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Lühikokkuvõte 

Euroopa Liidu (EL) juhtimisel välja töötatud nutika spetsialiseerumise (NS) kontseptsiooni eesmärgiks 

on regionaalse innovatsioonipoliitika arendamine läbi piirkondlike konkurentsieeliste määratlemise 

ja eelisarendamise. Liikmesriigid on NSi kontseptsiooni rakendanud peaaegu 10 aastat, kuid tänaseni 

pole selge selle kontseptsiooni edukus ja puuduvad ühtsed põhimõtted selle hindamiseks. Eestis on 

NSi riiklikke põhimõtteid ja selle rakendamist arendatud alates 2012. aastast. Selle aja jooksul on 

välja töötatud eelisarendatavad kasvualad, analüüsitud nende valimisprotsessi ning koostatud 

mitmeid teisi analüüse, kuid endiselt on selgusetu, millised ettevõtted kuuluvad NSi kasvualadesse 

ning milline on kasvualade areng alates nende väljavalimisest.  

Seega, selle uuringu autorid soovivad töötada välja alusmetoodika kasvualade edenemise 

hindamiseks, mida on võimalik rakendada nii Eestis kui mõningaste täiendustega ka muudes EL-i 

liikmesriikides ning mida saab järgmiste uuringute käigus edasi arendada.  

Parima tulemuse saavutamiseks kaasati uuringusse erinevaid huvirühmi ja kasutati mitmeid 

andmekogumise ja -analüüsimeetodeid. Kasvualade defineerimisel võeti aluseks Eesti Arengufondi 

välja töötatud valdkondade jaotus ja nende kirjeldused. Kasvualade piiritlemisel ja ettevõtete välja 

selgitamisel lähtuti olemasolevatest andmeallikatest ja valdkondlike ekspertide hinnangutest. Kokku 

valiti kasvualade piiritlemiseks 10 tunnust, millele ettevõtted võiksid vastata, et kuuluda NSi 

kasvuniššidesse. Tunnustele vastavate ettevõtete väljaselgitamiseks kasutati 14 andmeallikat 

(andmebaasid, varasemalt koostatud nimekirjad jmt). Ettevõtete valimisel lähtuti seisukohast, et 

ettevõte peab vastama vähemalt ühele tunnusele, et kuuluda kasvuniššide ettevõtete nimekirja. 

Nimekirjad koostati seisuga november 2018. Kasvualade edenemise analüüsimiseks kasutati 

ettevõtete majandusaastaaruannetes sisalduvat infot ja Äriregistri andmeid (uuritavad aastad olid 

2012 ja 2016) ning intervjueeriti ettevõtete esindajaid ja korraldati fookusrühmaintervjuud 

ettevõtete esindajate, erialaliitude ja akadeemiliste ekspertidega. Lisaks viidi läbi ettevõtete 

veebiküsitlus ja analüüsiti rahvusvahelist praktikat. Erinevate meetoditega kogutud informatsiooni 

põhjal koostati ülevaade kasvualade edenemisest ja tehti ettepanekud nende arengu toetamiseks, 

mida valideeriti valdkondlike ekspertide aruteluseminaril. Uuringu tegemisel tehti tihedat koostööd 

tellijaga ning uuringusse kaasati nutika spetsialiseerumise kvaliteediekspert.  

Kasvualade piiritlemise tulemusena kuulus 2012. aastal kasvuniššidesse kokku 1700 ettevõtet ning 

2016. aastal 2409 ettevõtet, millel oli vähemalt üks töötaja ja majandusaasta jooksul oli tekkinud 

müügitulu. Ettevõtete väljaselgitamise käigus ilmnes, et mitmed ettevõtted kuuluvad rohkem kui 

Selle uuringu eesmärk on piiritleda Eesti Arengufondi eestvedamisel välja valitud kasvualad, 
selgitada välja nendesse kuuluvad ettevõtted kasvuniššide lõikes, analüüsida nende arengut ja 
mahtu Eesti majanduses ning teha ettepanekuid kasvualade arengu toetamiseks tulevikus. 

Uuringu esimeses osas piiritleti kasvualad, selgitati välja neisse kuuluvad ettevõtted ning analüüsiti 
nende ettevõtete majandustulemusi kasvuniššide lõikes. 
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ühte kasvunišši (eelkõige info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasvualas). Kasvuniššide 

ettevõtete majandustulemuste analüüsi kohaselt moodustas kasvuniššide ettevõtete osakaal 

kõikidest Eesti ettevõtetest 2012. aastal 3% ja 2016. aastal 4%. Ettevõtete arvu poolest olid 

suurimad kasvunišid vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses, puit ehituses ja tervist toetav toit, 

kuid see tuleneb nende kasvuniššide piiritlemiseks kasutatud tunnustest (nimelt otsustati 

valdkondlike ekspertide arvamuse põhjal kasutada nendes kasvuniššides ühe tunnusena ka Eesti 

majanduse tegevusala koodi (EMTAK), mida teiste kasvuniššide puhul ei kasutatud). Aastatel 2013–

2016 lisandus kasvuniššidesse kokku 611 uut ettevõtet. Kõige enam lisandus ettevõtteid 

kasvuniššidesse vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses, andmeanalüüs ja infohaldus ning 

infoturve ja küberkaitse. Uuritud aastate võrdluses on igasse kasvunišši lisandunud uute ettevõtete 

arv pigem langenud. 

Töötajate arvu ja müügitulu poolest olid kõige suuremad kasvunišid tervist toetav toit ja puit 

ehituses, mis tuleneb suurest ettevõtete arvust neis niššides. Nelja aasta jooksul on töötajate arv 

kõige rohkem kasvanud IKT kasvuniššides. Müügitulu on kõige rohkem kasvanud kasvuniššides 

vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses ja puit ehituses. Nii töötajate arv kui müügitulu on 

vähenenud kasvuniššides energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja ehitistes ning põlevkivi 

keemiatööstuses, kus aga vastavate näitajate vähenemine on seotud üksikute suurte ettevõtete 

näitajate vähenemisega. Nendes kasvuniššides on kõige suurem müügitulu ettevõtte kohta. 

Ettevõtete ekspordimahud olid kasvunišiti väga erinevad. Ekspordi absoluutmahud olid suuremad 

kasvuniššides, mis olid ka ettevõtete ja töötajate arvu poolest suuremad. Suurima ekspordimahuga 

oli kasvunišš tootmise automatiseerimise, robootika, sardsüsteemid, kus enamiku selle niši 

ekspordimahust moodustas Ericsson Eesti ASi eksport. Kõige rohkem oli eksport nelja aasta jooksul 

kasvanud kasvuniššides infoturve ja küberkaitse, vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses, puit 

ehituses ja tervist toetav toit. Samal ajal oli aga eksportivate ettevõtete osakaal rohkem kui pooltes 

kasvuniššides vähenenud, mis viitab sellele, et ekspordimahu kasv tuleneb pigem olemasolevate 

ettevõtete ekspordimahu kasvust kui juurde lisandunud ettevõtete ekspordist. Levinumateks 

ekspordi sihtriikideks olid 2016. aastal naaberriigid Soome (kasvunišid tervist toetav toit, nano- ja 

pinnakattetehnoloogiad, tootmise automatiseerimine, robootika, sardsüsteemid) ja Läti (kasvunišid 

energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja ehitustes, põlevkivi keemiatööstuses), kuid eksport oli sage ka 

teistesse Euroopa riikidesse. Lisandväärtus töötaja kohta oli 2016. aastal kõrgeim kasvuniššides 

põlevkivi keemiatööstuses, energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja ehitistes ning andmeanalüüs ja 

infohaldus. Lisandväärtus oli madalaim tervist toetava toidu ja puit ehituses kasvuniššides. Kõige 

enam oli lisandväärtus kasvanud infoturbe ja küberkaitse ning põlevkivi keemiatööstuses 

kasvuniššides. Teadus- ja arendusasutustega (TA-asutused) teevad kasvuniššides koostööd peamiselt 

töötajate arvu ja müügitulu poolest suuremad ettevõtted. Samuti on TA-asutustega koostööd teinud 

ettevõtete peamised majandusnäitajad kasvanud enamasti kiiremini kui kasvuniššides tervikuna. 

Ettevõtteid, mis tegid 2016. aastal mingis vormis koostööd TA-asutustega, oli kõige enam tootmise 

automatiseerimise, robootika, sardsüsteemid ning kõige vähem vahendid ja metoodikad 

tarkvaraarenduses kasvunišis. 

Majandusnäitajate analüüsi tulemusena selgus, et enamike kasvuniššide ettevõtete müügitulu ja 
keskmine töötajate arv on uuritud aastatel suuremad kui Eesti ettevõtetes keskmiselt. Samuti oli 
nende ettevõtete poolt loodav lisandväärtus töötaja kohta enamikes kasvuniššides suurem Eesti 
keskmisest ning kasvanud rohkem kui Eestis tervikuna. Kuna kõikides kasvuniššides on tööjõukulud 
olnud mõlemal uuritud aastal suuremad Eesti keskmisest, siis võib väita, et neis ettevõtetes 
makstakse ka Eesti keskmisest kõrgemat palka. 
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Uuringu tulemustena selgus, et paljud senised edukad TA-alased koostööprojektid on olnud pigem 

juhuslikku laadi, mitte teadlik planeerimine. Ettevõtete vahelist koostööd on aidanud edendada 

klastrite tegevuse soodustamine, kus tegeldakse sektorit laiemalt toetavate uuringutega. Sellele 

vaatamata taandub sisuline koostöö pigem väärtusahela eri astmeid katvate ja üksteise tegevusi 

ning tooteid-teenuseid täiendavate ettevõtete kui otseste konkurentide vahele, kus enamikes 

tehnoloogiates on koostegutsemine takistatud.  

Ettevõtete seisukohast on TA-alastel koostöövõrgustikel toote/teenuse arendamise erinevatel 

etappidel erinev roll. TA-l põhineva tootearenduse kontekstis on kõige tulemuslikumad 

koostöösuhted ärisektori sisesed. Esineb näiteid, kus välisriikides välja arendatud tehnoloogia on 

aluseks teadmismahukale tootmisele Eestis, või kus TA mahukas tehnoloogiaarendusettevõte ja 

lõpptoote tootja koostöö panustab mõlema poole kasvule. Üheselt kasulik ja vajalik on ka tellimusel 

toimuv koostöö ettevõtete ja TA-asutuste vahel, mille põhisisuks on toodete testimine.  

Samas rõhutati, et TA-alane koostöö üldiselt toimub suuresti asjakohaste riiklike toetusmeetmete 

abil, mistõttu nähakse vajadust ka NSi toetavate meetmete järele. Siinjuures tunnevad ettevõtted, et 

riiklikud meetmeid ei ole tihti kohandatud NSi kasvuvaldkondade vajadustest lähtuvalt. Riiklike 

meetme puhul tuuakse pärssivana välja nii liigset bürokraatiat, mis kaasneb taotlemisega ja heidutab 

ettevõtteid taotluste esitamisel, kui jäikust, mistõttu juhivad arendust erinevad programmid ja 

nende reeglid, mitte ettevõtja. Lisaks on etteheideteks meetmete sobimatus erinevatele 

sihtrühmadele ning toetuste ja nende pakkujate killustatus ja info kättesaadavus. Nutika 

spetsialiseerumise ja laiemalt TA ning innovatsioonipoliitika mõjude hindamise osas selgus, et nt 

ettevõtete ja ülikoolide koostöö mõju ettevõtlusele tuleks hinnata mõningaste reservatsioonidega, 

kuna TA-asutustega koostööd tegevate ettevõtete majandusnäitajad kasvuniššide lõikes, sh 

lisandväärtuses, müügitulus, ekspordis ja tööjõukuludes, ei pruugi olla koostöö tulemuseks, vaid 

selle eelduseks. See, et koostööd tehakse, ei tähenda, et koostööst positiivset tulemust tuleb. Pigem 

need ettevõtted, mis juba loovad kõrgemat lisandväärtust, on huvitatud täiendava kvalitatiivse 

hüppe tegemisest ja võivad selleks otsida koostöökohti teadusasutustega. 

Kasvuniššide puhul on peamiseks väljakutseks tasakaalu leidmine niššide fikseerimise ning 

paindlikkuse tagamise vahel võimalike uute trendide arvestamiseks. Ettevõtjate silmis nähakse 

kasvuvaldkondades toimuvate arengute toetamist ja seiret pigem dünaamilisema tehnoloogiate ja 

äriprotsesside põhise lähenemisena ning rõhutatakse vajadust keskenduda projektidele, 

initsiatiividele ja tegevustele.  

Uuringu tulemustena selgus, et viimaste aastate jooksul aset leidnud globaalsete ja tehnoloogiliste 
arengute valguses on senised kasvuniššide kirjeldused mõnevõrra aegunud ega vasta enam 
kasvuvaldkondades aset leidnud arengutele Eestis. Samas, kasvualade liigendust kolme põhiteema 
lõikes – IKT, tervisetehnoloogiad ning ressursside väärindamine – nähakse endiselt relevantse ja 
adekvaatsena. 

Uuringu teises osas uuriti kasvuvaldkondade TA-alast koostööd ja valdkondade arengut enim 
mõjutavaid tegureid. 
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 IKT kasvuvaldkonnas on praeguseks kujunenud olukord, kus enamik ettevõtetest ei saa 

ennast liigitada ühegi kasvuniši alla, kuna nende tegevust nii kitsalt piiritleda pole võimalik. 

Sellele vaatamata nähakse IKT-s kui kiiresti muutuvas tehnoloogilises valdkonnas vajadust 

leida fookused, k.a. uute tehnoloogiliste suundade lõikes, kus Eestis on eeldused 

rahvusvahelise konkurentsieelise saamiseks loodud. Konkreetsete näidetena toodi välja 

tehisintellekt, robootika, kuhu lisaks tööstuse automatiseerimisele/robotiseerimisele 

peaksid kuuluma ka isesõitvad, autonoomsed sõidukid ja asjade interneti valdkond, ning 

küberturvalisus.  

 Tervisetehnoloogiate kasvuvaldkonnas leiti, et e-tervise kasvuniši määratlus on osutunud 

liiga kitsaks – tänaseks on ilmnenud, et raviandmed ei ole põhiline osa andmetest, vaid 

umbes 10% kogu tervist puudutavast andmestikust. Lisaks on veel geneetika, sotsiaalne 

suhtlus, digitaalne kuvand (ingl quantified me/self) jpm, mistõttu e-tervise kontekst on ajas 

palju muutunud. Seega peaks valdkonna määratlus olema laiem ning lisaks haiglatele ja 

kliinikutele peavad olema fookuses ka patsiendid ja nendega seoses kogutud andmed. Lisaks 

rõhutati, et ravimajanduse kõrvale on tekkimas tervisemajandus.  

 Biotehnoloogia kasvuvaldkonda tuleks vaadelda protsessipõhisena, mitte määratleda 

ressursi või tootekeskselt, kuna sama toorme, bakteri ja protsessiga on võimalik saada 

mitmeid erinevaid reaalselt kasutatavaid saadusi, mis ei pruugi kvalifitseeruda tervist 

toetava toidu alla. Biotehnoloogia seondub suutlikkusega arendada välja protsess, mis 

suudab loodustoormest või ressursist luua vaheühendi või produkti, mida on võimalik 

realiseerida.  

 Teadmistepõhise ehituse kasvuvaldkonnas hinnati kasvuniššide määratlust asjakohaseks, 

kuid määratletud sisuteemade pealkirjad on vastuolulised. Esineb kolm eraldiseisvat 

alamnišši, mis ei pruugi üksteisega haakuda ja on erinevate dünaamikate ja väljakutsetega. 

Üheks puuduolevaks teemaks teadmiste põhise edukuse praegustes kasvuniššide 

kirjeldustes on jätkusuutlikkus kui üks suurimaid trende ehituse valdkonnas.  

 Materjalitehnoloogiate kasvuvaldkondade niššide klassifikatsioon seati praegustest 

kasvuvaldkondadest enim kahtluse alla. Kui põlevkivi on selgelt Eesti eripära, mis on oma 

koha eelisarendatavate kasvuvaldkondade seas õigustanud, siis ülejäänu osas leiti, et fookus 

on seatud liialt kitsalt. Kasvuvaldkonda tuleks vaadata laiemalt kui kõikide loodusressursside 

väärindamist fookusega sellel, mida Eestist eksporditakse. Teistpidi tuleks jätta piisav 

paindlikkus kõigi nende tehnoloogiate tarbeks, kus Eestis suudetakse tehnoloogia või 

protsessi osas lisandväärtust luua. Lisaks rõhutati, et globaalsete arengute valguses tuleks 

niššidesse lisada kliima- ja keskkonnatehnoloogiad ning süsinikuvaba majandus kui eraldi 

potentsiaalsed kasvu- ja spetsialiseerumise alad.  

Uuringu tulemustena koostati ettepanekud kasvualade piiritlemiseks ja edaspidiseks seiramiseks 
ja analüüsimiseks ning poliitikasoovitused kasvualade arengu toetamiseks. 



  

   

Kasvualade edenemise uuring 
Lühikokkuvõte 10 

 

   

 

Ettepanekud on suunatud eelkõige Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) ja Haridus- 

ja Teadusministeeriumi (HTM) NS alaste poliitikate kujundamise tegevuste tõhustamiseks ja 

kasvuvaldkondade edenemise seiramiseks ning TA ja innovatsioonipoliitika meetmete 

planeerimiseks perioodil 2020+.  

Poliitikasoovituste osas on üheks peamiseks ettepanekuks muuta nutika spetsialiseerumise protsess 

senisest rohkem ettevõtliku avastusprotsessi loogikast lähtuvaks. Selle saavutamiseks oleks vaja, et 

MKM looks interaktiivsed platvormid eelisarendatavate kasvualade arengu pidevaks jälgimiseks ja 

sektoriüleste kokkulepete seadmiseks. Lisaks peaks kasvuvaldkondade määratlemine olema 

paindlikum ja meetmed vähem reguleeritud, tagades seeläbi suurema vastavuse kasvuvaldkondade 

vajadustele ja eripäradele. Nutika spetsialiseerumise laiem fookus peaks olema projektidel, 

initsiatiividel ja arendusprotsessidel, mis püüavad kiirendada kasvuvaldkondade ettevõtete arengut 

ning suurendada nende lisandväärtust ja eksporti. 

   

Nutika spetsialiseerumise valdkondade piiritlemisel ja seiramisel tuleks kasutada eeskätt 
kasvuvaldkondade tasandit ja vaadelda kasvunišše kui ajas muutuvaid suunavaid tegevusi. 
Kasvunišše tuleks uuendada regulaarselt juhtides seeläbi tähelepanu valdkonna 
arengutrendidele. Kasvuvaldkondade arengu seiramiseks tuleks kasutada mitme-etapilist 
lähenemist, kombineerides seejuures kvantitatiivse ja kvalitatiivse vaate. 
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Summary 

The concept of smart specialization (SS) is developed under the leadership of the European Union 

(EU) and it is aimed at developing regional innovation policy through the definition and preferential 

development of regional competitive advantages. The concept of SS has been implemented by the 

member states for almost 10 years, but to date, the success of this concept is not clear and there are 

no common principles for assessing it. In Estonia, the national principles of SS and its 

implementation has been developed since 2012. During this period priority areas have been 

developed, their electoral process has been analyzed and a number of other analyses have been 

carried out. However, it is still unclear which companies belong to SS growth areas and what has 

been the development of areas since they were selected. 

The aim of this study is to define the previously selected growth areas, identify the companies by 
growth niches, analyze their development and capacity in the Estonian economy and make proposals 
to support the future development of the growth areas. 

The authors of this study wish to develop a basic methodology for assessing the progress of growth 

areas, which can be implemented both in Estonia and in other member states of the EU (with 

some improvements) and which can be further developed in the future studies.  

In order to achieve the best result, various stakeholders were included in the study and a number of 

methods of data collection and analysis were used. Growth areas were defined on the basis of the 

divisions and descriptions of the areas developed by the Estonian Development Fund. The outlining 

of the growth areas and the identification of businesses were based on existing data sources and the 

assessments of sectoral experts. In total, 10 features were chosen to demarcate areas to which 

companies could respond to, in order to belong to SS growth niches. 14 sources of data were used to 

identify companies according to the characteristics (databases, previously compiled lists and so on). 

The choice of companies was based on the view that the company must respond to at least one 

characteristic in order to be included in the list of growth niche companies. The lists were compiled 

up in November 2018. Information from the companies´ annual reports and the Business Register 

data were used to analyze the progress of growth areas (examined years were 2012 and 2016). Also 

representatives of companies were interviewed and focus group interviews were organized with 

representatives of companies, professional associations and academic experts. In addition, an online 

survey of companies was carried out and international practice was analyzed. On the basis of the 

information collected by different methods, a review of the progress of the areas of growth was 

drawn up and proposals were made to support their development, which was confirmed at the 

discussion seminar of sectoral experts. The study was carried out in close cooperation with the 

customer and the quality expert of SS.  

The first half of the study defines the growth areas and identifies the companies that belong to them 
and analyzes the economic performance of these companies by growth niches.  
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As a result of the demarcation of growth areas, a total of 1700 companies belonged to the growth 

niches in 2012 and 2409 companies in 2016, which had at least one employee and had sales 

revenue during the financial year. In the course of company identification, it appeared that several 

companies belong to more than one growth niche (in particular information and communication 

technology (ICT) growth niches). According to the analysis of the growth niche companies’ economic 

results, the proportion of growth niche companies from all Estonian companies were 3% in 2012 

and 4% in 2016. In terms of the number of companies, the biggest growth were in resources and 

methodologies in software development, wood in the construction and healthy food. This is due to 

the characteristics used to demarcate these growth niches (sectoral experts chose the Estonian 

Classification of Economic Activities (EMTAK) as one characteristic of the niche). Between 2013 and 

2016, a total of 611 new companies were added to growth niches. The largest number of new 

companies was added to the following growth niches: resources and methodologies in software 

development, data analysis and information management, information security and cyber defense. 

When comparing the examined years, the number of additional companies in each growth niche has 

decreased.  

In terms of the number of employees and the sales revenue, the highest growth niches were healthy 

food and wood in construction, due to the large number of companies in these niches. Over the last 

four years the number of employees has grown most in ICT growth niches. Sales revenue has been 

grown most in the growth niches such as the resources and methodologies in software 

development and wood in construction. Both the number of employees and the sales revenue has 

decreased in niches such as energy and resource efficiency in construction and buildings and oil shale 

in chemical industry, whereas the reduction in these figures is linked to the reduction in the 

individual figures of large companies. These growth niches have the highest sales revenue per 

company. 

The growth niches were very different in terms of export capacity. The absolute volumes of exports 

were higher in growth niches, which were also higher in terms of the number of companies and 

employees. The growth niche with the largest export capacity was automated production, robotics, 

embedded system. In this niche, most of the volume of exports consisted of exports of Ericsson 

Estonia AS. The greatest increase in exports in four years were in growth niches like information 

security and cyber defense, resources and methodologies in software development, wood in 

construction and healthy food. At the same time the proportion of exporting companies had 

decreased in more than half growth niches. This indicates that the increase in export capacity is due 

to an increase in the capacity of exports of existing companies and not so much of exports from new 

companies. The most common export destinations in 2016 were Finland (growth niches healthy 

food, nanotechnologies, surface-coating technologies, automated production, robotics, embedded 

systems) and Latvia (growth niches energy and resource efficiency in construction sector, oil shale in 

chemical industry), but exports to other European countries were also frequent. In 2016 the added 

value per employee was the highest in growth niches such as oil shale in chemical industry, energy 

and resource efficiency in construction, data analysis and information management. The added 

value was the lowest in healthy food and wood in construction. The added value had increased most 

in information security and cyber defense and oil shale in chemical industry.  

In growth niches, companies with higher number of employees and sales revenue cooperate mainly 

with research and development (RD) institutions. The main economic indicators of companies who 

cooperate with RD institutions have increased faster than in growth niches as whole. In 2016 the 
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collaboration with RD institutions was more frequent in growth niches such as automated 

production, robotics, embedded systems and less frequent in growth niche such as resources and 

methodologies in software development.  

The analysis of economic indicators revealed that in most growth niche companies the sales revenue 
and average number of employees are higher than on average in Estonian companies. In most 
growth niches the added value per employee of these companies was also higher than Estonian 
average and increased more. Labour costs have been higher than the Estonian average in all growth 
niches and in both of examined years. Therefore it can be stated that these companies also pay 
higher wages than Estonia´s average.  

The results of the study showed that many of the successful RD cooperation projects so far have 

been adventitious rather than deliberately planned. The promotion of cluster activities (sector-

specific research) has helped to foster cooperation between companies. Nevertheless, substantive 

co-operation tends to fall between companies that cover different stages of the value chain and 

between activities that complement each other's products and services. In most technologies, 

interoperability is prevented and because of that cooperation between direct competitors generally 

not occur.  

The second part of the study examined cooperation of the growth areas with research and 
development institutions and the factors that most affected sectoral development.  

From the point of view of the companies, RD-based cooperation networks have different roles at 

different stages of product or service development. In the context of RD-based product 

development, the most effective collaborative relationships are within the business sector. There are 

examples where developed technology from foreign country is the basis for knowledge-intensive 

production in Estonia. There are also examples where technology development company and 

company who produces the end-product work together and contribute to the growth of both sides. 

Collaboration between companies and RD-institutions is also useful and necessary if the core of the 

collaboration is product testing. 

At the same time it was pointed out that generally RD-based cooperation takes place through 

appropriate national support measures, which is why there is also a need for support measures for 

the SS. But companies feel that national support measures are often not adapted to the needs of the 

SS growth areas and are inappropriate for the different target groups. Excessive bureaucracy that 

occurs with applying discourages companies from submitting applications and was identified as an 

obstacle for national measures. Also the providers of the support measures are fragmented and the 

availability of information is insufficient. The impact assessment of SS, RD and innovation policy 

showed that impact from cooperation between companies and universities to business should be 

assessed under additional conditions. Because the economic indicators by growth niches (including 

added value, revenue, exports and personnel costs) of companies who cooperate with RD-

institutions may not be the result of cooperation, but a prerequisite for cooperation. The existence 

of cooperation does not mean that it will produce a positive result. Rather, those companies that 

already create higher added value are interested in an additional qualitative leap and may seek for 

opportunities for collaboration with research institutions for this purpose.  
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The results of the study revealed that in the light of the global and technological developments in 
recent years, the descriptions of the growth niches are somewhat outdated and are no longer in line 
with developments in Estonian growth areas. At the same time, the classification of growth areas by 
the tree main themes (information and communication technology, health technologies and 
enhancement of resources) is still considered relevant and adequate.  

In considering new trends, the main challenge for growth niches is to find balance between fixing 

niches and ensuring flexibility. Entrepreneurs see support and monitoring in growth areas as a 

dynamic approach to technologies and business processes and they emphasize the need to focus on 

projects, initiatives and activities rather than growth niches.  

 In the growth field of information and communications technology (ICT), companies 

cannot classify themselves under any growth niche because it is not possible to limit their 

activities so narrowly. ICT is a rapidly changing technological field and it is necessary to find 

such focuses (incl. by new technological routes) where the conditions for an international 

competitive advantage already exist in Estonia. Artificial intelligence and robotics were 

mentioned as specific examples. In addition to industrial automation and robotics, it should 

include self-driving cars, cyber security and autonomous cars.  

 In the growth field of health technologies the definition of the e-health growth niche is too 

narrow – it has emerged that health data is not the main part of the data, but represent 

about 10% of the total health data. In addition there is also genetics, social interaction, 

digital image etc. and because of that the context of e-health has changed over the time. 

Therefore the definition of the area should be wider, and not only hospitals and clinics 

should be in focus but also patients and patient data. It was also emphasized that a health 

economy is developing alongside treatment economy.  

 The growth field of biotechnology should be viewed as process-based and not defined by 

resource or product-based. Because with the same raw material, bacteria and process it is 

possible to obtain a variety of products that can actually be used. And these products may 

not be part of health-promoting food category. Biotechnology is linked to the ability to 

develop a process which is capable to produce usable intermediate or product from natural 

resource. 

 In the growth field of knowledge-based construction, the definition of growth niches was 

considered appropriate, but the titles of defined content topics are contradictory. There are 

three separate sub-niches that may not interact with each other and are with different 

dynamics and challenges. One of the missing topics in current growth field of knowledge-

based construction descriptions is sustainability as one of the biggest trend in construction 

area.  

 The classification of niches in the growth field of material technology was most questioned. 

If the oil shale is clearly Estonia's specialty (oil shale has justified the place among priority 

areas of growth), it was found out that the rest is too narrowly focused. The growth field 

should be seen more widely as the appreciation of all natural resources and focus should 

remain on what is being exported from Estonia. Sufficient flexibility should remain for all 

these technologies in which Estonia is able to add value to technology or process. In 
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addition, it was pointed out that in the light of global developments separate potential 

growth and specialization areas should be added to the niches – climate and environmental 

technologies and carbon-free economy. 

The study produced proposals for delimiting and further analysis and monitoring of growth areas 
and policy recommendations for supporting the development of growth areas. 

Proposals are aimed to help the Ministry of Economic Affairs and Communications and the Ministry 

of Education and Research to improve the effectiveness of SS policy-making activities and monitor 

the progress of growth areas and plan RD and innovation policy measures for the period 2020+. 

Smart specialization areas should be defined and monitored primarily at the level of growth field 
and growth niches should be seen as guiding actions which change over time. The growth niches 
should be reformed regularly in order to draw attention to developments in the fields. A multi-
stage approach should be used to monitor the development of growth areas, combining 
quantitative and qualitative approach.  

One of the main proposals in policy recommendations is to base the smart specialization process 

more on the logic of entrepreneurial discovery process. To achieve this, Ministry of Economic Affairs 

and Communications should set up interactive platforms for continuous monitoring of the 

development of growth areas and for cross-sectoral agreements. The definition of growth areas 

should be more flexible and the measures should be less regulated, this will ensure greater 

compliance with the needs and specificities of the growth areas. The broader focus of smart 

specialization should be on projects, initiatives and development processes that seek to speed up 

the development of businesses in growth areas and increase their added value and exports.  

 

  



  

   

Kasvualade edenemise uuring 
Sissejuhatus 16 

 

   

 

Sissejuhatus 

Euroopa majandusarengu ja -kasvu hoogustamiseks ning tootlikkuse suurendamiseks töötati 

Euroopa Liidus 2009. aastal välja nutika spetsialiseerumise (edaspidi NS) kontseptsioon, mis seadis 

eesmärgiks regionaalse innovatsioonipoliitika fokusseerimise regioonide eripäralistele 

arenguvõimalustele läbi konkurentsieeliste määratlemise ja arendamise. Tänaseks on NSi 

kontseptsioon põimitud enamike Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika arengu- ja 

strateegiadokumentidega, mistõttu on paljude riikide jaoks sellest saanud suure tähtsusega 

kontseptuaalne lähtekoht ning teadus- ja arendusinvesteeringute rahastamisotsuste alus.  

Alates kontseptsiooni loomisest on Euroopa Liit läbi erinevate tegevuste püüdnud liikmesriike 

toetada NSi rakendamisel ja tulemuste mõõtmisel, kuid pigem soovituslike juhtnööride tõttu on 

liikmesriikidel olnud suhteliselt vabad käed NSi tõlgendamisel. Kuivõrd ühtne metoodika NSi edukuse 

hindamiseks puudub, on keeruline võrrelda kontseptsiooni rakendamisest tulenevat regioonide 

majanduskasvu. Samas on kontseptsiooni loomisest alates olnud kõigile mõistetav, et NS peab olema 

mõõdetav ja selle tulemusi peab saama võrrelda. Siiski on oluline siinkohal meeles pidada, et kui ELis 

tervikuna on NS regionaalpoliitiline lähenemine, siis Eestis ja ka näiteks Lätis ja Leedus rakendatakse 

seda riiklikul tasandil, mis tekitab unikaalseid majandusteoreetilisi ja poliitikakujundamise alaseid 

väljakutseid – regionaalpoliitika tasemel on spetsialiseerumisi lihtsam defineerida ja fokusseerida 

(eeldusel, et riiklikul tasemel on olemas horisontaalne poliitika, mis ei välista NSist väljajäävate 

ettevõtete ja sektorite arengu toetamist). Riiklikul tasemel NSi rakendamisega on alati kaasnenud 

pigem üldisemad NSi valdkondade sõnastamised ja NSi laiem ulatus (vt pikemalt Karo et al. 2017). 

Eestis on alates 2012. aastast koostatud mitmeid ülevaateid ja analüüse NSi rakendamiseks ja 

kasvualade valimise analüüsimiseks, kuid senini puudub riiklikult ühtne metoodika NSi ja 

kasvualade edenemise hindamiseks. Tulenevalt NSi kontseptsioonist, mille kohaselt püütakse läbi 

ettevõtliku avastusprotsessi1 tuvastada (sh sektorite-üleselt kokku leppida) ja eelisarendada 

piirkonnas valitud kasvualasid ja kõrge kasvupotentsiaaliga kasvunišše (mis võivad olla nii sektorid, 

tehnoloogia rakendamise protsessid kui ka nt spetsiifilised horisontaalse mõjuga tegevused, nt IKT 

rakendamine traditsioonilistes sektorites), mis ei pruugi kokku minna traditsiooniliste 

majandustegevusalade klassifitseerimise loogikaga (nt Eestis EMTAK (Eesti majanduse tegevusalade 

klassifikaator) ja Euroopa Liidus NACE (ingl Statistical classification of economic activities in the 

European Community)), siis ei saa valitud valdkondade edenemise analüüsimisel lähtuda üldistest 

sektorülevaadetest. Lisaks on oluline kasvuniššide analüüsimisel hinnata valdkonna seoseid teiste 

harudega, ettevõtliku otsustusprotsessi toetamist ning valitud kasvuniššide (potentsiaali) suurust. 

Viimane on oluline, kuna väga väikeste niššide puhul võib kasu potentsiaalsest teadmussiirdest jääda 

piiratuks. NSi kasvualade edenemise analüüsimiseks on vaja välja töötada spetsiaalne metoodika, 

mis annaks ülevaate muutustest, juhiks nii riigi kui erasektori tähelepanu sekkumist vajavatele 

tõrgetele ning võimaldaks planeerida vajalikke tegevusi ja meetmeid. 

                                                           
1 Nutika spetsialiseerumise kontekstis peetakse ettevõtliku avastusprotsessi all silmas “kaasavat ja interaktiivset alt-ülesse toimuvat 
protsessi, mille käigus erinevatest keskkondadest (poliitikakujundamine, ettevõtlus, akadeemia) tulevad osapooled avastavad ja loovad 
informatsiooni võimalike uute potentsiaalikate tegevuste kohta, tuvastavad sellisest suhtlusest uusi potentsiaalikaid arenguvõimalusi, 
samal ajal kui poliitikakujundajad hindavad kuidas oleks võimalik neid potentsiaale võimendada”. Vt täpsemalt: 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/entrepreneurial-discovery-edp  
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Vaatluse all on Eesti Arengufondi töö tulemusena väljavalitud kasvualad koos kasvuniššidega: 

 info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad: andmeanalüüs ja infohaldus; infoturve ja 

küberkaitse; tootmise automatiseerimine, robootika, sardsüsteemid; vahendid ja 

metoodikad tarkvaraarenduses;  

 tervisetehnoloogiad: e-tervis; punane biotehnoloogia;  

 ressursside väärindamine:  

o energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja ehitistes;  

o puidu väärindamine: puit ehituses;  

o nano- ja pinnakattetehnoloogiad;  

o maavarade väärindamine: põlevkivi keemiatööstuses;  

o toidutoorme väärindamine: tervist toetav toit;  

ja nendes valdkondades tegutsevad ettevõtted Eestis. Parima tulemuse saavutamiseks on uuringusse 

kaasatud erinevaid huvirühmi ja kasutatud mitmesuguseid andmekogumise ja -analüüsimeetodeid. 

Uuringu tegemisel sõnastati seitse peamist uurimisküsimust: 

1) milline on parim võimalus olemasolevate andmete põhjal piiritleda väljavalitud kasvualasid 

ja -nišše ning millistest ettevõtetest need koosnevad; 

2) milline oli kasvuniššide ettevõtete maht Eesti majanduses ning areng aastatel 2012 ja 2016; 

3) milline on kasvuniššide ettevõtete TA-alane koostöövõrgustik; 

4) millised tegurid ja trendid mõjutavad enam kasvuniššide konkurentsivõimet ja arengut; 

5) millise metoodika alusel võiksid kasvualad edaspidi olla struktureeritud ja piiritletud; 

6) millise metoodika alusel võiks toimuda kasvualade ettevõtluse edenemise edaspidine 

analüüs ja seire; 

7) kuidas saaksid poliitikakujundajad ja teised osapooled aidata kaasa kasvualade arengule. 

Uuringu aruanne annab ülevaate: 

 uuringus kasutatud metoodikast;  

 kasvualade piiritlemisest ja nendesse kuuluvate ettevõtete välja selgitamisest;  

 kasvuniššide ettevõtluse arengust, koostööst teadus- ja arendusasutustega (TA-asutused) 

ning arengut mõjutavatest teguritest; 

 ettepanekutest NSi arendamiseks tulevikus. 

Uuringu tulemusena koostati ettepanekud kasvualade piiritlemise edaspidiseks metoodikaks, 

kasvualade seire- ja analüüsimetoodikaks ning soovitused kasvualade arengu toetamiseks.  

Uuringu tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (edaspidi MKM), uuringu eest 

tasumiseks kasutati perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse tehnilise abi vahendeid. 

Uuringu eesmärk on piiritleda Eesti Arengufondi poolt välja töötatud kasvualad, välja selgitada 
nendesse kuuluvad ettevõtted kasvuniššide kaupa ning analüüsida nende arengut ja mahtu Eesti 
majanduses kvantitatiivsete näitajate ja kvalitatiivsete tegurite alusel, teha ettepanekuid kasvualade 
edaspidiseks piiritlemiseks, nende edenemise analüüsi- ja seiremetoodikaks ning koguda soovitusi 
kasvualade arengu toetamiseks. 
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Uuringu metoodika 

Nutika spetsialiseerumise valdkondade defineerimisel on aluseks võetud Eesti Arengufondi välja 

töötatud valdkondade jaotus ja nende kirjeldused, mis pärinevad Eesti Arengufondi valdkondlikest 

raportidest2 (edaspidi nimetatud ühiselt Eesti Arengufondi raportid), ilma nende sisu muutmata. 

Eesti Arengufondi välja töötatud kasvualad, -valdkonnad ja -nišid on toodud tabelis 1 ning 

kasvuniššide täpsed kirjeldused on toodud aruande lisas 1. Uuringu kvantitatiivses osas 

keskendutakse peamiselt kasvuniši tasandi analüüsile, kuid tulenevalt kasvuniššide ettevõtete 

väljaselgitamise ja analüüsi keerukusest keskendub kvalitatiivne analüüs ning poliitikasoovituste osa 

rohkem kasvuvaldkondade tasemele. 

Tabel 1. Nutika spetsialiseerumise kasvualad, -valdkonnad ja -nišid 

Kasvuala Kasvuvaldkond Kasvunišš 

IKT 

Andmeanalüüs ja infohaldus 

Infoturve ja küberkaitse 

Tootmise automatiseerimine, robootika, 
sardsüsteemid  

Vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses 

Tervisetehnoloogiad 
E-tervis 

Punane biotehnoloogia 

Ressursside 
väärindamine 

Teadmistepõhine ehitus 
Energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja ehitistes 

Puidu väärindamine: puit ehituses 

Materjalitehnoloogiad 
Nano- ja pinnakattetehnoloogiad 

Maavarade väärindamine: põlevkivi keemiatööstuses 

Biotehnoloogiad Toidutoorme väärindamine: tervist toetav toit 

Allikas: Hankedokumentide (hange viitenumbriga 195924) tehniline kirjeldus, lk 6 

Uuringu metoodika visualiseeritud kirjeldus etapiti on esitatud joonisel 1. Joonisel on kujutatud 

etappide planeeritud põhitegevused (märgitud sinisel taustal) ja alamtegevused (märgitud valgel 

taustal) ning tegevuste ja etappide tulemused (märgitud rohelisel taustal). Joonisel on etapid 

kujutatud üksteisega kõrvuti, mis tähistab nende olulisuse võrdsust. Uuringu ajaraam ei ole joonisele 

lisatud, kuid uuringu kõik etapid ei järgnenud ajaliselt üksteistele, vaid tegevused toimusid osaliselt 

paralleelselt.  

                                                           
2 Uuringu sisendiks olid Eesti Arengufondi raportid (valmisid 2014. a. detsembris): Nutika spetsialiseerumise valdkondlik raport info- ja 
kommunikatsiooni-tehnoloogia kui kasvuvaldkonna kohta; Nutika spetsialiseerumise tervisetehnoloogiate kasvuala raport; Nutika 
spetsialiseerumise ressursside väärindamise raport.  
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Joonis 1. Uuringu metoodika  

Märkus: sinisel taustal – etappide põhitegevused; valgel taustal – etappide alamtegevused; rohelisel taustal – tegevuste ja 

etappide tulemused 

I etapp – kasvualade piiritlemine, kasvuniššide ettevõtete väljaselgitamine ja majandustulemuste 

kvantitatiivne analüüs 

Uuringu esmaseks sisendiks olid varasemalt koostatud NSi analüüsid, varem kogutud andmed 

kasvuniššides tegutsevate ettevõtete kohta ja muud dokumendid NSi rakendamisest Eestis. 

