendamiseks turu-uuringuid (näiteks turu-

uuringu meetod, kus kogutakse teavet nii vajaduste 

kui ka lahenduste kohta nii sihtturult kui 

analoogturgudelt, kus on sarnased probleemid ja 

vajadused veel äärmuslikumal kujul.) 

       

 

 

Teema III: Ettevõtte tegevjuht. Lõpetuseks palun infot Teie ettevõtte tegevjuhi kohta. 

 

Kui vana on Teie ettevõtte tegevjuht? 

 Vanus __________ 

 

Mis soost on Teie ettevõtte tegevjuht? 

 Mees 

 Naine 
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Milline on Teie ettevõtte tegevjuhi haridus? 

 Algharidus 

 Põhiharidus 

 Kutseharidus põhihariduse baasil 

 Keskharidus 

 Kutsekeskharidus 

 Kutseharidus keskhariduse baasil 

 Bakalaureus või sellega võrdsustatud haridus (rakendus- ja kutsekõrgharidus, 

diplomiõpe) 

 Magister või sellega võrdsustatud haridus 

 Doktor või sellega võrdsustatud haridus 

 

Küsitlusele vastaja positsioon ettevõttes (kui vastajaks ei ole ettevõtte tegevjuht) 

 Tippjuhtkond 

 Keskastme juht 

 Esmatasandi juht 

 Oskustööline/spetsialist 
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