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EASi ja KredExi ühendorganisatsioon

Kiired majanduslikud muutused, tihenev 
konkurents, uute ärimudelite pealekasv on 
seadnud ettevõtetele uued väljakutsed.
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Ettevõtete tänased väljakutsed?

Majanduse 
muutumine 

teadmusmahukaks

Madal 
digitaliseeritus

Kõrgetasemelise
tööjõu puudus

Innovatsiooni 
ajakulu

Vähesed 
finantsid



EASi ja KredExi ühendorganisatsioon

Iga ettevõtte eesmärk on pikaajaline kasumlik äri. 
Selle saavutamiseks vajab ettevõte ideid, millega 
edestada konkurente, kasvada ja muutuda 
tulevikukindlaks. Selliste ideede rakendamise 
praktikat nimetatakse innovatsiooniks.
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Innovatsioon?
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Innovatsioon on uus või oluliselt 

uuenenud protsess, teenus või 

toode, mis on kasutusele võetud 

või turule toodud. 

Kuidas innovatsiooni defineerida?

OECD juhendmaterjal, Oslo käsiraamat

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fscience%2Foslo-manual-2018-9789264304604-en.htm&data=04%7C01%7CInge.Laas%40eas.ee%7C4eebd1e2dcd1475e74d808d9dc1b7946%7C3c88e4d00f164fc99c9de75d2f2a6adc%7C0%7C0%7C637782832825388373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NmEB00MF1AnqxA60HJgLCo0kserB%2FUDqtrpPHJGq9uc%3D&reserved=0


EASi ja KredExi ühendorganisatsioon

Pikaajaliselt edukate ettevõtete tunnus on sisemine
võimekus luua ja rakendada
uuendusi pidevalt ja kasvava mõjuga.



EASi ja KredExi ühendorganisatsioon

2/3 Eesti ettevõtetest on uuenduslikud, 
mis on üks Euroopa kõrgeimatest näitajatest

Samas, Eesti majanduse lisandväärtus 
on vaid ~80% EL-i keskmisest ~80%

EL
100%

Allikas: Statistikaamet ja Eurostat

• Kõigest 10% Eesti ettevõtetest tegeleb selgelt
eristuva toote/teenuse loomisega

• Vaid 10% Eesti ekspordist on kõrge
lisandväärtusega 

~67%
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Kus on probleem?
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Eesti ettevõtted on uuenduslikud, aga 
tihenev konkurents ja uued arengusuunad vajavad 

uusi, julgemaid lahendusi

Uuendustest 

mahajääjad

Globaalsed gigandid

Innovatsiooni DNA-ga

sündinud start-up-id

Innovaatorid
Digitaliseerijad ja 

automatiseerijad



EASi ja KredExi ühendorganisatsioon

Meil on riigis innovatsiooni toetavaid 
oskusi ja teadmisi, kuid need on ebaühtlaselt 
jaotunud ning raske on leida enda ettevõttele 
sobilikku sisendit.



Olukorra parandamiseks lõime innovatsiooni 
ökosüsteemi raamistiku ehk innovatsioonitrepi.

INNOVATSIOONILIIDRITE KLUBI

INNOVATSIOONI KÄIVITUSKODA TIKK

Valitsuse Teadus-arendus-
ja Innovatsioonipoliitika Nõukogu

Innovatsioonitrepi töögrupp
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Innovatsioonitrepp on ettevõtja tööriist, mis 
võimaldab määratleda oma hetkeolukord 
uuenduslikkuse tasemel ning arengukohad –
vastused küsimustele, mida pean muutma ja 
kuidas seda teha.

Mis on innovatsioonitrepp?



Ettevõtte uuenduslikkuse arengutasemed 
ja tasemele jõudmise võtmevajadus

Inspiratsioon

Algteadmised ja 
pealehakkamine

Protsessid ja 
organisatsiooni kaasamine

Uurimis-arendustegevuse (sh teadus) 
ja investeeringute mahukus

Globaalne mõju ja haare



EASi ja KredExi ühendorganisatsioon

Innovatsioonitrepp loob võimaluse rääkida innovatsioonist 
selgelt läbi tegevuste, mis kiirendab koostööd eri osapoolte 
vahel. Tööriistakast võimaldab saada info kontaktidest, 
teadmistest, oskustest ja vahenditest.



EASi ja KredExi ühendorganisatsioon

Innovatsioonitrepp pakub edasiseks arenguhüppeks tööriistakasti
arendamist vajavate võimekuste kasvatamiseks. 



Tasemed ja innovatsioonivõimekuse kategooriad

Proovi ennast positsioneerida!

Mis on olemas + ja mis puudub -



Innovatsioonivõimekuste ülevaade



Visioon enesehindamise küsimustiku tulemuse visualiseerimisest



Innovatsioonitrepi rakendamine
Tee läbi 3 sammu:

1. Kus ma olen?
Enesehindamine ja 
positsioneerimine

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

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

1 2

3

Kontaktid
Teadmised

Teenused

Inspiratsioon

Vahendid



EASi ja KredExi ühendasutuse tugi 
ettevõtetele

Meie läbivaks fookuseks on jätkusuutlik 
majandusareng läbi ettevõtete konkurentsivõime 
kasvu, mis tugineb:

• uutele ärimudelitele ja digitaliseeritusele;

• kestlike lahenduste väljatöötamisele ja 
rakendamisele;