Varasemalt koostatud analüüside ja kogutud andmete põhjal sai kinnitust, et kasvualad on valitud 

suures osas kvalitatiivsete meetoditega, mistõttu puuduvad neil kindlad piiritlemistunnused. Etapi 

alguses mõisteti, et olenemata Eesti Arengufondi raportides toodud kasvualade kirjeldustest on 

kasvualade definitsioonid kohati ebamäärased ja erinevas kontekstis tõlgendades võivad nende 

piirid muutuda. Seetõttu alustati kasvualade piiritlemise metoodika väljatöötamist NSi teooria ja 

olemasolevate andmeallikate alusel.  

Kasvualade piiritlemise tunnuste väljatöötamisel võeti aluseks Eesti Arengufondi raportid ja muud 

NSiga seotud analüüside soovitused ja tulemused ning tellija ehk Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) poolt varasemalt koostatud kasvualade- ja -niššide 

nimekirjad. Nende alusel töötati välja esmased tunnused, millele kasvualadesse kuuluvad ettevõtted 

Uuringu esimese etapi eesmärk oli püüda esmakordselt piiritleda Eesti Arengufondi eestvedamisel 
tuvastatud kasvunišid, välja selgitada nendesse kuuluvad ettevõtted ning analüüsida nende 
ettevõtete majandustulemusi kvantitatiivselt. 
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peaksid vastama, ja määratleti andmeallikad, kust vastavaid ettevõtteid võiks leida. Tunnuste ja 

andmeallikate valimise protsess toimus kooskõlas tellija ja uuringu kvaliteedieksperdiga. Eraldi 

tunnusena lisati nimekirja valdkondlik ekspertteadmine, kuna valdkondlikud eksperdid teavad kõige 

täpsemini kasvuniššides tegutsevaid ettevõtteid, mis muude tunnuste alusel ei pruugi välja valituks 

osutuda. Kuna valdkondliku ekspertteadmise kaasamine tähendas kvalitatiivse andmekogumise 

meetodi lisandumist, siis otsustati, et esmalt koostatakse ettevõtete nimekirjad kõikides 

kasvuniššides olemasolevate tunnuste alusel ja seejärel kontakteerutakse valdkondlike ekspertidega, 

kellega arutatakse läbi nii tunnuste sobivus antud kasvuniši kontekstis kui ka kasvuniššide ettevõtete 

nimekirjad. Uuringusse kaasatud valdkondlike ekspertide nimekiri on toodud aruande lisas 2.  

Kokku valiti kasvualade piiritlemiseks 10 tunnust, millele ettevõtted võiksid vastata, et kuuluda 

NSi kasvuniššidesse (vt lisa 9). 10 tunnuse kindlaksmääramiseks kasutati kokku 14 andmeallikat, 

mille abil ettevõtteid leiti (andmebaasid, varasemalt koostatud nimekirjad jne). Ettevõtete välja 

selgitamisel lähtuti seisukohast, et ettevõte peab vastama vähemalt ühele tunnusele, et kuuluda 

esmasesse nimekirja (tunnuseid olulisuse järjekorda ei seatud).  

Uuringu tegemise üheks põhimõtteks oli varasemate tööde kasutamine sisendina, et mitte korrata 

juba tehtud töid. Seetõttu alustati kasvuniššide ettevõtete välja selgitamist Eesti Arengufondi 

raportides toodud niši ettevõtete näidetest ja tellija poolt varasemalt koostatud ja 

uuringumeeskonnale edastatud nimekirjadest, mis võeti üle üks-ühele. Seejärel lisati nimekirjadesse 

tellija andmete alusel NSi toetusmeetmetest toetust saanud ettevõtteid, mille niššidesse kuulumist 

ei seadnud uuringu autorid samuti kahtluse alla. Järgmiseks lisati nimekirja:  

 tehnoloogia arenduskeskuste (TAK) partnerid, samuti peamiselt tellija andmete alusel;  

 Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS) väljavõttest ettevõtted, mis on osalenud TA-alastes 

koostööprojektides partneri või rahastajana alates 2007. aastast kuni 2018. aasta juunini;  

 Eesti Teadusagentuuri (ETAG) andmebaasis olevad rahvusvahelisi koostööprojekte teinud 

ettevõtted samuti alates 2007. aastast kuni 2018. aasta juunini;  

 juhul, kui Eesti majandustegevusalade klassifikaatoris (EMTAK 2008) on kasvuniši kirjeldusele 

vastav kood ja valdkondlikud eksperdid pidasid õigeks nende koodidega ettevõtteid 

nimekirjade koostamisel arvestada, lisati äriregistri andmebaasi põhjal vastavatel 

tegevusaladel tegutsevad ettevõtted samuti esmastesse nimekirjadesse; 

 valdkondlike ühenduste liikmed valdkondades, kus on olemas selline ühendus, mis koondab 

ainult kasvuniši kirjeldusega seotud ettevõtteid, mistõttu kitsaste niššide puhul 

ulatuslikemaid valdkondlike ühenduste liikmeid nišši ei arvestatud; 

 Start-up Eesti ettevõtted NSi valdkondades; 

 Tartu Ülikooli (TÜ) ja Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) spin-off ettevõtted NSi valdkondades; 

 ettevõtted, mis on esitanud kasvuniššidega seotud patenditaotluse Espaceneti andmebaasi 

andmetel.  

Lisaks teostati teadusartiklite otsing EBSCO andmebaasis, kasutades järgmisi märksõnu: kasvuniši 

ja/või valdkonna nimetus, ettevõte, Eesti, sektor, tegevusvaldkond. Kõikide tunnuste puhul, milles 

kasutatakse eraldi klassifikaatorit, koostasid uuringu autorid tunnuse klassifikaatori ja kasvuniššide 

sisu alusel vastavustabelid, mille järgi jaotati ettevõtted kasvuniššidesse kuuluvaks või mitte. Kõikide 

tunnuste ja allikate vastavustabelid kasvuniššidega on toodud aruande lisades 3 kuni 8. 
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Viimasena võrreldi nimekirjadesse kuuluvaid ettevõtteid, mis teevad koostööd TA-asutustega, 

Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi HTM) kogutavate andmetega3. HTMi nimekirja alusel 

kontrollisid uuringu autorid kasvuniššide nimekirjas olevate ettevõtete koostööd TA-asutustega ning 

neile ettevõtetele, mis olid kasvuniššide nimekirjas muude tunnuste alusel, kuid esinesid ka HTMi 

nimekirjas, lisati kasvuniššide nimekirja TA koostöö tunnus juurde.  

Kasvuniššide ettevõtete nimekirjade koostamise ajal ja järel kontakteerusid uuringu autorid iga 

kasvuniši valdkondlike ekspertidega, kes vaatasid nimekirja üle ja andsid tagasisidet, mille põhjal 

nimekirju täiendati ja parandati. Igas kasvunišis õnnestus uuringu autoritel kontakti saada ühe kuni 

kolme valdkondliku eksperdiga. Ekspertidega kontakteerumist raskendas uuringu etapi kattumine 

suvise puhkuseperioodiga (konsultatsioonid ekspertidega toimusid juunis ja juulis 2018), mis oli 

vajalik uuringu ajakavas püsimiseks, kuid mistõttu mitmed eksperdid ei leidnud sobivat aega 

uuringusse panustamiseks. Uuringu esimeses etapis koostati ettevõtete nimekirjad kõigis 11 

kasvunišis. Kasvuniššide ettevõtete välja selgitamise allikate ja nende alusel lisandunud ettevõtete 

arvu koondtabel on toodud aruande lisas 9 ning kasvuniššide piiritlemise tunnuste ja allikate täpsed 

kirjeldused on toodud lisas 10. 

Pärast kasvuniššide ettevõtete välja selgitamist ja nimekirjade koostamist alustati nende ettevõtete 

majandustulemuste kvantitatiivse analüüsiga. Kasvuniššide ettevõtete majandustulemusi analüüsiti 

igas kasvunišis eraldi aastatel 2012 ja 2016. Aasta 2012 valiti uurimise alguspunktiks, kuna sel ajal oli 

NSi kontseptsioon alles väljatöötamisel, ning aasta 2016 lõpp-punktiks, kuna see oli uuringu 

tegemise ajal värskeim kättesaadav info Äriregistrist. Kuna ettevõtete nimekirjad on pidevas 

muutumises (pidevalt lisanduvad uued ettevõtted, mõned ettevõtted on pankrotistunud või 

likvideerimisel, mõned on vahetanud tegevusala jne), siis ei pidanud uuringu autorid otstarbekaks 

koostada nimekirju kõigi 2012–2016 ajavahemikku jäävate aastate kohta.  

Esimese etapi tegevuste kirjeldus on toodud joonisel 2, millel on kujutatud etapi tegevuste ajaline 

järjestus vastavalt noole suunale. Joonisel on kujutatud esimese etapi tegevused helesinisel taustal, 

ettevõtete välja selgitamiseks kasutatud allikad valgel taustal ning tegevuste ajal toimunud arutelud 

ja kooskõlastamised on valge taustaga ovaalidena (kõik tegevused kooskõlastati tellijaga ning 

kasvuniššide piiritlemise ja ettevõtete valikud arutati lisaks läbi uuringu kvaliteedieksperdiga ja 

valdkondlike ekspertidega). Uuringu esimese etapi tulemusi tutvustasid uuringu autorid NSi 

juhtkomitee koosolekul.  

                                                           
3 HTMi nimekirjade koostamise aluseks on positiivselt evalveeritud TA-asutuste poolt esitatud baasfinantseerimise alusandmed. 
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Joonis 2. Uuringu I etapi tegevused 

Kvantitatiivne analüüs 

Kasvualade ettevõtluse kvantitatiivsel analüüsimisel kasutati Äriregistri andmeid, mis põhinevad 

ettevõtete majandusaasta aruannetel, vajaduse korral konsulteeriti andmete täpsustamiseks otse 

ettevõtetega. Analüüsi sisendiks olid eelmiste tegevuste käigus koostatud kasvuniššide ettevõtete 

nimekirjad, kuid kvantitatiivsesse analüüsi valiti vaid need ettevõtted, millel oli aruande perioodil 

vähemalt üks töötaja (tegemist on täisajale taandatud töötajatega) ning oli tekkinud müügitulu. 

Kvantitatiivne analüüs hõlmas ettevõtete järgmisi majandusnäitajaid: keskmine töötajate arv, 

müügitulu, keskmine lisandväärtus töötaja kohta, tööjõukulud, ekspordimaht ja peamised 

sihtturud, materiaalsete ja immateriaalsete investeeringute maht ja muutus, sihtinvesteeringud, 

kapitali struktuur ja maht (oma- ja laenukapital). Lõpparuande põhiosas esitatakse 

kontsentreeritult vaid tulemused töötajate arvu, müügitulu, lisandväärtuse ja ekspordi kohta, 

ülejäänud näitajad on esitatud aruande lisas 11. 

Lisandväärtuse arvutamisel kasutati järgmist valemit: 

𝒍𝒊𝒔𝒂𝒏𝒅𝒗ää𝒓𝒕𝒖𝒔 = ä𝒓𝒊𝒌𝒂𝒔𝒖𝒎+ 𝒕öö𝒋õ𝒖𝒌𝒖𝒍𝒖𝒅 + 𝒌𝒖𝒍𝒖𝒎 

Lisandunud ettevõtete hulka kuuluvad need ettevõtted, mis olid asutatud aastatel 2013–2016. 

Tulenevalt sellest, et Eestis käsitletakse ennekõike poliitikameetmete tasemel NSi peamiselt riikliku 

TA-tegevuse ning innovatsioonipoliitika osana (kuigi mujal on see pigem regionaalse 

majanduspoliitika osa, mis ei pruugi olla nii palju keskendunud kõrgtehnoloogilisele arengule), võeti 

analüüsi üheks fookusteemaks ka TA-asutustega koostöö potentsiaaliga ettevõtete seiramine. TA-

asutustega koostööd teinud ja koostööks kõrget potentsiaali omavate ettevõtete (edaspidi 

lühendatult TA-asutustega koostööd teinud ettevõtted) hulka kuuluvad ettevõtted, mis on 

lisandunud kasvuniššide nimekirja järgmiste tunnuste alusel (ptk 1, tunnused 4–9): 

 ettevõte kuulub valdkondlikku ühendusse (sh Startup Estonia ettevõtted, v.a Eesti toiduliidu 

ja Tartu Biotehnoloogia Pargi ettevõtted, kuna nendesse kuulumine ei tähenda otseselt 

koostöö tegemist); 

 ettevõte on teinud koostööd TA-asutustega; 

 ettevõte on osalenud rahvusvahelises projektis; 
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 ettevõte on saanud toetust NSi toetusmeetmest; 

 ettevõte on esitanud patenditaotluse NSi valdkondades; 

 ettevõte kuulub HTMi koostatud nimekirja TA-asutustega koostööd teinud ettevõtetest. 

Põlevkivi keemiatööstuse nišis arvestati koostöö määramisel lisaks veel ekspertide arvamusega. 

Andmeanalüüsil tekkis andmete kvaliteedist tulenevat mitmeid piiranguid, millega tuleb uuringu 

aruannet lugedes arvestada. 

 Ettevõtetel, mis kasutavad tulemi arvestamisel kasumiaruande skeemi 2, puudusid Registrite 

ja Infosüsteemide Keskuse (RIK) edastatud andmetabelis tööjõukulud, kuivõrd tööjõukulude 

info tuleb kasumiaruandest. Skeem 2 korral aga tööjõukulusid kasumiaruandes eraldi välja ei 

tooda. 

 Keskmise tööjõukulu arvestamisel kaasati analüüsi vaid need ettevõtted, mille kohta oli 

tööjõukulude info kättesaadav. 

 Ettevõtetel, mis kasutasid tulemi arvestamise kasumiaruande skeemi 2, kasutati 

tööjõukulude hindamiseks kasvuniši keskmist tööjõukulu töötaja kohta. 

 RIKi andmetabelites oli mõnede ettevõtete kohta välja toodud andmed ühel aastal 

konsolideeritud aruandest, teisel aastal mitte. See tekitas olukorra, kus ühel aastal oli 

ettevõttel märgitud töötajate arv ning teisel mitte. Selleks, et ettevõtted, millel oli töötajate 

arv puudu, analüüsist välja ei jääks, vaadati üle iga niši 15 suurema ettevõtte töötajate arv, 

müügitulu ning ekspordimaht ning lisati andmetesse informatsioon töötajate arvu kohta. Kui 

töötajate arv tuli konsolideeritud aruannetest, siis vaadati üle ka ettevõtete müügitulu, 

ärikasumi, tööjõukulud ning põhivara kulum ning väärtuse langus, mille käigus täiendati RIKi 

andmetabelit. 

 Sihtfinantseeringuid saanud ettevõtteid oli vähe, mistõttu on see näitaja ebastabiilne. 

 Ekspordiandmed tulevad samuti ettevõtete majandusaasta aruannetest ning seega on 

müügitulu jaotus sihtriikide kaupa välja toodud nii detailselt nagu ettevõtted on 

majandusaasta aruannetes andmed esitanud. See tähendab, et paljud ettevõtted on 

sihtriikide määramisel kasutanud jaotusi „muud riigid“, „müük väljaspool Euroopa Liidu riike, 

muud“ ning „müük Euroopa Liidu riikidele, muud“. 

 Ekspordi ja lisandväärtuse näitajate langus mõnedes niššides võib olla tingitud asjaolust, et 

niši ettevõtetes on toimunud muudatused, sh näiteks ettevõtete restruktureerimised, 

mistõttu kuulus ettevõte ühel aastal kvantitatiivse andmeanalüüsi valmisse ning teisel mitte 

(näiteks Eesti Energia Õlitööstus AS). 

 Aruandes ei kajastu kasvuniššide koondtulemused (summeerituna), kuna kasvuniššides 

esineb korduvaid ettevõtteid (nt Cybernetica AS esineb viies kasvunišis, Quretec OÜ neljas 

kasvunišis, aktsiaselts Proekspert kolmes kasvunišis, aktsiaselts Viljandi Aken ja Uks kahes 

kasvunišis, VKG OIL AS kahes kasvunišis jmt), mille majandustulemuste mitmekordistamine 

(eelkõige suuremate ettevõtete puhul) oleks eksitav ja moonutaks tulemusi. Samuti ei ole 

võimalik korduvaid ettevõtteid arvestada vaid ühel korral, kuna ettevõtete 

majandustulemusi on võimatu jagada erinevate kasvuniššide vahel (seda eriti IKT 

kasvuniššide puhul), sest ettevõtted ise neid selliselt ei erista.  
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II etapp – kasvualade ettevõtete TA-tegevuse koostöövõrgustikud ning nende konkurentsivõimet 

mõjutavad tegurid ja suundumused 

Kvalitatiivse ülevaate koostamiseks kasutati peamiste sisenditena veebipõhist ankeetküsitlust, 

süvaintervjuusid ettevõtetega ning fookusrühmaintervjuusid ettevõtete, erialaliitude ja 

akadeemiliste ekspertidega. Järgnevalt on kirjeldatud etapi metoodikat lähtuvalt andmekogumise 

meetodist. 

Ankeetküsitlus 

Küsitluse teemaks olid kasvuniššidesse kuuluvate ettevõtete koostöö TA-asutustega ja selle koostöö 

mõju ettevõtete kasvule ja konkurentsivõimele. Ettevõtete esindajatel paluti vastata kaheksale 

põhiküsimusele seoses nende senise (viimase 10 aasta jooksul) koostööga erinevate TA-asutustega 

Eestis või välismaal ning hinnata koostööd arendusvaldkondade kaupa. Ettevõtetel paluti hinnata, 

milline on olnud koostöö mõju – kas sellel on olnud otsustav positiivne mõju, oluline positiivne mõju 

või vähene või puuduv mõju. Otsustava positiivse mõju all peeti silmas koostööd, mis on teinud 

ettevõtte selleks, mis see on, või ettevõtte edu (konkurentsivõime, kasv) ei oleks võimalik ilma selle 

koostööta. Samuti paluti ettevõtetel täpsustada, milliste TA-asutustega (nimeliselt) on nad koostööd 

teinud olulisuse järjekorras.  

Lisaks paluti ettevõtetel märkida, millistes riiklikes ettevõtluse arendusprogrammides on nad viimase 

10 aasta jooksul osalenud ja saanud arendustoetust, ning hinnata toetuse mõju ettevõtte kasvule ja 

konkurentsivõimele võrdluses teiste kasvuteguritega. Lõpetuseks paluti vastajatel teha ettepanekuid 

ettevõtete TA-alase koostöö edutegurite tagamiseks ning takistuste kõrvaldamiseks. Ankeetküsitluse 

kava töötati välja koostöös tellijaga.  

Küsitlus viidi läbi perioodil 22.08–14.09.2018, kasutades veebikeskkonda SurveyMonkey. Küsitluse 

veebilink saadeti uuringu esimeses etapis välja valitud kasvuniššide nimekirja kuuluvatele 

ettevõtetele, millel oli Äriregistri andmetel 2016. aastal müügitulu ja vähemalt kaks töötajat (aasta 

keskmisena). Alla kahe töötajaga ettevõtted otsustati veebiküsitlusest välja jätta, kuna nende 

koostöö TA-asutustega, sh ka küsitlusele vastamise tõenäosus, on väike. Kokku saadeti küsitlus 1459 

ettevõtte Äriregistris märgitud e-posti aadressile. Küsitlusperioodil saadeti ettevõtetele üks kirjalik 

meeldetuletus ning vastuste arvu suurendamiseks helistati perioodil 30.08–14.09.2018 neile 

ettevõtetele, mis ei olnud küsitlusele veebikeskkonnas vastanud ja millel oli 2016. aastal vähemalt 10 

töötajat (aasta keskmisena). Kontakteerumiseks kasutati peamiselt Äriregistrisse märgitud 

ettevõtete kontakttelefone, suuremate ettevõtete puhul (2016. aasta töötajate arvu alusel) 

kontrolliti telefoninumbreid ka Google'i otsingu ja ettevõtete kodulehtede abil. Kokku püüti kontakti 

võtta 568 ettevõttega. Nendest 80 vastas küsimustikule telefonis, 43 vastas pärast kontakti võtmist 

ankeetküsimustikule veebikeskkonnas, ülejäänud nõustusid vastama veebis, kuid ei teinud seda, 

keeldusid vastamast või ei õnnestunud nendega kontakti saada (telefonikõnele ei vastatud või 

number ei olnud kasutusel). Kokku vastas küsitlusele 183 ettevõtet, neist 80 telefonis ja 103 

veebikeskkonnas. Küsitluse vastamismäär 12,5% pole piisav tulemuste üldistamiseks, kuid võimaldab 

Uuringu teise etapi eesmärk oli koostada ülevaade kasvuniššide ettevõtete TA-alastest 
koostöövõrgustikest ning selgitada välja kasvuniššide ettevõtete arengut ja konkurentsivõimet 
muutvaid tegureid ja trende viimase viie aasta jooksul ning järgneva 5–10 aasta jooksul (sõltuvalt 
kasvunišist). 
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koostada ülevaate küsitlusele vastanud ettevõtete vastustest. Ankeetküsitluse tulemused koos 

vastanute profiiliga on lisas 16.  

Süvaintervjuud 

Süvaintervjuude eesmärk oli avada ettevõtete TA koostöösuhete mitmekesisust nende ettevõtete 

spetsiifilistes arengukontekstides (tegevusvaldkond, arengustaadium, koostöövõrgustikud, kasutatud 

riiklike meetmete pakett). Selleks võeti ühendust kokku 18 erinevate kasvuvaldkondade 

ettevõtetega, koostati aruandluse ja andmete alusel 14 ettevõtte äritegevuse, majandusnäitajate ja 

programmides osaluse kirjeldused ning viidi 11.10-15.11.2018 läbi intervjuud 12 isikuga. Intervjuud 

ettevõtete esindajatega viidi läbi poolstruktureeritud intervjuudena. 

Juhtumite analüüsil lähtuti nn holistilisest arusaamast ettevõtete nutika kasvu ja 

konkurentsivõimelisuse kohta. Arusaamast tulenevalt püüti esmalt mõista iga juhtumit (ettevõtte 

ärimudel, erinevat tüüpi koostöösuhted, TA ja koostöö roll ettevõtte kasvus, kasvu mõjutavad 

laiemad tegurid) tervikliku süsteemina ning seejärel selle süsteemi kontekstis ettevõtte TA 

võrgustumise rolli nutika kasvu saavutamisel, riiklike toetusmeetmete panust sellesse, samuti 

peamisi probleeme ja takistusi kasvamisel, TA võrgustumisel ja riiklike meetmete kasutamisel.  

Kokku uuriti detailsel tasandil 10 ettevõtte TA koostöösuhteid. Seejuures loobuti uurimisprotsessi 

käigus esialgsest teoreetilisest valimist, mis tugines kahe tunnuse – (a) ettevõtete kasv ja (b) NSi 

meetmete kasutus – kombineerimisele. NSi meetmete kasutuse tunnusest loobumisel on kaks 

peamist põhjendust. Esiteks ilmnes, et intervjueeritud ettevõtete vaatepunktist ei tehta selget vahet 

NSi meetmete ja muude riiklike või ka rahvusvaheliste (nt Horizon) ettevõtete kasvu toetavate 

meetmete vahel. Teiseks loobusid mitmed ettevõtted, mis ei olnud riiklikke toetusmeetmeid 

kasutanud või neist soovitud (olulist) kasu saanud, pikemast intervjuust. Kaheldav oleks ka selliste 

intervjuude sisukus juhtumiuuringu ülesande täitmiseks. Selle asemel eristatakse kujunenud 

tegelikus valimis ettevõtteid võttes aluseks ettevõtete TA-tegevuse tähtsuse ärimudelis: a) 

tehnoloogiaarendusele keskendunud ettevõtted, kus kasvu mõjutavad oluliselt TA tegevuse maht ja 

tehnoloogiate müük, ning b) traditsioonilisemad tootmis- ja teenusettevõtted, milles valdav osa 

müügikäibest ja vastavast kasvust on suhteliselt sõltumatu ettevõtte sisesest TA tegevusest ja TA 

koostööst. Mõlemasse rühma kuulub viis ettevõtet (vt rühmitamise täpsemaid põhjendusi tulemuste 

osas). 

Fookusrühmaintervjuud 

Uuringu esimese etapi tulemuste valideerimiseks ning süvaintervjuude tulemuste täiendavaks 

mõtestamiseks viidi läbi fookusrühmaintervjuud neljas kasvuvaldkonnas – IKT, tervisetehnoloogiad 

(sh biotehnoloogia ja tervist toetav toit), teadmistepõhine ehitus ning materjalitehnoloogiad. 

Fookusrühmaintervjuud viidi läbi perioodil 8.–16. oktoober 2018. Kokku osales 

fookusrühmaintervjuudes 27 ettevõtete ja erialaliitude esindajat ning akadeemilist eksperti. 

Fookusrühmaarutelud kestsid keskmiselt kaks tundi iga kasvuvaldkonna kohta. Uuringusse kaasatud 

valdkondlike ekspertide nimekiri on toodud aruande lisas 2.  

Peamiste teemadena käsitleti fookusrühmaintervjuudel Eesti Arengufondi kasvualade kirjelduste 

ajakohasust ja nende võimalikke täiendusi, kasvualade piiritlemiseks ja ettevõtete välja selgitamiseks 

valitud tunnuste loetelu, ettevõtete nimekirjade valiidsust, kasvuvaldkonna majandustulemuste 

tõlgendamist ning tänaseid ja võimalikke meetmeid tulevikus, mis aitaksid kaasa kasvuvaldkonna 

arengule.  
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III etapp – kasvualade struktuuri ja alamvaldkondade piiritlemise metoodika ettepanekute 

väljatöötamine 

Rahvusvahelise praktika analüüs 

Rahvusvahelise praktika analüüsi eesmärk oli kirjeldada teiste riikide kogemusi NSi kasvualade 

valimisel, piiritlemisel ja seiresüsteemide loomisel. Varasemalt koostatud NSi valdkonna uuringute ja 

analüüside ära kasutamiseks lähtuti riikide valikul ETAGi 2017. aastal valminud analüüsist4, kus anti 

ülevaade valitud riikide NSi seiresüsteemidest. Vaatluse alla valiti kuus riiki: Iirimaa, Holland (lõuna 

piirkond), Leedu, Sloveenia, Soome (Helsinki-Uusimaa regioon) ja Tšehhi.  

Rahvusvahelise praktika analüüsimiseks kasutati avalikke materjale riikide NSi strateegiast, selle 

väljatöötamisest ja rakendamisest. Lisaks konsulteeriti erinevate riikide ekspertidega, kui nende 

kontaktid olid avalikult kättesaadavad.  

IV etapp – kasvualade ettevõtluse edenemise analüüsi- ja seiremetoodika ettepanekute 

väljatöötamine 

Kasvualade seiramiseks ja analüüsimiseks pakutud majandusnäitajad seoti Kitsingu (2015) analüüsis 

välja toodud Euroopa Komisjoni ja sellega seotud kirjandusest tuletatud NSi nelja 

allkontseptsiooniga: olulisus ja sidusus, seotus, ühendatus, mitmekesisus. 

V etapp – ettepanekute koostamine poliitikakujundajatele ja teistele osapooltele kasvualade 

arengu toetamiseks 

Poliitikasoovituste väljatöötamisel lähtuti NSi laiemast ja strateegilisemast eesmärgist, milleks on 

toetada majanduskasvu ja töökohtade loomist kasutades selleks regionaalseid eripärasid ja 

konkurentsieeliseid5. Seejuures tähendab nutikas regionaalsete eripärade kasutamist majanduskasvu 

mootorina, spetsialiseerumise all mõistetakse majandusarengu saavutamist eeskätt läbi TA-tegevuse 

ja innovatsiooni ning strateegiline viitab regioonis ühtsele arusaamale majanduskasvu mootoritest 

                                                           
4 Kert, K., Moosus, M. (2017). Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade seire ja kasutatavad indikaatorid võrdlusriikides. SA Eesti 
Teadusagentuur, Tartu 2017. 
5 European Commission, Joint Research Centre (2017). What is Smart Specialisation? Smart Specialisation Platform 
[http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/what-is-smart-specialisation-], 9.04.2018. 

Kolmanda etapi eesmärk oli esimese kahe etapi tulemuste ning rahvusvahelise praktika ülevaate 
põhjal koostada ettepanekud kasvualade struktuuri ja alamvaldkondade edaspidiseks piiritlemiseks. 

Uuringu neljanda etapi eesmärk oli eelnevate etappide tulemuste põhjal koostada ettepanekud 
kasvualade ettevõtluse edenemise edaspidiseks seiramiseks ja analüüsimiseks. 

Viienda etapi eesmärk oli koostada eelnevalt kogutud materjalide ja tehtud analüüsi alusel 
ettepanekud poliitikakujundajatele ja teistele osapooltele kasvualade arengu edaspidiseks 
toetamiseks. 
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ning ühiselt tegutsemisele. Viienda etapi tulemusena koostati ettepanekud poliitikakujundajatele ja 

teistele osapooltele tegevusteks, mis aitaksid kaasa kasvualade arengule. 

Ettepanekute koostamine ehk uuringu kolmas, neljas ja viies etapp viidi läbi paralleelselt. 

Kasvualade piiritlemise, seiramise ja analüüsimise ettepanekuid ning poliitikasoovitusi kasvualade 

arengu edaspidiseks toetamiseks arutati 26. novembril 2018 toimunud aruteluseminaril valdkondade 

ekspertidega. Samuti arutati ettepanekuid tellija ja uuringusse kaasatud kvaliteedieksperdiga. 

Uuringu lühikokkuvõte koos ettepanekutega saadeti 6. detsembril 2018 arvamuse avaldamiseks ka 

NSi juhtkomiteele.  
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1. Kasvualade piiritlemine ja ettevõtete väljaselgitamine 

Eesti NSi kasvualad ja -nišid on valitud peamiselt kvalitatiivse analüüsi tulemusena (Eesti 

Arengufond, 2013), mistõttu ei kattu need traditsiooniliste majandustegevusalade klassifikaatoritega 

(nt Eestis EMTAK ja Euroopa Liidus NACE) ega muude valdkondlike jaotustega.  

Kasvuniššide nimekiri koos täpsete kirjeldustega on toodud aruande lisas 1. 

Piiritlemise tunnused ja allikad 

Kasvuniššide piiritlemiseks valiti esmalt välja tunnused, millele kasvuniššidesse kuuluvad ettevõtted 

peaksid vastama. NSi kontseptsiooni, varasemalt tehtud uuringute ja analüüside ning kogutud 

andmete alusel välja töötatud tunnuste ja allikate nimekiri arutati läbi valdkondlike ekspertidega ja 

kooskõlastati tellijaga. Tunnuste ja allikate nimekiri on valitud lähtuvalt uuringu tegemise ajal 

parimatest olemasolevatest andmebaasidest. Järgnevalt on kirjeldatud iga tunnust koos 

andmeallikate ja valiku põhjendusega.  

TUNNUS 1: Ettevõte on MKMi varasemalt koostatud nimekirjas 

Uuringu autorid lähtusid põhimõttest, et NSi kasvualade piiritlemisel jätkatakse tööd sealt, kust 

eelnevad uuringud või muud tegevused on pooleli jäänud. Seetõttu kasutati ühe sisendina aastatel 

2017–2018 MKMis erineva metoodika alusel koostatud ettevõtete nimekirju mõnedes kasvuniššides 

ja -valdkondades: 

 infoturve ja küberturvalisus (nimekiri põhines Startup Estonia nimekirjal ja 

ekspertteadmisel);  

 e-tervis (nimekirja koostamise aluseks oli Connected Health klastri ekspertteadmine); 

 biotehnoloogia (nimekirja kuulusid ettevõtted, mis on Äriregistris märkinud enda 

tegevusalaks biotehnoloogiaga seotud EMTAKi koodi, ning selle vaatas üle valdkondlik 

ekspert);  

 materjalitehnoloogia (nimekirja kuulusid erinevatest riiklikest programmidest 

materjalitehnoloogia valdkonnas toetust saanud ettevõtted);  

 rohetehnoloogia (nimekirja koostamise aluseks oli Keskkonnaministeeriumi poolt tellitud 

uuring „Eesti rohetehnoloogia sektori analüüs“ (2017)).  

TUNNUS 2: Ettevõte on toodud näitena Eesti Arengufondi raportides 

Uuringu autorid otsustasid kasvuniššide nimekirjadesse lisada kõik need ettevõtted, mis olid Eesti 

Arengufondi koostatud valdkondlikes raportides toodud kasvuniššide kirjelduste näidetena, kuna 

need ilmestavad kõige täpsemalt kasvuniši valikus osalenud ekspertide ideed kasvuniši olemusest. 

Näiteid ei olnud võimalik leida kõikide niššide kohta, kuna osad Eesti Arengufondi raportid ei 

sisaldanud näiteid ettevõtetest. 

Seetõttu töötati uuringu osana välja kasvuniššide piiritlemise metoodika, mille eesmärk oli välja 
selgitada kasvuniššidesse kuuluvad ettevõtted uuringu läbiviimise seisuga ning võimaldada 
loodud metoodika alusel nimekirju hiljem uuendada. 
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TUNNUS 3: Ettevõtte tegevusala vastab NSiga seotud EMTAKi valdkondadele 

Kuna kasvuniššide valimisel ei kasutatud otseselt ühegi klassifikaatori loogikat, siis ei leidnud uuringu 

autorid esialgu alust kasvuniššide piiritlemist otseselt mõnega siduda. Samas on Eesti majanduse 

tegevusalade klassifikaator EMTAK laialdaselt kasutusel olev klassifikaator muudes 

majandusvaldkondades ning seda rakendatakse riiklikes infosüsteemides (sh Äriregister) ettevõtete 

klassifitseerimisel. Seetõttu otsustati nende kasvuniššide puhul, kus valdkondlikud eksperdid pidasid 

sidumist põhjendatuks, siduda nišš NSi valdkondadega seotud EMTAKi koodidega ning lisada 

nimekirjadesse Äriregistri andmetele tuginedes nendel tegevusaladel tegutsevad ettevõtted (2016. 

aasta seisuga). EMTAKi koodide kasutamise üheks piiranguks on nende valimise ja sisestamise 

subjektiivsus Äriregistris, mis tähendab, et ettevõte võib määrata tegevusalaks koodi, süvenemata 

selle sisusse. Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) ja kasvuniššide 

vastavustabel on toodud lisas 3. 

TUNNUS 4: Ettevõte kuulub valdkondlikku ühendusse 

Ettevõtte kuulumist valdkondlikku liitu või ühendusse hindasid eksperdid erinevalt. Ühelt poolt 

arvati, et valdkondlikku ühendusse kuulumine näitab ettevõtte koostöö- ja arenemissoovi, teiselt 

poolt, et sinna kuulumine või mittekuulumine sõltub erinevatest põhjustest, mistõttu ei ole selle 

tunnuse abil võimalik eristada just NSi valdkondade ettevõtteid. Seetõttu otsustati nimekirjade 

koostamisel arvestada vastava ühenduse liikmetega nendes kasvuniššides, kus on olemas 

valdkondlik erialaliit, ühendus või klaster, kuhu kuuluvad ainult kasvunišile iseloomulikud ettevõtted. 

Veel lisati sama tunnuse all nimekirjadesse ka Startup Estonia ettevõtted valdkondades, mis on 

seotud kasvuniššidega, kuna idufirmade oodatav kasvupotentsiaal on oluline tegur NSi teoorias. 

Startup Estonia valdkondade ja kasvuniššide vastavustabel on toodud aruande lisas 4. 

TUNNUS 5: Ettevõte on teinud koostööd TA-asutustega 

Ettevõtete ning TA-asutuste koostööd peetakse oluliseks näitajaks ettevõtte arendus- ja 

kasvupotentsiaali väljendamisel. TA-asutustega koostööd teinud ettevõtete välja selgitamiseks 

kasutati Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli spin-off ettevõtete nimekirju, Eesti 

Teadusinfosüsteemi andmebaasi ning tellija nimekirju tehnoloogia arenduskeskuste (edaspidi TAK) 

partneritest.  

Vastavalt Tartu Ülikooli kodulehele on spin-off ettevõte äriühing, mis kokkuleppel ülikooliga soovib 

esile tuua oma seost ülikooliga äritegevuse arendamiseks ning mille asutajateks ja/või osanikeks on 

ülikool ja/või selle töötajad/üliõpilased ja mis kasutab oma tegevuses ülikooli intellektuaalset kapitali 

ja/või infrastruktuuri. 2016. aasta seisuga on Tartu Ülikooli liikmetega seotud kokku 59 ülikooli spin-

off ettevõtet (Tartu Ülikool, 2016), millest 39 kuulub mõnda kasvunišši. Tartu Ülikooli spin-off 

ettevõtete ja kasvuniššide vastavustabel on toodud lisas 5a. Tallinna Tehnikaülikoolil on 2016. aasta 

seisuga 13 spin-off ettevõtet, millest seitset saab pidada kasvuniššidesse kuuluvaks (Tallinna 

Tehnikaülikool, 2018). Tallinna Tehnikaülikooli spin-off ettevõtete ja kasvuniššide vastavustabel on 

toodud lisas 5b. 
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Teiseks allikaks TA-asutustega koostööd teinud ettevõtete välja selgitamisel oli Eesti 

Teadusinfosüsteemi väljavõte nendest ettevõtetest, mis on osalenud alates 2007. aastast TA-alastes 

koostööprojektides kas partnerite või rahastajatena. Väljavõtte algusperioodi kriteeriumiks seati 

kokkuleppel tellijaga aasta 2007, et välja selgitada kahel viimasel struktuuritoetuste perioodil (2007–

2013 ja 2014–2020) koostööprojektides osalenud ettevõtted. Väljavõte ETISest esitati uuringu 

tegijatele kahes osas – asutuste sisestatud projektid 2007–2018 ja ETISes menetletud projektid 

2007–2018. ETISe väljavõtte kasutamise piiranguks oli asjaolu, et kõikide koostööprojektide 

sisestamine andmebaasi ei ole asutustele kohustuslik, mistõttu osa TA-alastest koostööprojektidest 

võis jääda teadmata. ETISe teadusvaldkondade ja -erialade klassifikaatori ja kasvuniššide 

vastavustabel on toodud lisas 6.  

Lisaks arvestati kasvuniššide ettevõtetena neid ettevõtteid, mis olid nimetatud TAKide, sh AS Toidu- 

ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse, OÜ Eliko Tehnoloogia Arenduskeskuse, OÜ BioCC, 

OÜ Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskuse, Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogia 

Arenduskeskuse IMECC OÜ ja AS Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse, partneritena seisuga 

veebruar 2017.  

TUNNUS 6: Ettevõte on osalenud rahvusvahelistes koostööprojektides 

Osalemine rahvusvahelistes projektides on samuti oluline näitaja ettevõtte koostöö- ja arendussoovi 

väljendamisel. Rahvusvahelistes teadus- ja arendusprojektides osalenud ettevõtete välja 

selgitamiseks kasutati Eesti Teadusagentuuri (ETAG) andmebaasi, kus kajastub Eesti asutuste ja 

ettevõtete osalemine Euroopa koostööprogrammides: Euroopa teaduse ja tehnika alane 

koostöövõrk ehk COST ning ELi teadus- ja arendustegevuse raamprogramm (5–7 ja Horisont 2020). 

ETAGi andmebaasi väljavõtte perioodi alguseks seati kokkuleppel tellijaga aasta 2007 ehk alates 

Euroopa Liidu 7. raamprogrammist, et kaasata kahel viimasel struktuuritoetuste perioodil (2007–

2013 ja 2014–2020) rahvusvahelistes koostööprojektides osalenud ettevõtted. Ettevõtete 

kasvuniššidesse jaotamine toimus projekti nimetuse alusel. Eesti Teadusagentuuri andmebaasi 

projektide ja kasvuniššide vastavustabel on toodud lisas 7.   

TUNNUS 7: Ettevõte on saanud toetust NSi toetusmeetmest 

Ettevõtted, mis on varasemalt saanud toetust NSi toetustmeetmetest (tehnoloogia arenduskeskuste 

ja klastrite loomine, Startup Estonia, innovatsiooni edendavate hangete toetamine, 

rakendusuuringud), on vastavate otsustuskomisjonide poolt juba valitud kasvualadesse kuuluvaks 

ning seetõttu kaasati need ettevõtted ka sellesse uuringusse. Toetusmeetmetest rahastust saanud 

ettevõtted leiti tellija poolt esitatud nimekirja alusel ning ettevõtete kuulumist kasvuniššidesse ei 

seatud kahtluse alla.  

TUNNUS 8: Ettevõte on esitanud patenditaotluse NSiga seotud valdkondades 

Kasvuniššide ettevõtete nimekirjadesse lisati ettevõtted, mis on esitanud NSiga seotud valdkondades 

patenditaotluse vastavalt Euroopa Patendiameti andmebaasile Espacenet (sh nii ettevõtted, mille 

taotlus on rahuldatud ehk patent väljastatud, kui ka need, millel on taotlus endiselt hindamisel). 

