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Lisa 1. Intervjuu küsimused 
Küsimused innovatsiooni tulemuste kohta 

1. Milliseid uusi teenuseid on Teie KOV välja töötanud või kasutusele võtnud? Kui minna 

täpsemaks KOV tegevusvaldkondade vahel, kas oskaksite nimetada uusi teenuseid 

järgmisest valdkondadest (sotsiaalhoolekanne, sotsiaaltoetused, teede korrashoid, 

ühistransport, elamu- ja kommunaalmajandus, vaba aeg ja kultuur, haridus)? Kas nende 

uute teenuste puhul on tegemist teie KOV välja töötatud teenusega või mujal varem 

väljatöötatud teenuste kasutusele võtmisega? (selgitada välja iga uue teenuse kohta eraldi) 

NB! Siin tuleb intervjueerijal põhjalikult küsida, et saaks teada uute teenuste kohta 

kõikides nendes valdkondades. Vajadusel esitada täiendavaid küsimusi. 

2. Milliste teenuste juures on Teie KOV laiendanud teenuse sihtgruppi, st hakanud 

pakkuma juba olemasolevat teenust uutele kasutajatele? Kas oskaksite tuua välja selliseid 

teenuseid järgmistest valdkondadest (sotsiaalhoolekanne, sotsiaaltoetused, teede 

korrashoid, ühistransport, elamu- ja kommunaalmajandus, vaba aeg ja kultuur, haridus)? 

NB! Siin peab intervjueerija olema ka järjekindel, et saada vastuseid erinevate 

valdkondade kohta. 

3. Milliseid KOV teenuseid on pakutakse Teie KOV e-teenustena? Kas oskaksite tuua 

välja selliseid teenuseid järgmistest valdkondadest (sotsiaalhoolekanne, sotsiaaltoetused, 

teede korrashoid, ühistransport, elamu- ja kommunaalmajandus, vaba aeg ja kultuur, 

haridus)? Millised teenused nendest on hakatud e-teenustena? 

4. Milliseid uusi infotehnoloogilisi lahendusi on Teie KOV võetud kasutusele. Siia alla 

võib kuuluda uute infotehnoloogiliste seadmete kasutuselevõtt, infotehnoloogiliste 

vahendite kasutuselevõtt tegevustes, kus seda varem ei ole tehtud, uut tüüpi tarkvara 

kasutuselevõtt, uuendused infotehnoloogia rakendamisel organisatsiooni sisese või välises 

kommunikatsioonis. 

5. Milliseid uuendusi on tehtud Teie KOV organisatsioonis? Siia võivad kuuluvad näiteks 

muutused organisatsioonistruktuuris, uute juhtimismeetodite rakendamine, 

tsentraliseerimine ja detsentraliseerimine? 
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6. Milliseid uuendusi on Teie KOV tehtud koostöös teiste osapooltega. Siia alla võib 

kuuluda näiteks koostöö kohalike elanike ja KOV teenuste kasutajatega, partnerlus 

erasektor või kolmanda sektoriga, ülesannete delegeerimine ja lepinguline partnerlus. 

7. Milliseid uusi tuluallikaid on Teie KOV leidnud? 

Küsimused innovatsiooniprotsesside kohta 

8. Kuidas on Teie KOV jõutud uute lahenduste väljatöötamise või kasutuselevõtuni. Kes 

on olnud algatajaks ja kes on olnud kaasatud innovatsiooni teostamisega. Kas oskate tuua 

näiteid. 

NB! Siin võib intervjueerija tuletada meelde küsimustes 1-7 toodud näiteid ja küsida nende 

kohta. Intervjueeritav peaks siinkohal andma selgitusi mitmete erinevate 

innovatsioonijuhtumite kohta. 

9. Kuidas toimub Teie KOV uute ideede genereerimine? Kas ja mida võetakse selle jaoks 

teadlikult ette, et rohkem ja paremini uusi ideid genereerida? 

10. Kuidas Teie KOV motiveeritakse töötajaid uute ideede genereerimises osalema? 

11. Kuidas ja kellega teeb Teie KOV koostööd innovatsiooni osas? Näiteks koostööd 

haridus- ja teadusasutustega, eraettevõtete, kolmanda sektori, kohalike elanikega? 

12.Milliseid koolitusi pakutakse KOV töötajatele innovatsiooni soodustamiseks? 

13. Kuidas mõjutab Teie hinnangul KOV organisatsioonikultuur innovatsiooni? 

14. Kuidas on Teie KOV käsitlenud innovatsiooni strateegiadokumentides? 

15. Mida veel tehakse Teie KOV innovatsiooni soodustamiseks? 

Küsimused innovatsioonipotentsiaali kohta 

16. Milline on KOV töötajate haridustase? Kui palju on nende hulgas kõrgharidusega 

töötajaid? 

17. Milliseks hindate KOV töötajate loovust ja võimet leida uudseid lahendusi? 

18. Milliseks hindate KOV töötajate õppimisvõimet? 
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19. Milliseks hindate KOV töötajate oskust info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat 

kasutada? 

20. Milline on KOV töötajate vanuseline koosseis? 

21. Kui palju uusi KOV töötajaid on viimase kahe aasta jooksul tööle võetud? 

22. Kuidas mõjutab KOV võimet innovatsiooniks töötajate arvulise koosseisu piiratus ja 

töötajate koormatus muude tööülesannetega? 

23. Milliseid rahalisi ressursse eraldab KOV innovatsiooniga tegelemises? 

24. Kas ja milliseid väliseid rahalisi vahendeid kaasab KOV innovatsiooniga tegelemiseks, 

näiteks toetused EL struktuurifondidest, eraldised riigieelarvest? 

Küsimused innovatsioonivõimekust mõjutavate tegurite kohta? 

25.. Milline on Teie hinnangul KOV juhtide suhtumine innovatsiooni? Kuidas see Teie 

hinnangul soodustab või takistab innovatsiooni? 

26. Milline on Teie hinnangul KOV töötajate suhtumine innovatsiooni? Kuidas see Teie 

hinnangul soodustab või takistab innovatsiooni? 

27. Milline on Teie hinnangul KOV elanike suhtumine innovatsiooni? Kuidas see Teie 

hinnangul soodustab või takistab innovatsiooni? 

28. Kuidas Teie hinnangul mõjutavad innovatsiooni KOV rahalised võimalused? Kas 

rahalisi vahendeid uute lahenduste kasutuselevõtuks on piisavalt? 

29. Kuidas mõjutavad Teie hinnangul innovatsiooni soov muuta KOV tegevust 

efektiivsemaks ja alandada KOV tegevuskulusid? Kas oskate tuua selle kohta näiteid? 

30. Kas oskate tuua välja majanduslikke sotsiaalseid või poliitilisi protsesse, mis Teie 

KOV veel innovatsiooni soodustavad või takistavad? 

31. Millised tegurid veel Teie KOV innovatsiooni soodustavad? 

32. Millised tegurid veel Teie KOV innovatsiooni takistavad? 