• teadus- ja arendustegevuse mahu kasvule 
ettevõtluses;
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Äri arendamine, eksport, kestlikkus 
innovatsioon ja tootearendus, turism ja 
finantsinstrumendid 

Aitame avastada
uusi võimalusi

Kasvatame
teadmisi ja oskusi

Pakume erinevaid
finantslahendusi
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Suuna annab uus TAIE 
strateegia kuni 2035

Digilahendused igas 
eluvaldkonnas

Ressursside väärindamine Tervisetehnoloogiad ja –
teenused 

Nutikas ja kestlik energia Elujõuline Eesti uuringud

Eesti kui digiriik kasvab ja areneb;

Digilahendused jõuavad igasse 
eluvaldkonda

Eesti tööstus kasutab aktiivselt 
digitehnoloogiaid

Andmemajandus loob uusi 
ärivõimalusi 

Eesti küberruum on turvaline

Kohalikke ressursse väärindatakse 
keskkonnahoidlikult ja kõrge 

ressursitootlikkusega;

Eesti areneb 
tunnustatud biomajanduse arendus

keskuseks;

Loodusvarade kasutamisel 
arvestatakse nii elurikkuse säilimise 

kui ka sotsiaal-majanduslike 
mõjudega.

tervishoiuteenused on mõjusamad 
ja kättesaadavamad;

ravi ja ennetustegevus on 
patsiendikesksem ja 

tõenduspõhisem, arenevad 
personaalsed terviseteenused;

kasvab tervishoidsektori 
ekspordipotentsiaal.

Eesti rahvus, keel ja kultuuriruum on 
elujõuline ja arenev;

Eesti riigivalitsemine on 
inimesekeskne, teadmistepõhine ja 

tõhus

Eesti haridussüsteem on 
maailmatasemel 

Majanduse ja tehnoloogia areng 
arvestab sotsiaal-kultuuriliste 

mõjudega

Tehisintellekt ja masinõpe 
Andmemajandus

Tööstuse digitaliseerimine ja 
automatiseerimine

Turvalisus ja küberkaitse

Süsteemide töökindlus ja 
tarkvara usaldusväärus 

Digipööre ja elukestev õpe

Puidu keemiline ja 
mehaaniline väärindamine

Maapõueressursid  

Toit 

Teisene toore/jäätmed

Personaalmeditsiin (sh 
geeniavaramu)  

Biomeditsiin, 

bioinformaatika

Molekulaarandmetel 
põhinevad ravivõtted

Säästlik energiakasutus

(sh hooned, tööstus)

Energiasalvestus

Nutikad võrgud

Kultuuriruum ja 
kultuuripärand

Haridusuuringud 

Ühiskonna-uuringud 

Eesti toodab energiat
kliimaneutraalselt;  

Energiakasutus on tõhus ja 
süsinikuneutraalne;  

Varustuskindlus on tagatud. 
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Innovatsiooniplaastrid

Teadmiste ja 
oskuste puudus

Madal 
digitaliseeritus

Kõrgtasemelise tööjõu 
puudus

Innovatsiooni 
ajakulu

Vähesed 
finantsid

Uuringud, 
seminarid,

koolitusprogrammid

Digitaliseerimise T-
kaart, meistriklass ja 

digitoetused

Mobiilsusmeede
Intellektuaalomand

Arenduskoostöö
Ekspertteenused

Innovatsiooni-
võimekuse juhtimine

Tehnoloogiasiire

Finantsinstrumendid ja 
rahvusvahelise rahastuse

kaasamine



Innovatsioonitugi kolmikpöördes

Roheline laine

Tark tööstus
Techtours

Tehnoloogia- ja 
konkurentide IO, 
portfellide seire

Ringdisaini meistriklass 
(piloot)

ESG programm

Digitaliseerimise 
meistriklass 

Innodiagnostika
Intellektuaalomand

Tehnoloogiasiire
Tippinnovaatorite

programm

Tööstuse ärimudeli 
toetus (TOK)

Digitaliseerimise 
T-kaart

Green ICT

Inno- ja arendusosak 
Mobiilsusmeede

Innohanked

VõimekusVõimalus
Rahastus / 

programmid

Rohemajandus

Digitaliseerimine

Innovatsioon

Uued teenused, mis avanevad 2023

Uuringud-
analüüsid

Tehnoloogia 
seminaride sari

Konverentsid

Strateegia 
praktikumid

Juhtide 
mentor-

programm

Disaini 
meistriklass

Arenduskoostö
ö

RUP

ESA/CERN

Horizon
Eurostars

Tootearendusto
etus 

Arengu-
programm



Ära jää üksi. Kaardista innovatsioonitrepi abil, millisel tasemel on sinu 
ettevõtte uuenduslikkus ning nõustamist ja sobivaid teenuseid leiab juba 
täna ökosüsteemi partnerite abil – EAS, Tööandjad, Innovatsiooniliidrid, 
ülikoolid ja MAKid. 



Kuidas innovatsioonitreppi leida?

TAN-i töögrupp „Klassikalise majanduse ettevõtte arengutee TAI mahukaks“ 

INNOVATSIOONILIIDRITE KLUBI

INNOVATSIOONI KÄIVITUSKODA TIKK

Valitsuse Teadus-arendus-
ja Innovatsioonipoliitika Nõukogu
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Aitäh!

Aigi Kukk

Innovatsiooni teenuste valdkonnajuht

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus

aigi.kukk@eas.ee