Patenditaotluse esitamine näitab teataval määral ettevõtte innovaatilisust ja soovi patenteerida 

välja töötatud toode (seade, meetod või aine) uuena ja kaitsta sellega enda õigusi. Kuigi valdkondlike 

ekspertide seas esines arvamusi, et teatud valdkondades ei saa patenditaotluse omamist pidada 

kasvupotentsiaaliga ettevõtte tunnuseks (nt mõnes valdkonnas on patendid enamasti ülikoolidel ja 

ettevõtted ostavad litsentse), siis üldine arvamus toetas seda, et see tunnus kaasataks. Kuna patendi 
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taotlemine on kulukas ja aeganõudev protsess, siis otsustati uuringus analüüsida taotluse esitanud 

ettevõtteid ning mitte keskenduda ainult kehtivatele patentidele, kuna paljud ettevõtted ei pruugi 

taotluse protsessiga lõpuni jõuda, kuid sellele vaatamata näitab juba taotluse esitamine, et ettevõte 

on pidanud seda oluliseks. Espaceneti andmebaasis kasutati patendi taotluste otsingus 

märksõnadena taotleja koodis riigi lühendit „EE“ ning nutika spetsialiseerumisega seotud 

rahvusvahelise patendiklassifikaatori (IPC) koodi. Rahvusvahelise patendiklassifikaatori (IPC) ja 

kasvuniššide vastavustabel on toodud lisas 8.  

TUNNUS 9: Ettevõte on Haridus- ja Teadusministeeriumi koostatud TA-asutustega koostööd 

tegevate ettevõtete nimekirjas  

Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi HTM) on koostanud nimekirja ettevõtetest, millega TA-

asutustel on 2016. aastal sõlmitud koostöölepingud TA valdkonnas. Nimekirja koostamise aluseks on 

positiivselt evalveeritud TA-asutuste poolt esitatud baasfinantseerimise alusandmed. HTMi nimekirja 

alusel kontrollisid uuringu tegijad nimekirjades olevate ettevõtete koostööd TA-asutustega 

(tunnused 4 kuni 8). Neile ettevõtetele, mis olid kasvuniššide nimekirjades muude tunnuste alusel, 

kuid esinesid siiski ka HTMi nimekirjas, lisati kasvuniššide nimekirjadesse TA koostöö tunnus juurde.  

TUNNUS 10: Ettevõte kuulub nišši valdkondlike ekspertide hinnangul 

Uuringusse kaasati iga kasvuniši piiritlemiseks ja ettevõtete nimekirjade koostamiseks ka vähemalt 

üks valdkondlik ekspert, kellega arutati kasvualade piiritlemise võimalikkust lähtuvalt Eesti 

Arengufondi kirjeldustest, piiritlemise tunnuseid ja allikaid ning valdkonna laiemat arengut lähtuvalt 

NSi eesmärkidest. Valdkondlike ekspertidega suheldi enamasti e-kirja või telefoni teel, mõnega 

õnnestus korraldada ka kohtumine. Sellest tulenevalt lisati nimekirjadesse need ettevõtted, mida 

valdkondlikud eksperdid pidasid kasvuniššidesse kuuluvaks.  

Lisaks otsiti kasvuniššide või -valdkondadega seotud ettevõtteid teadusartiklitest EBSCO 

andmebaasis, kasutades järgmisi märksõnu: kasvuniši nimetus ja/või valdkonna nimetus, ettevõte, 

Eesti, sektor ja/või tegevusvaldkond. 

Ettevõtete väljaselgitamine kasvualades 

Valitud kümne tunnuse põhjal koostati esmased nimekirjad kasvuniššidesse kuuluvatest 

ettevõtetest. Nimekirja kuulumiseks pidi ettevõte vastama vähemalt ühele tunnusele. Tunnustele 

eraldi kaale ei määratud, st tunnuste tähtsuse järjekorda ei koostatud, kuna valdkondlike ekspertide 

arvates ei ole võimalik seada mõnele tunnusele suuremat kaalu kui teisele ning seda ei toeta ka NSi 

teooria.  

Kuigi kõikide kasvuniššide puhul analüüsiti kõiki allikaid, siis ettevõtete nimekirjad moodustati vaid 

nende allikate põhjal, milles esinesid vastava niši ettevõtted. Näiteks analüüsiti ETAGi andmebaasi 

alusel kõiki rahvusvahelisi projekte, kuid kõikidesse niššidesse selle tunnuse alusel ettevõtteid ei 

lisandunud. Lisas 9 on toodud koondtabel kasvuniššide ettevõtete nimekirjade koostamisel 

kasutatud kvalitatiivsetest tunnustest ja nende alusel lisandunud ettevõtete arvust niššide kaupa 

ning lisas 10 iga kasvunišši ettevõtete nimekirjade koostamiseks kasutatud allikatest koos täpse 

selgitusega.  
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1. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasvuala 

NSi esimeseks kasvualaks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) koos selle 

horisontaalse ulatusega läbi teiste valdkondade. IKT on kasvuala jaotatud neljaks nišiks: 

andmeanalüüs ja infohaldus, infoturve ja küberkaitse, tootmise automatiseerimine, robootika ja 

sardsüsteemid, vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses.  

Kuigi Arengufondi algsetes dokumentides rõhutati kasvunišše kui tegevusi või protsesse, mida 

ükskõik mis sektorist pärit ettevõtted võiks oma arengu toetamiseks rakendada, siis mitmete NSiga 

seotud meetmete puhul (klastrite ja TAKide toetamine jms) on see loogika asendunud pigem 

arusaamaga, et meetmete fookusesse kuuluvad ettevõtted, mille põhitegevus on mainitud niššides. 

Samas valdkondlike ekspertide hinnangul sellist jaotust IKT valdkonna ettevõtete puhul tegelikult 

ei ole, kuna ettevõtted pakuvad sageli teenuseid, mis liigituksid korraga mitme kasvuniši alla ning 

ettevõtteid niššidesse rangelt paigutada ei ole võimalik. Näiteks rühmitab Eesti info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna ettevõtteid ja organisatsioone ühendav erialaliit (Eesti 

Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL)), IKT-sektoriga seotud tegevusalad EMTAK-i 

koodide alusel nelja valdkonda:  

 telekommunikatsiooniettevõtted (EMTAK-i kood 61),  

 tarkvaraettevõtted (EMTAK-i koodid 62 ja 63, v.a 63991 uudisteagentuurid),  

 elektroonikaettevõtted (EMTAK-i koodid 261, 262, 263, 264 ja 268),  

 muud IKT-ettevõtted (EMTAK-i koodid 465, 582 ja 951).  

Sellega sarnast, kuid erinevate nimetustega IKT valdkonna liigendamist, kasutas Hariduse 

Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) oma 2018. aasta märtsis valminud IKT valdkonna majanduse, 

kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse võimekuse analüüsis (HITSA, 2018), kui jaotas IKT 

valdkonna ettevõtted EMTAK-i koodide põhjal kahte gruppi: IKT tööstuses (EMTAK-i koodid 261, 262, 

263, 268) ning IKT teeninduses, mis koosnes IKT-st teeninduses (ilma programmeerimiseta) (EMTAK-i 

koodid 465, 582, 61, 631, 951) ja programmeerimisest (EMTAK-i kood 62).  

Kumbki eelnevatest grupeerimistest ei haaku Eesti Arengufondi valdkondlikes raportides kirjeldatud 

kasvuniššidega. Sellest tulenevalt oli IKT kasvuniššide ettevõtete seas rohkelt ettevõtteid, mis 

kuulusid samaaegselt mitmesse IKT kasvunišši, kuna nende tegevusi kasvuniššide vahel eristada ei 

olnud võimalik.  

Andmeanalüüsi ja infohalduse kasvunišši kuuluvad Eesti Arengufondi (2014a) järgi järgmised 

tehnoloogiad ja valdkonnad: suurandmed (ingl big data), avaandmed (ingl open data, linked data), 

andmekaeve (ingl data mining), reaalaja majandus (ingl real-time economy) ja e-riigi lahendused (e-

teenused, andmekogude ristkasutus). Enamik kasvuniši ettevõtetest lisandus nimekirja EMTAKi 

koodi alusel. Andmeanalüüsi ja infohalduse kasvunišši kuulus esmaste allikate alusel 463 ettevõtet, 

millest 30 kuulus samal ajal ka mõnda teise IKT kasvunišši. 

Infoturbe ja küberkaitse kasvunišš koondab Eesti Arengufondi (2014a) kohaselt tehnoloogiaid ja 

metoodikaid info (andmete) ja arvutisüsteemide (süsteemid, mis sisaldavad infotehnoloogilisi 

komponente) ning võrkude turvalisuse tagamiseks. Valdkond on suure kasvupotentsiaaliga ning kuigi 

Eestil on olemas tugev infoturbe- ja küberkaitsealane võimekus avalikus sektoris, on oluline seda 

laiendada ka teistesse valdkondadesse (Eesti Arengufond, 2014a). Infoturbe ja küberkaitse kasvuniši 

ettevõtete nimekirja kuulus 37 ettevõtet, millest 9 kuulus samal ajal ka mõnda teise IKT kasvunišši. 
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Tootmise automatiseerimise, robootika ja sardsüsteemide kasvunišis tähendab tootmise 

automatiseerimine (ingl production automation) tegevusi, mis aitavad kaasa tööstuse 

tootmisprotsesside automatiseerimisele, masinaehituse arendamisele, automaatsete süsteemide 

kasutuselevõtule ja tööstusseadmete ning protsesside paindlikule juhtimisele, mida toetavad ka 

vastavad infosüsteemid ja tarkvaraseadmed (Eesti Arengufond, 2014a). Sardsüsteemide 

(manussüsteemid; ingl embedded computing) ja robootikaga on seotud targad süsteemid ja masinad 

ning võrgud, asjade internet ning mikroelektroonika arendamine (Eesti Arengufond, 2014a). 

Tootmise automatiseerimise, robootika, sardsüsteemide kasvunišši kuulus 59 ettevõtet, millest 23 

kuulus samal ajal ka mõnda teise IKT kasvunišši. 

Kasvunišši vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses kuuluvad tehnoloogilised (tooted ja 

teenused) ning metoodilised (metoodikad, protsesside kirjeldused, tehnilised mudelid, standardid) 

vahendid, mis aitavad ajakohastada ja tõhustada tarkvaraarendust, tõsta tarkvara kvaliteeti ja muuta 

tootmisprotsessi efektiivsemaks, lisaks toetada infosüsteemide juurutamist ning kasutamist (Eesti 

Arengufond, 2014a). Arengufondi analüüsi kohaselt on Eestis tarkvaraarenduse valdkonnal suur 

potentsiaal eelkõige suurendada tarkavarasektori enda võimekust ja teiste valdkondade 

tarkvarainvesteeringute kasumlikkust. Enamik ettevõtetest lisandus kasvunišši EMTAKi koodi alusel. 

Kokku kuulus nišši 1898 ettevõtet, millest 45 kuulus samal ajal ka mõnda teise IKT kasvunišši. 

2. Tervisetehnoloogia kasvuala 

Erinevalt IKT kasvualast on tervisetehnoloogiate kasvuala (eriti biotehnoloogia osas) selgemate 

sektoripõhiste tunnustega, st isegi kui niši fookuses on spetsiifilised tegevused, siis nii kaasatud 

ekspertide kui ka fookusrühmades osalejate hinnangul saavad nende tegevustega tegeleda 

tervisevaldkonda spetsialiseerunud ettevõtted, mis mõistavad nii spetsiifiliste fookuste – 

tervisetehnoloogiate kasvualasse kuuluvad e-tervise ja punase biotehnoloogia kasvunišid – kui ka 

tervise valdkonna arenguid laiemalt. Punane biotehnoloogia ei ole kasvunišina eraldi Eesti 

Arengufondi raportides toodud, vaid seda kajastatakse laiemalt ressursside väärindamise raporti 

biotehnoloogia peatükis. Küll aga on biotehnoloogia toodud eraldi tervisetehnoloogiate valdkonnana 

välja nii Eesti Arengufondi kvalitatiivse analüüsi tulemustes (Eesti Arengufond, 2013) kui Eesti 

Arengufondi ja Eesti Rakendusuuringute Keskuse CentAR tehtud uuringus (2016). Ka selle uuringu 

hankedokumentide tehnilises kirjelduses on punane biotehnoloogia eraldi nišina välja toodud, kuna 

kogu biotehnoloogia valdkonnas kõrge potentsiaaliga kriitiline mass TA ja ettevõtjate hulgas Eestis 

praegu veel puudub ning seetõttu otsustati biotehnoloogiat kitsendada vaid punase biotehnoloogia 

kasvunišini (tervisetehnoloogiate kasvualas) ja biotehnoloogia kasvuvaldkonda toidutoorme 

väärindamise ehk tervist toetava toidu kasvunišini (ressursside väärindamise kasvualas). 

E-tervise kasvunišis on Eesti Arengufond (2014b) määratlenud kolm komponenti: inimesekeskne 

andmehaldus, otsustustoe lahendused nii klinitsistidele kui ka inimestele, kes kasutavad 

suurandmete ja andmekaeve kaasaegseid lahendusi ning kaughaldus- ja diagnostikateenused, millest 

olulisem on inimkeskne andmehaldusplatvorm, mis kompleksse lahendusena on eelduseks teiste 

tegevuste arengule. E-tervise kasvunišši kuuluvad peamiselt IKT ettevõtted: nii need, mis on 

spetsialiseerunud tervishoiusüsteemile teenuste pakkumisele, kui ka laiemalt IKT valdkonna 

ettevõtted, mis on arendanud mõne toote või teenuse või osalenud ühes või mitmes 

koostööprojektis meditsiiniasutustega. Eelnevast tulenevalt on e-tervise kasvuniši ettevõtete 

nimekirjas kattuvusi IKT valdkonna kasvuniššide nimekirjadega. Kokku kuulub e-tervise kasvunišši 66 

ettevõtet.  
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Punase biotehnoloogia kasvunišši kuuluvad Eesti Arengufondi (2014c) ressursside väärindamise 

raporti lisa kohaselt diagnostika ja personaalmeditsiin, ravimiarendus, biotehnoloogial baseeruvate 

teraapiavõimaluste rakendamine, laboriseadmete, -tarvikute tootmine ja (bioloogiliste) ühendite 

süntees, isikutuvastamine ja kriminalistika. Jaotuse viimase osa kohta tekkis uuringus osalenud 

valdkondlikel ekspertidel kahtlus nagu ei peaks isikutuvastamine ja kriminalistika kuuluma punase 

biotehnoloogia valdkonda, kuid kuna uuringu selle etapi eesmärk ei ole ümber piiritleda valitud 

kasvunišše, siis lähtuti kasvuniši piiritlemisel Eesti Arengufondi tõlgendustest. 

Enamik biotehnoloogia ettevõtetest Eestis tegutseb just punase biotehnoloogia valdkonnas, kuna 

valdkonda sisenemise barjäärid on madalamad kui valge või rohelise biotehnoloogia puhul. Samas 

on viimase aja trendina näha, et nii valges kui rohelises biotehnoloogia valdkonnas on ettevõtteid 

hakanud juurde tekkima. Kokku kuulus punase biotehnoloogia kasvunišši 250 ettevõtet.  

3. Ressursside väärindamise kasvuala 

Ressursside väärindamise kasvuala on võrreldes teiste kasvualadega kõige mahukam. Eesti 

Arengufond on selles kasvualas kirjeldanud kolm kasvuvaldkonda: teadmistepõhine ehitus, 

materjalitehnoloogiad ja biotehnoloogiad. Need jaotuvad omakorda kasvuniššideks.  

Energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja ehitistes on ressursside väärindamise kasvuala 

teadmistepõhise ehituse valdkonna esimene kasvunišš. Eesti Arengufondi (2014c) raporti kohaselt 

kuulub sellesse nišši ehituse digitaliseerimine ja automatiseerimine, taastuvenergia lahendused 

(lokaalsed ja tsentraalsed taastuvenergia tootmis- ja salvestustehnoloogiad, tarbimise juhtimine ning 

soojuse ja elektri tõhus koostootmine, energiaülekande taristute arendamine) ning 

ehitusmaterjalide energiasisaldus.  

Uuringusse kaasatud valdkondlike ekspertide sõnul on kasvuniši nimetuse ja Eesti Arengufondi 

raportis toodud kirjelduse vahel suur vastuolu – kirjeldus ise ei sisalda energiatõhusust, millest on 

valdkonnas saanud põhiasi (mh alates 2020. aastast kehtima hakkav nõue ehitada vaid A-

energiaklassi ehk liginullenergiamaju), ning jääb mulje, et termin „energiatõhusus“ on nimetusse 

lisatud hiljem ja seetõttu peaks muutma kogu niši sisu. 

Peagi kehtima hakkav nõue ehitada vaid A-energiaklassi hooneid tekitas kasvuniši piiritlemisel 

valdkondlikes ekspertides erinevaid arvamusi. Ühelt poolt leidsid eksperdid, et tulenevalt nõudest on 

nagunii kõik ehitusettevõtted kohustatud arendama oma kompetentsi energiasäästlikemate 

ehitusmeetodite osas ja seetõttu tuleks kasvunišši ettevõtete sekka lugeda kõik ehitusettevõtted 

(EMTAKi koodide alusel). Teiselt poolt oldi seisukohal, et just kehtima hakkav nõue kitsendab nagunii 

ehitusfirmade arvu ja seetõttu ei peaks uuringus sellega arvestama. Samuti tekitas valdkondlikes 

ekspertides kahtlust EMTAKi koodi kasutamine kasvuniši piiritlemisel, kuna kasvuniši ettevõtete välja 

selgitamisel ei kasutatud nutika spetsialiseerumisega seotud EMTAKi koode. Põhjuseks on see, et 

Eesti ehitussektori äri- ja koostöömudeli (peatöövõtjad-alltöövõtjad) põhjal ei saa arvata, et kõik 

ehitusettevõtted tegelevad praegu kasvuniši kirjelduses toodud tegevustega. Seetõttu jäeti 

kokkuleppel tellijaga kasvuniši ettevõtete nimekirja koostamise tunnustest välja ehitussektori 

EMTAKi koodid. Kokku kuulus valitud tunnuste alusel kasvunišši 112 ettevõtet. 

Puidu väärindamine ehk puit ehituses on teine teadmistepõhise ehituse valdkonda kuuluv 

kasvunišš. Puidu väärindamise kasvunišis on Eesti Arengufond (2014c) valinud kitsama fookusena 

puitmajade ehitamise, mille alla kuulub kontseptuaalne liginullenergiamajade planeerimine, uute 

komposiitmaterjalide kasutuselevõtt, turundus ja tootemargi kujundus. Lisaks rõhutatakse 
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puitmajade ehitamises väljakujunenud Eesti mainet ja puitmajade ehitamise potentsiaali alanud 

sajandil.  

Koostöös valdkondlike ekspertide ja tellijaga otsustati kasvuniši piiritlemisel kaasata lisaks 

puitmajatootjatele ka kõik puitmaterjalide ja -toodete tootjad (puitakende ja -uste, saematerjali, 

puitlaastude, puitkiudplaatide, vineeri jne tootjaid), kuna valdkondliku eksperdi sõnul koosneb 

„puitmajatootjate lihtsustatud toimimismudel puitmajade koostamine erinevatest 

ehitusmaterjalidest ja komponentidest ning siinjuures on olulised nii insenertehnilised lahendused 

kui ka materjalide ja toodete valik“. Seetõttu kaasati kasvuniši esmasesse nimekirja puitmajade 

ehitamisega seotud erinevate tegevusaladega ettevõtted. Kokku kuulus kasvunišši 761 ettevõtet, 

millest enamik lisandus nimekirja seotud EMTAKi koodide alusel.  

Nano- ja pinnakattetehnoloogiad on materjalitehnoloogiate kasvuvaldkonna esimene kasvunišš. 

Eesti Arengufond (2014c) rõhutab ressursside väärindamise raportis, et Eesti riigile majanduslikult 

kõige perspektiivikam materjalitehnoloogia rakendusvaldkond on töötlev tööstus ning 

materjalitehnoloogiate arendamise fookusniššideks on valitud nanotehnoloogiate rakendamine 

uutes materjalides ja pinnakattetehnoloogiate rakendamine funktsionaalsete pindade 

valmistamiseks. Samuti tuuakse välja kasvuvaldkonna tihedat seotust teiste kasvualadega, eelkõige 

IKT ja biotehnoloogiatega, mistõttu uute materjalide ja tehnoloogiate kasutuselevõtt soodustab 

konkurentsieelise saamist muudes suure potentsiaaliga kasvuvaldkondades ja loob seega eeldused 

rahvusvaheliste majandussektorite tekkeks. 

Valdkondlike ekspertide sõnul kuuluvad nanotehnoloogia valdkonda kõik materjale tootvad 

ettevõtted, kuid ettevõtete valimisel on oluline, et nad mõtestaksid enda igapäevatöös 

nanostruktuuri tasemel töötamise aspekti, mis omakorda teeb aga ettevõtete valiku andmeallikate 

põhiselt keerulisemaks. Näiteks võiksid siia kasvunišši kuuluda ka puidutööstuse ettevõtted, mis 

tegutsevad mõnikord oluliselt keerulisemal nanoosakeste tasemel kui nii mõnigi 

materjalitehnoloogia ettevõte, kuid arvestades niši kirjeldust Eesti Arengufondi raportis, siis ei saa 

selliseid ettevõtteid antud kasvuniši ettevõtete sekka paigutada. Kokku kuulus kasvunišši 135 

ettevõtet.  

Maavarade väärindamine ehk põlevkivi keemiatööstuses on materjalitehnoloogiate 

kasvuvaldkonna teiseks kasvunišiks. Eesti Arengufondi (2014c) raporti kohaselt on põlevkivi 

kõrvalproduktide tootmisel keemiatööstuses suur potentsiaal tulenevalt tehnoloogia arengust ja 

Eesti pikaajalisest kogemusest põlevkivi kasutamisel. Põlevkivi keemiatööstuses kasvunišši kuuluvad 

põlevkivist toodetud õlist ja kõrvalproduktidest (uttegaas, tuhk) suurema lisandväärtusega toodete 

tootmine ning vastavate tehnoloogiate väljatöötamine ja arendamine.  

Valdkondlike ekspertide sõnul on Eestis väga vähe ettevõtteid, mis väärindavad põlevkivi muul viisil 

kui energia tootmine ja seetõttu ei laiendatud ettevõtete valikul ka piiritlemisulatust. Samuti ei 

kasutatud kasvuniši ettevõtete nimekirja koostamisel piiritlemise tunnusena valdkondlikku liitu või 

ühendust, kuna kasvuniši kitsuse tõttu puudub selline ühendus, kuhu kuuluksid ainult põlevkivi 

kõrvalproduktide tootmisega tegelevad ettevõtted. Uuringusse kaasatud valdkondlike ekspertide 

arvates ei kuulu Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu kõik liikmed kasvunišši ja seetõttu seda 

tunnusena ei arvestatud (Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu liikmete seast paigutus nišši vaid Eesti 

Energia AS ja Kunda Nordic Tsement AS, kuid seda muude tunnuste alusel). Kokku kuulus kasvunišši 

18 ettevõtet. 
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Toidutoorme väärindamine ehk tervist toetav toit on Eesti Arengufondi (2014c) ressursside 

väärindamise kasvuala biotehnoloogia kasvuvaldkonnas välja valitud kasvunišš. Kuigi Eesti 

Arengufondi (2014c) raporti kohaselt olid biotehnoloogia kasvuniššideks biotehnoloogia meditsiinis 

(biomeditsiin), biotöötlus/-tehas, bioinformaatika ja tervist toetav toit, siis on NSi valdkonna 

varasemate uuringute (Eesti Arengufondi NSi kvalitatiivne analüüs 2013; Eesti Arengufondi ja Eesti 

Rakendusuuringute Keskuse CentAR tehtud uuring 2016) tulemusena ainsa kasvunišina alles jäänud 

tervist toetav toit, sest teistes kõrge potentsiaaliga valdkondades puudub praegu Eestis kriitiline 

mass TA-asutusi ja ettevõtjaid.  

Eesti Arengufondi (2014c) kohaselt kuuluvad tervist toetava toidu kasvunišši kõik toidutarneahela 

tegevused, mis suurendavad sektori lisandväärtust ning lähtuvad hea kvaliteedi ja tervisliku toidu 

eesmärkidest. Lisaks kuuluvad nišši toiduainetööstuse rakendused, mille eesmärk on 

biotehnoloogiliste meetoditega säilitada ja tõsta toiduainete tervistavaid omadusi läbi kogu 

toidutoorme tarneahela ja töötleva tööstuse, hinnates kvaliteeti ja toiteväärtust ning kasutades 

selleks tõenduspõhiseid laborimeetodeid.  

Valdkondlike ekspertide sõnul on tervist toetava toidu valdkonna defineerimine ja ühtlasi sellega 

muust toiduainetööstusest eristamine tähendusetu, kuna toidutööstuse ettevõtetel on enamasti lai 

toodete nomenklatuur, mistõttu toodetakse väga mitmesuguseid kaupu, ning see toit, mis ühele 

inimesele on tervislik, võib teisele olla kahjulik ja vastupidi. Näiteks krooniliste haigustega inimestele 

on tarvis väga spetsiifilist toitu, mis teistele ei pruugi olla üldse kasulik. Lisaks on olemas mahetooted 

(ökomärgiga tooted), mahepõllumajanduslikke koostisosi sisaldavad tooted ja tooted, millele on 

antud juurde lisandväärtust (nt lisatud vitamiinid, probiootikumid, jmt), kuid ka nende puhul ei ole 

võimalik otseselt hinnata nende kasulikkust kõikidele inimestele. Seetõttu ei ole ka selles uuringus 

tõmmatud piiri tervist toetava toidu ja ülejäänud toiduainetööstuse vahele ning kasvuniši 

piiritlemisel on arvesse võetud kõik toiduainetööstuse ettevõtted, kuna puudub ühtne tervist 

toetava toidu definitsioon. Kokku kuulub kasvunišši 724 ettevõtet, millest enamik lisandus nimekirja 

valdkonnaga seotud EMTAKi koodi alusel. 
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2. Kasvualade ettevõtluse areng 

2.1 Kasvuniššide majandusnäitajate areng aastatel 2012 ja 2016 

OSAKAAL EESTI MAJANDUSEST 

Eelmises osas kirjeldatud kasvuniššide defineerimise ja piiritlemisel alusel oli kasvuniššide ettevõtete 

osakaal kõikidest Eesti ettevõtetest6 2012. aastal 3%, nelja aasta jooksul kasvas see ühe 

protsendipunkti võrra ehk 2016. aastal oli see 4%. Töötajate arv, kes töötavad kasvuniššide 

ettevõtetes, on 2016. aastal võrreldes nelja aasta taguse ajaga peaaegu kõigis niššides pisut 

kasvanud või jäänud samale tasemele. Vaid niššides põlevkivi keemiatööstuses (kuhu kuuluvad Eesti 

suurimad tööandjad) ning energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja ehitistes (mis defineeriti võrdlemisi 

laiana ning oluliselt ekspordidünaamikatest mõjutatuna) on töötajate arv vähenenud rohkem kui 

10% ning sellega seoses ka nendes niššides töötavate inimeste osakaal kõikide ettevõtete 

töötajatest. Kõige suurema osa kõikide Eesti ettevõtete töötajatest moodustasid 2016. aastal tervist 

toetava toidu (3,6%) ja puit ehituses (3,3%) niššide ettevõtete töötajad. Need on ka lisaks töötajate 

arvule ka ettevõtete arvu poolest kõige laiemalt defineeritud nišid.  

Võrreldes 2012. aastaga on kasvuniššide ettevõtete keskmine töötajate arv vähenenud, mis viitab 

sellele, et töötajate arvu kasv niššides tuleneb pigem uute ettevõtete sisenemisest kasvuniššidesse 

kui olemasolevate kasvust. Siiski on kasvuniššide ettevõtted töötajate keskmise arvu poolest samuti 

suuremad kui Eesti ettevõtted keskmiselt. Eesti ettevõtetes oli 2012. aastal keskmiselt 8 ja 2016. 

aastal 7 töötajat. Erand on nišš vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses, kus ettevõtetes oli 

keskmiselt sama palju töötajaid kui Eestis tervikuna. Kõige suurem oli 2016. aastal keskmine 

töötajate arv ettevõtte kohta järgmistes niššides: põlevkivi keemiatööstuses (689 töötajat) ning 

energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja ehitistes (134 töötajat). Väiksemad ettevõtted olid 2016. aastal 

punase biotehnoloogia (13 töötajat) ja puidu väärindamise (24 töötajat) niššides.  

                                                           
6 Kasvuniššide majandustulemuste tõlgendamisel tuleb arvestada ka üldise majanduskeskkonnaga. Aastatel 2012-2016 aeglustus Eestis 
majanduskasv. Kui 2012. aastal muutus SKP aheldatud väärtus 4,3%, siis 2013. aastal oli see sama näitaja 2%. 2016. aastal kasvas SKP 
aheldatud väärtus 3.5% (http://statistika.eestipank.ee/#/et/p/MAJANDUSKOOND/r/2053/1902). Aastad 2012-2016 olid keerulisemad ka 
Eesti ettevõtetele: kogukasum 2015. aastal vähenes võrreldes 2014. aastaga 8% ning 2016. aastal vähenes ettevõtete kogukasum 
võrreldes eelmise aastaga veel 10% (http://pub.stat.ee/px-web.2001/dialog/Saveshow.asp). Samal ajal aga oli töötajate poolt surve 
palgale: keskmine brutopalk kasvas aastatel 2012-2016 igal aastal 6-8% ning seega kasvasid ka ettevõtete tööjõukulud 
(https://www.stat.ee/stat-keskmine-brutokuupalk).   

 Kasvuniššidesse liigitatud ettevõtete müügitulu on suurem ja neil on rohkem töötajaid kui Eesti 
ettevõtetel keskmiselt.  

 Kasvuniššide ettevõtted loovad töötaja kohta rohkem lisandväärtust kui Eestis keskmiselt, 
lisaks on lisandväärtus töötaja kohta kasvanud niššides kiiremini kui Eestis keskmiselt.  

 Lisandväärtus on suurem neis ettevõtetes, mis on teinud koostööd TA-asutustega. 

http://statistika.eestipank.ee/#/et/p/MAJANDUSKOOND/r/2053/1902
http://pub.stat.ee/px-web.2001/dialog/Saveshow.asp
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Kasvuniššide ettevõtete keskmine müügitulu on peaaegu kõikides niššides suurem kui Eestis 

keskmiselt. Eesti ettevõtetes oli 2012. aastal keskmine müügitulu 0,9 ja 2016. aastal 0,8 miljonit 

eurot. Erand on nišš vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses, kus keskmine müügitulu oli 

vastavalt aastale 0,46 ja 0,5 miljonit eurot. Kõige suurem on müügitulu ettevõtte kohta järgmistes 

niššides: põlevkivi keemiatööstuses (2016. aastal 88,5 miljonit eurot) ja energia- ja ressursitõhusus 

(2016. aastal 20 miljonit eurot). Väiksem oli 2016. aastal keskmine müügitulu lisaks 

tarkvaraarenduse vahendite nišile ka punase biotehnoloogia (1,3 miljonit) ja e-tervise (2,8 miljonit) 

niššides. Kõige suurema osa kõikide Eesti ettevõtete müügitulust moodustasid 2016. aastal sarnaselt 

töötajate arvule tervist toetava toidu (3,7%) ja puit ehituses (3,4%) niššide müügitulu.  

Kasvuniššide ettevõtete ekspordi osakaal kõikide Eesti ettevõtete ekspordist on nelja aastaga 

kasvanud niššides andmeanalüüs ja infohaldus, tootmise automatiseerimine, robootika, 

sardsüsteemid (v.a Ericsson Eesti AS), vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses, e-tervis, punane 

biotehnoloogia, puit ehituses ja tervist toetava toit. Teistes niššides on ekspordi osakaal kogu Eesti 

ekspordist vähenenud. Kõige suurema osa kõikide Eesti ettevõtete ekspordist moodustasid 2016. 

aastal niššid tootmise automatiseerimine, robootika, sardsüsteemid koos Ericsson Eesti ASiga (9,5%) 

ja puit ehituses (6,2%)(Tabel 2). 

Tabel 2. Kasvuniššide ettevõtete töötajate, müügitulu ja ekspordi osakaal kogu Eesti ettevõtete töötajate 
arvust, summaarsest müügitulust ja ekspordist 2016. aastal, % 

Kasvunišš 
Töötajate osakaal 

(%) 
Müügitulu osakaal 

(%) 
Ekspordi osakaal  

(%) 

Andmeanalüüs ja infohaldus 1,2 1,2 1,2 

Infoturve ja küberkaitse 0,2 0,2 0,3 

Tootmise automatiseerimine, robootika, 
sardsüsteemid 

0,9 3,0 9,5 

Vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses 1,6 0,9 1,5 

E-tervis 0,4 0,2 0,4 

Punane biotehnoloogia 0,3 0,3 0,5 

Energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja ehitistes 2,4 3,0 1,8 

Puit ehituses 3,3 3,4 6,2 

Nano- ja pinnakattetehnoloogiad 2,0 1,9 4,3 

Põlevkivi keemiatööstuses 1,7 1,9 1,4 

Tervist toetav toit 3,6 3,7 3,3 

Allikas: Äriregister, autorite arvutused 

Lisandväärtus töötaja kohta on peaaegu kõikides niššides kasvanud rohkem kui Eesti ettevõtetes 

keskmiselt (võrreldes 2012. aastaga oli 2016. aastal keskmine lisandväärtus 8% suurem), ainus erand 

on nišš tootmise automatiseerimise, robootika, sardsüsteemid, kus lisandväärtus kasvas 6%. Samuti 

on kõikides niššides keskmine lisandväärtus töötaja kohta suurem kui Eesti ettevõtetes keskmiselt. 

Niššides tervist toetav toit ja puit ehituses loodav lisandväärtus on võrdlemisi sarnane Eesti 

keskmisele – neis niššides ületas loodav lisandväärtus 2016. aastal Eesti keskmist (24 628 eurot) 

vastavalt 8% ja 18% võrra. Põlevkivi keemiatööstuses ning energia ja ressursitõhusus ehitusel ja 

ehitistes niššides aga ületas loodav lisandväärtus Eesti keskmist vastavalt 196% ja 165% võrra (Joonis 

3). 
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 Kasvuniššidesse kuuluvate ettevõtete osakaal kogu Eesti ettevõtetest on kasvanud võrreldes 
2012. aastaga. 

 Enamikes kasvuniššides (v.a tootmise automatiseerimine, robootika, sardsüsteemid ja nano- ja 
pinnakattetehnoloogiad) on lisandväärtus töötaja kohta võrreldes 2012. aastaga kasvanud 
rohkem kui Eesti ettevõtetes keskmiselt. 

 Enamikes kasvuniššides (v.a puit ehituses ja tervist toetav toit) on keskmine lisandväärtus 
oluliselt suurem (2016. aastal vähemalt 48% suurem) Eesti keskmisest. 

 

 

Joonis 3. Kasvuniššide lisandväärtus töötaja kohta võrreldes Eesti ettevõtete keskmise lisandväärtusega 
töötaja kohta 2012. ja 2016. aastal, lisandväärtuse muutus, % 

Allikas: Äriregister, autorite arvutused 

Järgnevalt kirjeldatakse kasvuniššidesse valitud ettevõtete majandusnäitajaid (töötajate arv, 

müügitulu, ekspordi osakaal, lisandväärtus töötaja kohta) aastal 2016 võrreldes aastaga 2012. 

Ülejäänud näitajad, sh materiaalse ja immateriaalse põhivara maht ning materiaalse ning 

immateriaalse põhivara soetamine on esitatud lisas 11.  

ETTEVÕTETE JA TÖÖTAJATE ARV 

Kasvuniššidesse kuulus 2012. aastal kokku 1700 ettevõtet ning 2016. aastal 2409 ettevõtet (Joonis 

5), millel oli vähemalt üks töötaja ning aruandeperioodil oli tekkinud müügitulu. Kasvuniššide 

analüüsi kaasatud ettevõtete arv kasvas nelja aasta jooksul umbes 42%, kuid olenevalt nišist oli 

ettevõtete arvu kasv erinev. Siiski on oluline märkida, et 106 ettevõtet kuulus rohkem kui ühte 

kasvunišši ning seega on tegelik kasvuniššidesse kuuluvate ettevõtete arv pisut väiksem. Ettevõtete 
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arv kasvuniššides on erinev. See on seotud peamiselt ettevõtete välja selgitamiseks valitud 

tunnustega – nt ettevõtete arvu poolest suurematesse – vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses, 

puit ehituses ning tervist toetav toit – niššidesse valiti ekspertide ettepanekul ka Äriregistris nišiga 

seotud tegevusala märkinud (EMTAKi koodina) ettevõtted. 

 

Joonis 4. Kasvuniššidesse kuuluvate ettevõtete arv aastatel 2012 ja 2016 

Allikas: Äriregister, autorite arvutused 

Kasvuniššidesse lisandus aastatel 2013 kuni 2016 kokku 611 ettevõtet. Kõige enam lisandus 

ettevõtteid kasvunišši vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses (kokku 315 ehk 52% kõikidest 

lisandunud ettevõtetest), kuid selles kasvunišis oli 2016. aastal ka kokku 35% kõikidest kasvuniššide 

ettevõtetest. Samas tuleks neid ettevõtteid mõista kui potentsiaalseid teenusepakkujaid ja 

koostööpartnereid teiste sektorite ettevõtetele, mis võiksid nutikalt spetsialiseeruda läbi IKT 

lahenduste väljatöötamise.  

Nišis vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses moodustasid lisandunud ettevõtted 2016. aastal 

kõige suurema osa ehk 37% niši kõikidest ettevõtetest. Osakaalu järgi suuruselt järgmised olid 

andmeanalüüsi ja infohalduse ning infoturbe ja küberkaitse kasvunišid, kuhu aastatel 2013–2016 

lisandunud ettevõtted moodustasid 2016. aastal mõlemal juhul 33% niši kõikidest ettevõtetest. 

Uuritud aastate võrdluses on igasse kasvunišši lisandunud ettevõtete arv pigem vähenenud, see 

näitab, et kasvuniššidesse sisenemise atraktiivsus ei ole uuritud perioodil kasvanud. Nano- ja 

pinnakattetehnoloogiate ja põlevkivi keemiatööstuses kasvuniššidesse lisandus uuritud perioodil vaid 

vastavalt 2 ja 1 ettevõtet.  

Töötajate arvu poolest on kõige suuremad nišid puit ehituses (2016. aastal 13 250 töötajat) ning 

tervist toetav toit (2012. aastal 14 249 töötajat), mis on seotud suure ettevõtete arvuga neis niššides, 

vastavalt 542 ja 460 ettevõtet. Töötajate arvu alusel on kõige väiksem infoturbe ja küberkaitse nišš, 

kuhu kuulus 2016. aastal 23 ettevõtet ja kus töötas kokku 868 töötajat. Enim on kasvanud IKT 

valdkonna niššidesse kuuluvate ettevõtete töötajate arvud: tootmise automatiseerimise, robootika 
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ja sardsüsteemid (14%), andmeanalüüs ja infohaldus (24%) ning vahendid ja metoodikad 

tarkvaraarenduses (63%). Kuivõrd andmeanalüüsi ja infohalduse nišis kasvas ettevõtete arv 61% ning 

nišis vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses 79%, siis võib eeldada, et töötajate arvu kasv 

tulenes pigem lisandunud ettevõtetest kui olemasolevate ettevõtete laienemisest. Töötajate arv on 

märkimisväärselt vähenenud niššides energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja ehitistes (-15%) ning 

põlevkivi keemiatööstuses (-24%). Neis niššides on töötajate arvu vähenemine seotud üksikute 

suurte ettevõtete töötajate arvu vähenemisega (näiteks vähenes Eesti Energia töötajate arv sel 

perioodil 21%), mis mõjutavad oluliselt kogu niši tulemusi, kuna ettevõtete arv on neis niššides 

pigem väike. 

Kasvuniššide ettevõtete töötajad moodustasid 2016. aastal kõikide Eesti ettevõtete töötajatest 

sõltuvalt nišist 0,2% (infoturve ja küberkaitse) kuni 3,6% (tervist toetav toit).  

 

Joonis 5. Kasvuniššide ettevõtete ja töötajate arv 2016. aastal 

Allikas: Äriregister, autorite arvutused 

Märkused: halliga on tähistatud nišid, kus töötajate arvus suurt muutust ei toimunud (muutus on väiksem kui 10%), 
punasega on tähistatud nišid, kus töötajate arv vähenes ning rohelisega nišid, kus töötajate arv võrreldes 2012. aastaga 
kasvas.  

1 – andmeanalüüs ja infohaldus, 2 – infoturve ja küberkaitse, 3 – tootmise automatiseerimine, robootika, sardsüsteemid, 4 
– vahendid ja metoodikad tarkvaraareduses, 5 – e-tervis, 6 – punane biotehnoloogia, 7 – energia ja ressursitõhusus ehitusel 
ja ehitistes, 8 – puit ehituses, 9 – nano- ja pinnakattetehnoloogiad, 10 – põlevkivi keemiatööstuses, 11 – tervist toetav toit. 

Aastal 2016 mingis vormis TA-asutustega koostööd teinud ettevõtete osakaal erineb nišiti 

märgatavalt (joonis 6). Kui tarkvaraarenduse vahendite nišis tegi 2016. aastal TA-asutustega 

koostööd 3,3% ettevõtetest, siis tootmise automatiseerimise nišis 76,7%. Enamikes niššides (välja 

arvatud infoturve ja küberkaitse ning tootmise automatiseerimine, robootika, sardsüsteemid) on TA-

asutustega koostööd teinud ettevõtete töötajate osakaal kogu niši töötajatest märksa suurem kui 

ettevõtete osakaal kogu nišist, mis lubab eeldada, et koostööd TA-asutustega teevad pigem suurema 

töötajate arvuga ettevõtted. Sarnast tendentsi näitavad ka Statistikaameti andmed, mille järgi 
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 Ettevõtete ja töötajate arvu poolest on kasvanud kõige rohkem IKT valdkonna kasvunišid. 
Teistes valdkondades on töötajate arv jäänud samale tasemele või pisut vähenenud. 

 TA-asutustega koostöö tegemisega potentsiaal on siiani olnud suurem pigem suurema 
töötajate arvuga ettevõtetel. 

kulutasid 2016. aastal ettevõtlussektoris (ettevõttevälised kulutused) enim teadus- ja 

arendustegevusele 250 ja enama töötajaga ettevõtted ning 20–49 töötajaga ettevõtted7. 

 

Joonis 6. TA-asutustega koostööd teinud ettevõtete osakaal kogu niši ettevõtetest ning ettevõtete töötajate 
osakaal kogu nišist 2016, % 

Allikas: Äriregister, autorite arvutused 

 

 

 

 

 

  

                                                           
7 TD029: kulutused teadus- ja arendustegevusele ettevõtlussektoris [http://pub.stat.ee/px-web.2001/dialog/Saveshow.asp] 
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MÜÜGITULU 

Kasvuniššide ettevõtete summaarne müügitulu erineb nišiti märkimisväärselt, kuna nišid on väga 

erineva suurusega. Kõige suuremate müügituludega nišid olid tervist toetav toit (2016. aastal 1366 

miljonit eurot) ning puit ehituses (2016. aastal 1610 miljonit eurot), mis on ka ettevõtete arvu 

poolest kõige suuremad nišid (Joonis 7). Mitmetesse niššidesse kuuluvad mõned väga suured 

ettevõtted, mis mõjutavad oluliselt kogu niši tulemusi. Üsna suur oli summaarne müügitulu nišides 

tootmise automatiseerimise, robootika ja sardsüsteemid (1430 miljonit eurot) ning energia- ja 

ressursitõhusus ehitusel ja ehitustes (1420 miljonit eurot), mis ettevõtete arvu poolest pole väga 

suured (vastavalt 43 ja 71 ettevõtet) nišid, kuid mille tulemusi mõjutavad suurettevõtted (vastavalt 

Ericsson Eesti AS ning Eesti Energia AS). Loogiliselt on ka väiksemates niššides ettevõtete summaarne 

müügitulu väiksem: punase biotehnoloogia nišis 134 miljonit eurot, e-tervise nišis 107 miljonit eurot 

ning infoturbe ja küberkaitse nišis 88 miljonit eurot. 

Niši vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses summaarne müügitulu kasvas võrreldes 2012. 

aastaga 98%, mis tuleneb tõenäoliselt ettevõtete arvu kasvust selles nišis. Niši puit ehituses 

müügitulu kasvas samal perioodil 49%. Sellesse nišši lisandus nelja aastaga samuti uusi ettevõtteid, 

kuid arvestades, et keskmine müügitulu ettevõtte kohta kasvas selles nišis vaid 20% võrra, siis võib 

eeldada, et müügitulu kasv tuleneb olemasolevate ettevõtete arengust. Põlevkivi keemiatööstuses 

ning nano- ja pinnakattetehnoloogiate niššides on müügitulu nelja aasta jooksul vähenenud. Selle 

põhjuseks võib olla suuremate ettevõtete müügitulu vähenemine (näiteks Eesti Energia AS 

müügitulude vähenemine maavarade väärindamise nišis) ning Eesti Energia Õlitööstus ASi ja 

Estonian Cell ASi väljajätmine nano- ja pinnakattetehnoloogiate niši arvutustest8. 

 

Joonis 7. Kasvuniššide ettevõtete summaarnemüügitulu (2016, miljon eurot) ja ettevõtete arv 

Allikas: Äriregister, autorite arvutused 

                                                           

8 Eesti Energia Õlitööstus AS kustutati registrist 10.01.2017 ning Estonian Cell ASi kohta polnud 2016. aastal märgitud töötajate arvu, 
mistõttu jäi see ettevõte analüüsist välja.  
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Märkused: halliga on tähistatud nišid, kus müügitulus suurt muutust ei toimunud (muutus on väiksem kui 10%), punasega 
on tähistatud nišid, kus müügitulu vähenes ning rohelisega nišid, kus müügitulu võrreldes 2012. aastaga kasva .  

1 – andmeanalüüs ja infohaldus, 2 – infoturve ja küberkaitse, 3 – tootmise automatiseerimine, robootika, sardsüsteemid, 4 
– vahendid ja metoodikad tarkvaraareduses, 5 – e-tervis, 6 – punane biotehnoloogia, 7 – energia ja ressursitõhusus ehitusel 
ja ehitistes, 8 – puit ehituses, 9 – nano- ja pinnakattetehnoloogiad, 10 – põlevkivi keemiatööstuses, 11 – tervist toetav toit. 

Järgnevalt jooniselt (Joonis 8) on näha, et mõnes kasvunišis võib TA-asutustega koostöö tegemine 

olla positiivselt seotud müügitulu suurusega9. Nano- ja pinnakattetehnoloogiate nišis on TA-

asutustega koostööd teinud ettevõtete osakaal üle 70% ning samal ajal on ka niši kogu müügitulu 

üsna suur. Vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses kasvunišis on TA-asutustega koostööd teinud 

ettevõtete osakaal kogu niši ettevõtetest väike (umbes 3%) ning samal ajal on ka ettevõtete 

summaarne müügitulu väiksem kui enamikes teistes kasvuniššides. Kasvuniššidesse kuuluvate 

ettevõtete müügitulu osakaal kõikide Eesti ettevõtete müügitulust oli 2016. aastal 0,2% (infoturve ja 

küberkaitse) kuni 3,7% (tervist toetav toit).  

 

Joonis 8. Kasvuniššide summaarne müügitulu 2016. aastal (miljon eurot) ja TA asutustega koostööd teinud 
ettevõtete osakaal, % 

Allikas: Äriregister, autorite arvutused 

Märkused: halliga on tähistatud nišid, kus müügitulus suurt muutust ei toimunud (muutus on väiksem kui 10%), punasega 
on tähistatud nišid, kus müügitulu vähenes ning rohelisega nišid, kus müügitulu võrreldes 2012. aastaga kasva .  

1 – andmeanalüüs ja infohaldus, 2 – infoturve ja küberkaitse, 3 – tootmise automatiseerimine, robootika, sardsüsteemid, 4 
– vahendid ja metoodikad tarkvaraareduses, 5 – e-tervis, 6 – punane biotehnoloogia, 7 – energia ja ressursitõhusus ehitusel 
ja ehitistes, 8 – puit ehituses, 9 – nano- ja pinnakattetehnoloogiad, 10 – põlevkivi keemiatööstuses, 11 – tervist toetav toit. 

 

 

 

                                                           
9 Andmete põhjal ei saa välja tuua põhjuslikku seost TA-asutustega koostöö tegemise ja müügitulu suuruse vahel. See tähendab, et on küll 
näha positiivset seost müügitulu ja TA-astustega koostöö tegemise vahel, kuid pole võimalik öelda, kas müügitulu on suurem, kuna 
ettevõtted on teinud koostööd TA- asutustega või teevad koostööd pigem suurema müügituluga ettevõtted. 
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 Müügitulu summaarne kasv oli kõige suurem IKT kasvuala kasvuniššides: andmeanalüüs ja 
infohaldus, infoturve ja küberkaitse, vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses.  

 Mitmes nišis (põlevkivi keemiatööstuses, nano- ja pinnakattetehnoloogiad) on müügitulu 
vähenemine seotud üksikute suurte ettevõtete tulemustega, mis mõjutavad oluliselt kogu niši 
tulemusi. 

EKSPORT 

Kasvuniššide ettevõtete ekspordimahud on nišiti väga erinevad. Kõige suurema ekspordimahuga 

paistab silma tootmise automatiseerimise, robootika, sardsüsteemide kasvunišš (1330 miljonit 

eurot), kuid oluline on märkida, et peaaegu kogu niši ekspordimahu moodustab Ericsson Eesti ASi 

eksport. Kuna Ericsson Eesti ekspordimaht vähenes nelja aastaga, siis vähenes ka kogu niši 

ekspordimaht. Kui aga vaadata seda niši ilma Ericsson Eestita (kogu ekspordimaht oli 2016. aastal 

147 miljonit eurot), on ekspordimahud hoopis kolmandiku võrra kasvanud. Sarnaselt tootmise 

automatiseerimise nišiga on ka energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja ehitustes (ekspordimaht 2016. 

aastal oli 252 miljonit eurot) ning põlevkivi keemiatööstuses (183 miljonit eurot) niššide 

ekspordimahtude vähenemine seotud ühe suure ettevõtte (Eesti Energia AS) ekspordimahtude 

vähenemisega. Üldiselt on näha, et ekspordi absoluutmahud on suuremad niššides, mis olid 2016. 

aastal ka ettevõtete ja töötajate arvu poolest suuremad (joonis 9). 

Joonis 9. Kasvuniššide ettevõtete eksport (2012 ja 2016, miljon eurot) ja eksportivate ettevõtete osakaal kogu 

nišist (2016, %) 

Allikas: Äriregister, autorite arvutused 

Märkus: punane nool näitab eksportivate ettevõtete osakaalu vähenemist ja roheline nool näitab eksportivate ettevõtete 
osakaalu suurenemist kogu niši ettevõtetest  
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Suhteliselt on kõige rohkem kasvanud infoturbe ja küberkaitse niši eksport (169%), kuid arvestades, 

et tegemist on väga väikese nišiga nii ettevõtete arvu kui ka müügitulu poolest, jääb niši 

ekspordimaht võrreldes teiste niššidega tagasihoidlikuks (Joonis 10). Märkimisväärselt on kasvanud 

eksport järgmistes niššides: vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses (98%), puit ehituses (52%) 

ning tervist toetav toit (29%). Samal ajal on aga eksportivate ettevõtete osakaal kogu niši 

ettevõtetest rohkem kui pooltes niššides vähenenud, mis viitab tõenäoliselt sellele, et ekspordimahu 

kasv tuleneb pigem olemasolevate ettevõtete ekspordimahu kasvust kui juurde lisandunud 

ettevõtete ekspordist. Seda järeldust toetab ka tulemus, et lisandunud ettevõtete müügitulust 

moodustab eksport väiksema osa kui nišis tervikuna. Sellest võib järeldada, et lisandunud ettevõtted 

on vähemalt esialgu suunanud oma tegevuse pigem koduturule. Kasvuniššide ettevõtete ekspordi 

osakaal kõikide Eesti ettevõtete ekspordist varieerus 2016. aastal vahemikus 0,07% (infoturve ja 

küberkaitse) kuni 9,5% (tootmise automatiseerimine, robootika, sardsüsteemid). 

 

Joonis 10. 2016. aasta kasvuniššide ettevõtete eksport (miljon eurot); ekspordi osakaal kogu müügitulust, %; 

TA-asutustega koostööd teinud ettevõtete osakaal kogu nišist, % 

Allikas: Äriregister, autorite arvutused 

Märkused: mulli suurus näitab ekspordimahu suurust; 1 – andmeanalüüs ja infohaldus, 2 – infoturve ja küberkaitse, 3 – 
tootmise automatiseerimine, robootika, sardsüsteemid, 4 – vahendid ja metoodikad tarkvaraareduses, 5 – e-tervis, 6 – 
punane biotehnoloogia, 7 – energia ja ressursitõhusus ehitusel ja ehitistes, 8 – puit ehituses, 9 – nano- ja 
pinnakattetehnoloogiad, 10 – põlevkivi keemiatööstuses, 11 – tervist toetav toit, 12 – tootmise automatiseerimine (v.a 
Ericsson Eesti AS). 
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Vaadeldes koos TA-asutustega koostööd teinud ettevõtete osakaalu kogu niši ettevõtetest ja 

ekspordi osakaalu ettevõtte müügitulust on näha (joonis 11), et üldiselt on TA-asutustega koostööl ja 

ekspordi osakaalu vahel positiivne seos10. Erandiks on vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses ja 

puit ehituses nišid, kus ekspordi osa müügitulust on üle 40%, kuid TA-asutustega koostööd teinud 

ettevõtete osakaal on võrdlemisi tagasihoidlik. Vastupidine on olukord energia- ja ressursitõhusus 

ehitusel ja ehitistes ning põlevkivi keemiatööstuses niššides, kus hoolimata koostööst TA-asutustega, 

on ekspordi osakaal müügitulust tagasihoidlik. Siinkohal aga tuleb arvestada neis kahes nišis olevate 

suurte ettevõtetega (nt Eesti Energia AS), mis panustavad küll oluliselt niši kogumüügitulusse, kuid 

mille ekspordi osakaal müügitulust on võrdlemisi tagasihoidlik (2016. aastal 14,7%) ning seega on ka 

nišis keskmiselt ekspordi osakaal müügitulust väiksem.  

                                                           
10 Andmete põhjal ei saa tuua välja põhjuslikke seoseid TA-asutusega koostöö tegemise ja ekspordi osakaalu müügitulust vahel. See 
täendab, et TA-asutustega koostöö tegemine ning ekspordi osakaal müügitulust on küll positiivselt seotud, kuid ei ole võimalik öelda, kas 
ekspordi osakaal müügitulust on suurem, kuna ettevõtted teevad koostööd TA-asutustega või teevad TA-astustega koostööd ettevõtted, 
mis on suurema ekspordipotentsiaaliga. 
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Joonis 11. 2016. aasta kasvuniššide ettevõtete eksport (miljon eurot); ekspordi osakaal kogu müügitulust, %; 
TA-asutustega koostööd teinud ettevõtete osakaal kogu nišist, % 

Allikas: Äriregister, autorite arvutused 

Märkused: mulli suurus näitab ekspordimahu suurust; 1 – andmeanalüüs ja infohaldus, 2- infoturve ja küberkaitse, 3 – 
tootmise automatiseerimine, robootika, sardsüsteemid, 4 – vahendid ja metoodikad tarkvaraareduses, 5 – e-tervis, 6 – 
punane biotehnoloogia, 7 – energia ja ressursitõhusus ehitusel ja ehitistes, 8 – puit ehituses, 9 – nano- ja 
pinnakattetehnoloogiad, 10 – põlevkivi keemiatööstuses, 11 – tervist toetav toit, 12 – tootmise autmatiseerimine (v.a 
Ericsson Eesti AS). 
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 Enamikes kasvuniššides on ekspordimaht võrreldes 2012. aastaga kasvanud, kuid umbes 
pooltes niššides on eksportivate ettevõtete osakaal kogu kasvuniši ettevõtetest vähenenud. 

 Üldiselt on TA-asutustega koostöö tegemine ning ekspordi osakaal müügitulust omavahel 
positiivselt seotud. 

Kasvuniššide ettevõtete ekspordi sihtriikide väljatoomisel on oluline arvestada sellega, et 

ekspordiandmed on sarnaselt kõikidele teistele näitajatele pärit ettevõtete majandusaasta 

aruannetest, mis tähendab, et müügitulu jaotus sihtriikide kaupa on välja toodud nii detailselt nagu 

ettevõtted on majandusaasta aruannetes andmed esitanud. See tähendab, et paljud ettevõtted on 

sihtriikide määramisel kasutanud jaotusi „muud riigid“; „müük väljaspool Euroopa Liidu riike, muud“ 

ning „müük Euroopa Liidu riikidele, muud“. Siiski on võimalik välja tuua, et üldiselt olid levinumateks 

sihtriikideks 2016. aastal lähiriigid: Soome (tervist toetava toit, nano- ja pinnakattetehnoloogiad, 

tootmise automatiseerimine, robootika, sardsüsteemid) ja Läti (energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja 

ehitustes, põlevkivi keemiatööstuses). Eksport oli sage ka teistesse Euroopa riikidesse: Suurbritannia 

(punane biotehnoloogia), müük Euroopa Liidu riikidele kokku (puit ehituses). Kahe niši ettevõtted 

(infoturve ja küberkaitse ning e-tervis) olid kõige sagedamini märkinud ekspordi sihtriigiks vaid 

“muud riigid”. Kahes IKT valdkonna nišis (andmeanalüüs ja infohaldus ning vahendid ja metoodikad 

tarkvaraarenduses) oli kõige sagedasem ekspordi sihtriik Ameerika Ühendriigid.  

 

LISANDVÄÄRTUS  

Järgnevalt on vaatluse all lisandväärtus töötaja kohta kasvualade kaupa. IKT kasvualas on kõikides 

niššides lisandväärtus töötaja kohta suurem kui Eestis keskmiselt (Joonis 12). Samuti on 

lisandväärtus peaaegu kõikides IKT valdkonna niššides kasvanud nelja aastaga rohkem kui Eestis 

tervikuna (8%), erandiks on vaid tootmise automatiseerimise nišš, kus lisandväärtus kasvas 6%. TA-

asutustega koostööd teinud ettevõtetel oli kõikides niššides loodud lisandväärtus töötaja kohta 

suurem kui niššides keskmiselt. IKT niššides oli loodud lisandväärtus suurem niši keskmisest neid 

ettevõtetes, mis tegelesid ekspordiga. 
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Joonis 12. Lisandväärtus töötaja kohta IKT niššides (2012 ja 2016, euro) 

Allikas: Äriregister, autorite arvutused 

Tervisetehnoloogiate valdkonnas on kõikides niššides lisandväärtus töötaja kohta suurem kui Eestis 

keskmiselt (joonis 13). Lisandväärtus on mõlemas tervisetehnoloogiate nišis kasvanud rohkem kui 

Eestis tervikuna. E-tervise nišis kasvas ettevõtete poolt loodav lisandväärtus töötaja kohta 52% ning 

punase biotehnoloogia nišis 38%. TA-asutustega koostööd teinud ettevõtetel oli mõlemas nišis 

loodud lisandväärtus töötaja kohta suurem kui niššides keskmiselt. Tervisetehnoloogiate niššides oli 

lisandväärtus töötaja kohta oli suurem kui nišis tervikuna ka neis ettevõtetes, mis tegelevad kaupade 

või teenuste eksportimisega. 

 

Joonis 13. Lisandväärtus töötaja kohta tervisetehnoloogiate niššides 2012 ja 2016, euro 

Allikas: Äriregister, autorite arvutused 
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Ressursside väärindamise valdkonnas on ettevõtete poolt loodud lisandväärtus töötaja kohta nišiti 

väga erinev (joonis 14). Kõikides niššides on küll lisandväärtus suurem Eesti keskmisest, kuid niššides 

puit ehituses ja tervist toetava toit nišis on vahe Eesti keskmisega üsna väike. Kuna tegemist on kahe 

kõige laiemalt defineeritud nišiga, siis tuleks neid vaadata siiski laiemate väärtusahelatena, mille sees 

võib ettevõtete ja tegevuste lisandväärtus oluliselt kõikuda. TA-asutustega koostööd teinud 

ettevõtetel oli kõikides niššides loodud lisandväärtus töötaja kohta suurem kui niššides keskmiselt. 

Eksportivates ettevõtetes loodi võrreldes niši keskmisega suuremat lisandväärtust töötaja kohta. 

Peaaegu kõikides niššides on lisandväärtus töötaja kohta kasvanud, erandiks on vaid nano- ja 

pinnakattetehnoloogiate nišš, kus loodud lisandväärtus töötaja kohta on vähenenud. See võib olla 

tingitud kõrge lisandväärtusega ettevõtete mittekaasamisest analüüsi (näiteks Eesti Energia 

Õlitööstuse AS oli eraldi ettevõttena registrist kustutatud ning Estonian Cell ASi kohta puudus 

töötajate arv 2016. aasta kohta, mistõttu jäi see ettevõte analüüsist välja).  

Joonis 14. Lisandväärtus töötaja kohta ressurssides väärindamise valdkonna kasvuniššides (2012 ja 2016, euro) 

Allikas: Äriregister, autorite arvutused 
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 Lisandväärtus töötaja kohta on kõikides kasvuniššides suurem Eesti keskmisest ning võrreldes 
2012. aastaga on lisandväärtus kasvuniššides kasvanud (v.a nišis nano- ja 
pinnakattetehnoloogiad). 

 Üldiselt on lisandväärtus töötaja kohta suurem TA-asutustega koostööd teinud ning eksportivates 
ettevõtetes. 

 

Joonis 15. Lisandväärtus töötaja kohta eurodes, müügitulu (miljon eurot), ekspordi osakaal müügitulust (2016, 
%) 

Allikas: Äriregister, autorite arvutused 

Märkused: mulli suurus näitab müügitulu suurust: 1 – andmeanalüüs ja infohaldus, 2 – infoturve ja küberkaitse, 3 – 
tootmise automatiseerimine, robootika, sardsüsteemid, 4 – vahendid ja metoodikad tarkvaraareduses, 5 – e-tervis, 6 – 
punane biotehnoloogia, 7 – energia ja ressursitõhusus ehitusel ja ehitistes, 8 – puit ehituses, 9 – nano- ja 
pinnakattetehnoloogiad, 10 – põlevkivi keemiatööstuses, 11 – tervist toetav toit. 

Võttes lisandväärtuse töötaja kohta kõikides niššides kokku, võib esialgu tunduda, et esineb 

negatiivne seos ekspordi osakaalul müügitulust ning lisandväärtusel töötaja kohta vahel. Siinkohal on 

oluline märkida, et ekspordi osakaal müügitulust on väike niššides energia- ja ressursitõhusus 

ehituses ja ehitustes ning põlevkivi keemiatööstuses, kus tulemusi mõjutavad suured ettevõtted.  

KASVUNIŠŠIDE MAJANDUSLIKU ARENGU KOKKUVÕTE 

 Andmeanalüüsi ja infohalduse nišis on nelja aasta jooksul kasvanud oluliselt nii ettevõtete 

kui töötajate arv. Kolmandiku võrra on kasvanud ka müügitulu. Kuna ekspordimaht on 

kasvanud 6%, siis järelikult on müük olnud suunatud pigem koduturule. Niši ettevõtete 

poolt loodud lisandväärtus töötaja kohta on kasvanud rohkem (18%) kui Eesti ettevõtetes 

keskmiselt (8%). 

 Infoturbe ja küberkaitse niši ettevõtetes töötavate inimeste arv jäi nelja aasta jooksul 

enam-vähem samale tasemele (suurenes 3%). Müügitulu ja ekspordimahud aga kasvasid 

nelja aasta jooksul umbes kolmandiku võrra. Niši ettevõtete poolt loodud lisandväärtus 

töötaja kohta on kasvanud oluliselt rohkem (66%) kui Eesti ettevõtete keskmiselt. 
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Uuringus kasutatud metoodika alusel ei ole põhjust väljapakutud kasvuniššidest ühtegi nišši 
välja arvata. Samas ei vaadelnud antud uuring kasvuniššidest väljajäänud valdkondade, sektorite 
sisemisi dünaamikaid. Ehk ei saa välistada, et tuleks kaaluda teiste kasvuniššide lisamist nutika 
spetsialiseerumise nimekirja – kuid selline analüüs vajaks teistsuguse ülesandepüstitusega 
uuringut ja analüüsi. 

 Tootmise automatiseerimise, robootika, sardsüsteemide niši ettevõtete arv kasvas kahe 

ettevõtte võrra, töötajate arv aga kasvas 14%. Niši müügitulu jäi enam-vähem samale 

tasemele (vähenes 3%) ning ekspordimaht vähenes 6%. Niši ettevõtete poolt loodud 

lisandväärtus töötaja kohta on kasvanud vähem (6%) kui Eesti ettevõtetes keskmiselt. 

 Vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses niši ettevõtete ja töötajate arv on kasvanud 

võrreldes teiste niššidega kõige rohkem (vastavalt 80% ja 63%). Niši müügitulu on nelja 

aastaga peaaegu kahekordistunud ja ekspordimaht on kasvanud 35%. Niši ettevõtete poolt 

loodud lisandväärtus töötaja kohta on kasvanud rohkem (27%) kui Eesti ettevõtetes 

keskmiselt. 

 E-tervise niši ettevõtete arv on kasvanud umbes kolmandiku võrra, kuid töötajate arv on 

jäänud samal tasemele. Niši müügitulu ning ekspordimaht on nelja aastaga samuti kasvanud 

(vastavalt 27% ja 35%). Niši ettevõtete poolt loodud lisandväärtus töötaja kohta on 

kasvanud oluliselt rohkem (52%) kui Eesti ettevõtetes keskmiselt.  

 Punase biotehnoloogia niši töötajate arv on nelja aasta jooksul jäänud enam-vähem samale 

tasemele (vähenes 2%). Niši müügitulu on kasvanud vähem kui teiste niššide müügitulu 

(9%). Ekspordimaht kasvas nišis aga 27%. Niši ettevõtete poolt loodud lisandväärtus töötaja 

kohta on kasvanud oluliselt rohkem (38%) kui Eesti ettevõtetes keskmiselt.  

 Energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja ehitistes nišis kasvas ettevõtete arv 27% võrra, kuid 

töötajate arv vähenes 15%. Niši müügitulu jäi enam-vähem samale tasemele (kasvas 5%), 

kuid ekspordimaht vähenes 8%. Niši ettevõtete poolt loodud lisandväärtus töötaja kohta on 

kasvanud rohkem (20%) kui Eesti ettevõtetes keskmiselt. 

 Puit ehituses nišis on nii ettevõtete kui ka töötajate arv nelja aastaga märkimisväärselt 

kasvanud (vastavalt 26% ja 22%). Niši müügitulu on kasvanud ligi poole võrra ning 

ekspordimaht umbes veerandi võrra. Niši ettevõtete poolt loodud lisandväärtus töötaja 

kohta on kasvanud rohkem (22%) kui Eesti ettevõtetes keskmiselt. 

 Nano- ja pinnakattetehnoloogiate niši ettevõtete ja töötajate arv on jäänud enam-vähem 

samale tasemele. Niši müügitulu ning ekspordimaht on vähenenud nelja aastaga vastavat 

23% ja 19%. Niši ettevõtete poolt loodud lisandväärtus töötaja kohta on nelja aastaga 

vähenenud, kuid see on siiski suurem kui Eesti ettevõtetes keskmiselt. 

 Põlevkivi keemiatööstuses nišis on nelja aasta jooksul lisandunud üks ettevõte, niši 

töötajate arv on vähenenud 24%. Niši müügitulu on vähenenud 18% ja ekspordimaht on 

vähenenud ligi poole võrra. Niši ettevõtete poolt loodud lisandväärtus töötaja kohta on 

kasvanud rohkem (25%) kui Eesti ettevõtetes keskmiselt. 

 Tervist toetava toidu nišis kasvas ettevõtete arv 32% võrra, töötajate arv kasvas vaid 8%. 

Niši müügitulu jäi enam-vähem samale tasemele (kasvas 3%), kuid ekspordimaht kasvas 

29%. Niši ettevõtete poolt loodud lisandväärtus töötaja kohta on kasvanud rohkem (14%) 

kui Eesti ettevõtetes keskmiselt. 
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 Eduka koostöö saavutamine ettevõtete ja TA-asutuste vahel on erinevatel põhjustel keeruline, 
eriti problemaatiline on see tootearenduses. 

 Ettevõtted peavad teadus- ja arendustegevust tihti väga riskantseks, sest selleks võib olla vaja 
palju ressursse, aga raske on prognoosida, kas jõutakse tulemuseni, millel on piisavalt suur 
mõju müügitulu ja kasumlikkuse kasvule. 

 Ettevõtjate hinnangul on ülikoolide ja teiste teadusasutuste arusaam ärilistest vajadustest ja 
turunõudlusest tagasihoidlik. 

2.2 Kasvuvaldkondade TA-alased koostöövõrgustikud 

2.2.1 TA-alane koostöö kasvuvaldkondades 

Kasvuvaldkondade TA-alase koostöö olemuse väljaselgitamiseks kasutati uuringus peamiselt 

fookusrühmaintervjuusid. Alljärgnev on süntees nelja nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkonna 

fookusrühma arutelude tulemustest. Süntees põhineb ennekõike fookusrühmades osalenud 

ekspertide (nimekirjad lisas 2) tähelepanekute üldistusel. Uuringumeeskonna tehtud järeldused ja 

soovitused on tekstis selgelt eristatud vastavate viidetega. 

Ettevõtete esindajad on endiselt pigem kahtleval seisukohal ettevõtete ja TA-asutuste 

koostöövõimaluste ja potentsiaali osas – probleeme nähakse nii koostöö sisu leidmises (TA 

spetsialiseerumiste ja ootuste vähene kattuvus), kokkuleppimises (ajahorisontide erinevused) kui ka 

riiklikus lähenemises koostöö edendamisele (suunatus TA elluviimisele ülikoolides, kus ei pruugi olla 

vajaliku arendustegevuse ja tootearenduse spetsialiseerumist). Samamoodi on väljakutseks ka 

ettevõtete endi suhtumise muutmine – arvatakse, et enamik ettevõtetest ei taha endiselt rutiinist 

välja tulla ehk eelistus on minna edasi vanaviisi.  

Kui rakendusuuringute läbiviimiseks võivad ülikoolid – õigemini üksikud teadusgrupid – veel sobida 

ettevõtetele partneriks, siis tootearenduse osas ei nähta koostöös potentsiaali. Lisaks on eraldi 

teemaks Eesti ettevõtete koostöö välisülikoolidega, mis nutika spetsialiseerumise ja TA ning 

innovatsioonipoliitika tervikvaates on jäänud tagaplaanile. Praegune koostöö Eesti ülikoolidega ei 

suudaks adresseerida müügi, turunduse ja välisturgudele sisenemise küsimusi, kus nähakse palju 

puudujääke. Kuna ettevõtjate hinnangul ei ole teadus- ja arendusasutustel piisavalt müügi, 

turunduse ja teistele turgudele sisenemise kompetentse, on ülikoolide TA fookus pigem 

tootepõhine, mis ei hooma laiemat sotsiaalmajanduslikku konteksti, kuhu toote või tehnoloogiaga 

sisenetaks. Seetõttu on ülikooli kui koostööpartneri asemel paremini toiminud koostööprojektid, 

kuhu on kaasatud üliõpilased või konkreetsed teadlased ja uurimisrühmad, kellega koostöö kipub 

olema mitteformaalsem ja esineb vähem bürokraatlikke nüansse lepingulistesse suhetesse 

astumisel.  

Sellest johtuvalt ei pruugi erinevate meetmete kaudu koostööle n-ö ‘sundimine’ anda tulemust 

olukorras, kus meetmed on suunatud ennekõike väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE-

dele), kuid tehnoloogilise ja seega potentsiaalselt ülikoolide ja ettevõtete koostööl põhineva 
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innovatsiooni eestvedajad on pigem suuremad ettevõtted.11 Paljuski on senised edukad 

koostööprojektid olnud pigem asjade juhusliku käigu ja isiklike kontaktide tulemus, mida laiema 

koostööle forsseerimisega ei õnnestu lihtsasti võimendada. Ühe suurema probleemina nähaksegi 

seda, et teadussüsteem ei vii ettevõtjat ja teadlast sisulisel tasandil kokku ehk puudu on vahekiht või 

lüli, mis ühendaks akadeemia ja ettevõtluse või teadlase ja tööstuse.  

Koostööd ettevõtete vahel on aidanud edendada klastrite tegevuse soodustamine, kus tegeldakse 

sektorit laiemalt toetavate algatuste ja uuringutega. Sellele vaatamata taandub sisuline koostöö 

pigem väärtusahela eri astmeid katvate ja üksteise tegevusi ning tooteid-teenuseid täiendavate 

ettevõtete kui otseste konkurentide vahele, kus enamikes tehnoloogiates on koos tegutsemine 

takistatud. Näiteks toodi välja, et põlevkivi sektori klastrit ei ole seni õnnestunud luua, kuna kõik 

osapooled on konkurendid, mistõttu ei jõuta ühistegevustes kokkuleppele. Ettevõtete võrgustumises 

mängib olulist rolli ka nende tegevusprofiil ning omandisuhted, mis mõjutavad koostöö ulatust – 

väliskontsernidele kuuluvuse korral võib vastavalt kontsernipoliitikale olla TA koondunud koduriiki 

ning Eestis on tootmine, millel ei ole tihedat kokkupuudet ümbritseva ettevõtlusega. 

Nutika spetsialiseerumise ja laiemalt TA ning innovatsioonipoliitika mõjude hindamise osas leiti, et nt 

ettevõtete ja ülikoolide koostöö mõju ettevõtlusele tuleks hinnata mõningaste reservatsioonidega, 

kuna TA-asutustega koostööd tegevate ettevõtete paremad majandusnäitajad NS 

kasvuvaldkondade ja -niššide lõikes, sh lisandväärtuses, müügitulus, ekspordis ja tööjõukuludes, ei 

pruugi olla koostöö tulemuseks, vaid selle eelduseks. Koostöö tegemine ja puutepunkti olemasolu 

ei tähenda, et koostööst positiivset tulemust tuleb. Pigem need ettevõtted, mis juba loovad 

kõrgemat lisandväärtust, on huvitatud täiendava kvalitatiivse hüppe tegemisest ja võivad selleks 

otsida koostöökohti teadusasutustega. 

2.2.2 TA-alane võrgustumine ja ettevõtete kasv 

TA võrgustumise ja ettevõtete kasvu seoste analüüsiks kasutati uuringus süvaintervjuusid. Alljärgnev 

on süvaintervjuude kokkuvõte. 

Nii ettevõtete esindajate arusaamine olukorrast kui ka TA tegevuste ja müügikäivete andmete 

võrdlus osundavad sellele, et ettevõtete nutikuse kasv (TA areng) ja sellest tulenev potentsiaal 

kasvuks ei ole vähemalt valimisse kuulunud ettevõtete kogumi osas ajaliselt järgnevas ja põhjuslikus 

seoses müügikäibe (aga ka töökohtade) kasvuga. TA ning müügitulu kasvu otsene põhjuslik seos 

oleks võimalik juhul kui TA, tootearendus, tootmine ning müük toimuksid samas ettevõttes. Uuringu 

väikese valimi piires nähtub, et olukorrad, kus põhitoodete aluseks olnud TA tegevus ning nende 

toodete (massi)tootmine toimib ühes ja samas ettevõttes, on pigem erandlik. Ettevõtete ärimudelid 

                                                           
11 Näiteks toidusektoris takistab ka keskmise suurusega ja suurettevõtete koostööd TA-asutustega seadusandlus, sh EL-i tasandil, mis 

väljendub selles, et seniajani ei ole Euroopa Liidus ära tõestatud ega registreeritud mitte ühtegi probiootikumi. Taoline olukord heidutab 
ettevõtteid tegemast järgmist sammu ja panustamast ressurssi TA-sse ja koostöösse, kui selle tulemusel loodud kõrgema lisandväärtusega 

tooteid ei ole võimalik maailmaturul kõrgema hinnaga realiseerida. 

Teisisõnu oodatakse sisulise „vahendaja“ (ingl intermediary) positsiooni tekkimist TA süsteemi ja 
ettevõtete vahel, nt läbi TA konsortsiumide või Fraunhoferi stiilis keskuste. 
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on oluliselt mitmekülgsemad. Intervjueeritud ettevõtete puhul esines mõlemaid põhimõttelisi 

alternatiivseid võimalusi – a) mõjusaim TA on tehtud väljaspool ettevõtet (sageli koos tehnoloogia 

või seadmetega sisse ostetud), ettevõtte sees või koostöös toimub seadmete ja toote peenhäälestus, 

sh TA abil; b) ettevõte arendab maja sees või koostöös välja tehnoloogia (toote testitud ja toimiva 

prototüübi tasemel) ning (mass)tootmine ja sellega seotud müügikäibe maht toimub ettevõttest 

väljas.  

Igal juhul on olemas (erinevate ettevõtete, toodete jne osas erineva pikkusega) ajaline viivitus TA 

investeeringute ja tulemuste ning müügitulu kasvu loova tootmise vahel. Samuti iseloomustab 

seda seost vähemalt intervjueeritud VKEde seisukohast ebamäärasus. TA tegevused võivad 

tulevikus kasvu tagada, kuid mingit kindlustunnet ettevõtetel selles osas ei ole. Siit tuleneb ka huvi 

sellise ebakindla tegevuse finantsriske nt TAKides või rakendusuuringute meetmete toetustega 

maandada. Seetõttu võib ettevõtte kirjeldamisel ja mõõtmisel arengustaadiumis, kus TA põhine 

tootearendus ei ole veel tootmiseni jõudnud, loota nii seda, et kasv kunagi tekib, kui ka karta, et TA 

investeeringud ei realiseeru toodete müügitulus. Eelnevast järeldub, et kõige kindlam ja ulatuslikum 

on TA tegevuste mõju suhtelisele müügitulu kasvule nendele ettevõtetele, mille müük ongi TA 

tooted ja teenused (uuringud, testimised, prototüüpide arendamine jms). Probleem on siin see, et 

sellised ettevõtted üldjuhul – sageli ka vastava ärimudeli teadlikul valikul – väga kiiresti ja olulistes 

absoluutmahtudes (ise) ei kasva.  

Intervjueeritud ettevõtete näitel on vähemalt sama tõenäoline ka vastupidine põhjuslik seos, et 

eelnenud kasv on eelduseks TA tegevusele ja sellele põhinevale tootearendusele. TA mahukate 

uute toodete väljatöötamine toimub tuginedes ettevõtte tootmis- ja müügivõimekusele, 

müügikäibele ja kogutud ressurssidele (kapital, töötajaskond, müügikanalid). Ja vastupidi, ettevõtte 

väiksus on võtmepiiranguks TA tegevustesse investeerimisel, tootearendusse panustamisel, 

meetmete kaasfinantseerimisel ning sellele potentsiaalile tuginevale kasvule. Ettevõtete kasvu 

näiteks ühinemise tulemusena, mis võiks luua uusi võimekusi nii TA koostöös, tootearenduses kui 

välisturgudele jõudmisel, pidurdab aga iseseisvuse väärtustamine – hirm kaotada kontroll ettevõtte 

ja oma töökoha üle. TA tegevuse mahtude endi kiirele kasvatamisele seab tugevaid piiranguid 

spetsiifiliste teadmiste ja oskustega töötajate puudus ning Eesti konkurentsinõrkus asukohana neid 

välisriikidest piisavalt kaasata.  

Järeldus eelnevast on, et valimi kujundamine ja ettevõtete kasvu kirjeldamine üksnes müügitulu 

kasvu alusel ei anna vähemalt üksikute ettevõtete tasandil piisavalt terviklikku ja tasakaalustatud 

vaadet sellest, milline on ettevõtete areng nutika spetsialiseerumise kontseptsiooni raames ning 

kuidas muutub ajas ettevõtte panus TA mahukasse majandusse.  

Uuringus kirjeldatud rahvusvahelisse kontserni kuuluva elektroonikatööstuse juhtum osundab ka 

võimalusele, et TA tegevuse (sh teadmistepõhise tootearenduse meeskonna kiire kasv ja sellega 

loodav potentsiaal teadmistepõhiseks tootmiseks) võib toimuda ajas paralleelselt müügitulu 

kahanemisega, seda tulenevalt kontsernisisese tööjaotuse muutustest ja ettevõtte ärimudeli 

arengust (suure meeskonnaga tootearenduse struktuuriüksuse väljaarendamine Eestis, odavama 

tootmise viimine kontserni teistesse ettevõtetesse või allhankesse). Seetõttu on asjakohasem 

mõtestada kujunenud tegelikku valimit läbi ettevõtete TA tegevuse tähtsuse ärimudelis, mille alusel 

saab välja valitud ettevõtted jagada üldistatult kahte arvuliselt võrdsesse rühma:  
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Tüüp A ettevõtete jaoks, kelle portfellis juba on perspektiivsed tooteideed, on suurim vajadus – eriti 
kui eesmärgiks on TA põhinev kasv just ettevõtte sees – poliitikameetmete järele, mis aitavad neil 
„üle elada“ tootearenduse ja tootmise käivitamise kuluka ja riskantse faasi.  

Keskendudes poliitikameetmetega tüüp B ettevõtetele on riigil riskid madalamad ja ettevõtetel 
eduvõimalused suuremad, kuivõrd ettevõttesise start-up tegevuse riske maandavad selliste 
ettevõtete endi märkimisväärsed käibevood, kapitaliseeritus, müügivõimekus välisturgudel jms.  

Poliitikakujundajate valik on, kas käsitleda neid kahte sihtrühma ja sekkumisloogikat teineteise 
alternatiividena või teineteist täiendavatena. 

A) spin-off tüüpi TA ja tehnoloogiaarendusele fokusseerunud ettevõtted, kus kasvu mõjutavad 
oluliselt TA tegevuse maht ja tehnoloogiate müük,  

B) traditsioonilisemad tootmis- ja teenusettevõtted, milles valdav osa müügikäibest ja vastavast 
kasvust on suhteliselt sõltumatu ettevõtte sisesest TA tegevusest ja TA koostööst. 

Viimase rühma ettevõtete jaoks on põhitoodetega seotud TA vajalik eelkõige konkurentsis 

püsimiseks ning (kiire) kasv toimub tootmisvõimsuste, müügi ja turgude laiendamise tulemusel.  

Nende ettevõtte tüüpide erinevad TA ja TA koostöö vajadused nõuavad kasvu loomiseks ka erinevaid 

üldisi sekkumisloogikaid.  

2.2.3 Koostöösuhete roll ettevõtete TA tegevuses 

Koostöösuhete rolli välja selgitamiseks TA tegevustes kasutati samuti ettevõtete süvaintervjuusid. 

Ettevõtete TA koostöös on olulisimad eristused kahel dimensioonil: 1) ärisektori sisene koostöö 

teiste ettevõtetega või koostöö ülikoolidega; 2) koostöö põhinemine kas kommertsalustele või 

toetumine riiklikele toetusmeetmetele. 

Ärisektori sisese kommertskoostöö kõige püsivam ja tõhusam vorm on ühisel omandil põhinev 

kontsernisisene (rahvusvaheline) koostöö. Välja selgitatud ettevõtete valimisse kuulus selliseid 

ettevõtteid kolm (üks tüüp B ja kaks tüüp A ettevõtet) ning kontsernisisesest koostööst saadavad 

peamised kasud lisaks intellektuaalse omandi ühendamisele ja jagamisele olid suurem kompetents ja 

atraktiivsus välistööjõu palkamisel, täiendavad riiklike toetuste kaasamise võimalused välisriikide 

ettevõtlusagentuuridest ning laiem koostööpartnerite ring ülikoolide seas (kõik kolm 

kontserniettevõtet tegid läbi partnerite koostööd välisülikoolidega, samas kui teistel valimisse 

kuulunud ettevõtetel kommertsalustel TA alane süsteemne koostöö välisülikoolidega puudus).  

Valimisse kuuluv puidutööstusettevõte (tüüp B) on näiteks „inkrementaalses“ TA koostöös 

välispartnerist tehnoloogia ja tootmisseadmete tootjaga, kus Eestis toimiv tootearendus (toodete 

omaduste parandamine) on sisendiks seadmete edasiarendusele ja vastupidi. Sama ettevõte eelistab 

ka tootedisainis koostööd välisettevõttest sisendkaupade tootjaga, kuigi proovitud on koostööd ka 

Eesti ülikooliga, mis aga „ei jõudnud kuhugi“. Tootearenduslikku koostööd ettevõtte tehnoloogia 

alusel toodetavate kaupade tootjatega teevad nii tüüp A kui ka tüüp B ettevõtted, seda nii kohalike 

kui välispartneritega ning seda erinevates staadiumites (prototüüpimine, lõpptoote valmistamine).  
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1) ettevõtete kesine koostöötahe ja -valmidus, mille edendamiseks on loodud klastrimeede (vt 
allpool);  

2) tootmisettevõtete madalam konkurentsivõime tootjahinna alusel, mis tuleneb suurusjärgus 
väiksematest tootmismahtudest, mida saab ületada ühistuliste tootmisüksuste rajamisega;  

3) eriti keerukamate tehnoloogiate puhul siseriiklikud spetsiifiliste kompetentsidega partnerid 
puuduvad, kuid nende leidmiseks on võimalik kasutada erinevaid ekspordi edendamise ja 
väliskontaktide loomise riiklikke toetusmeetmeid. 

Üldistatult on ettevõtete siseriiklikus koostöös kolm põhilist probleemi, mille lahendamiseks või 

leevendamiseks on riigil tegelikult juba meetmed olemas: 

Spetsiifiliseks juhtumiks on koostöö riigihankekohuslastest ettevõtetega, mille kohta leiti, et „nii kui 

sa hankesse lähed, ei ole enam innovatsiooni“ ja et „regulatsioonidele vastav ja innovatsioon ei käi 

kokku“. Lahendust nähakse siin erinevates TA konsortsiumite ühiste huvide realiseerimise 

organisatsioonilistes vormides (nt TAKid), mis annaksid võimaluse keskenduda rohkem 

innovaatilistele lahendustele ilma jäikade regulatsioonideta. 

Valimisse kuuluvate ettevõtete kommertskoostöö ülikoolidega sisaldab nii koostööd 

alusprobleemide uurimisel, tootearenduse-eelset TA koostööd prototüüpimisel, aga ka juba 

valmis toodete testimist teadusasutuste poolt.  

Üheselt kasulik ja vajalik on kommertsalustel klientide huvides ja tellimusel toimuv koostöö 

ettevõtete ja teadusasutuste vahel, mille põhisisuks on toodete testimine tootekvaliteedi 

kinnitamiseks ja väärtuse tõstmiseks. Tüüp B puidutööstusettevõtte jaoks on teaduskoostöö müügis, 

„et saada kätte sertifikaat“, tavapraktika – „tuleb kliendile tõestada, et meil on parem toode“. Tüüp 

B toidutootmisettevõtte jaoks on selline teaduskoostöö alles tulevikuplaanides: „mõtleme ka uute 

toodete arendamisele, sh teaduse kasutamiseks näiteks ravitoime tõestamiseks“, kuivõrd „kui on 

terviseväide, siis on toode oluliselt kallim“. Testide tegemiseks sobivad nii Eesti kui ka välisülikoolid 

või muud teadusasutused. Süsteemsem koostöö välisülikoolidega on üldjuhul vahendatud 

kontsernisiseste välisettevõtete poolt või ka rahvusvahelise erialaliidu poolt, mille liige ollakse.  

Kommertsalustel tehakse Eesti ülikoolidega ka pikemaajalisemat koostööd, kus kasutatakse 

ülikoolide seadmeid (mida ettevõttes ei ole otstarbekas ise omada) ja kompetentse. Näiteks on tüüp 

B puidutööstusettevõttel 20-aastane leping EMÜga puidukahjurite mõju hindamiseks. Tüüp A 

energeetikavaldkonna ettevõte kaasab TTÜd „probleemide juurpõhjuste tuvastamiseks kui ka 

lahenduste pakkumisse“ ning koostöös on ülikoolis lepingu täitmiseks välja ehitatud asjakohane 

tööpink. Kitsamalt TA ja tootearenduslik koostöö Eesti ülikoolidega toimub üldjuhul siiski 

riigimeetmete toel (vt allpool).  

Teadusasutuste valmisolek panustada toodete välja töötamisse ja tootearendusse varieerub 

esmajoones valdkondlikult. Näiteks hindas intervjueeritud energiatehnoloogia tüüp A ettevõte 

oluliseks ja piisavaks ülikoolide traditsioonidel põhinevat põlvekivitehnoloogilist kompetentsi, IKT 

sektori ettevõtete (nii tüüp A kui tüüp B ettevõtted) jaoks on arvutiteaduse kompetents ülikoolides 

samamoodi piisav. Spetsiifilist puidutehnoloogiat kasutav tüüp B tootmisettevõte ning 

materjalitehnoloogilistel lahendustel põhinev tüüp A energeetikavaldkonna ettevõte tuginevad aga 

valdavalt välisele teaduskompetentsile. Paratamatult ei ole Eestis võimalik kõigi spetsiifilisemate 
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tehnoloogiate teaduskompetentside välja arendamine. Nutika spetsialiseerumise kontseptsiooni 

loogikast tulenevalt võiks küsida, kas sellised ettevõtted, mille TA arendamiseks regionaalne või 

riiklik kompetents on puudulik ja kohapõhised võrgustumisvõimalused puuduvad, peaksid üldse 

olema NS poliitika osaks. Meetmete liigitusest (NS või mitte) sõltumatult on sisulises mõttes siiski 

Eesti mastaabist tulenevalt paratamatu ja vajalik, et TA mahuka tootmisega ettevõtted peavad 

leidma koostööpartnereid (ka) välisülikoolide seast ning seda võiks toetada ka riiklike meetmete abil. 

Rakendusuuringute meedet ei ole intervjueeritud ettevõtted siiani välisülikoolide kaasamiseks 

piisavalt atraktiivseks pidanud. 

Välja valitud ettevõtted on kogenud tagasilööke ülikoolide mobiliseerimisel koostööks. Tüüp B 

elektroonikaettevõte rääkis üldistest probleemidest ülikoolidega koostöö kujundamisel laiemates 

projektides. Tüüp A energeetikaettevõttel on aga väga konkreetne kogemus seoses 

innovatsioonihankega, kus hange ebaõnnestus, tulenevalt ülikooli struktuuriüksuste erinevast 

valmisolekust ja huvitatusest. Ettevõtete ja ülikoolide koostöö erijuhtumiks on ülikoolidega seotud 

spin-off ettevõtted. Selliste ettevõtete koostöö n-ö emaülikooliga on riiklike koostöömeetmete 

raames õiguslikel põhjustel takistatud, samas kui Eesti teadusmaastiku väiksusest tulenevalt on 

tõenäoline, et tegemist on ainsa vastavat kompetentsi omava ja edasi arendava teadusasutusega 

Eestis. Tootearenduslikus koostöös saab sageli takistuseks intellektuaalse omandi kaitse küsimused, 

mistõttu ettevõtted soovivad hoida põhitegevusi ettevõtte sees ning ei ole huvitatud koostööst. 

Intervjuudes toodi esile ka tavapärasemaid kultuurilisi ja motivatsioonilisi piiranguid ettevõtete ja 

teadusasutuste koostöös. Üldiselt on ülikoolid huvitatud pigem teoreetiliste lahenduste (esmane 

prototüüp) väljatöötamisest, kuid toimivaks prototüübiks arendamise vastu on huvi ja võimekus 

madal. Väärtustatakse pigem oma huvitavaid ideid, mitte aga ideede ellu viimist, mis üldjuhul eeldab 

ideede jagamist ja koostööd. Samuti on ülikoolide arusaamine äri vajadustest ja turunõudlusest 

tagasihoidlik. 
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 Ettevõtjate hinnangul tuleks rohkem keskenduda projektidele ja initsiatiividele, mitte niivõrd 
kasvuniššide määratlemisele ja ettevõtete karakteristikutele. 

 NS üldine raamistik peaks toetama (kasvuvaldkondadega seotud) suurema riskiga protsessi- ja 
tehnoloogiaarendusettevõtteid olenemata kitsast nišilisest kuuluvusest. 

 Üldiselt ettevõtted väärtustavad riiklikke toetusmeetmeid, aga kuna teadlikkus erinevatest 
võimalustest on suhteliselt madal ning esineb kartusi ja eelarvamusi riikliku asjaajamise jäikuse 
kohta, siis paljud ettevõtted, mis võiksid toetustest kasu saada, ei taotle riiklikke toetusi. 

Senised kasvuniššide määratlused on mõnevõrra aegunud ega vasta NS kasvuvaldkondades aset 
leidnud arengutele Eestis.  

Samas nähakse kasvualade liigendust kolme põhiteema lõikes – IKT, tervisetehnoloogiad ning 
ressursside väärindamine – endiselt relevantse ja adekvaatsena. 

Ettevõtjad näevad kasvuvaldkondades toimuva arengu toetamist ja seiret pigem dünaamilisema 
tehnoloogiate ja äriprotsesside põhise lähenemisena ning rõhutavad vajadust keskenduda 
projektidele, initsiatiividele ja tegevustele, mitte niivõrd niši määratlusele või ettevõtete 
karakteristikutele. 

2.3 Kasvuvaldkondade arengut enim mõjutavad tegurid ja trendid  

2.3.1 Kasvuvaldkondade (ümber)määratlemine ja piiritlemine 

Fookusrühmade tagasisidet üldistades võib väita, et viimaste aastate jooksul aset leidnud 

globaalsete ja tehnoloogiliste arengute valguses on senised kasvuniššide määratlused mõnevõrra 

aegunud ega vasta NS kasvuvaldkondades aset leidnud arengutele Eestis. Samas, kasvualade 

liigendust kolme põhiteema lõikes – IKT, tervisetehnoloogiad ning ressursside väärindamine – 

nähakse endiselt relevantse ja adekvaatsena. Kasvuniššide puhul on peamiseks väljakutseks 

tasakaalu leidmine fookuste fikseerimise ning paindlikkuse tagamise vahel võimalike uute trendide 

arvestamiseks. Lisaks on osundatud vajadusele leida kesktee üldisemate globaalsel areenil aset 

leidvate tehnoloogiliste arengute ning Eesti kohalikke võimekusi ning ressursse arvestavate 

kitsamate alam-niššide vahel. Sellest johtuvalt on küsitav üleüldine vajadus kitsaste niššide 

määratluse järele, kuna ei ole üheselt mõistetav, mis on sellise kategoriseerimise eesmärk ehk millist 

funktsiooni on need nišid seni täitnud ja mida võiks tulevikus täita. Kui käsitleda nišše formaalsete 

(abikõlbulikkuse) kriteeriumitena, mida mitmed NS meetmetega kokkupuudet omanud isikud on ka 

nentinud, siis on senine liigendamine nutikat spetsialiseerumist pigem piiravalt raamistanud, mis ei 

vasta ka reaalsetele arengutele Eesti NS kasvualades.  

Teisest küljest viidati ka vajadusele pöörata enam tähelepanu nõudlusele ehk ühiskondliku 

valmisoleku tõstmisele tarbida nutikaid lahendusi ning tarbijate ja klientide käitumise ja 

mõjutegevuse seiramisele. Järgnevalt on esitatud ülevaade uutest suundadest ning väljakutsetest 

kasvuvaldkondades. 
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Kokkuvõttes peaks IKT kasvualas jätma võimaluse reageerida globaalsetele trendidele ja mitte liialt 
detailidesse minema ning seeläbi keskenduma rohkem projektidele ja tegevustele, mitte niššidele 
endile. 

IKT 

Fookusrühma ekspertide hinnangul on praeguseks kujunenud olukord, kus 90% firmadest ei saa 

ennast liigitada kitsalt ühe nišši alla: nad on kas sümbioos erinevatest niššidest või hoopis midagi 

muud. Sellele vaatamata nähakse IKTs kui kiiresti muutuvas tehnoloogilises valdkonnas vajadust 

leida tänaste niššide sees omakorda alam-nišid, k.a. uute tehnoloogiliste suundade lõikes, kus Eestis 

on loodud eeldused rahvusvahelise konkurentsieelise saamiseks.  

Konkreetsete valdkondade või niššide näidetena (hinnangud teemadele, mille olulisuse ja 

potentsiaali üle peaks NSi raames arutama) toodi välja tehisintellekt (ingl Artificial Intelligence, AI), 

kuigi suurandmete ja andmeanalüüsi osa on praegu kaetud, ning robootika, kuhu lisaks tööstuse 

automatiseerimisele ja robotiseerimisele peaksid kuuluma ka isesõitvad, autonoomsed sõidukid. 

Eksperdid pidasid oluliseks keskendumist niššides kitsamatele tehnoloogiatele ja valdkondadele, kus 

Eestil oleks eelispositsioon, nt AI suunitlus avalikule sektorile, personaalmeditsiinile, 

küberturvalisusele jms. Teisest küljest seab majanduse väiksus piirid niššide sees kitsamaks minekul. 

Uuringumeeskonna hinnangul peaksid sellised alam-nišid olema seega pigem ettevõtluse enda 

defineeritud ja kokkulepitud (klastrite jms tasemel) kui riiklikes meetmes ex ante määratletud. 

Üldises plaanis leidsid eksperdid, et niššide määratlus võiks kanda ennekõike signaliseerivat 

funktsiooni ehk millistes IKT niššides toetatakse IT horisontaalset rakendamist. Niššide 

defineerimises aga nähakse vajadust paindlikkuse järele, et võimalikke uusi alasid tulevikus ei 

välistataks, kuna IKT valdkond areneb kiiresti ja uued nišid võivad liigsete reeglite tõttu tähelepanu 

alt välja jääda. Leiti, et üldpildi saamiseks piisaks, kui on fikseeritud teatud valdkonnad, aga nišše 

saab vastavalt vajadusele lisada ja muuta. Eelnevast lähtuvalt ei saa EMTAK koodide järgi IKT 

valdkonda sisuliste arengute mõistmiseks seirata ega ettevõtteid liigitada, kuna NSi perspektiivis on 

IKT horisontaalselt rakendatav. Kui tahta valdkonda seirata või ettevõtteid liigitada ja valida olukorra 

kirjeldamiseks, siis pigem räägitakse sektoritest nagu IKT finantsis, IKT tööstuses ja seejärel 

erinevatest tehnoloogiatest alates tehisintellektist kuni kübertehnoloogiani. Kuna tootmisettevõtted 

on segunenud IKTga ja neid ei saa enam eristada, tuleks tulevikus toetada projekte ja teha analüüse 

ning mõõta meetmete edukust mitte ettevõtete, vaid teemade lõikes. Riik peaks toetama projekte, 

kus kasusaajaks on ettevõte ühel või teisel EMTAK tegevusalal, kuid projekti sisu vastab ühele või 

teisele nišile kui tegevusele. Niši hindamisel on aluseks toetust saanud ettevõtted, mida 

kõrvutatakse Eesti keskmisega. 

TERVISETEHNOLOOGIAD 

Kuigi e-tervise niši eraldatus IKT kasvuvaldkonnast on tõstatanud küsimusi (kas IKT rakendamisel 

tervises on midagi oluliselt erinevat IKT üldisest horisontaalsest rakendamisest), siis 

tervisetehnoloogiate fookusrühma eksperdid rõhutasid seda ikkagi eraldi nišina, kuna IKT 

rakendamine toob kaasa tervisevaldkonna põhitegevustes muutusi põhjustava protsessi- ja 

tehnoloogiainnovatsiooni ning IT rakendamine muudab kogu äri, ravimite väljatöötamist ja toimet, 

tervisejuhtimist ja ravi korraldamist haiglates. Samas leiti, et e-tervise nišši määratlus on liiga kitsas – 
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Kokkuvõttes on senine tervishoiutehnoloogia niššide skoop fookusrühmas osalenute hinnangul olnud 
liialt kitsa haarde ja tõlgendusega ning kvalitatiivse nihke tegemiseks on jäänud puudu 
väärtusahelatele (sh globaalsete) toetuvast lähenemisest tervise valdkonnas. 

praeguseks on ilmnenud, et raviandmed ei ole põhiline osa andmetest, vaid umbes 10% kogu tervist 

puudutavast andmestikust. Lisaks on veel geneetika, sotsiaalne suhtlus, digitaalne kuvand ehk 

kvantitatiivne eneseteadmine ja elulogid (ingl quantified me/self) jpm, mistõttu e-tervise kontekst on 

ajas palju muutunud. Seega peaks niši määratlus olema laiem ning lisaks haiglatele ja kliinikutele 

peavad olema fookuses ka patsiendid ja nendega seoses kogutud andmed.  

Lisaks rõhutasid eksperdid, et ravimajanduse kõrvale on tekkimas tervisemajandus, mis senisest e-

tervise nišši määratlusest välja ei paista. Tervisemajandus tegeleb inimese toetamisega enne seda, 

kui ta haigeks jääb, ja see on üks kõige suurem trend, mis e-tervise nišši muudab. Muuhulgas tuleks 

ümber vaadata, kuidas ravijuhtu käsitletakse: kas haigla vaatab seda ravikuluna ainult alates sellest 

hetkest, kui inimene tuleb haiglasse, kuni hetkeni, kui ta haiglast välja läheb, või vaatab haigla ka 

seda, kas erinevate ravistiilide valikud mõjutavad rehabilitatsiooni ning kui kiiresti inimene jõuab 

tagasi tööturule. Sellist tervikvaadet e-tervise nišš praegu ei hõlma ja see on üks koht, mida soovitati 

digitervise kontekstis rõhutada.  

Eelnevast johtuvalt oli tervisetehnoloogiate niššide määratluse ja edendamise peamine kriitika 

seotud vähese väärtusahelapõhise vaatega, mille tõttu on kerkinud esile üksikuid edulugusid teatud 

segmentides, kuid skaleeritavaid terviklahendusi, mis hõlmaksid klastri formaadis ettevõtete 

koostööd ning ettevõtete kasvu, ei ole esinenud. Olulise teemana tõstatati fookusrühmas idee 

nihutada rõhuasetus tervise väärtusahelale läbi IKT toe ehk rohkem B2B (ingl business-to-business 

ehk ettevõtjalt ettevõtjale müük) suunas, muuhulgas tervist toetava toidu nišis, mida niisamuti 

kaasata tervisetehnoloogiate arendamisse.  

Laiema globaalse trendina, mis tervisetehnoloogiate valdkonda on mõjutamas, rõhutati meditsiini ja 

tervishoiu kasvavat protektsionismi ehk välisturgudele sisenemiseks ei piisa innovaatilistest 

tehnoloogilistest lahendustest, vaid on pidev vajadus kohaneda konkreetse riigi seadusandlusega või 

nt ELi regulatsioonidega, mille arengusse Eesti peaks oma ettevõtete toetamiseks aktiivsemalt 

panustama. Suure trendina toodi välja ka toitumisgenoomika ehk kõik, mis on seotud bioomi 

uuringutega ja erivajadustega inimestega. Tervist toetava toidu nišis eraldi saab täheldada mitmeid 

trende, muuhulgas funktsionaalse toidu ning tervisliku toidu esiletõusu, mis omakorda liigitub kolme 

põhivaldkonda – võimalikult naturaalne „läheme juurte juurde tagasi”, mahetoit ja kõrgema 

lisandväärtusega tooted. 

TEADMISTEPÕHINE EHITUS 

Teadmistepõhise ehituse kasvuvaldkonna niššide määratlust hindasid eksperdid ajakohaseks ehk 

niššide kirjelduses on kõik olemas ja sisu on pigem adekvaatne, kuid alateemade pealkirjad on 

vastuolulised. Fookusrühma liikmete hinnangul joonistus välja kolm eraldiseisvat alamnišši, mis ei 

pruugi üksteisega haakuda ning on erinevate dünaamikate ja väljakutsetega. Näiteks, kuigi 

digitaliseerimine võib olla eraldiseisev protsess, võivad digitaliseerimine ning automatiseerimine ka 

koos käia. Samas energiatõhusus on vaadeldav eraldiseisvana, sest energiatõhus ei pruugi olla 

ressursitõhus, ja ressursitõhusus on samuti eraldi kategooria, kus muuhulgas etendab olulist rolli 
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Kokkuvõttes leiti, et primaarne ei ole kirjeldada nišše ega kaardistada ettevõtteid, vaid vaadelda 
tehnoloogiaid ja äriprotsesse ning keskenduda projektidele ja algatustele, kuna eksportiv ehitussektor 
on tugevasti mõjustatud eri riikide regulatsioonidest ja rahvusvahelistest standarditest, mis 
suurendavad määramatust võimalike ja toetust vajavate uute tehnoloogiliste arengute osas. 

puit. Liginullenergiamajad on praegu puidu väärindamise all, kuid see valdkond peaks kuuluma 

energiatõhususe alla.  

Fookusrühma esindajate hinnangul on ehituses üheks oluliseks teemaks, mis praegusest kirjeldusest 

välja ei paista, jätkusuutlikkus. Ehitussektor kasutab võrreldes teiste sektoritega kõige rohkem 

ressursse ja energiat ning jätkusuutlikkuse aspekt katab mõlemaid. See on ka kvaliteedi küsimus – 

missuguse kvaliteediga keskkonda ehitatakse, missuguse kvaliteediga on välisruum ja sisekeskkond. 

Jõuliselt on esile kerkinud ka ehituse digitaliseerimine – ehituse digiplatvormide (BIM-lahendused) 

tegemine ja käivitamine, mis võivad ehituse valdkonnas tekitada täiesti uue ärimudeli.  

Vaatamata olemasolevate niššide piisavalt relevantsele määratlusele ning uute trendide 

ilmnemisele, millega edaspidi arvestada, oli sarnaselt IKT kasvuvaldkonnale fookusrühma esindajate 

põhisõnumiks paindlikkuse tagamise vajadus. Eesti ehitussektorit mõjutavad tugevasti 

eksporditurud, mis dikteerivad ettevõtete käitumise, nt Skandinaavia tulevikuarengud. Kuna sealsed 

koduturu ettevõtted reageerivad viivitusega, on Eesti ettevõtted tänu oma väiksusele paindlikud 

reageerima uutele nõuetele ja regulatsioonidele. Näiteks on teada, et ökoloogilise jalajälje mõõtmise 

nõuded või rangemad nõuded energia valdkonnas rakenduvad 2020. aastast – ekspordimahtude 

kasvatamise eesmärgil saaksid Eesti ettevõtted valmistuda selleks agiilsemalt, optimeerida protsesse 

ja olla uuenduslikud.  

MATERJALITEHNOLOOGIAD JA BIOTEHNOLOOGIAD 

Kõikidest kasvualadest enim seati kahtluse alla senine materjalitehnoloogiaid puudutav 

klassifikatsioon. Kui põlevkivi on selgelt Eesti eripära, mis on oma kohta NSis õigustanud, siis nano- ja 

pinnakattetehnoloogiate nišši osas leiti, et fookus on seatud liialt kitsalt. Fookusrühma esindajate 

ettepanek on vaadelda laiemalt kõikide loodusressursside väärindamist ja keskenduda sellele, 

mida praegu Eestist eksporditakse. Teisalt tuleb jätta piisav puhver kõigi nende tehnoloogiate 

tarbeks, kus Eestis suudetakse tehnoloogia või protsessi osas lisandväärtust luua. Teisisõnu tuleks 

materjalitehnoloogiate niši definitsioon jätta oluliselt laiemaks, kuna seni on liiga detailidesse 

mindud. See ei haaku valdkonna tegeliku arenguga turul – paljud praegused väärtusahelad ei liigitu 

biotehnoloogia ehk tervist toetava toidu ega ka materjalitehnoloogiate määratluste alla.  

Biotehnoloogia valdkonnas tehti ettepanek vaadelda seda protsessipõhisena, mitte määratleda 

ressursi või tootekeskselt, kuna sama toorme, bakteri ja protsessiga on võimalik saada erinevalt 

kasutatavaid saadusi, mis ei pruugi kvalifitseeruda tervist toetava toidu alla. Biotehnoloogia 

valdkond seondub suutlikkusega arendada välja protsess, mis suudab loodustoormest või ressursist 

luua realiseeritava vaheühendi või produkti. Ressursside väärindamise niššide definitsioonid jätavad 

aga formaalselt paljud uudsed tooted fookusest välja.  

Lisaks rõhutasid eksperdid, et globaalsete arengute valguses ei ole niššis kaetud kliima- ja 

keskkonnatehnoloogiad ja süsinikuvaba majandus kui potentsiaalsed kasvu- ja spetsialiseerumise 

alad. Seda olukorras, kus põlevkivitööstuses on kõige suuremad CO2 heitmed ja väljakutseks oleks 
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Kokkuvõttes, kui kasvuala üldnimetuseks on ressursside väärindamine, siis materjalitehnoloogia 
valdkonnas võiksid niššideks olla ressursside väärindamine keemiatööstuses ning ressursside 
väärindamine materjalitööstuses. 

NSi üldine raamistik peaks ennekõike toetama (kasvuvaldkondadega seotud) suurema riskiga 
protsessi- ja tehnoloogiaarendusettevõtteid olenemata kitsast nišilisest kuuluvusest. Teisisõnu 
tuleks toetusmeetmete fookus seada tehnoloogiatele ja sektorite üleste väärtusahelate 
arendamisele. 

CO2 kinni püüda ning sellest tooteid arendada, nt maagaasi või keemiaühendeid. 2030. aastaks tuleb 

märkimisväärselt vähendada kolme gruppi heitmeid – CO2, SO2 ja NOx –, mis toob fookusesse 

keskkonnatehnoloogiad. Keemiatööstuses on lisaks päevakorras kemikaalide asendamine – osa eriti 

ohtlikke kemikaale läheb piirangute alla ja need tuleb asendada. Siit järeldub vajadus teadus- ja 

arendustegevuse järele, mille tase on Eesti keemiatööstuses suhteliselt madal, mistõttu minnakse 

lihtsamat teed ja ostetakse teadmised mujalt sisse. 

2.3.2 Poliitikameetmete seos kasvuvaldkondade arenguga 

Üldises plaanis näevad huvirühmad vajadust NSi toetavate meetmete järele, kuigi tõdetakse üldist 

kvaliteetsete projektitaotluste vähesust. Mõneti peegeldab see ettevõtete suhteliselt madalat 

võimekust, eriti kui saajate ringi on kitsendatud, mistõttu rahalised vahendid on jäänud kasutamata. 

Seetõttu tunnistasid huvirühmad nii mõnegi NSi kasvuvaldkonna arengut sõltumata NSi 

toetusmeetmetest. Seetõttu rõhutati fookusrühmades vajadust jätta toetusmeetmete raamid 

võimalikult laiaks, et mitmesuguse tegevusprofiiliga ettevõtted saaksid toetust taotleda.  

Järgnevalt on toodud süntees fookusrühmade ja intervjuude tagasisidest praegustele riiklikele NSi 

meetmetele, millest lähtuvalt tasuks kaaluda lahendusi pakkuvaid muudatusi. 

Riiklike toetusmeetmete probleemidena märkisid nii suured kui väiksed ettevõtted toetuse 

taotlemisega seotud bürokraatiat ja jäikust ehk ettevõtte arendust juhivad ettevõtte asemel 

erinevad toetusprogrammid ja nende reeglid. Meetmete disainiga püütakse projektide võimalikku 

läbikukkumise riski minimeerida, mistõttu ettevõtjad pigem loobuvad toetuse taotlemisest (ja tihti 

lükkavad arendusprojektid tulevikku, viivad välisriikidesse või loobuvad nendest). Rangete 

ettekirjutuste asemel tuleks meetmetes rõhuda usaldusele, kuna enam kui 50%-list ettevõtte 

omafinantseeringut (sh nt ülikoolides tehtavates TA tegevustes) peetakse piisavaks garantiiks, et 

kavandatavad projektid on läbimõeldud parima tulemuse saavutamiseks.  

Meetmete disain ja juhtimine peaks põhinema võtmenäitajatel (ingl Key Performance Indicators, 

KPI) ja suurem vabadus tuleks jätta arendustegevuste ümberorienteerimisele. Tasub kaaluda ka 

suure- ja väiksemahuliste toetuste menetlemisprotsessi pikkust ja keerukust: 

tootearendusprojektide toetamisel tasuks VKEdele pakkuda lihtsustatud korras toetusi, mille 

saamine on aluseks järgnevates meetmetes osalemiseks. Lisaks tasuks meetmetes kaaluda 

sihtrühmapõhiseid erisusi ja kehtestada erinevaid nõudeid alustavatele ettevõtetele ja juba pikemalt 

tegutsenud tööstusettevõtetele (nt äriplaani detailsuse osas) ning neile, kes teevad TAd demofaasini, 
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ja neile, kes tegelevad kommertsialiseeritava tootearendusega. Näiteks, start-upidelt küsitaks infot 

meeskonna kohta ja kliendivajaduste analüüsi, aga suurte tootmisettevõtete puhul piirdutaks üldiste 

ettevõtte majandusnäitajatega.  

Huvirühmad heitsid praegustele meetmetele ette nende reeglite sobimatust erinevatele 

sihtrühmadele. Enamike TA tegevust soodustavate meetmete fookus on VKEdel, kuid tegelikkuses 

tehakse suurem osa TAst suurettevõtetes – selleks, et hakata suure mõjuga arendust tegema, peab 

enne piisavalt suureks ja võimekaks kasvama. Samas on erinevatel hinnangutel suurettevõtete 

ligipääs meetmetele kitsendatud (väiksem toetusmäär, mis ei ole kooskõlas riskide suurusega), kuid 

ka paljudel alustavatel VKEdel ei ole ressurssi taotleda rahastust NSi meetmetest. Toetuse 

taotlejatele on väljakutseks ka toetuste ning nende pakkujate killustatus ja info kättesaadavus. 

Huvirühmad rõhutasid vajadust ministeeriumite ülese keskse platvormi järele, mis koondab erinevad 

meetmed ning pakub lihtsat ja kiiret rätseplahendust ettevõtetele.  

NSi rakendusuuringute meetme puhul leiti, et hetkel on tegemist liialt kitsendava meetmega (kui 

mitte reeglite, siis üldise kommunikatsiooni tasemel) – see ei soosi koostööd välismaiste TA-

asutustega ega ka valdkonna spetsiifikast tulenevat koostööd teiste organisatsioonidega, nt haiglate, 

kliinikute või perearstikeskustega kliiniliste uuringute teostamiseks, ega ka ettevõtete koostööd, nt 

partneri kui kolmanda osapoole kaasamist turult, kel on vajalikud võimekused ja kompetents. 

Soovitakse näha meetme suuremat paindlikkust, kuna kõik osapooled tegutsevad globaalsel turul. 

Näiteks rakendusuuringute toetuse meede võiks julgemalt toetada Eesti ettevõtete ning välis- ja 

Eesti ülikoolide ühiste konsortsiumite projekte, mis võimaldaksid Eesti ülikoolidel oma teadmusbaasi 

laiendada ja kasvatada.  

Klastrite toetusmeetme puhul leiti, et senised finantseerimismahud võimaldavad pigem 

ühisturundamist ja messidel osalemist, ent ühistegevuseks TA osas vahendeid napib. Samas 

koondavad mitmed praegu tegutsevad klastrid oma valdkonna kõige ärksamad ettevõtted, mistõttu 

ollakse teadlikud valdkonna probleemidest ja sellest, milliste teemadega tuleks tegeleda. Üksikutel 

klastritel (IKTs, tervisetehnoloogiates) on tekkinud teatud võimekus koordineerida TAd ning 

rakendusuuringuid, koondades erinevate osapoolte teadmisi, kuid vähene rahastus seab sellele 

piirid. Sellest johtuvalt on teatavad ootused klastrimeetme edasiarendamisele, mis näeks ette 

võimalusi klastrite evolutsioonilist arengut kiirendada ja võimendada, pakkudes näiteks toetust 

erinevatele ühistegevuslikele (ettevõteteülestele ja -vahelistele) arendusprojektidele.  

TAKi meetme puhul eristusid selgelt TAKidesse mittekuuluvate ekspertide ja TAKidesse kuuluvate 

ekspertide vaated. Ühelt poolt heideti ette TAKi meetme disaini, mis on teinud TAKidest n-ö suletud 

ettevõtete klubi, kuhu on väljast keeruline ligi pääseda. Laiemas plaanis nähakse TAKide osas 

vajadust algatada diskussioon nende jätkusuutlikkuse üle ehk kuidas jõuda selleni, et TAKides 

tehakse ka õigeid asju töökohtade loomise eesmärgil, mitte ainult asju õigesti. TAKide seest nähti, et 

praegused TAKide rahastamise ja tehtavate projektide mahud ei toeta olulisel määral uute 

tehnoloogiate loomist. 

Uuenduslikkust toetavate riigihangete meedet hindasid huvirühmad heaks, kuid sisu ja mahu osas 

on meede ebaõnnestunud. Uuenduslike riigihangetega jätkamisel tuleks nõutavat 

omafinantseeringut vähendada 50%-lt 20–30%-ni. Samamoodi peeti ka NSi erialastipendiumeid 

pigem laia ja häguse hariduspoliitilise eesmärgi alusel raha jagamiseks kui sihitud meetmeks, millega 

toetada kvalitatiivsete muutuste ning spetsialiseerumiste teket ja arengut. 
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Kokkuvõttes on fookusrühmades osalenute hinnangul peamiseks väljakutseks meetmete 
kohandamine NSi valdkondade vajadustele ning paindlikkuse tagamine – iga aastaga kerkib 
kasvualades esile midagi uut, mistõttu ei tasu NSi kasvunišše liiga pikaks perioodiks n-ö lukku panna. 

Enamikes kasvualades rõhutasid huvirühmad vajadust meetme järele, mis tõstaks ettevõtjate 

võimekusi, mh seonduvalt intellektuaalomandi (IO), turunduse ja müügiga, strateegilise juhtimise 

ja koostööga. Praegused NSi meetmed ei tegele ettevõtjate puuduliku oskuse ja huviga panustada 

TAsse või arendada tooteid või teenuseid. Tihti ei osata ka uudset valmistoodet müüa või turustada.  

Nagu mainitud, ei ole Eestis teadmised IOst piisavad ning sellest räägitakse ja seda õpetatakse vähe. 

Ühe lahendusena nähakse sümbioosmeedet, kus toetusega kaasneb välise tootearenduse eksperdi 

(tehnoloogiaekspert või arendusekspert) kasutamine. Eksporditegevuses tuleks samuti tõsta 

ettevõtjate teadlikkust kasvuvaldkonna-spetsiifilistest nüanssidest välisturgudel, nt standarditest, 

ning suurendada valmisolekut kohaliku ärikultuuri ja mõttemallide muutuseks. Välismajanduse 

suunal on võtmeküsimuseks teadlikkus ja informeeritus konkreetse niši, toote ja tehnoloogiaga 

seotud kohalikest tavadest, regulatsioonidest, standarditest.  

Järgnevalt on kirjeldatud spetsiifilisemad ootused ja kitsaskohad olemasolevatele meetmetele paaris 

kasvuvaldkonnas (IKT kasvuvaldkonna suhtes eraldi valdkonnaspetsiifilist vaadet 

fookusrühmaintervjuudel ei tekkinud – tegemist on ka NSi meetmetest kõige enam toetust saanud 

valdkonnaga).  

TERVISETEHNOLOOGIAD  

Üheks peamiseks takistuseks tervisetehnoloogiate arendamisel on nii patsientide, tervishoiuteenuse 

osutajate, arstide, ravimfirmade kui ka kindlustusasutuste vähene nõudlus uudsete lahenduste 

järele, mistõttu väljakutseks ei ole ühe või teise tehnoloogia väljatöötamine, vaid tehnoloogia 

lõpptarbijate harimine ning ühiskondlike hoiakute muutmine. Sellele tuleb riiklikes meetmes 

rõhuasetus panna. Nõudluse ehk tehnoloogia kasutajate eeliste, harjumuste ja õiguslike aspektide 

tundmine eksporditurgudel eeldab infokorjet tõenäolistelt välisturgudelt ning kohalikele 

regulatsioonidele vastamist, mille osas oodatakse riigi tuge. ELi kontekstis tähendab see riigi 

ettenägelikku rolli Euroopa õigusruumi kujundamisel koostöös nt tervishoiutehnoloogiate 

klastritega.  

Teiseks valdkonna ees seisvaks väljakutseks on ettevõtete väiksus. Fookusrühma ekspertide 

hinnangul peitub niššide kasvu- ja arenguvõti täislahenduste pakkumises koostöö ning erinevate 

teenuspakkumiste kokkuviimise kaudu, mis eeldab tõuget väärtusahelate, klasterdumise ja ka 

ettevõtete kasvuks. Eesmärk peaks olema aidata ettevõtetel kasvada nii suureks, et lisaks 

majasisesele tootearendusele tekiks tehnoloogiaettevõtetel reaalne nõudlus teadmuse tellimiseks 

TA-asutustelt.  

NSi meetmete komplekt jätab vaeslapse rolli ettevõtetes toimuva teadus- ja arendustegevuse, mis 

on aga sektori arengus üsna oluline. Ettevõtete teadus- ja arendustiimidel peaks olema võimalus 

taotleda riiklikest meetmetest toetust, mida kasutada ettevõttes arendusprojektide tegemiseks, kuid 

mis ei sunniks koostööle TA-asutustega. Valdkonnaga tegelevaid start-upe ülikoolide teadmus ei 

kõneta, kuna rakendusuuringute meede oma pikkuse ja bürokraatiaga ei anna neile midagi juurde 

ning teadmised ei jää ettevõttesse. Praegune rakendusuuringute meede on paljudele digitervise 



  

   

Kasvualade edenemise uuring 
Kasvualade ettevõtluse areng 66 

 

   

 

ettevõtetele sobimatu, kuna rakendusuuringuna vaadeldavate kliiniliste valideerimiste puhul on 

partneriks mitte ülikool, vaid raviasutus.  

Punases biotehnoloogias nähakse vajadust rahastusinstrumendi järele, mis oleks suunatud 

lahenduste valideerimisele ja kontseptsiooni toimivuse hindamisele (proof of concept aspekt), mille 

puudumisel on erainvestori jaoks riskid liiga kõrged. Olemasolevad NSi meetmed aga üldiselt e-

tervise ja biotehnoloogia ettevõtteid ei kõneta, kuna nende mahud on liiga väikesed ja sobimatud. 

Näiteks TAKide jätkusuutlikkuse osas ollakse kahtleval seisukohal, kuna ei nähta nende ümber 

tekkinud silmapaistvaid ettevõtteid ning varasemad TAKid ei ole end õigustanud. Fookusrühma 

liikmed leidsid, et sarnaste väljakutsete ees võib seista ka geenivaramu, kuigi huvi ja motivatsioon 

kommertsialiseerimiseks on olemas, on vähe praktilisi oskusi ja esinevad tehnilis-juriidiliste 

nüanssidega seotud hirmud.  

TEADMISTEPÕHINE EHITUS  

Teadmistepõhise ehituse valdkonna eripärast tulenevalt – ärimudeleid mõjutavad mitmed 

regulatsioonid ja standardid – on üheks peamiseks toetusmeetmete väljakutseks ettevõtete vähene 

teadlikkus riiklikest meetmetest ning planeeritavatest nõuetest nii Eestis kui eksporditurgudel. 

Seetõttu nähakse vajadust keskse infoallika ehk platvormi järele, kuhu edastada päringud ning 

taotlused. Samuti vajatakse tuge Eesti välisesindustelt, kuna uuele turule sisenemine ehituses on 

keeruline – esmalt tuleb õppida tundma ekspordituru kombeid, nõudeid, regulatsioone, standardeid 

jm. Lisaks on kohalikel ettevõtetel turukaitse, st tuleb järgida välisettevõtetele esitatavaid nõudeid 

ehk siseneda sertifikaadiga. Lisaks ootavad huvirühmad riiklikku rahalist toetust nt klastrile või 

erialaliidule rahvusvahelistes komiteedes Eesti ettevõtete esindamiseks standardite kokkuleppimisel. 

Kuna ehitussektor pakub olulises ulatuses teenust avalikule sektorile, siis riigihangetel osalemiseks 

on tihti takistuseks ranged nõuded, mida VKEd ei suuda täita (nt väikese energiatõhusa hoone 

püstitamisel 100 000 eurot pangas tagatisena, ISO standardite olemasolu, projektijuhtide palkamine 

jms). Rangemate tingimuste sisseviimine riigihangetesse teeb projektid kallimaks, mistõttu paljud 

uuenduslike lahendustega ettevõtted ei vasta hanke tingimustele.  

MATERJALITEHNOLOOGIAD 

Materjalitehnoloogiate spetsiifika riiklikele meetmele eriootusi ei sea. Laiemalt nähakse vajadust 

riiklike ja ELi meetmete dubleerimise vähendamise ning nende üksteise täiendamise järele. TA 

tegevuste osas on küsimuseks, mida riiklike meetmetega tahetakse toetada. Uute demofaasini 

arendatavate, kuid turule mittejõudvate tehnoloogiate puhul rakendatakse ELi toetusmehhanisme. 

Seetõttu võiks Eesti kohalikud toetusmeetmed olla suunatud tegevustele, mis annavad 

rakenduslikuma tulemuse. Ehk surmaoru riskivõtmise faasis, kus ettevõte on tehnoloogia ja protsessi 

ära valideerinud ning kus on vaja aru saada, kes need ettevõtted on ja miks need ettevõtted seda 

teevad, mängib 50%-ne riiklik tugi olulist rolli. Teisisõnu, NSi mõte TA tegevuste soodustamise 

suunas oleks keskenduda sellele, kus kohalikul ettevõtlusel on piisavalt võimekust ja potentsiaali 

maailma mastaabis midagi ära teha, aga mitte panustada suurtele (globaalsetele) trendidele. 

2.3.3 Toetusmeetmete kasu ja probleemid ettevõtete vaatepunktist 

Toetusi saanud ettevõtted üldjuhul väärtustavad ettevõtluse toetusmeetmeid. Meetmete 

vajalikkust ja kasu hinnatakse enda ettevõtte arenguvajaduste perspektiivist. Meetmeid tooteideede 

edasiarenduseks, prototüüpimiseks ja testimiseks (TAK, rakendusuuringud, vähem klastrimeede) 
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hindasid intervjueeritud ettevõtjad (tehnoloogiaarenduse kesksed ettevõtted) kui võimalust 

maandada riske ja vähendada riskantsete tegevuste (mille puhul puudub kindlus, et see hakkaks 

hiljem raha tagasi teenima) finantskoormust. Toetatud projektid annavad võimaluse arendada uusi 

tooteid, mis üksnes ettevõtte ressurssidega pole võimalik. Ilma riigi toetusteta jääks vähemalt osa 

sellisest TA tegevusest tegemata, kuna ettevõtted ei ole piisavalt suured, et riigi võimenduseta TA 

tegevust laialt teha. Tüüp B (tootmis- ja müügiettevõtted, vt tüüpide kirjeldusi lk 50-51) ettevõtete 

arvates on meetmeid mõistlik suunata ettevõtetesse, mille ärimudelid juba toimivad 

(ekspordivõimekus ja müügikäive kui kasvupotentsiaali tunnus) n-ö järgmise sammu astumiseks. 

Asjakohased on nii tootmis- ja müügivõimekuse meetmed (sh välisturundus, tootmisvahendid, 

tööjõud) kui TA ja tootearenduslikud meetmed.  

Tootearenduslike meetmete vajalikkuse ja tulemuslikkuse osas olid eksperdid ja huvirühmad 

eriarvamusel. Ühelt poolt leitakse, et see on kõige riskantsem etapp, mida paljud VKEd üle ei ela, 

kuid ilma milleta on TA tegevuse majanduslik otstarbekus kaheldav. Tüüp A ettevõtete üheks 

taktikaks on vältida tootestamise faasi ja keskenduda üksnes tehnoloogiate väljaarendamisele ja 

müügile. See seab aga ettevõtte kasvule piirid. Ettevõtete jaoks, mis on sellises (pikaleveninud) 

tootearendusprotsessi arengufaasis, on arusaadavalt tähtsaim tootearendust toetavate meetmete 

olemasolu – „oleks vaja lisatoetust, et teha hüpe“. Teised on skeptilisemal positsioonil ja „ei julge 

soovitada, et riik investeeriks tootearendusse“, kuivõrd „on ka selliseid, kes liiguvad ühest start-upist 

teise, ilma et midagi tootena tuleks“. Igal juhul ei sobi selleks (üksnes) koostöömeetmed, kuivõrd 

tootearenduse protsess toimib üldjuhul ettevõtte siseselt, vaid vaja oleks otsetoetusi ettevõttele 

(ettevõtte arenguprogrammi meetmena on sellised võimalused olemas ja ettevõtted on neist 

teadlikud, vt allpool)). 

Läbivalt on hinnatud erinevad toetusmeetmed, mis suurendavad ettevõtte ja/või sektori 

läbilöögivõimet välisturgudel. Selles nähakse ka põhilist kasu klastrimeetmest – kaasrahastada 

ühiseid müügiesindajaid, saada toetusi messidel osalemiseks. Üks intervjueeritud ettevõtte esindaja 

tegi ettepaneku kaaluda ettevõtete otsetoetuste kaotamist ning keskenduda üksnes üldistele 

sektoreid ja koostööd edendavatele meetmetele, kuid see seisukoht ei ole valdav. Eeskätt 

tootmismahukad tüüp B ettevõtted väärtustavad pigem seadmete soetamise ja töökohtade loomise 

toetusi. 

Kõige üldisema meetmete kasutamise ja laiemalt riigiga suhtlemise probleemina nähakse vastuolu 

(innovaatilise) ettevõtluse paratamatu sattumuslikkuse ning riikliku asjaajamise jäikuse vahel. 

Ettevõtjate hinnangul ei ole TA tegevuse tulemus kunagi garanteeritud ning esineb vajadus 

lahenduste välja töötamise jooksul tegevusi ja ressursijaotust muuta. Meetmetingimuste ja nende 

alusel sõlmitud toetuslepingute jäikuse tõttu on vajalike muudatuste tegemine keerukas või 

võimatu.  

Mitmetel ettevõtetel on (olnud) hirmud ja eelarvamused riigi protsesside jäikuse osas, mistõttu 

välditakse suhtlust riigiga ning riiklike toetusmeetmete kasutamist. Mõnedel juhtudel ei ole toetuste 

kasutamine ka ökonoomne – saadav kasu ei ületa ettevõttesiseseid administreerimise kulusid ja 

paindlikkuse kadu (kuni lennupiletite kasvava hinnani välja). Võrdleva kogemusega kontsernisisesed 

ettevõtted hindavad seejuures Eesti bürokraatiat võrreldes välisriikidega märkimisväärselt 

lihtsamaks. Nende jaoks on Eesti ettevõtluspoliitika nõrkuseks hoopis toetuste väiksem rahaline 

maht.  
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Probleeme on esinenud eri tüüpi koostöövormide ühildamisega tulenevalt õigusruumi jäikusest – 

näiteks piirab koostöö klastri raames lepingulist koostööd ülikoolidega (isegi kui soovitud 

koostööpartneriks on ülikoolide erinevad üksused); lepingulise koostöö võimaldamiseks TAKiga on 

ettevõte olnud sunnitud loobuma osalusest samas TAKis.  

VKE jaoks konkureerivad meetmed teineteisega ettevõttesiseselt ressursside pärast. Ettevõtted 

peavad tegema valikuid, millistesse meetmetesse raha ja inimesi panustada. Tüüp A 

elektroonikaettevõte pakub praktilist näidet, kus ettevõte loobub TAKis ja klastrimeetmes 

osalemisest, kuivõrd kasud on ammendunud ja ressurss (sh administratiivne) piiratud, et astuda 

ettevõtte arenguprogrammi meetmega n-ö järgmine samm (lootus arendada üks või mitu TAKi abil 

edasi arendatud tooteideed reaalseteks toodeteks). 

TAKides toimuv koostöö on ettevõtete jaoks oluline eelkõige uute tootearendusideede 

edasiarendamiseks „mitte päris tooteni“ – ideede prototüüpimiseks ja testimiseks. Selle tegevuse 

väljund tootesse on ajalise viivitusega ning üldjuhul on tegemist ideedega, mida oleks iseseisvalt 

kallis ja riskantne arendada. Tegemist on uute ideede sündimise ja kasvamise kohaga, millest võib 

aastaid hiljem välja kasvada uusi tooteid – „katsetame ka riskantsemaid lahendusi, mille puhul ei ole 

kindel, kas töötab või ei“. 

TAKi meetme põhilist kasu nähakse finantsvõimenduses ja finantsriskide maandamises, mis 

võimaldab VKEdel tegeleda uute ideede arendamisega. Muuhulgas loovad TAKi ühisprojektid 

võimalusi personalikulude optimeerimiseks – TAKi spetsialistide kaasamiseks ettevõtte huvides, sh 

projekti ajal töötajate liikumiseks TAKki ning hiljem kasvanud kompetentsidega spetsialistide uuesti 

töölevõtmiseks juba ettevõttes. TAKis osalemise olulist kasu nähakse ka bürokraatliku koormuse 

vähendamises ning võimaluses vältida otsesuhtlust EASiga. Koostöö TAKiga loob lihtsamad 

võimalused (koostööks riigiga) riiklike andmete kasutamiseks (nt Haigekassa, e-tervis), millele 

eraettevõtetel ei ole tavaliselt ligipääsu.  

Põhilise ettepanekuna TAKi meetme muutmiseks esitati idee TAKide ühendamiseks üheks või kaheks 

rakendusuuringute keskuseks Eestis. Ühendamise eesmärk oleks suurendada asutuste mastaapi, et 

tugevdada üldkompetentse ja lisada uusi funktsioone (teadusasutuste turuteadlikkuse arendamine) 

ja olla sellega ettevõtetele tugevam partner nii siseriiklikult kui rahvusvaheliselt. Sellega peaks 

kaasnema ka TAKi kaudu tehtavate TA projektide mastaabi suurenemine. TAKidel võiks olla ka 

suurem roll ülikoolide turuteadlikkuse arendamisel. 

Samuti koostööle suunatud klastrimeetmes toimuva koostöö põhiline kasu seisneb intervjueeritud 

ettevõtete esindajate jaoks ühises turunduses ja müügitegevuses välisturgudel, oluliselt vähem 

ühises TA või tootearenduslikes tegevustes. Seetõttu on iseseisva ekspordivõimekusega ettevõtete 

jaoks klastrid vähehuvitavad. Valdkondlikul põhimõttel moodustunud klastrites tunnetatakse 

tootearenduses teineteist eelkõige konkurentidena, mis pärsib TA alast koostööd. Erandiks on siin 

mõned IKT valdkonna ja tervisetehnoloogia klastrid, kus klastrid on tänaseks leidnud 

koostöövalmiduse arendustegevuses. Ilmseks lahenduseks on siin soodustada valdkonnaüleste või -

vaheliste klastrite moodustamist, eriti n-ö horisontaalsete kompetentsidega (IT, 

materjalitehnoloogiad jms) TA mahukate tüüp A ettevõtete ja teadusasutuste osalust erinevates 

valdkondlikes klastrites. Intervjueeritud ettevõtete esindajate seas oli neid, kes nägid klastri olulist 

kasu ka lihtsalt omavahelises suhtluses, mis parimal juhul realiseerub koostööprojektides – „ei pea 

Skandinaaviast vajalikke teenuseid ehk otsima, kui on siin olemas“. Teiste jaoks on klastrisisesed 

projektid „keerulise bürokraatiaga“, mistõttu „projekti on lihtsam oma maja sees teha.“ 
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Rakendusuuringute meetmega oli kokku puutunud viis valitud ettevõtet – neist kolmel ettevõttel oli 

pooleliolevate projektidega positiivne kogemus, ühel ettevõttel lõppenud projektiga sisulise kasuta 

tulemus ning ühel ettevõttel kogemus, kus meetme tingimused olid konkreetsete vajaduste jaoks 

sobimatud. Rakendusuuringute meetme üldine mõju ettevõtte TA tegevusele on sarnane TAKi 

meetmele, kus olulisim on võimalus vähendada ettevõtte finantskoormust ja -riske. Isegi tugeva 

müügikäibe vooga tüüp B IT ettevõtte esindaja hinnangul, ei oleks nad uut toodet „meie mastaapi 

arvestades, omavahenditest ilmselt arendama hakanud“. Koostööl on ka positiivsed kultuurilised 

tulemid – koostöö annab „värsket hindamist“ ja „huvitavaid järeldusi“.  

Negatiivse näitena soovis intervjueeritud puidutööstusettevõte meetme abil koostöös TTÜga välja 

arendada tootmise planeerimise ja automatiseerimise tarkvara. Vajadust sellise lahenduse järele oli 

tunnetatud pikemaajaliselt (sarnased vajadused ja probleemid ka turu teistel ettevõtetel) ning 

meetme avanedes kasutati võimalust. Samas tundus seatud eesmärgi saavutamine algusest peale 

mitte väga lootusrikas ning kasutatava lahenduseni ei jõutud. Küsimus ei ole siiski mitte niivõrd 

meetmes, kuivõrd probleemi enda olemuses. Sarnane negatiivne kogemus kommertsalustel 

koostööst protsesside automatiseerimislahenduse välja töötamiseks, kuhu oli kaasatud nii 

eraettevõttest automatiseerimislahenduste väljatöötaja kui ka ülikoolid, on ka ühel teisel 

intervjueeritud ettevõttel – „projekti hoiti elus aasta, prooviti, õpiti, kuid tulemuseni ei jõutud“. 

Energiamajanduse tehnoloogiaettevõte kaalus rakendusuuringute meetme kasutamist 

kiireloomulise tootmisprobleemi lahendamiseks, kuid tulenevalt projektitaotluse protsessi aeglusest 

meedet koostöös tehtud uuringute kaasrahastamiseks ei olnud võimalik kasutada. Märkimist väärib 

ka see, et välisülikoole intervjueeritud ettevõtted rakendusuuringute meetme sihtrühmana ei käsitle. 

Innovatsioonihangete juurutamise suundumust hinnatakse, kuid intervjueeritud ettevõtetel 

positiivsed kogemused puuduvad. Energiamajanduse tehnoloogiaettevõte üritas alternatiivse ja 

paindlikuma lahendusena rakendusuuringule kasutada innovatsioonihanke meedet koostööks 

TTÜga, kuid siin sai takistuseks ülikooli võimetus ennast piisaval määral (erinevate instituutide 

nõusoleku mõttes) mobiliseerida. Ettevõtte praktiline järeldus kogemusest on hange tükeldada ning 

minna sellega uuele ringile. 

NSi meetmete vajaliku ja loomuliku täiendusena käsitlevad ettevõtted ettevõtte arenguprogrammi 

meedet, mis võimaldab astuda sammu edasi TAst ning tootearenduslikust tegevusest ning siseneda 

tootestamise faasi, „kus koostööd enam nii väga veel vaja ei ole“. Sammu astumisega on seotud rida 

hirme, mis tulenevad nõuetest kasvule ja edukusele, mida tegelikult ei suudeta kolme aasta peale 

ette ennustada. 

Kokkuvõtvalt kinnitasid ettevõtete süvaintervjuud enamikke fookusrühmades esile toodud NSi 

meetmete kasutamisega seotud väljakutseid. 
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Kokkuvõtvalt soovitavad uuringu autorid muuta NSi protsessi senisest rohkem ettevõtliku 
avastusprotsessi loogikast lähtuvaks:  

1) MKM peaks looma interaktiivsed platvormid NSi kasvualade arengu pidevaks jälgimiseks ja 
sektoriüleste kokkulepete seadmiseks;  

2) mainitud platvormi ja NSi poliitika laiemas fookuses peaks olema paindlik kasvuvaldkondade 
määratlemine ja väiksem reguleeritus meetmete tasemel (mis peaks paralleelselt vähendama nende 
administeerimise kulusid), kus fookus peaks olema projektidel, algatustel ja arendusprotsessidel, mis 
püüavad kiirendada kasvuvaldkondade ettevõtete arengut, suurendada nende lisandväärtust ja 
eksporti. 

3. Ettepanekud 

Selles peatükis tehakse uuringu tulemuste põhjal peamised ettepanekud ja poliitikasoovitused: 

 kasvualade piiritlemise, seiramise ja analüüsimise ettepanekud, mis on suunatud ennekõike 

MKMi ja HTMi nutika spetsialiseerumisega seotud poliitikate kujundamise tegevuste 

tõhustamiseks; 

 poliitikasoovitused kasvualade arengu toetamiseks, mis on suunatud nii MKMi kui HTMi ja 

nende valitsemisala asutustele ettepanekutena, mida kaaluda nii tänaste NSi meetmete 

kohendamisel kui laiemalt TA ja innovatsioonipoliitika meetmete aluspõhimõtetena 2020+ 

perioodil. 

3.1 Kasvualade piiritlemise, seiramise ja analüüsimise ettepanekud  

1. Nutika spetsialiseerumise valdkondade piiritlemisel ja seiramisel kasutada eeskätt 

kasvuvaldkondade tasandit ning vaadelda kasvuniššide tasandit kui ajas kohandatavat 

suunavate tegevuste kogumit.  

Eesti NS valdkondade määratlemiseks on kasutusel kolmetasandiline jaotus – kõige laiema ulatusega on 

kasvualad (praeguses sõnastuses: IKT, tervisetehnoloogiad, ressursside väärindamine), keskmise 

ulatusega on kasvuvaldkonnad (praeguses sõnastuses: IKT, tervisetehnoloogiad, teadmistepõhine ehitus, 

materjalitehnoloogiad, biotehnoloogia) ning kõige kitsamad on kasvunišid (praeguses sõnastuses: 

andmeanalüüs ja infohaldus; infoturve ja küberkaitse; tootmise automatiseerimine, robootika, 

sardsüsteemid; vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses; e-tervis; punane biotehnoloogia; energia- ja 

ressursitõhusus ehitusel ja ehitistes; puidu väärindamine: puit ehituses; nano- ja pinnakattetehnoloogiad; 

maavarade väärindamine: põlevkivi keemiatööstuses; toidutoorme väärindamine: tervist toetav toit). 

Kõige laiema jaotuse ehk kasvualade tasandi kasutamine NSi ettevõtete piiritlemisel ja seiramisel on väga 

üldine, kuna sellisel juhul kuuluksid kasvualadesse nii laia profiili kui ka kitsa fookusega ettevõtted, ning 

selget arusaama NSi ettevõtetest ei tekiks.  

Seevastu kasvuniššide tasandit mõisteti NSi aruteludes liigselt piirava ja raamistava kategooriana, kuigi 

Eesti Arengufondis töötanud NSi ekspertide nägemuses peeti niššide all silmas konkreetseid kõige 

suurema tõenäosusega ettevõtete lisandväärtust suurendavaid tegevussuundi (kommunikatsiooni 

selguse osas tasuks neist rääkida kui NSi toetavatest kasvutegevustest), mille ümber peaksid erinevatest 

sektoritest pärit ettevõtted kogunema. Empiiriliste analüüside läbiviimisel jääb kasvuniššide või 
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-tegevuste kasutamine kasvualade piiritlemisel ja ettevõtete välja selgitamisel liiga kitsaks, kuna mitmed 

ettevõtted tegelevad samaaegselt erinevate tegevustega, mistõttu on neid keeruline, kui mitte võimatu, 

jaotada erinevate niššide või tegevuste vahel (eriti IKT kasvualas, kus suur osa ettevõtetest ei ole otseselt 

seotud ühe konkreetse nišiga, vaid tegelevad mitmesse nišši kuuluvate või üldse väljaspool praegusi nišše 

asuvate tehnoloogiate või tegevussuundadega). Sisuliselt saaks kasvuniššide või -tegevuste tasemel 

hinnata ainult konkreetsete projektide mõju konkreetsele ettevõttele, kuid neid tulemusi on praktiliselt 

võimatu siduda olemasolevate kasvualade, -valdkondade ja laiemalt ettevõtlussektorite arengu seirega. 

Lisaks on mitmetasandiline jaotus tekitanud olukorra, kus erinevate meetmete ja tegevuste kontekstis 

lähtutakse erinevatest tasanditest vastavalt vajadusele ja võimalusele, mis muudab NSist arusaamise 

erinevaks ka poliitikakujundamise tasemel.  

Võttes aluseks selles uuringus saadud kogemused kasvualade piiritlemisel ja kasvuniššide/-tegevuste 

ettevõtete välja selgitamisel, soovitab uuringumeeskond edaspidi kasutada NSi piiritlemisel ja seirel 

eelkõige kasvuvaldkondade tasandit. Kasvuniššidel või -tegevustel saab olla oluline signaliseerimise 

efekt ettevõtjatele, poliitikakujundajatele ning -rakendajatele, s.t nad osundavad, millised tegevused, 

arendusprojektid, -suunad ja tehnoloogiad on kõige suurema potentsiaaliga kasvuvaldkondade 

ettevõtete võtmenäitajate (lisandväärtus, eksport, uute turgude vallutamine, jm) arendamisel. 

Paindlikkuse tagamiseks ei peaks kasvunišid olema kinnistatud strateegiates ega meetmetes, vaid 

sektoriülestes regulaarselt üleräägitavates kokkulepetes, milleni jõutakse erinevate osapoolte koostöös. 

Samas selgub uuringu tulemustest, et NSi strateegia ja kasvuvaldkondade ja -niššide mõistmisel on seni 

esinenud kommunikatsiooniprobleeme (eelkõige väljendub see valdkondade ja niššide mitmeti 

mõistmises ja kasutamises) ning seetõttu eeldab selline lähenemine senisest tugevamat NSi piiritlemise 

kommunikatsiooni, et osapooled mõistaksid niššide või tegevuste tähendust ja funktsiooni üheselt. 

Samuti on oluline ka tihedam koostöö meetmete väljatöötajate (ministeeriumid) ja rakendajate 

(sihtasutused) vahel, et NSi eesmärgid ning seatud kokkulepped või nende muutused kasvuvaldkondade 

ja -niššide või -tegevuste valikus oleksid võimalikult hästi arvestatud meetmete elluviimisel (selle 

tagamiseks vt ka soovitust nr 3). 

2. Valdkonna arengutrendidele tähelepanu juhtimiseks uuendada regulaarselt kasvuniššide 

või -tegevuste kirjeldusi. 

Senine kasvuvaldkondade kirjeldamine Eesti Arengufondi raportides on ebaühtlane, määratledes mõned 

kasvunišid detailsemalt kui teised. Samuti soodustab selline hägusus kasvuvaldkondade kirjeldamisel NSi 

mitmetimõistmist (nt mida tähendab ja kuidas toimub IKT horisontaalne rakendamine ning kes ja millised 

tegevused peaksid olema meetmete fookuses), mis teeb meetmete väljatöötamise ja toetuste jagamisel 

otsuste tegemise läbipaistmatumaks ja keerulisemaks. Kasvuvaldkondade kirjeldamisel tuleks seada 

eesmärgiks tähelepanu juhtimine uutele arengutrendidele ja -suundadele, mitte niivõrd valdkondade 

piiride fikseerimine. NS peaks jätkuvalt välja pakkuma tulevikku vaatavad valdkonnad, kus avaliku, 

erasektori ja TA-asutuste koostöös (riskide jagamiseks) spetsialiseeruda uutele tehnoloogiatele ja 

arendusprotsessidele (kasvutegevustele), mis loovad kõrgemat lisandväärtust, suurendavad eksporti, 

töökohtade loomist jne.  

Näiteks kirjeldati fookusrühmades ja ettevõtete intervjuudes uusi tegevussuundi, millele ei ole 

praegustes kasvuniššide kirjeldustes piisavalt tähelepanu pööratud: IKTs tehisintellekti rakendamine 

(artificial intelligence, AI), küberturvalisus ja robootika; tervisetehnoloogiates terviseandmete e-

lahendused ja digitervis; teadmistepõhises ehituses digiteerimine ja jätkusuutlikkuse tagamine; 

materjalitehnoloogiates loodusressursside väärindamine ning kliima- ja keskkonnatehnoloogiate 

arendamine. Neid näiteid ei peaks käsitlema kui kasvuniššide uute ettepanekutena, vaid viitena, et sellisel 

detailsusel tehtud kirjeldused vajavad pidevat uuendamist, mis peaks toimuma osapoolte, sh ettevõtete, 
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TA-asutuste, erialaliitude, TAKide ja klastrite koostöös ning pidevas dialoogis, mis võimaldab uute 

trendide esile kerkimisel agiilselt uusi suundi kokku leppida. Uute niššide või tegevuste fookuses peaksid 

olema mitte juba statistikas avalduvad trendid, vaid ettevõtjate ja teadlaste kogemuse põhjal 

esilekerkivad arusaamad ja hinnangud, mida toetab kriitiline mass osapooli – see on sisuliselt ettevõtliku 

avastusprotsessi olemus. Konkreetsed sekkumised ja meetmed tuleks välja töötada ja rakendada 

kasvuvaldkondade sisemiste tegevuste ja projektide tasandil (tasakaalustades seeläbi n-ö alt-ülesse 

tekkivaid ettevõtete algatusi ning n-ö ülevalt-alla kasvuvaldkondade ja riigiüleseid kokkuleppeid, algatusi 

ja prioriteete). Koostööplatvorm võimaldab (vt soovitust nr 3) kujundada kasvuvaldkonnale vastavaid 

näidisprojekte, kus valdkonna arenguks on vajalik riigi eestvedav roll ja ressurss.  

Märkus: Kuigi soovitused nr 1 ja 2 viivad esmapilgul riiklikud poliitikad taaskord horisontaalsemaks ja 

vähendavad valdkondlike fookuste seadmist, siis tänasel hetkel pole riigi tasandil andmeid ja ressursse, et 

detailsete fookuste tasandil prioriteete seada, seirata ja ennekõike probleemidele ja tõrgetele vastavaid 

sekkumisi välja töötada – horisontaalsem vaade ja fookus ning paindlikum reageerimine ettevõtete ja nende 

koostööplatvormide sõnastatud algatustele ja ettepanekutele (lisandväärtuse kasvatamiseks) peaks tagama 

selle, et NSi poliitika muutub kasvualade vajaduste ja arengute kesksemaks ja toetab neid tõhusamalt. Mõneti 

võimaldabki niššide või tegevuste määratlemine kasvuvaldkonna signaliseerimisefektina viia sisse vertikaalse 

dimensiooni horisontaalsetesse meetmetesse. Kui riigilt ei oodata enam valdkondlikku poliitikat, siis saaks 

nõudluspool ehk erialaliidud, klastrid jt katusorganisatsioonid ise mõjutada, milliseid meetmeid ja poliitikaid, 

mis toetavad paremini valdkonnapõhiseid projekte ja algatusi ning kus saab eksperimenteerida, soovitakse NSi 

kasvuvaldkondades saavutada. Seda võimaldabki soovitus nr 2 saavutada.  

3. Kasutada kasvuvaldkondade arengu seiramiseks mitmeetapilist lähenemist, 

kombineerides kvantitatiivse ja kvalitatiivse analüüsi tulemused. 

Kasvuvaldkondade seiramisel ja analüüsimisel tuleks lähtuda ühtsest metoodikast, sest vaid nii on 

võimalik pikaajaliste ja võrreldavate andmete kogumine ja neist tulenevate järelduste tegemine. 

Kasvuvaldkondade seiramisel tuleks lähtuda selles uuringus pakutud mitme-etapilisest analüüsist, millest 

esimese etapiga tagatakse järjepidev kvalitatiivne sisend majandusnäitajate tõlgendamiseks ja uute 

fookuste seadmiseks, teises etapis analüüsitakse ettevõtete kvantitatiivsete majandusnäitajate arengut 

ning kolmandas etapis tehakse majanduse spetsialiseerumise laiaulatuslik analüüs.  

3.a Järjepideva kvalitatiivse ülevaate saamiseks ja dialoogiks osapooltega peaks Majandus- 

ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) looma koostööplatvormi igale 

kasvuvaldkonnale. 

Kasvuvaldkondade seiramiseks on oluline ühendada kvantitatiivne ja kvalitatiivne metoodika, mis 

võimaldab viia kokku kasvuvaldkondade majandusnäitajad (ajalooline areng) ja sisulised 

arengudünaamikad (praegused väljakutsed) ning tulevikuvisioonid (osapoolte ühised või kokkuleppelised 

hinnangud). Kvalitatiivse ülevaate saavutamiseks tasub kaaluda igale kasvuvaldkonnale 

koostööplatvormi loomist MKMi juures (nt Euroopa Liidu NSi platvormi näitel, mis eeldaks kolme kuni 

nelja NSi eksperdi või koordinaatori värbamist, mis ei ole suur kulu, arvestades NSi valdkonna meetmete 

kogumahtu ja seda, et eeldatavalt jääb NSi mudel ELi struktuurivahendite kasutamise üheks keskseks 

põhimõtteks ka 2020+ perioodil), mis hoiaks riigiesindajate ja ettevõtete järjepidevat dialoogi ja koostööd 

ühiste eesmärkide saavutamiseks. Platvormi ülesandeks oleks korraldada regulaarseid ümarlaudu, 

kohtumisi, intervjuusid kasvuvaldkondade ettevõtete, TA-asutuste, erialaliitude jms 

koostöövormidega, kaasates seejuures nii aktiivsemate ettevõtete esindajad ja erialaliidud kui ka 

väiksemate ja vähem kaasa rääkida saanud ettevõtete esindajad. Samuti tuleks platvormi kaasata 

ülikoolide vastava valdkonna uurimisrühmade teadlasi ja muude TA-asutuste esindajaid, kuna ainult 

pideva kontakti puhul on võimalik jõuda ühiste projektideni ettevõtete ja TA-asutuste vahel. Platvormi 
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toimimise tagaks MKM, kuid erinevaid kohtumisi võiksid juhtida nii riigi kui ka ettevõtete ja TA-asutuste 

esindajad vastavalt teemale. Selline platvorm tagaks kolmepoolse tulemuslikkuse – kasvuvaldkondade 

ettevõtetest jõuaks sisend NSi strateegiliste tegevuste (sh toetusmeetmete) planeerimiseks, info 

riigipoolsetest tegevustest jõuaks ettevõteteni ning kontaktid teadlaste ja ettevõtete vahel oleksid 

aluseks uute projektiideedeni jõudmisel. Eesti Arengufondi kogemus, kus sisuliselt selliseid platvorme 

loodi, näitas, et koostööplatvormid – eriti kui nende ülesandeks on sektoriülesed kokkulepped ja nende 

pidev uuendamine – peavad asuma ministeeriumi tasemel, mistõttu soovitabki uuringumeeskond 

platvormide loomist MKMi juurde.  

3.b Kvantitatiivse ülevaate saamiseks tuleks analüüsida regulaarselt ettevõtete 

majandusnäitajaid erinevates võrdlusrühmades. 

3.b.1 Seirata kasvuvaldkondade ettevõtluse edenemist võrdluses kogu Eesti 

majanduse näitajatega.  

Kasvuvaldkondade edenemist tuleks seirata selles uuringus koostatud kasvuniššide nimekirjade alusel, sh 

neid vajadusel uuendades (majandusaastaaruannete või põhinäitajate alusel Maksu- ja Tolliameti 

andmetele tuginedes (viimast saab vajadusel kasutada värskemate andmete analüüsimiseks ja/või 

lähituleviku prognoosimiseks viimaste kuude alusel)). Selline meetod võimaldaks nimekirjades olevate 

ettevõtete majandusnäitajate uuendamist ja oleks pigem informatiivsem, eesmärgiga võrrelda 

järjepidevalt kasvuvaldkondade arengut kogu majanduse arenguga.  

3.b.2 Seirata TA kulutusi tegevate ettevõtete majandustulemusi ja võrrelda neid 

ettevõtetega, millel TA kulutused puuduvad.  

Analüüsida võrdlusrühmana TA-asutustega koostööd tegevate ettevõtete majandustulemusi, eristades 

need kasvuvaldkonna kogunimekirjast ja lähtudes TA-asutustega lepingulises suhtes olevate ettevõtete 

andmetest ja TA kulutusi raporteerivate ettevõtete nimekirjadest. Nende ettevõtete majandustulemusi 

tuleks kõrvutada ettevõtete tulemustega, mis TA kulutusi ei tee ning kogu kasvuvaldkonna tulemustega. 

TA kulutusi tegevate ettevõtete majandustulemuste pikaajalisem seiramine võimaldab analüüsida TA 

tegevuste mõju ja hinnata nende perspektiivi ettevõtlustulemustele, sh kas suurendada või vähendada 

TA-ga seotud toetusmeetmete osakaalu võrdluses muude innovatsiooni ja lisandväärtuse kasvu toetavate 

meetmetega.  

3.b.3 Seirata riiklikest toetusmeetmetest toetust saanud ettevõtete 

majandustulemusi pikemas perspektiivis ja võrrelda neid kasvuvaldkonna kui 

tervikuga. 

Eesmärk on välja selgitada toetust saanud ettevõtete majanduslik käekäik. Selleks tuleks eraldi 

võrdlusrühmana seirata nende ettevõtete majandustulemusi, mis on saanud toetust riiklikest 

toetusmeetmetest (sh nii NSi meetmetest kui muudest riiklikest meetmetest). Selline võrdlus annab 

võimaluse analüüsida toetust saanud ettevõtete majandustulemusi ning võrrelda neid kasvuvaldkonna 

kui tervikuga. Toetust saanud ettevõtete seiramiseks on vaja koondada kõikidest riiklikest meetmetest 

toetust saanud ettevõtete andmed ühte andmebaasi ning vastavalt majandusnäitajatele analüüsida 

nende ettevõtlustulemusi.  
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3.b.4 Seirata kasvuvaldkonda kuuluvate ettevõtete arvu ja ettevõtete järgmisi 

majandusnäitajaid: TA kulutuste maht, lisandväärtus töötaja kohta, töötajate 

arv, müügitulu, eksport.  

Kasvuvaldkondade ettevõtluse seiramisel ja analüüsimisel tuleks lähtuda M. Kitsingu analüüsis12 ja NSi 

analüüsides rahvusvaheliselt välja toodud põhikategooriatest valdkondade olulisuse ja sidususe, seotuse, 

ühendatuse ja mitmekesisuse analüüsimiseks. Seirata tuleks kasvuvaldkondade ettevõtluse edenemist 

sotsiaalmajanduslikus kontekstis ning hinnata nende olulisust ja sidusust läbi töötajate keskmise arvu (sh 

kõrgharidusega ja Eesti keskmisest palgast kõrgemat palka teenivate töötajate arv), töötajate osakaalu 

koguhõives, kasvuvaldkonna lisandväärtuse ja ekspordi osakaalu kogu Eesti ettevõtluse lisandväärtusest 

ja koguekspordist. Kasvuvaldkondade võimet teha innovatsiooni ja laieneda uutesse valdkondadesse 

näitavad majandustulemustest enim lisandväärtus (eeldades, et kõrgema lisandväärtusega ettevõtetel on 

suurem potentsiaal) ning valmisolekut ja kogemusi näitavad ettevõtete TA kulutused. Ühendatust teiste 

oluliste teadmistepõhiste asutustega näitavad ettevõtete TA-alased koostööprojektid ülikoolide ja muude 

TA-asutustega ja teiste ettevõtetega ning ühendatust välismaaga eksport (eelkõige ekspordi intensiivsus 

ehk osakaal müügitulus). Kasvuvaldkondade mitmekesisuse tagamiseks tuleks seirata ka kasvuvaldkonna 

ettevõtete arvu, ettevõtete suuruseid töötajate arvu ja müügitulu alusel ning valdkonda sisenevaid ja 

sealt väljuvaid ettevõtteid. Kasvuvaldkonna kontsentratsiooni analüüsimine võimaldab jälgida, et NSis ei 

keskenduta liigselt ainult teatud ettevõtetele, vaid valdkond on mitmetahuline ja toetatakse erinevat 

tüüpi ettevõtteid (eelnevast tulenevalt ei ole õigustatud ka kasvuniššide tasemel valdkondade 

piiritlemine).  

3.b.5 Kvaliteetse kvantitatiivse seire teostamiseks parendada oluliselt Äriregistri 

andmekvaliteeti suurendamata seejuures ettevõtete halduskoormust. 

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt hallatav e-äriregister koondab andmed kõigi Eestis 

registreeritud juriidiliste isikute kohta koos nende poolt esitatud iga-aastaste majandusnäitajatega 

ettevõtete majandusaastaaruannete alusel. Erinevalt Maksu- ja Tolliameti poolt kogutavatest andmetest, 

mis on küll ajakohasemad (ettevõtted esitavad andmed iga kvartal), kuid mis sisaldavad vaid põhinäitajaid 

(käive, töötajate arv, riiklikud maksud, tööjõumaksud), võimaldab e-äriregister teha väljavõtteid kõikidest 

majandusnäitajatest, mille kohta on ettevõtted majandusaastaaruannetes andmeid esitanud ning nende 

alusel on võimalik seirata oluliselt laiapõhjalisemalt kasvuvaldkondadesse kuuluvate ettevõtete 

majandustulemuste dünaamikat. 

Samas on e-äriregistri andmetes olulisi puudujääke, mis takistavad kvaliteetsete kvantitatiivsete 

andmeanalüüside läbiviimist. Näiteks esineb puudujääke ühe põhinäitaja, milleks on keskmine töötajate 

arv, kvaliteedis – tihti on andmed ettevõtete poolt esitamata või on märgitud juhuslik number, mis ei 

vasta reaalsusele (nt viiekohaline number, vahel ka majandustegevusala kood). Teiseks parendamist 

vajavaks majandusnäitajaks on „müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes“, mis on oluliseks näitajaks 

ekspordi sihtriikide analüüsimisel. Selle näitaja puhul on ettevõtete poolt esitatava info detailsusaste väga 

erinev – ettevõtetele on jäetud vaba valik, milliseid riike kategoriseeritakse „muude riikide“ alla ja 

milliseid mitte. Mõned ettevõtted jaotavad piirkonnad vaid „Eesti“ ja „Muud riigid“. Selline ebaühtlane 

jaotus ei võimalda koostada usaldusväärseid analüüse. Kolmandaks analüüse takistavaks teguriks on 

tööjõukulude näitamine majandusaastaaruannetes, mis sõltub sellest, millise kasumiaruande skeemi 

(skeem 1 või 2) ettevõte majandusaastaaruande esitamisel valib. Skeem 2 puhul jaotatakse kulud 

kulukohtade järgi ehk siis näiteks tootmise puhul võivad tootmise tööjõukulud olla müüdud toodangu 

                                                           
12 Kitsing, M. (2015). Nutika spetsialiseerumise analüüs. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Tallinn 2015. 
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kulu all. Selleks, et e-äriregistri andmete põhjal arvutada lisandväärtust, on vaja tööjõukulud 

majandusaastaaruande lisadest põhiosasse tuua. Kõik nimetatud puudujäägid takistavad oluliselt 

kvantitatiivsete analüüside ja hinnangute andmist kasvuvaldkondade edenemisele ning seetõttu peaksid 

NSi arendamisest huvitatud osapooled (eelkõige MKM ja HTM) leidma võimalusi ja lahendusi Äriregistri 

andmekvaliteedi parandamiseks.  

3.c Viia iga 3–4 aasta järel läbi majanduse spetsialiseerumiste laiaulatuslik analüüs. 

NSi kontseptsioon ja Euroopa Komisjoni poolt välja töötatud juhtnöörid on seadnud eesmärgiks NSi 

valdkondade uuendamise ja ülevaatamise vastavalt piirkondlikule vajadusele. Selles uuringus selgus, et 

aastal 2014 valitud Eesti NSi valdkonnad on tänaseks kohati aegunud ja vajaksid kaasajastamist, eelkõige 

kasvualade sisemiste fookuste seadmisel. Samas on poliitikameetmete avamisest möödunud nii vähe 

aega, et ei ole veel võimalik tuvastada poliitikate mõju ja põhjuseid kasvualade ja -valdkondade 

ümberdefineerimiseks. Ka uuringus tehtud kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed analüüsid ei toonud esile 

põhjuseid kasvuvaldkondade tasemel muutuste tegemiseks (selle uuringu eesmärk ei olnud vaadata 

uute võimalike spetsialiseerumiste ja kasvualade või -valdkondade teket ja arengut väljaspool praegusi 

NSi kasvualasid). Sellest tulenevalt teeb uuringumeeskond ettepaneku viia iga kolme kuni nelja aasta järel 

läbi kvantitatiivsetele andmetele ja kvalitatiivsetele uurimismeetoditele tuginev kasvuvaldkondade ja 

majanduse kui terviku spetsialiseerumiste analüüs, mille eesmärk oleks selgitada välja 

ümberkohandamist vajavad valdkonnad, esile kerkinud arengutrendid ja leppida kokku uued 

fookussuunad. Kuna kasvuvaldkonnad on erineva arengutempoga, siis vastavaid analüüse tuleks läbi viia 

lähtuvalt konkreetse kasvuvaldkonna vajadustest.  

3.2 Poliitikasoovitused kasvualade arengu toetamiseks 

4. Toetuste jagamisel juhinduda paindlikust kasvuvaldkondade määratlusest – fookus peaks 

olema projektidel, algatustel ja arendusprotsessidel, mis püüavad kiirendada 

kasvuvaldkondade ettevõtete arengut, suurendada nende lisandväärtust ja eksporti.  

Toetusmeetmete kavandamisel ja toetuste jagamisel tuleks kasvuvaldkonnad ja eriti kokkulepitud 

kasvunišid ja kasvutegevused hoida pigem suunanäitajatena, mitte kvalifitseerivate 

valikukriteeriumitena (kas konkreetsel ettevõttel on samas valdkonnas varasem kogemus jmt). Toetust 

tuleks jagada projektide sisu ja ambitsiooni alusel (eesmärk uute kvalitatiivsete hüpete saavutamine 

ettevõtetes või kasvuvaldkondades laiemalt). Kasvuvaldkondades tuleks jätta võimalus reageerida 

globaalsetele trendidele, mistõttu peaks suurem fookus olema suunatud projektidele ja 

arendustegevustele, vähem kasvuvaldkonna ja eriti sisemiste niššide või tegevuste fikseerimisele. Sellele 

aspektile pöörasid tähelepanu eelkõige ettevõtete esindajad, kes toimetavad tehnoloogia eesliinil ning 

kelle arendustegevust võib rakendada horisontaalselt mitmetes valdkondades (nt biokeemia arendused 

võivad olla rakendatavad kütustest toidusektorini jne, kuid formaalselt ei pruugi arendustegevuse 

tänastesse kasvuvaldkondadesse või niššidesse kuuluda). Teine oluline tugevus sellisel lähenemisel oleks 

see, et NS toetaks seeläbi ka suurema riskiga protsessi- ja tehnoloogiaarendusettevõtteid, mis otseselt 

kasvuvaldkondadesse ei kuulu, kuid millel on suur potentsiaal uuteks ideedeks. Toetuste jagamisel tuleks 

jälgida, kuidas saaks häid ideid läbi meetmete toetada, samal ajal vähendades innovatsiooniriski 

ettevõtetes. Ühtlasi suurendaks selline lähenemine usaldust riigi ja ettevõtete vahel – kui on hea 

projektiidee ja hindamiseksperdid kinnitavad seda, siis leitakse vahendid toetamiseks.  
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5. Parandada oluliselt ettevõtete teadlikkust erinevatest toetusmeetmetest. 

5.a Tutvustada kõiki meetmeid proaktiivsemalt. 

Uuringu tulemustest selgub, et üheks peamiseks takistuseks kasvuvaldkondade arengule kaasaaitamisel 

on ettevõtete vähene teadlikkus erinevatest toetustest (sh ka meetmete kvalifitseerimisreeglitest jms). 

Fookusrühmaintervjuudest ja intervjuudest ettevõtete esindajatega selgus, et nii suurtel kui väiksematel 

ettevõtetel on vähe teadmisi, milliseid võimalusi riik praegu erinevate toetusmeetmete kaudu pakub. 

Ettevõtete ootus on, et infot jagaks see, kes seda loob. Samuti tuleks jagada infot TA-asutustele, viies 

neid ettevõtetele lähemale ja aidates seeläbi kaasa vastastikuse huvi tekkimisele. Sellest tulenevalt on 

üheks oluliseks tegevuseks kasvuvaldkondade arengu toetamisel toetusmeetmete rakendusasutuste ja 

ettevõtete vastastikuse infovahetuse suurendamine, mida on võimalik soodustada läbi teadlikuma 

infokanalite kasutamise, näiteks minnes kohale ettevõtetesse, mis võiksid andmeanalüüsi põhjal 

toetustest kasu saada vms.  

5.b Kaaluda ühise veebiplatvormi loomist, mis sisaldaks infot kõikidest riiklikest toetustest 

ja taotluse esitamise võimalust. 

Lisaks vähesele teadlikkusele meetmete olemasolust selgub uuringust, et laiemalt (s.t mitte ainult NSi 

puhul) on ettevõtetel tihti keeruline orienteeruda toetusmeetmetes, kuna neid on palju, ning samamoodi 

juhtub, et erinevate asutuste meetmete pakettides olevad sarnased tegevused toimuvad erinevate 

reeglite alusel (taotlemise protsess, omaosaluse määr jms). Ettevõtete sõnul on keeruline leida just neile 

sobilikke meetmeid, milles seatud nõuetele nad ka vastaksid. Näiteks selgus mitmes 

fookusrühmaintervjuus, et paljud (pigem väiksemad) ettevõtjad ei ole teadlikud, et HTM pakub NSi 

raames toetusi ka ettevõtetele ning et HTMi Nutikas meetmes võib teha koostööd ka välisülikoolidega. 

Sellest tulenevalt tasub kaaluda kõikide riiklike toetuste (nii MKMi, HTMi kui ka muude ministeeriumite 

alla kuuluvate toetuste) koondamist ühtsesse veebikeskkonda (nt x-tee ja eesti.ee arendusena), kust 

ettevõtetel oleks lihtsam leida infot erinevatest toetustest ja ühtlasi taotlemise võimalustest. Samuti 

tuleks sama NSi veebiplatvormi osana pakkuda ettevõtetele nõustamise võimalust. Kui ettevõte saadab 

toetuste jagajatele kirjelduse lahendamist vajavast probleemist või projektiideest koos lisaküsimustega, 

siis veebiplatvormi haldaja pakub vastusena ettevõttele, millistesse meetmetesse sellise probleemi või 

ideega ettevõte sobituks. Selline platvorm eeldab riigipoolset haldussuutlikkust, kuid motiveeriks 

ettevõtjaid meetmetest ambitsioonikamate tegevuste jaoks toetusi taotlema.  

6. Toetusmeetmete efektiivsuse suurendamiseks muuta toetuste taotlemine ja projektide 

elluviimine paindlikumaks ning administratiivselt lihtsamaks. 

6.a Teha uuring ja analüüsida, kui palju ressursse kulub ettevõtetel toetuste taotlemisele ja 

nende edasisele administreerimisele.  

Uuringu tulemustest selgub, et paljud ettevõtted jätavad hoolimata idee olemasolust projektitaotluse 

esitamata ning seetõttu ka projektid ellu viimata, kuna nii taotluse esitamise protsess kui toetatud 

projekti edasine administreerimine tunduvad olevat liigselt ressursimahukad. Sellest tulenevalt teeb 

uuringumeeskond ettepaneku viia läbi analüüs, mis selgitaks välja, kui palju ressursse kulub ettevõtetel 

projekti taotlusprotsessi läbimiseks ja projekti edasiseks administreerimiseks ning analüüsida selle 

põhjal toetuste taotlemise mõttekust ettevõtja seisukohast. Analüüsi tulemusena peaks selguma, mis 

peaks olema toetuse n-ö netosumma (osa toetusest, mis jääb sisuliseks tegevuseks), et toetuse 

taotlemine oleks ettevõttele tasuv. 
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6.b Kaaluda perioodil 2020+ NSi rätsepmeetme pakkumist. 

Paljud ettevõtjad ei leia olemasolevatest meetmetest just nende tehnoloogia, toote või protsessi 

arengufaasile sobivat toetust, mistõttu jääb nii mõnigi innovaatiline lahendus arendamata. Sellest 

tulenevalt teevad uuringu autorid ettepaneku kaaluda näidisprojektina n-ö NSi rätsepameetme 

pakkumist, kus ettevõtjatel on võimalus panna olemasolevatest toetustest kokku ise endale sobiv 

arengu- või arendusprojekt, mida saab kohendada vastavalt kasvuvaldkondade ja ettevõtete või nende 

koostööplatvormide (klastrid, konsortsiumid) profiilile ning mis võib koosneda mitme organisatsiooni 

omavahel seotud või järjestatud meetmetest (ühe etapi edukas läbimine annab ligipääsu järgmise etapi 

rahastamisele). Ettevõtte omaosaluse määrad erinevatel etappidel võiksid sõltuda erinevate tegevuste 

riskiastmest.  

6.c Suuremate kaasrahastuse määrade puhul rakendada taotlemisel ja edasisel 

kontrollimisel paindlikumaid reegleid taotluste ja aruannete osas.  

Uuringu tulemustest selgub, et üheks suuremaks takistuseks riiklike toetusmeetmete kasutamisel on 

ettevõtete hirm taotluse esitamisel ja projekti elluviimisel esineva bürokraatia ees. Suuremate 

kaasrahastuste puhul (nt kui ettevõtte omaosalus on 50% või rohkem) on paljude jaoks arusaamatu 

mitmekordsete kontrollmehhanismide kasutamine riigi poolt (omafinantseerimine, projektitaotlus, pikk 

äriplaan jne). Leitakse, et ettevõtte panus ehk omafinantseering tagab ettevõtete kontrolli toetuse 

eesmärgipärase kasutamise üle ja näitab, et ettevõte on huvitatud projekti edukast elluviimisest. Sellele 

aspektile pöörasid eriti tähelepanu suuremate ettevõtete esindajad, kes on saanud TA toetusi ka Horizon 

2020 programmist ning erinevaid laene EIB (ingl European Investment Bank) jms meetmetest, kus 

administratiivsete tegevuste hulk on oluliselt väiksem. Lisaks tunnevad ettevõtted, et selline lähenemine 

suurendaks vastastikust usaldust riigi ja ettevõtete vahel.  

6.d Kaaluda lihtsustatud taotlusprotsessi pakkumist TA referentsidega ettevõtetele, nt 

ettevõtetele, mis on viimasel kahel aastal deklareerinud TA kulusid (majandusaasta 

aruannetes). 

Ettevõtete motivatsiooni riiklike toetuste taotlemiseks suurendaks fookusrühmaintervjuudel osalejate ja 

ettevõtete esindajate sõnul ka see, kui taotlusprotsessis oleks eristatud vastavalt ettevõtte seni tehtud 

tööle taotluse täitmise põhjalikkus. Näiteks on jäänud selgusetuks, miks nõutakse aastakümneid Eestis 

tegutsevalt tootmisettevõttelt ettevõtte kirjeldust, äriplaani jmt, mille otstarbekus on kaheldav, kuid 

koostamine on ajamahukas tegevus. Samas alles alustavalt ettevõttelt on sellise info küsimine 

põhjendatud. Sellest tulenevalt teeb uuringumeeskond ettepaneku pakkuda lihtsustatud või lühendatud 

taotlusprotsessi (äriplaani, ettevõtte tutvustamise jms osas) neile ettevõtetele, mis on vähemalt viimasel 

kahel majandusaastal deklareerinud TA kulusid (majandusaasta aruannetes), mis näitab ettevõtte 

kompetentsi ja valmisolekut TA projektide elluviimiseks ning ühtlasi soodustab ka ettevõtete TA 

kulutuste deklareerimist (viimane on oluline riikliku statistika täpsuse parandamiseks ja usaldusväärsuse 

tõstmiseks).  

Järgmist struktuurivahendite perioodi arvestades on fookusrühmade esindajad avaldanud poolehoidu ka 

erinevate ministeeriumite ja asutuste koordineeritavate meetmete ühtsele diferentseerimisele nt 

väikesteks, keskmisteks ning suurteks toetusteks, millele on seatud ühesed proportsionaalsed piirid 

taotlusvormide pikkusele, keerukusele ja menetlusprotsesside ajale.  

7. Suurendada rakendus- ja tootearendustoetuste taotlemisel partnerite valikuvõimalusi. 

Rakendusuuringute meetme nõuetest ja kirjeldusest läbikumavat eeldust teha koostööd eeskätt Eesti 

ülikoolidega peavad ettevõtete esindajad liigselt piiravaks. Ettevõtete sõnul otsivad nad terviklahendust, 
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kuid ei leia seda tihti ainult Eesti ülikoolidest, mistõttu jäävad projektiideed ellu viimata või viiakse ellu 

koostöös välispartneritega ja välistoetuste abiga, kus selliseid piiranguid ei ole. Sellest tulenevalt tehakse 

ettepanek suurendada taotlemisel paindlikkust ja ka teadlikkust partnerite valimisel, sh välispartnerite 

kaasamine ja muud laiemad konsortsiumid. Arvestades, et nii ettevõtted kui ülikoolid tegutsevad 

globaalsel turul, siis partnerite kaasamisringi laiendamise eeliseks oleks ettevõtete motivatsiooni 

suurendamine projektiideede elluviimisel ning Eesti ülikoolide ja muude TA-asutuste kompetentsi ja 

konkurentsivõime (sh rahvusvaheliste koostööprojektide taotlemisel) kasvatamine tänu koostööle 

välispartneritega.  

8. Suurendada riiklike tegevuste koordineerimist TA toetamisel ja nõudluskeskkonna 

tagamisel, mis aitab kiirendada ja suunata NSi protsesse.  

Fookusrühmades ja intervjuudes osalenud leiavad, et riiklike tegevuste parem koordineerimine aitaks 

oluliselt kaasa TA-alase arengu toetamisele. Näiteks kui ühest meetmest toetatakse ettevõtete TA-

alaseid projekte, siis oluline on, et sellega käiks kaasas ka teiste riiklike tegevuste kooskõla (seda peaks 

tagama ka MKMi NSi koostööplatvorm, vt ettepanek nr 3a). Näidetena toodi välja võimalus leida 

innovaatiliste riigihangete abil HTMi ja ETAGi poolt rahastatud TA projektide väljundile esimene klient ja 

vaadata üle regulatsioonid rakenduste turule toomiseks (nt NSi meetmed toetavad 

tervishoiutehnoloogiate arendamist, kuid regulatsioonid ei pruugi võimaldada nende rakendamist). 

9. Soodustada klastrite arengut ning ettevõtete TA koostööd. 

Ettevõtted leiavad, et klastritel on oluline roll innovaatiliste lahendusteni jõudmisel ning nende arengu 

soodustamist peaks riik aktiivselt jätkama. Klastrite tugevustena näevad ettevõtted koostegevust ühiste 

probleemide lahendamisel, valdkondlike eesmärkide seadmisel ning võimalusi koostööprojektideks.  

9.a Klastrite toetamisel pakkuda erinevaid meetmeid vastavalt sektorite eripäradele ja 

ambitsioonidele.  

Praegu tegutsevad klastrid on erinevas arenguetapis, mistõttu vajavad need ka erinevaid toetusi vastavalt 

sektori eripäradele. Kui suurem osa praegusi klastreid keskendub ühistegevuse alustamisele (sh messidel 

osalemine jne), siis on ka üksikuid klastreid (nt IKTs), kus on eesmärgiks võetud ühiste arendusprojektide 

algatamine, mis on selgelt suurema riskiga tegevus. Sellest tulenevalt teevad uuringu autorid ettepaneku 

pakkuda klastrite toetamisel erinevaid meetmeid lähtuvalt sektori eripärast ja ambitsioonist. Samuti ei 

peaks välistama klastrite (MTÜde) ligipääsu erinevatele NSi meetmetele ning võimaldama neile 

rätsepmeetme sarnast lähenemist.  

9.b Soosida horisontaalsete kompetentsidega ettevõtete kuulumist valdkondlikesse 

klastritesse. 

Klastri üldine kontseptsioon näeb ette erinevate osapoolte (avalik ja erasektor ning haridus- ja TA-

asutused) tegutsemist ühise eesmärgi nimel. Samas tunnevad ettevõtted, et klastritesse on koondunud 

liigselt vaid ühe sektori ettevõtted (st konkurendid), mille ühistegevus on seeläbi ka raskendatud. Sellest 

tulenevalt peaks toetusmeetmete jagamisel soodustama enam horisontaalsete kompetentsidega 

ettevõtete ja seotud osapoolte kuulumist valdkondlikesse klastritesse, misläbi oleks mitmepoolsel 

koostööl suurem võimalus ühiste probleemide lahendamiseks ja edukate projektiideedeni jõudmiseks. 
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10. Uuel perioodil ja toetusmeetme jätkumisel vaadata üle TAKide toimimismudel, et tagada 

nende jätkusuutlikkus ja võimalik sisuline roll TA konsortsiumina või rakendusuuringute 

keskusena. 

Praegune tehnoloogia arenduskeskuste (TAKide) toimimismudel, mis põhineb rahvusvahelises võtmes 

ainulaadsel ootusel, et TAKide sarnased arendustegevusele keskenduvad eraõiguslikud organisatsioonid 

suudavad ilma riigi toetuseta eksisteerida, ei soodusta kogu valdkonna arengut tervikuna. Sisuliselt on 

TAKide puhul tegemist juba olemasoleva rakendusuuringute (keskuse) võrgustikuga, mida tänased 

meetme reeglid sunnivad eemale avaliku koostööplatvormi disainist. Sellest tulenevalt tehakse ettepanek 

muuta TAKide toimimine avatumaks erinevatele osapooltele, et soodustada TAKide rolli rakendusliku 

fookusega TA konsortsiumitena.  

11. Kaaluda ettevõttesisese tootearendusmeetme väljatöötamist, mis võimaldaks tooteidee 

ettevõtte sees müüdavaks tooteks arendada.  

Mõnede ettevõtete sõnul on tänasest NSi toetusmeetmetest puudu tootearenduse meede, milles 

taotluse saaks iga ettevõte vastavalt vajadusele ise kujundada (arendamist vajavad võimekused, maht, 

periood, partnerite valik) ja mis võimaldaks ka teiste riiklike meetmete abil välja arendatud tooteidee 

iseseisvalt või koostöös müüdavaks tooteks arendada. Kuna tootearendust on ettevõtete sõnul 

ülikoolidest keeruline osta, on oluline toetuste kujundamisel arvestada TA tegevuste puhul ka 

ettevõttesisest TA tegevust, mis praeguste meetmete puhul on tähelepanu alt väljas. Tootearenduse 

meetme eeliseks oleks ettevõtete vajadustele vastamine olenemata ettevõtte suurusest, arenguetapist 

vmt. Oluliseks peetakse taolise tootearendusmeetme puhul nõustamistegevust eesmärgiga kasvatada TA 

võimekusi ettevõtetes13 ja TA-asutustes ning suurettevõtete võrdset kohtlemist väiksemate ettevõtetega 

omaosalusmäära osas.  

12. Tugevdada Eesti mainekujundust välisturgudel, arvestades kasvuvaldkondi.  

Uuringu tulemustest selgub, et ettevõtted ja TA-asutused näevad selget vajadust teadlikumaks Eesti 

mainekujundamiseks välisturgudel, arvestades seejuures kasvuvaldkondi. NSi kontseptsiooni kohaselt 

valib piirkond (Eesti puhul piirkonnaks riik) välja vastavalt nende eripäradele kõige potentsiaalsemad 

valdkonnad ja toetab nende arengut. Sellest tulenevalt peaks riiklikus mainekujunduses (EASi 

koordineeritav Eesti brändi platvorm ning rahvusvahelise müügi ja välisinvesteeringutega tegelevad 

üksused) olema samuti arvestatud valitud kasvuvaldkondadega ja suurendama teadlikut 

mainekujundamisega nende potentsiaali välisturgudele sisenemiseks.   

                                                           
13 Enamikes kasvualades on rõhutatud vajadust tõsta ettevõtjate võimekusi, mh seonduvalt intellektuaalomandi (IO), (välis-)turunduse ja 
müügiga, strateegilise juhtimise ja koostööga. Ekspordisuunalises tegevuses tuleb tõsta teadlikkust kasvuvaldkonna-spetsiifilistest 
nüanssidest välisturgudel, kuna välismajanduse suunal on võtmeküsimuseks informeeritus konkreetse niši, toote ja tehnoloogiaga seotud 
kohalikest tavadest, regulatsioonidest ja standarditest.  
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Lisad 

Lisa 1. Kasvuniššide kirjeldused 

Kasvunišš1 Kasvuniši kirjeldus Kirjelduse allikas 

1. Andmeanalüüs ja 
infohaldus  
Kasvuvaldkond: - 
Kasvuala: IKT 

Suurandmed, avaandmed, andmekaeve, reaalaja 
majandus ja e-riigi lahendused (e-teenused, 
andmekogude ristkasutus). 

Nutika spetsialiseerumise 
valdkondlik raport info- ja 
kommunikatsiooni-tehnoloogia 
kui kasvuvaldkonna kohta, lk 29. 
Eesti Arengufond, 2018 

2. Infoturve ja 
küberkaitse 
Kasvuvaldkond: - 
Kasvuala: IKT 

Tehnoloogiad ja metoodikad info (andmete) ja 
arvutisüsteemide (süsteemid, mis sisaldavad 
infotehnoloogilisi komponente) ning võrkude turvalisuse 
tagamiseks. 

Nutika spetsialiseerumise 
valdkondlik raport info- ja 
kommunikatsiooni-tehnoloogia 
kui kasvuvaldkonna kohta, lk 30. 
Eesti Arengufond, 2018 

3. Tootmise 
automatiseerimine, 
robootika, 
sardsüsteemid 
Kasvuvaldkond: - 
Kasvuala: IKT  

Tootmise automatiseerimise: tegevused, mis aitavad 
kaasa tööstuse tootmisprotsesside automatiseerimisele, 
masinaehituse arendamisele, automaatsete süsteemide 
kasutuselevõtule ja tööstusseadmete ning protsesside 
paindlikule juhtimisele, mida toetavad ka vastavad 
infosüsteemid ja tarkvaraseadmed. 
Sardsüsteemide ja robootika: targad süsteemid ja 
masinad ning võrgud, asjade internet ning 
mikroelektroonika arendamine. 

Nutika spetsialiseerumise 
valdkondlik raport info- ja 
kommunikatsiooni-tehnoloogia 
kui kasvuvaldkonna kohta, lk 30. 
Eesti Arengufond, 2018 

4. Vahendid ja 
metoodikad 
tarkvaraarenduses 
Kasvuvaldkond: - 
Kasvuala: IKT 

Tehnoloogilised (tooted ja teenused) ning metoodilised 
(metoodikad, protsesside kirjeldused, tehnilised 
mudelid, standardid) vahendid, mis aitavad ajakohastada 
ja tõhustada tarkvaraarendust, tõsta tarkvara kvaliteeti 
(sh ka nüüdisaegsete metoodikate või põhimõtete 
rakendamise kaudu) ja muuta see tootmisprotsess 
efektiivsemaks (ka automatiseerimise teel), toetada 
infosüsteemide juurutamist ning kasutamist (sh haldust). 

Nutika spetsialiseerumise 
valdkondlik raport info- ja 
kommunikatsiooni-tehnoloogia 
kui kasvuvaldkonna kohta, lk 31. 
Eesti Arengufond, 2018 

5. E-tervis 
Kasvuvaldkond: - 
Kasvuala: 
Tervisetehnoloogiad 

1. Inimesekeskne andmehaldus, mis sisaldab kolme 
olulist komponenti: 
1.1 integreeritud platvorm, mis võimaldab kahesuunalist 
andmevahetust ning suurandmepõhiseid teenuseid nii 
arstile kui inimesele (hõlmates nii kliinilised andmed; 
tervise käitumuslikud andmed kui molekulaar/ 
geneetilised andmed) 
1.2. avatud arhitektuur inimeste ja teenuseosutajate (sh 
ärisektor) juurdepääsuks mitmesugustele teenustele; 
1.3. tervishoiuteenuseosutajate ja sotsiaalhoolekande 
suutlikkus vahetada standarditud andmeid; 
2. otsustustoe lahendused nii klinitsistidele kui ka 
inimestele, kes kasutavad suurandmete ja andmekaeve 
kaasaegseid lahendusi (võimalused nii tervishoiu- kui ka 
hoolekandesüsteemi 
teenustele); 
3. kaughaldus- ja diagnostikateenused erinevatele 
sihtrühmadele (noored, eakad, lapsed, haiglates või 
sotsiaalhoolekandes ja kodudes kasutamiseks ja 
igapäevases elus kasutamiseks) ja erinevatel näidustustel 
või eesmärkidel (tervise säilitamiseks, riskide 
skriinimiseks, raviks, diagnostikaks, taastumiseks, 
hoolduseks, jm põhjustel). 

Nutika spetsialiseerumise 
tervisetehnoloogiate kasvuala 
raport, lk 21. Eesti Arengufond, 
2014 
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6. Punane 
biotehnoloogia 
Kasvuvaldkond: - 
Kasvuala: 
Tervisetehnoloogiad 

Diagnostika ja personaalmeditsiin; ravimiarendus; 
biotehnoloogial baseeruvate teraapiavõimaluste 
rakendamine; laboriseadmete, -tarvikute tootmine ja 
(biol.) ühendite süntees; isikutuvastamine ja 
kriminalistika. 

Nutika spetsialiseerumise 
ressursside väärindamise raport, 
biotehnoloogiate raport, lisa, 
biotehnoloogia 
rakendusvaldkondade 
traditsiooniline jaotus, lk 1. Eesti 
Arengufond, 2014 

7. Energia- ja 
ressursitõhusus 
ehitusel ja ehitistes 
Kasvuvaldkond: 
Teadmistepõhine 
ehitus 
Kasvuala: Ressursside 
väärindamine 

Ehituse digitaliseetrimine ja automatiseerimine - BIM ja 
timmitud ehitus, tehaselise tootmise suurendamine, IPD 
jms. Taastuvenergia lahendused: lokaalsed ja 
tsentraalsed taastuvenergia tootmis- ja salvestus-
tehnoloogiad (akusalvestus, power to gas jt.), tarbimise 
juhtimine ning soojuse ja elektri tõhus koostootmine; 
energiaülekande taristute (sh. gaasi, elektri, soojuse ja 
transpordikütuste) arendamine (sh. tipunõudluse 
katmine, sageduse hoidmine jms.) Ehitusmaterjalide 
energiasisaldus. 

Nutika spetsialiseerumise 
ressursside väärindamise raport, 
teadmistepõhise ehituse raport, 
lk 14. Eesti Arengufond, 2014 

8. Puidu 
väärindamine: puit 
ehituses 
Kasvuvaldkond: 
Teadmistepõhine 
ehitus 
Kasvuala: Ressursside 
väärindamine 

Puitmajade ehitamine - kontseptuaalne 
liginullenergiamajade planeerimine, uute 
komposiitmaterjalide kasutuselevõtt, turundus ja 
tootemargi kujundus. Eesti on Euroopa suurim 
puitmajade eksportija ja omab selles vallas väljateenitud 
mainet. Puitmaja, kui madala energiasisaldusega ehitis 
omab potentsiaali saada alanud sajandi üheks 
tunnuseks, pidades silmas ka mitmekorruselised ja 
kontorihooned. Kõigi potentsiaalsete võimaluste ära 
kasutamiseks on vajalik laialdane arendustegevus nii 
uudses materjalikasutuses kui ka disainis. 

Nutika spetsialiseerumise 
ressursside väärindamise raport, 
teadmistepõhise ehituse raport, 
lk 14. Eesti Arengufond, 2014 

9. Nano- ja 
pinnakattetehnoloog
iad 
Kasvuvaldkond: 
Materjalitehnoloogiad 
Kasvuala: Ressursside 
väärindamine 

Nanotehnoloogiate rakendamine uutes materjalides: 
nanostruktuursed süsinikmaterjalid; mikro- ja 
nanofiibrid; komposiitmaterjalid; haruldased 
muldmetallid; energiatehnoloogiate materjalid. 
Pinnakattetehnoloogiate rakendamine funktsionaalsete 
pindade valmistamiseks: korrosioonikindlad pinnakatted; 
kulumisvastased pinnatehnoloogiad; elektrooptilised 
pinnakatted; multifunktsionaalsed pinnakatted, sh 
biotehnoloogilised pinnakatted (antibakteriaalsed, 
bioühilduvad jne). 

Nutika spetsialiseerumise 
ressursside väärindamise raport, 
materjalitehnoloogiate raport, lk 
34. Eesti Arengufond, 2014 

10. Maavarade 
väärindamine: 
põlevkivi 
keemiatööstuses 
Kasvuvaldkond: 
Materjalitehnoloogiad 
Kasvuala: Ressursside 
väärindamine 

Põlevkivi(peen)keemia- põlevkivist toodetud õlist ja 
kõrvalproduktidest (uttegaas, tuhk) suurema 
lisandväärtusega toodete tootmine ja vastavate 
tehnoloogiate väljatöötamine/arendamine. 

Nutika spetsialiseerumise 
ressursside väärindamise raport, 
materjalitehnoloogiate raport, lk 
32. Eesti Arengufond, 2014 

11. Toidutoorme 
väärindamine: 
tervist toetav toit 
Kasvuvaldkond: 
Biotehnoloogiad 
Kasvuala: Ressursside 
väärindamine 

Toidutarneahela tegevused, mis suurendavad sektori LV-
d ning lähtuvad hea kvaliteedi ja tervisliku toidu 
eesmärkidest. Toiduainetööstuse rakendused, mille 
eesmärk on biotehnoloogiliste meetoditega säilitada ja 
tõsta toiduainete tervistavaid omadusi (läbi kogu 
toidutoorme tarneahela ja töötleva tööstuse), hinnates 
kvaliteeti ja toiteväärtust, kasutades selleks 
tõenduspõhiseid laborimeetodeid. 

Nutika spetsialiseerumise 
ressursside väärindamise raport, 
biotehnoloogiate raport, lk 60. 
Eesti Arengufond, 2014 

1 Allikas: hankedokument- tehniline kirjeldus, tabel 1, lk 6 
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Lisa 2. Uuringusse kaasatud valdkondlike ekspertide nimekiri 

 Ain Aaviksoo, Viveo Health OÜ, tegevjuht 

 Madis Avi, Digitaalehituse klastri juhatuse liige  

 Raul Ennus, Helmes AS, arendusjuht (+ ekspert innohangete hindamiskomisjonis) 

 Piret Hirv, Connected Health klaster, juhataja 

 Jüri Jõema, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit, tegevjuht  

 Martin Kikas, Tartu Regiooni Energiaagentuur, direktor ja energeetika ekspert 

 Lauri Kivil, Puitmajaklaster, klastri projektijuht 

 Priit Kruus, Dermtest OÜ, tegevjuht 

 Kitty Kubo, Connected Health klaster, innovatsioonijuht 

 Kaja Kuivjõgi, TalTech tehnoloogiasiirde talitus, juht, tehnoloogiasiirde juht 

 Prof. Jarek Kurnitski, TalTech, inseneriteaduskond, ehituse ja arhitektuuri instituudi direktor, 
liginullenergiahoonete uurimisrühma juht 

 Arno Kütt, Cleveron AS, asutaja, juhataja 

 Seth Gustav Lackman, Fujitsu Estonia AS  

 Jane Luht, TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus, tehnoloogiasiirde juht 

 Hallar Meybaum, Keemiatööstuse Liit, tegevdirektor 

 Erki Mölder, Unimed Kliinikud OÜ, nõukogu liige  

 Siim Nahkur, Celsius Healthcare OÜ, juhatuse esimees 

 Jüri Nuust, Fasteco OÜ, juhatuse liige 

 Sven Parkel, Tartu Biotehnoloogia Park, tegevjuht 

 Kalle Pirk, Tallinna Tehnikaülikool, Põlevkivi Kompetentsikeskus, juhataja 

 Peep Pitk, Graanul invest AS, T&A juht 

 Sirje Potisepp, Eesti Toiduainetööstuse Liit, juhataja 

 Ander Pukk, Naps Solar Estonia OÜ, juhataja 

 Doris Põld, IKT klastrijuht 

 Jüri Rass, MKM ehituse asekantsler 

 Indrek Ruiso, OÜ ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus, tegevjuht 

 Anneli Saaroja, ADAPTERi projektijuht 

 Indrek Sabul, Columbus Eesti Aktsiaselts 

 Aavo Sõrmus, Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK), teadur / 
Bioexpert OÜ, juhataja 

 Ene Tammsaar, Tervisliku Piima Biotehnoloogia Arenduskeskus OÜ, juhataja 

 Tanel Tätte, Tartu Ülikool, materjaliteaduse vanemteadur 

 Mart Ustav, Icosagen AS, asutaja, tegevjuht / TÜ, biomeditsiinitehnoloogia professor, 
akadeemik 

 Egert Valmra, Skeleton Technologies OÜ 

 Elar Vilt, Kodumaja AS  

 Kalle Virkus, Tartu Regiooni Energiaagentuur, ekspert 

 Rein Voog, Mäetööstuse Ettevõtete Liit, juhatuse esimees 
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Lisa 3. Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) ja kasvuniššide vastavustabel 

EMTAK2 Tegevusala Kasvunišš 

10111 Liha töötlemine ja säilitamine, k.a tapamajade tegevus Tervist toetav toit 

10121 Linnuliha töötlemine ja säilitamine, k.a sulgede tootmine Tervist toetav toit 

10131 Liha- ja linnulihatoodete tootmine Tervist toetav toit 

10201 Kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine Tervist toetav toit 

10311 Kartuli töötlemine ja säilitamine Tervist toetav toit 

10321 Puu- ja köögiviljamahla tootmine Tervist toetav toit 

10391 Muu puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine Tervist toetav toit 

10411 Õli ja rasva tootmine Tervist toetav toit 

10510 Piima töötlemine, piimatoodete ja juustu tootmine Tervist toetav toit 

10511 Värske piima töötlemine, rõõsa koore tootmine Tervist toetav toit 

10512 Juustu- ja kohupiimatootmine Tervist toetav toit 

10519 Muude piimatoodete tootmine, sh või tootmine Tervist toetav toit 

10521 Jäätisetootmine Tervist toetav toit 

10611 Jahu ja tangainete tootmine, k.a jahvatamine Tervist toetav toit 

10711 Leiva- ja saiatootmine; säilitusaineteta pagaritoodete tootmine Tervist toetav toit 

10721 Kuiviku- ja küpsisetootmine; säilitusainetega pagaritoodete tootmine Tervist toetav toit 

10731 Makaronide, nuudlite, kuskussi jms makarontoodete tootmine Tervist toetav toit 

10821 Kakao, šokolaadi ja suhkrukondiitritoodete tootmine Tervist toetav toit 

10831 Tee ja kohvi töötlemine Tervist toetav toit 

10841 Maitseainete ja -kastmete tootmine Tervist toetav toit 

10851 Valmistoitude tootmine Tervist toetav toit 

10861 Homogeenitud toiduainete ja dieettoitude tootmine Tervist toetav toit 

10891 Mujal liigitamata toiduainete tootmine Tervist toetav toit 

11071 Alkoholivaba joogi tootmine; mineraalvee ja muu villitud vee tootmine Tervist toetav toit 

16100 Puidu saagimine ja hööveldamine 
Puidu väärindamine: puit 
ehituses 

16101 Saematerjali tootmine 
Puidu väärindamine: puit 
ehituses 

16102 Puidu kuivatus, immutamine ja keemiline töötlus 
Puidu väärindamine: puit 
ehituses 

16210 Spooni ja puitplaatide tootmine 
Puidu väärindamine: puit 
ehituses 

16212 Puitlaast- ja puitkiudplaadi tootmine 
Puidu väärindamine: puit 
ehituses 

16219 Muude puitplaatide tootmine 
Puidu väärindamine: puit 
ehituses 

16230 Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine 
Puidu väärindamine: puit 
ehituses 

16231 Puidust uste, akende, aknaluukide ja nende raamide tootmine (k.a väravad) 
Puidu väärindamine: puit 
ehituses 

16232 
Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide 
tootmine 

Puidu väärindamine: puit 
ehituses 

16239 Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine 
Puidu väärindamine: puit 
ehituses 

21201 Ravimite jm farmaatsiatoodete tootmine Punane biotehnoloogia 
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EMTAK2 Tegevusala Kasvunišš 

41101 Hoonestusprojektide arendus 
Energia- ja ressursitõhusus 
ehitusel ja ehitistes 

41201 Elamute ja mitteeluhoonete ehitus 
Energia- ja ressursitõhusus 
ehitusel ja ehitistes 

43220 Torustiku, kütte- ja kliimaseadmete paigaldus 
Energia- ja ressursitõhusus 
ehitusel ja ehitistes 

43221 Kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldus 
Energia- ja ressursitõhusus 
ehitusel ja ehitistes 

43320 Ehituspuusepatoodete paigaldus 
Energia- ja ressursitõhusus 
ehitusel ja ehitistes 

43321 Mistahes materjalist akende, uste ja treppide paigaldus 
Energia- ja ressursitõhusus 
ehitusel ja ehitistes 

43329 Muude ehituspuusepatoodete paigaldus 
Energia- ja ressursitõhusus 
ehitusel ja ehitistes 

62011 Programmeerimine 
Vahendid ja metoodikad 
tarkvaraarenduses 

62091 Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused IKT 

63111 Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused 
Andmeanalüüs ja 
infohaldus 

71111 Arhitektitegevused 
Energia- ja ressursitõhusus 
ehitusel ja ehitistes 

71120 Inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine 
Energia- ja ressursitõhusus 
ehitusel ja ehitistes 

71121 Ehituslik insener-tehniline projekteerimine ja nõustamine 
Energia- ja ressursitõhusus 
ehitusel ja ehitistes 

71129 Muud insener-tehnilised tegevusalad 
Energia- ja ressursitõhusus 
ehitusel ja ehitistes 

72111 Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas Punane biotehnoloogia 

1 Allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus (2018). EMTAK tegevusalad. [http://www.rik.ee/et/e-ariregister/emtak-

tegevusalad].  

2 Tabelis on toodud vaid need koodid ja tegevusalad, millel leiti seos kasvuniššidega.  
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Lisa 4. Startup Estonia valdkondade ja kasvuniššide vastavustabel 

Startup Estonia valdkonnad Kasvunišš 

Suurandmed Andmeanalüüs ja infohaldus 

Ettevõtte tarkvara Andmeanalüüs ja infohaldus 

Finantsteenused Andmeanalüüs ja infohaldus 

Rohetehnoloogia Energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja ehitistes 

Ehitus Energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja ehitistes 

Energia Energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja ehitistes 

Küberturvalisus Infoturve ja küberkaitse 

Nanotehnoloogia Nano- ja pinnakattetehnoloogiad 

Biotehnoloogia Punane biotehnoloogia 

Tervishoid Punane biotehnoloogia 

Toit ja jook Tervist toetav toit 

Tehisintellekt Tootmise automatiseerimine, robootika, sardsüsteemid 

Asjade internet Tootmise automatiseerimine, robootika, sardsüsteemid 

Arendaja tööriistad Vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses 

Riistvara Vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses 

1 Allikas: Startup Estonia (2018). Estonian Startup Explorer. [http://www.startupestonia.ee/startups] 

2 Tabelis on toodud vaid need valdkonnad, millel leiti seos kasvuniššidega, valdkonnad on tõlgitus inglise keelest eesti keelde 

autorite poolt.  
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Lisa 5. Ülikoolide spin-off ettevõtete ja kasvuniššide vastavustabelid 

Lisa 5a. Tartu Ülikooli spin-off ettevõtete ja kasvuniššide vastavustabel 

Tartu Ülikooli liikmetega 
seotud spin-off ettevõtted2 

Tegevusvaldkond 
(ei tähenda tegevusala EMTAK järgi) 

Kasvunišš 

Rewild OÜ 
Loomaökoloogia ja zoogeograafia 
tarkvaralahendused 

Andmeanalüüs ja infohaldus 

Cloudberry Solutions OÜ 
Elurikkuse informaatika tarkvara ja seotud 
taristu arendus 

Andmeanalüüs ja infohaldus 

Statistikalabor OÜ Mitmemõõtmeline statistiline analüüs Andmeanalüüs ja infohaldus 

PassiveHouse OÜ Projekteerimine, kinnisvara arendus 
Energia- ja ressursitõhusus ehitusel 
ja ehitistes 

Eesti Turbauuringute Keskus 
OÜ 

Kohalike loodusvarade, eriti turba ja 
taaskasutatava toorme baasil uute materjalide 
ja tehnoloogiate arendus 

Energia- ja ressursitõhusus ehitusel 
ja ehitistes 

Building numerics OÜ 
Hoonete sisekliima ja energiakasutuse 
arvutusmeetodite arendamine 

Energia- ja ressursitõhusus ehitusel 
ja ehitistes 

GreenBead OÜ 
Molekulaardiagnostiliste nanomaterjalide 
arendus 

Nano- ja pinnakattetehnoloogiad 

Eesti Materjalitehnoloogiate 
Arenduskeskuse AS 

Arendustöö nanotehnoloogia ja 
kõrgtehnoloogiliste materjalide arendamise 
valdkonnas 

Nano- ja pinnakattetehnoloogiad 

Captain Corrosion OÜ 
Materjalide karakteriseerimine, 
materjalitehnoloogiate arendus ja testimine 
ning teaduse populariseerimine 

Nano- ja pinnakattetehnoloogiad 

Weel OÜ Restaureerimine, rahvuslik ehitus Puidu väärindamine: puit ehituses 

Lumifor OÜ Dosimeetrilised uuringud ja teenused Punane biotehnoloogia 

TorroSen OÜ Biotehnoloogia – biosensorid Punane biotehnoloogia 

Asper Biotech AS Biotehnoloogia – arendus ja teenused Punane biotehnoloogia 

Visgenyx OÜ Biotehnoloogia – transgeensed organismid Punane biotehnoloogia 

Myoton AS Aparaadiehitus – diagnostikaseadmed Punane biotehnoloogia 

Icosagen AS 
Biotehnoloogia – geenitehnoloogilised 
diagnostikateenused 

Punane biotehnoloogia 

Icosagen Cell Factory OÜ 
Biotehnoloogia- rakubioloogilised tooted ja 
teenused 

Punane biotehnoloogia 

SYNLAB Eesti OÜ 
Biotehnoloogia – geenitehnoloogilised 
diagnostikateenused 

Punane biotehnoloogia 

Synomedes OÜ 
Biotehnoloogia – terapeutikumide 
konstrueerimine 

Punane biotehnoloogia 

Kinasera OÜ 
Biotehnoloogia – bioloogiliselt aktiivsete ainete 
arendus 

Punane biotehnoloogia 

Immunotron OÜ Biotehnoloogia – immunoloogilised kiirtestid Punane biotehnoloogia 

BioData OÜ 
IT ja biotehnoloogia – infosüsteemide 
väljatöötamine 

Punane biotehnoloogia 

IasGen OÜ Biotehnoloogia – taimede paljundamine Punane biotehnoloogia 

BioDesign OÜ Biotehnoloogia ja tervishoiuteenused Punane biotehnoloogia 

TBD-Biodiscovery OÜ 
Biotehnoloogia teenused, ravimikandidaatide 
arendus 

Punane biotehnoloogia 

KPA Scientific OÜ Biotehnoloogia -transgeneetika teenused Punane biotehnoloogia 

Nutriferm OÜ * Biotehnoloogia – toidulisandite arendus Punane biotehnoloogia 

Perfect Oil OÜ Kosmeetika ja farmaatsiatoodete arendus Punane biotehnoloogia 

ETC OÜ 
Farmakoloogia ja ravimite toksikoloogiaalased 
teenused 

Punane biotehnoloogia 

Perfect Cosmetics OÜ 
Nahahooldusvahendite tootmine, uuringud ja 
arendustegevus 

Punane biotehnoloogia 

Villeman Biotech OÜ 
Faagi displei tööriistade (faagiraamatukogud, 
kimäärsed faagid) arendamine ja 

Punane biotehnoloogia 
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Tartu Ülikooli liikmetega 
seotud spin-off ettevõtted2 

Tegevusvaldkond 
(ei tähenda tegevusala EMTAK järgi) 

Kasvunišš 

kommertsialiseerimine 

Sporditeraapia Keskus OÜ 
Spordivigastuste ennetamise ja uuringute 
keskuse arendamine 

Punane biotehnoloogia 

Teadusmosaiik OÜ 
Insenerivaldkonna konsultatsioon, 
reklaamiagentuur 

Tootmise automatiseerimine, 
robootika, sardsüsteemid 

Robotimeister OÜ 
Arvutiteaduste ja robootika valdkonna 
projektide arendamine ning koolituste 
läbiviimine 

Tootmise automatiseerimine, 
robootika, sardsüsteemid 

Regio AS IT – programmeerimine 
Vahendid ja metoodikad 
tarkvaraarenduses 

Positium LBS OÜ IT – geopositsioneerimise tooted ja teenus 
Vahendid ja metoodikad 
tarkvaraarenduses 

Fubitech OÜ IT – programmeerine, konsultatsioon 
Vahendid ja metoodikad 
tarkvaraarenduses 

Vivid Aim OÜ IT – pilvetehnoloogiate tarkvara arendus 
Vahendid ja metoodikad 
tarkvaraarenduses 

Osherel OÜ Infotehnoloogia teenuste arendus 
Vahendid ja metoodikad 
tarkvaraarenduses 

1 Allikas: Tartu Ülikool (2016). Tartu Ülikooli spin-off ettevõtted. Tartu Ülikooli koduleht. [https://www.ut.ee/et/tartu-

ulikooli-spin-ettevotted] 
2 Tabelis on toodud vaid need ettevõtted, millel tegevusalas leiti seos kasvuniššidega. 

Lisa 5b. Tallinna Tehnikaülikooli spin-off ettevõtete ja kasvuniššide vastavustabel 

Tallinna Tehnikaülikooli liikmetega 
seotud spin-off ettevõtted2 

Tegevusvaldkond 
(ei tähenda tegevusala EMTAK järgi) 

Kasvunišš 

OÜ SafeToAct 
Teadustulemuste kommertsialiseerimine 
biorobootika ja e-tervise valdkonnas. 

Tootmise automatiseerimine, 
e-tervis 

Biolaborid OÜ 

Pooltööstusliku GMP tingimustes 
tootmislabori teenused: täiendõpe kvaliteet-
süsteemide ja meditsiiniseadmete/ ravimite 
regulatsioonide alal. 

Punane biotehnoloogia 

Testonica Lab OÜ 
Süsteemide testimise ja diagnostika 
platvormide arendamine. 

Tootmise automatiseerimine 

Crystalsol OÜ Päikesepatareide arendamine. Energiatõhusus 

Defendec OÜ 
Traadita sensorvõrkude tehnoloogia 
arendus. 

Andmeanalüüs ja infohaldus 

AbleTrace OÜ 
Teadustulemuste kommertsialiseerimine 
toodete ja materjalide jälgitavus 
tehnoloogia ning logistika valdkonnas. 

Nanotehnoloogia 

IVEX Lab OÜ 

Spetsiifilised valkude/rnade 
ekspressioonisüsteemid ja ning kuvamist 
võimaldavate reportid (luminestsents ja 
kaugpuna-fluorestsents), loomsete 
haigusmudelite parendamine. 

Punane biotehnoloogia 

1 Allikas: Tallinna Tehnikaülikool (2016). Tallinna Tehnikaülikooli spin-off ettevõtted. Tallinna Tehnikaülikooli koduleht. 

[https://www.ttu.ee/ettevottele/partnerid-4/spin-off-ettevotted/] 
2 Tabelis on toodud vaid need ettevõtted, millel tegevusalas leiti seos kasvuniššidega. 
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Lisa 6. Eesti Teadusinfosüsteemi teadusvaldkondade ja -erialade klassifikaatori ja kasvuniššide 

vastavustabel 

Ülemvaldkond2 Kood 
 

Kasvunišš 

4. Loodusteadused ja tehnika 4.1. Arhitektuur ja tööstusdisain 
Energia- ja ressursitõhusus ehitusel 
ja ehitistes 

4. Loodusteadused ja tehnika 4.15. Ehitus- ja kommunaaltehnika 
Energia- ja ressursitõhusus ehitusel 
ja ehitistes 

4. Loodusteadused ja tehnika 4.17 Energeetikaalased uuringud 
Energia- ja ressursitõhusus ehitusel 
ja ehitistes 

4. Loodusteadused ja tehnika 4.6. Arvutiteadused IKT 

4. Loodusteadused ja tehnika 4.7. Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia IKT 

4. Loodusteadused ja tehnika 4.10. Füüsika Nano- ja pinnakattetehnoloogiad 

4. Loodusteadused ja tehnika 4.12. Protsessitehnoloogia ja materjaliteadus Nano- ja pinnakattetehnoloogiad 

1. Bio- ja keskkonnateadused 1.5. Metsandusteadus Puidu väärindamine: puit ehituses 

1. Bio- ja keskkonnateadused 1.2. Mikrobioloogia Punane biotehnoloogia 

1. Bio- ja keskkonnateadused 1.3. Geneetika Punane biotehnoloogia 

1. Bio- ja keskkonnateadused 1.12. 

Bio- ja keskkonnateadustega seotud 
uuringud, näiteks biotehnoloogia, 
molekulaarbioloogia, rakubioloogia, 
biofüüsika, majandus- ja 
tehnoloogiauuringud 

Punane biotehnoloogia 

3. Terviseuuringud 3.1. Biomeditsiin Punane biotehnoloogia 

3. Terviseuuringud 3.2. Veterinaarmeditsiin Punane biotehnoloogia 

3. Terviseuuringud 3.3. Farmaatsia Punane biotehnoloogia 

3. Terviseuuringud 3.4. Stomatoloogia Punane biotehnoloogia 

3. Terviseuuringud 3.7. Kliiniline meditsiin Punane biotehnoloogia 

3. Terviseuuringud 3.11. 

Terviseuuringutega seotud uuringud, 
näiteks biokeemia, geneetika, 
mikrobioloogia, biotehnoloogia, 
molekulaarbioloogia, rakubioloogia, 
biofüüsika ja bioinformaatika 

Punane biotehnoloogia 

4. Loodusteadused ja tehnika 4.9. Meditsiinitehnika Punane biotehnoloogia 

4. Loodusteadused ja tehnika 4.16. 
Biotehnoloogia (loodusteadused ja 
tehnika) 

Punane biotehnoloogia 

1. Bio- ja keskkonnateadused 1.1. Biokeemia Põlevkivi keemiatööstuses 

1. Bio- ja keskkonnateadused 1.6. Põllumajandusteadus Tervist toetav toit 

1. Bio- ja keskkonnateadused 1.7. Toiduteadused Tervist toetav toit 

3. Terviseuuringud 3.9. Toitumisteadus Tervist toetav toit 

4. Loodusteadused ja tehnika 4.13. 
Mehhanotehnika, automaatika, 
tööstustehnoloogia 

Tootmise automatiseerimine, 
robootika, sardsüsteemid 

1 Allikas: Eesti Teadusinfosüsteem. Eesti Teadusinfosüsteemi teadusvaldkondade ja -erialade klassifikaator. 

[https://www.etis.ee/Portal/Classifiers/Details/fc5749cc-288b-4b00-9d7e-c33689567430] 

2 Tabelis on toodud vaid need valdkonnad, millel tegevusalas leiti seos kasvuniššidega. 
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Lisa 7. Eesti Teadusagentuuri andmebaasis toodud projektide ja kasvuniššide vastavustabel 

Projekti partnerid Programm Projekti nimi2 Kasvunišš 

Big Data Scoring AS 
Aasa Global AS 

H2020 Improving loan quality and acceptance rates 
by predicting credit behavior through social 
media data. 

Andmeanalüüs ja 
infohaldus 

Cybernetica AS H2020 BigDecisions – Data-driven decision making 
with cryptographic confidentiality 

Andmeanalüüs ja 
infohaldus 

OU Positium LBS H2020 Mobile Positioning Data as a Source for 
Aggregated Human Mobility Statistics 

Andmeanalüüs ja 
infohaldus 

Sentab Estonia OU H2020 SENTAB: Combatting Senior Loneliness 
through Fun and Entertaining Technology 

Andmeanalüüs ja 
infohaldus 

Meratel OU H2020 Feasibility study for scaling UP thermal 
conversion technology that turns scrap TYREs 
into high quality resources 

Andmeanalüüs ja 
infohaldus 

Eesti Innovatsiooni 
Instituut OÜ, Datel AS 
TRV Kliima 

FP7 – EL 7. 
raamprogramm 

Developing Mobile 3D Data Collection, 
Processing and Dissemination Solution for 
Construction SME-s 

Andmeanalüüs ja 
infohaldus 

Mikromasch Eesti OU H2020 Feasibility study of a high energy BATtery 
with novel Metallic lithium Anode 

Nano- ja 
pinnakattetehnoloogiad 

Osauhing Anf 
Development 

H2020 Nano-particle based enhancement of 
composite and thermoplastic materials 

Nano- ja 
pinnakattetehnoloogiad 

OÜ Skeleton 
Technologies 

H2020 Development of CDC production 
technologies for the next generation of 
supercapacitors, feasibility study 

Nano- ja 
pinnakattetehnoloogiad 

Keemilise ja Bioloogilise 
Füüsika Instituut, AS 
Elcogen 

FP7 - EL 7. 
raamprogramm 

HIGH EFFICIENCY LOW TEMPERATURE SOFC 
STACK 

Nano- ja 
pinnakattetehnoloogiad 

Ardoran OÜ 
Tallinna Tehnikaülikool 
Electronics Design Ltd 

FP7 – EL 7. 
raamprogramm 

Innovative, Highly Efficient Road Surface 
Measurement and Control System 

Nano- ja 
pinnakattetehnoloogiad 

Lapi MT AS 
Eesti Innovatsiooni 
Instituut OÜ 

FP7 – EL 7. 
raamprogramm 

Development of novel composite material 
for safety helmets, boat hulls and lifeboat 
containers that has self-repairing and visual 
inspection features 

Nano- ja 
pinnakattetehnoloogiad 

Dermatoonkoloogia 
Kliinik OÜ 
Dermtest OÜ  

H2020 An empowering toolkit for general 
practitioners to prevent, detect and treat 
melanoma (Dermtest) 

Punane biotehnoloogia 

Icosagen Cell Factory OU H2020 Cell line development platform for SMEs to 
reduce the length and cost of biologic drug 
development 

Punane biotehnoloogia 

Optofluid Technologies 
OÜ 

H2020 Online Dialysis Sensor Punane biotehnoloogia 

Kinasera OU H2020 Prostate cancer diagnostic assay based on 
protein kinase activity profiling in exosomes 

Punane biotehnoloogia 

Medical Technology 
Group OU 

H2020 Breakthrough gene expression search engine 
for cost reduction and significantly increased 
use of open data in drug discovery. 

Punane biotehnoloogia 

Molcode AS FP7 – EL 7. 
raamprogramm 

Small molecules activating RET for the 
treatment of Parkinson's disease 

Punane biotehnoloogia 

Jeko Disain OU H2020 A cloud-based food analytics platform for the 
rapid detection of adulterant matter and 
quality assessment of milk, fruit juice and 
olive oil 

Toidutoorme 
väärindamine: tervist 
toetav toit 

Eesti Kütte- ja 
Ventilatsiooniinseneride 
Ühendus, Kinema OÜ, 
Setton OÜ, Eesti 

FP7 – EL 7. 
raamprogramm 

Development of Novel Exhaust Air 
Decontamination Process and Equipment for 
Food Processing Industry’s Applications, 
based on Non-Thermal Plasma Discharge 

Toidutoorme 
väärindamine: tervist 
toetav toit 
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Projekti partnerid Programm Projekti nimi2 Kasvunišš 

Innovatsiooni Instituut 
OÜ 

Eesti Maaviljeluse 
Instituut 

FP7 – EL 7. 
raamprogramm 

Food and feed LAboratory of Varied and 
OUtstanding Research in Estonia 

Toidutoorme 
väärindamine: tervist 
toetav toit 

Cleveron OÜ H2020 Most cost and time efficient EU-wide cross-
border automated parcel delivery solution 

Tootmise 
automatiseerimine, 
robootika, sardsüsteemid 

Sardina Systems OÜ H2020 Automatic Scalable VM Management for 
Data Centre Optimisation 

Tootmise 
automatiseerimine, 
robootika, sardsüsteemid 

Alekon Cargo Osauhing H2020 Independent Smart Machine-Vision Based 
Cargo Counting Module 

Tootmise 
automatiseerimine, 
robootika, sardsüsteemid 

Spraysprinter OU H2020 Developing Wireless Application-based Spray 
Printer Device for Wall Decoration 

Tootmise 
automatiseerimine, 
robootika, sardsüsteemid 

Remedium AS 
Aquamyk OÜ 
Eesti Innovatsiooni 
Instituut OÜ, Elke Sensor 
OÜ, Pähkla Vähi Ja 
Kalakasvatus OÜ 

FP7 – EL 7. 
raamprogramm 

Development of an automatic process of in-
house collection, storage and application of 
adaptive bacteria culture for fish farms. 

Tootmise 
automatiseerimine, 
robootika, sardsüsteemid 

Tallinna Tehnikaülikool 
OÜ Testonica Lab 

H2020 Integrated Modelling, Fault Management, 
Verification and Reliable Design Environment 
for Cyber-Physical Systems 

Vahendid ja metoodikad 
tarkvaraarenduses 

Advanced Sports 
Installations Europe AS 

H2020 Arena-Master Mobile Solution for Complete 
Synthetic Turf Recycling On-site 

Vahendid ja metoodikad 
tarkvaraarenduses 

Lingvist Technologies OÜ H2020 Lingvist - the next generation language-
learning software 

Vahendid ja metoodikad 
tarkvaraarenduses 

AS Regio H2020 ‘Plug And Play’ Forest Asset Monitoring 
Service For Small and Medium Forest Owners 
based on Sentinell 

Vahendid ja metoodikad 
tarkvaraarenduses 

Metallurg Engineering OÜ 
Eesti Innovatsiooni 
Instituut OÜ 

FP7 – EL 7. 
raamprogramm 

Development of new technology for 
aluminium dross complete recovery 

Vahendid ja metoodikad 
tarkvaraarenduses 

Testonica Lab OÜ 
Tallinna Tehnikaülikool 

FP7 – EL7. 
raamprogramm 

Board and SoC Test Instrumentation for 
Ageing and No Failure Found 

Vahendid ja metoodikad 
tarkvaraarenduses 

Tallinna Tehnikaülikool 
Testonica Lab OÜ 

FP7 – EL 7. 
raamprogramm 

Diagnosis, Error Modelling and Correction for 
Reliable Systems Design 

Vahendid ja metoodikad 
tarkvaraarenduses 

Invent Research OÜ 
Tartu Ülikool 
Karuteened OÜ 

FP7 – EL 7. 
raamprogramm 

Electronic paper message board for outdoor 
use with carbon NanoBud display module 
and GPRS I/O layer 
Viability verification and market launch 
preparations for outdoor electronic message 
board displays 

Vahendid ja metoodikad 
tarkvaraarenduses 

1 Allikas: Eesti Teadusagentuur. Edukad projektid. [https://edukad.etag.ee/] 

2 Tabelis on toodud vaid need projektid, millel sisus leiti seos kasvuniššidega. 
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Lisa 8. Rahvusvahelise patendiklassifikaatori (IPC) ja kasvuniššide vastavustabel 

IPC klassifikaator2 Kasvunišš 

E04 ehitus 
Energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja 
ehitistes 

F21 valgustus 
Energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja 
ehitistes 

F24 küte; pliidid; ventilatsioon 
Energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja 
ehitistes 

F25 külmutamine või jahutamine; kombineeritud soojendus- ja 
külmutussüsteemid; soojuspumbaga süsteemid; jää valmistamine või 
säilitamine; gaaside veeldamine või tahkestamine  

Energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja 
ehitistes 

H02 elektrienergia genereerimine, muundamine või jaotamine 
Energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja 
ehitistes 

G06 andmetöötlus; arvutamine; loendamine IKT 

G16 information and communication technology [ict] specially adapted for 
specific application fields [WPO lisatud, 2018.01] 

IKT 

H04 elektrisidetehnika  IKT 

E21 maapinna või kalju puurimine; kaevandamine 
Maavarade väärindamine: põlevkivi 
keemiatööstuses 

B01 füüsikalised või keemilised protsessid või seadmed üldiselt Nano- ja pinnakattetehnoloogiad 

B03 tahkete materjalide eraldamine vedelike või pneumaatiliste laudade või 
setitite abil; tahkete materjalide magnetiline või elektrostaatiline eraldamine 
tahketest materjalidest või voolavast keskkonnast; eraldamine kõrgepinge 
elektrivälja abil 

Nano- ja pinnakattetehnoloogiad 

B29 plastide töötlemine; plastilises olekus ainete töötlemine üldiselt Nano- ja pinnakattetehnoloogiad 

B81 mikrostruktuuride tehnoloogia  Nano- ja pinnakattetehnoloogiad 

B82 nanotehnoloogia  Nano- ja pinnakattetehnoloogiad 

C23 metallilise materjali pinna katmine; materjalide pinna katmine metallilise 
materjaliga; pinna keemiline töötlemine; metallilise materjali 
difusioontöötlemine; pinna katmine vaakumaurustamise, pihustamise, 
ioonlegeerimise või aurude keemilise sadestamise teel, üldiselt 

Nano- ja pinnakattetehnoloogiad 

B27 puidu või puidulaadse materjali töötlemine või kaitsmine; naelutus- või 
klammerdusmasinad üldiselt  

Puidu väärindamine: puit ehituses 

A61 meditsiin või veterinaaria; hügieen  Punane biotehnoloogia 

C12 biokeemia; õlu; kange alkohol; vein; äädikas; mikrobioloogia; 
ensümoloogia; mutatsioonide saamine või geenitehnika  

Punane biotehnoloogia 

A21 küpsetamine; seadmed taigna valmistamiseks või töötlemiseks; taignad 
küpsetamiseks 

Tervist toetav toit 

A22 loomade tapmine toiduks, liha ümbertöötlemine, kodulinnuliha või kala 
töötlemine 

Tervist toetav toit 

A23 toidud või toiduained; nende töötlemine, mis ei kuulu teiste klasside alla  Tervist toetav toit 

1 Allikad: Patendiamet (2017). Leiutiste klassifitseerimine. [http://www.epa.ee/et/patendiinfo-ja-tasulised-

teenused/leiutiste-klassifitseerimine]; World Intellectual Property Organization. International Patent Classification. 

[http://www.wipo.int/classifications/ipc/en/] 

2 Tabelis on toodud vaid need valdkonnad, millel leiti seos kasvuniššidega.
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Lisa 9. Kasvuniššide ettevõtete kaardistamise allikate ja nende alusel lisandunud ettevõtete arvu koondtabel 

                                    TUNNUSED 
 
     KASVUNIŠID 

Ettevõte on 
MKMi 

varasemalt 
koostatud 
nimekirjas 

Ettevõte on 
toodud 
näitena 

Eesti 
Arengufond
i raportites 

Ettevõtte 
tegevusala 

vastab nutika 
spetsialiseerumi

sega seotud 
EMTAKi 
koodile 

Ettevõte 
kuulub 

valdkondl
ikku 

ühenduss
e 

Ettevõte on 
osalenud 
koostöös 

TA-
asutustega 

Ettevõte on 
osalenud 

rahvusvahe
listes 

koostöö-
projektides 

Ettevõte on 
saanud toetust 

nutika 
spetsialiseerumi

se 
toetusmeetmes

t 

Ettevõttel on 
esitanud 

patenditaotlu
se nutika 

spetsialiseeru
misega 
seotud 

valdkondades 

Ettevõte on 
HTMi poolt 
koostatud 
nimekirjas 

ettevõtetest, 
mis teevad 

koostööd TA-
asutustega. 

Ettevõte 
kuulub nišši 

lähtuvalt 
valdkondlike 
ekspertide 

arvamustest 

ETTEVÕTE-
TE ARV 
NIME-

KIRJADES 
KOKKU 

1. Andmeanalüüs ja infohaldus - 10 390 19 21 8 3 24 3 1 463 

2. Infoturve ja küberkaitse 29 9 1 15 3 - 1 2 1 1 37 

3. Tootmise automatiseerimine, 
robootika, sardsüsteemid  

- 16 - 1 34 6 3 5 13 7 59 

4. Vahendid ja metoodikad 
tarkvaraarenduses 

- 7 1862 9 24 8 5 1 11 - 1898 

5.E-tervis 43 15 - 17 2 - 1 5 2 2 66 

6. Punane biotehnoloogia 104 - 97 13 83 6 2 46 17 76 250 

7. Energia- ja ressursitõhusus 
ehitusel ja ehitistes 

41 - - 6 40 1 - 32 18 - 112 

8. Puidu väärindamine: puit ehituses - 8 740 39 5 - - 2 6 - 761 

9. Nano- ja pinnakattetehnoloogiad 45 - - 20 53 7 4 30 17 - 135 

10. Maavarade väärindamine: 
põlevkivi keemiatööstuses 

1 3 - 1 8 - 2 2 4 13 18 

11. Toidutoorme väärindamine: 
tervist toetav toit 

- - 642 62 82 3 2 13 24 - 724 

Selgitus: number lahtris näitab, mitu ettevõtet lisandus vastava tunnuse alusel nimekirja; märk „-„ lahtris tähendab, et selle tunnuse alusel ei lisandunud ettevõtteid kasvuniši nimekirja. 
Tunnuse alusel lisandunud ettevõtete arv kokku ei võrdu nimekirjas olevate ettevõtete koguarvuga, sest paljud ettevõtted on nimekirjas mitme tunnuse alusel.  
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Lisa 10. Kasvuniššide ettevõtete kaardistamiseks kasutatud allikate loetelu koos selgitustega 

Kasvunišš Ettevõtete kaardistamise allikad 

Andmeanalüüs ja 
infohaldus 

 Eesti Arengufondi (2014a) raportis toodud näited kasvunišši kuuluvatest ettevõtetest; 

 kasvunišiga seotud tegevusala ettevõtted (Äriregistri väljavõte 2016, EMTAKi koodid: 63111 
Andmetöötlus, veebihosting jms tegevused; 62091 Muud infotehnoloogia- ja arvutialased 
tegevused (sorteerituna üle 800 000 euro müügitulu (2016) koos Google'i otsingumootori abiga 
leitud täpsema tegevusala kirjeldusega)); 

 Startup Estonia ettevõtted valdkondades suurandmed, ettevõtete tarkvara ja finantsteenused 
(Startup Estonia, 2018); 

 teadusasutustega koostöös osalenud ettevõtted Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli spin-off 
ettevõtete seast (Tartu Ülikool, 2016; Tallinna Tehnikaülikool, 2018) ning teadus- ja arendusalastes 
koostööprojektides partneri või rahastajana osalenud ettevõtted (ETISe väljavõte 2007–2018 
valdkondades arvutiteadused ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sorteerituna projekti nime 
alusel); 

 rahvusvahelistes koostööprojektides osalenud ettevõtted (ETAGi andmebaas 2007–2018 
sorteerituna projekti nime alusel); 

 nutika spetsialiseerumise toetusmeetmest toetust saanud ettevõtted (MKMi andmed); 

 patenditaotlust omavad ettevõtted (Espaceneti andmebaas, IPC koodid H04 elektrisidetehnika ning 
G06 andmetöötlus; arvutamine; loendamine); 

 valdkondlike ekspertide arvamused (üks ekspert). 

Infoturve ja küberkaitse 

 MKMi poolt varasemalt koostatud ettevõtete nimekiri, mille aluseks on Startup Estonia ettevõtted 
ning ekspertteadmine (veebruar 2018); 

 Eesti Arengufondi (2014a) raportis toodud näited kasvunišši kuuluvatest ettevõtetest; 

 kasvunišiga seotud tegevusalaga ettevõtted (Äriregistri andmebaas 2016, EMTAKi kood 62091 
Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused (sorteerituna üle 800 000 euro müügitulu (2016) 
koos Google'i otsingumootori abiga leitud täpsema tegevusala kirjeldusega)); 

 Startup Estonia ettevõtted valdkonnas küberturvalisus (Startup Estonia, 2018); 

 teadus- ja arendusalastes koostööprojektides partneri või rahastajana osalenud ettevõtted (ETISe 
väljavõte 2007-2018 valdkondades arvutiteadused ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
sorteerituna projekti nime alusel); 

 nutika spetsialiseerumise toetusmeetmest toetust saanud ettevõtted (MKMi andmed); 

 patenditaotlust omavad ettevõtted (Espaceneti andmebaas, IPC kood H04 elektrisidetehnika); 

 valdkondlike ekspertide arvamused (üks ekspert). 

Tootmise 
automatiseerimine, 
robootika, 
sardsüsteemid  

 Eesti Arengufondi (2014a) raportis toodud näited kasvunišši kuuluvatest ettevõtetest; 

 Startup Estonia ettevõtted valdkondades tehisintellekt ja asjade internet (Startup Estonia, 2018); 

 teadusasutustega koostööd teinud ettevõtted Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli spin-off 
ettevõtete nimekirjast (Tartu Ülikool, 2016; Tallinna Tehnikaülikool, 2018), OÜ Eliko Tehnoloogia 
Arenduskeskuse partnerite seast (MKMi andmed) ning teadus- ja arendusalastes 
koostööprojektides partneri või rahastajana osalenud ettevõtted (ETISe väljavõte 2007–2018 
valdkondades arvutiteadused ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sorteerituna projekti nime 
alusel); 

 rahvusvahelistes koostööprojektides osalenud ettevõtted (ETAGi andmebaas 2007–2018 projekti 
nime alusel); 

 nutika spetsialiseerumise toetusmeetmest toetust saanud ettevõtted (MKMi andmed); 

 patenditaotlust omavad ettevõtted (Espaceneti andmebaas, IPC koodid: G06 andmetöötlus; 
arvutamine; loendamine; H04 elektrisidetehnika); 

 valdkondlike ekspertide arvamused (üks ekspert). 

Vahendid ja 
metoodikad 
tarkvaraarenduses 

 Eesti Arengufondi (2014a) raportis toodud näited kasvunišši kuuluvatest ettevõtetest; 

 kasvunišiga seotud tegevusalaga ettevõtted (Äriregistri andmebaas 2016, EMTAKi koodid: 62011 
Programmeerimine; 62091 Muud infotehnoloogia- ja arvutialased tegevused (sorteerituna üle 800 
000 euro müügitulu (2016) koos Google'i otsingumootori abiga leitud täpsema tegevusala 
kirjeldusega)); 

 Startup Estonia ettevõtted valdkondades arendaja tööriistad ja riistvara (Startup Estonia, 2018); 

 teadusasutustega koostöö teinud ettevõtted Tartu Ülikooli spin-off ettevõtete nimekirjast (Tartu 
Ülikool, 2016), Tarkvara tehnoloogia arenduskeskuse partnerite seast (MKMi andmed) ning teadus- 
ja arendusalastes koostööprojektides partneri või rahastajana osalenud ettevõtted (ETISe väljavõte 
2007–2018 valdkondades arvutiteadused ja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sorteerituna 
projekti nime alusel); 

 rahvusvahelistes koostööprojektides osalenud ettevõtted (ETAGi andmebaas 2007–2018 projekti 
nime alusel); 

 nutika spetsialiseerumise toetusmeetmest toetust saanud ettevõtted (MKMi andmed); 

 patenditaotlust omavad ettevõtted (Espaceneti andmebaas, IPC kood H04 elektrisidetehnika); 
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 valdkondlike ekspertide arvamused (üks ekspert). 

E-tervis 

 MKMi varasemalt kokku pandud nimekiri, mis oli koostatud Connected Health klastri liikmetest 
(märts 2017); 

 Eesti Arengufondi (2014b) koostatud tervisetehnoloogiate kasvuala raportis välja toodud näited 
valdkonna ettevõtetest; 

 valdkondliku ühendusena aktiivselt tegutseva Connected Health klastri liikmed (valdkonnas e-
tervis) seisuga august 2018 (Estonian HealthTech Cluster, 2018); 

 TA-asutustega koostööd teinud ettevõtteid leiti Tallinna Tehnikaülikooli spin-off ettevõtete 
nimekirjast (Tallinna Tehnikaülikool, 2018) ning teadusasutustega koostööprojektides partneri või 
rahastajana osalenud ettevõtted (ETISe 2007–2018 valdkondades arvutiteadused ja info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia sorteerituna projekti nime alusel); 

 nutika spetsialiseerumise toetusmeetmest toetust saanud ettevõtted (MKMi andmed); 

 patenditaotlust omavad ettevõtted (Espaceneti andmebaas, IPC koodid H04 elektrisidetehnika, G06 
andmetöötlus; arvutamine; loendamine, A61 meditsiin või veterinaaria sorteerituna patendi 
nimetuse alusel); 

 valdkondlike ekspertide arvamused (kaks eksperti). 

Punane biotehnoloogia 

 MKMi poolt varasemalt kokku pandud nimekiri, mis oli koostatud ettevõtetest, mille tegevusalaks 
on biotehnoloogia valdkonnaga seotud EMTAKi kood (72111 Teadus- ja arendustegevus 
biotehnoloogia vallas), ning mille oli üle vaadanud valdkondlik ekspert (seisuga 2015); 

 kasvunišiga seotud tegevusalaga ettevõtted (Äriregistri andmebaas 2016, EMTAKi koodid 72111 
Teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas ning 21201 Ravimite jm farmaatsiatoodete 
tootmine); 

 valdkondliku ühendusena Tartu Biotehnoloogia Pargi ettevõtted (Taru Biotehnoloogia Park, 2018); 
Startup Estonia ettevõtted valdkondades biotehnoloogia ja tervishoid (Startup Estonia, 2018); 

 teadusasutustega koostööd teinud ettevõtted tervise tehnoloogia arenduskeskuse partnerid (MKMi 
andmed, veebruar 2017), Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli spin-off ettevõtted (Tartu 
Ülikool, 2016; Tallinna Tehnikaülikool, 2018) ning teadus- ja arendusalastes koostööprojektides 
partneri või rahastajana osalenud ettevõtted (ETISe väljavõte 2007–2018 valdkondades 
mikrobioloogia, geneetika, bio- ja keskkonnateadustega seotud uuringud, biomeditsiin, 
veterinaarmeditsiin, farmaatsia, stomatoloogia, kliiniline meditsiin, terviseuuringutega seotud 
uuringud, meditsiinitehnika, biotehnoloogia sorteerituna projekti nime alusel); 

 rahvusvahelistes koostööprojektides osalenud ettevõtted (ETAGi andmebaas 2007–2018 
sorteerituna projekti nime alusel); 

 nutika spetsialiseerumise toetusmeetmest toetust saanud ettevõtted (MKMi andmed); 

 patendi taotlust omavad ettevõtted (Espaceneti andmebaas, IPC koodid A61 meditsiin või 
veterinaaria; hügieen, C12 biokeemia; õlu; kange alkohol; vein; äädikas; mikrobioloogia; 
ensümoloogia; mutatsioonide saamine või geenitehnika sorteerituna patendi nimetuse alusel); 

 valdkondlike ekspertide arvamused (kaks eksperti).  

Energia- ja 
ressursitõhusus ehitusel 
ja ehitistes 

 MKMi poolt varasemalt koostatud nimekiri, mille aluseks oli Keskkonnaministeeriumi tellitud 
analüüs „Eesti rohetehnoloogia sektori analüüs“ (2017) (ettevõtted on lisatud filtriga 
„ehitussektoris“, „energiasektoris“); 

 Startup Estonia ettevõtted valdkondades rohetehnoloogia, ehitus ja energia (Startup Estonia, 
2018); 

 ettevõtted, mis on teinud koostööd teadus- ja arendusasutustega, leiti Tartu Ülikooli ja Tallinna 
Tehnikaülikooli spin-off ettevõtete seast (Tartu Ülikool, 2016; Tallinna Tehnikaülikool, 2018) ning 
ETISe andmete alusel teadus- ja arendusalastes koostööprojektides partneri või rahastajana 
osalenute seast (Eesti Teadusinfosüsteemi väljavõte 2007–2018 valdkondades arhitektuur ja 
tööstusdisain, ehitus- ja kommunaaltehnika, energeetikaalased uuringud sorteerituna projekti nime 
alusel); 

 rahvusvahelistes koostööprojektides osalenud ettevõtted (ETAGi andmebaas 2007–2018 
sorteerituna projekti nime alusel); 

 patenditaotlust omavad ettevõtted (Espaceneti andmebaas, IPC kood E04 ehitus, F21 valgustus, 
F42 küte; pliidid; ventilatsioon, F25 külmutamine või jahutamine; kombineeritud soojendus- ja 
külmutussüsteemid; soojuspumbaga süsteemid; jää valmistamine või säilitamine; gaaside 
veeldamine või tahkestamine, H02 elektrienergia genereerimine, muundamine või jaotamine 
sorteerituna patendi nimetuse alusel); 

 valdkondlike ekspertide arvamused (kolm eksperti). 

Puidu väärindamine: 
puit ehituses 

 Eesti Arengufondi (2014c) raportis välja toodud näited valdkonna ettevõtetest; 

 kasvunišiga seotud tegevusalaga ettevõtted (Äriregistri andmebaas 2016, EMTAKi koodid 16232 
Kokkupandavate puitehitiste (saunad, suvilad, majad) ja nende elementide tootmine ettevõtted; 
16230 Ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine; 16231 Puidust uste, akende, aknaluukide ja 
nende raamide tootmine (k.a väravad); 16239 Muude ehituspuusepa- ja tisleritoodete tootmine); 
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 valdkondliku ühendusena Eesti Puitmajaliidu ja Puitmajaklastrisse kuuluvad ettevõtted (va klastri ja 
sektori arengut toetavad organisatsioonid ja Ramirent Baltic AS, kuna ettevõtte peamine tegevusala 
on ehitusseadmete rent- ja müük, mistõttu jäeti see nimekirjast välja) (Eesti Puitmajaliit 2018a ja 
2018b); 

 ettevõtted, mis on teinud koostööd teadusasutustega, leiti Tartu Ülikooli spin-off ettevõtete seast 
(Tartu Ülikool, 2016) ning teadus- ja arendusalastes koostööprojektides partneri või rahastajana 
osalenud ettevõtete seast (ETISe väljavõte 2007–2018 valdkonnas metsandusteadus sorteerituna 
projekti nime alusel); 

 patendi taotlust omavad ettevõtted (Espaceneti andmebaas, IPC kood B27 puidu või puidulaadse 
materjali töötlemine või kaitsmine; naelutus- või klammerdusmasinad üldiselt); 

 valdkondlike ekspertide arvamused (kaks eksperti). 

Nano- ja 
pinnakattetehnoloogiad 

 MKMi poolt varasemalt koostatud nimekiri ettevõtetest, mis on saanud toetust erinevatest 
programmidest materjalitehnoloogia valdkonnas; 

 Startup Estonia ettevõtted valdkonnas nanotehnoloogia (StartUp Estonia, 2018); 

 ettevõtted, mis on teinud koostööd teadusasutustega, leiti Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli 
spin-off ettevõtete nimekirjast (Tartu Ülikool, 2016; Tallinna Tehnikaülikool, 2018), Innovatiivsete 
Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogia Arenduskeskuse IMECC OÜ partnerite seast 
(MKMi andmed) ning teadus- ja arendusalastes koostööprojektides partneri või rahastajana 
osalenud ettevõtete seast (ETISe väljavõte 2007–2018 valdkondades füüsika ja 
Protsessitehnoloogia ja materjaliteadus sorteerituna projekti nime alusel); 

 rahvusvahelistes koostööprojektides osalenud ettevõtted (ETAGi andmebaas 2017–2018 projekti 
nime alusel); 

 nutika spetsialiseerumise toetusmeetmest toetust saanud ettevõtted (MKMi andmed); 

 patenditaotlust omavad ettevõtted (Espaceneti andmebaas, IPC koodid B01 füüsikalised või 
keemilised protsessid või seadmed üldiselt, B03 tahkete materjalide eraldamine vedelike või 
pneumaatiliste laudade või setitite abil, jmt, B81 mikrostruktuuride tehnoloogia, B82 
nanotehnoloogia, C23 metallilise materjali pinna katmine, jmt, B29 plastide töötlemine; plastilises 
olekus ainete töötlemine üldiselt, A01 põllumajandus; metsamajandus, jmt sorteerituna patendi 
nimetuse alusel); 

 valdkondlike ekspertide arvamused (üks ekspert). 

Maavarade 
väärindamine: põlevkivi 
keemiatööstuses 

 MKMi poolt varasemalt koostatud nimekiri ettevõtetest, mis olid erinevatest programmidest 
toetust saanud; 

 Eesti Arengufondi ressursside väärindamise raportis näidetena välja toodud ettevõtted; 

 teadus- ja arendusalastes koostööprojektides partneri või rahastajana osalenud ettevõtted (ETISe 
väljavõte 2007–2018 valdkonnas biokeemia sorteerituna projekti nime alusel); 

 nutika spetsialiseerumise toetusmeetmest toetust saanud ettevõtted (MKMi andmed); 

 patendi taotlust omavad ettevõtted (Espaceneti andmebaas, IPC koodid E21 maapinna või kalju 
puurimine; kaevandamine, B29 plastide töötlemine; plastilises olekus ainete töötlemine üldiselt 
sorteerituna patendi nimetuse alusel); 

 valdkondlike ekspertide arvamused (kolm eksperti). 

Toidutoorme 
väärindamine: tervist 
toetav toit 

 kasvunišiga seotud tegevusalaga ettevõtted (Äriregistri andmebaas 2016, EMTAKi koodid 10111, 
10121, 10131, 10201, 10311, 10321, 10391, 10411, 10510, 10511, 10512, 10519, 10521, 10611, 
10711 10721, 10731, 10821, 10831, 10841, 10851, 10861, 10891, 11071); 

 valdkondliku ühendusena Eesti Toiduainetööstuse liidu liikmed (Eesti Toiduainetööstuse Liit, 2018) 
ja Startup Estonia ettevõtted valdkonnas toit ja jook (StartUp Estonia, 2018); 

 ettevõtted, mis on teinud koostööd teadusasutustega, leiti AS Toidu- ja 
Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse ja BioCC OÜ (endine Tervisliku Piima Biotehnoloogia 
Arenduskeskus OÜ) partnerite seast (MKMi andmed, veebruar 2017) ning teadus- ja arendusalastes 
koostööprojektides partneri või rahastajana osalenud ettevõtete hulgast (ETISe väljavõte 2007–
2018 valdkondades põllumajandusteadus, toiduteadused, toitumisteadus sorteerituna projekti 
nime alusel); 

 rahvusvahelistes koostööprojektides osalenud ettevõtted (ETAGi andmebaas 2007–2018 projekti 
nime alusel); 

 nutika spetsialiseerumise toetusmeetmest toetust saanud ettevõtted (MKMi andmed); 

 patenditaotlust omavad ettevõtted (Espaceneti andmebaas, IPC kood A21 küpsetamine, jmt, A22 
loomade tapmine toiduks, liha ümbertöötlemine, jmt, A23 toidud või toiduained, jmt); 

 valdkondlike ekspertide arvamused (kaks eksperti). 
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Lisa 11. Kasvnuniššide ettevõtete majandustulemused 2012 ja 2016 

Tabel 3. Andmeanalüüsi ja infohalduse niši ettevõtete tulemusd 

 ANDMEANALÜÜS JA INFOHALDUS 
Kogu nišš 

TA asutustega koostööd teinud 
ettevõtted 

Lisandunud 
ettevõtted 

Eksportivad ettevõtted 

2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus, % 2016 2012 2016 muutus,% 

Ettevõtete arv analüüsis 114 184 61,4 27 37 37,0 61 57 74 29,8 

TÖÖTAJATE ARV 
 

Niši töötajate arv 3 732 4 612 24 2 585 3 059 18 348 3 437 3 989 16,1 

Keskmine töötajate arv ühes ettevõttes 33 25 -24 96 83 -14 6 60 54 -10,0 

Niši töötajate osakaal kõikidest Eesti ettevõtete töötajatest (%) 
*Koostöö, lisandunud ettevõtete ja eksportivate ettevõtete korral osakaal 
nišist tervikuna 

1,0 1,2 
 

53 54 
 

6 92,1 86,5 
 

10 suurema töötajate arvuga ettevõtte töötajad 3 138 3 298 5 2 465 2 796 13 264 3076 3256 5,9 

10 suurema töötajate arvuga ettevõtete töötajate osakaal kogu niši 
töötajatest (%) 

84,1 71,5 
 

66 61 
 

6 89,5 81,6 
 

MÜÜGITULU 
 

Niši müügitulu (miljon eurot) 443 576 30 359 448 25 21 418 510 22,0 

Keskmine müügitulu ühe ettevõtte kohta 3,9 3,1 -21 13 12,1 -7 0,3 7,30 6,9 -5,5 

Niši müügitulu osakaal kogu Eesti ettevõtete müügitulust (%) 
*Koostöö, lisandunud ettevõtete ja eksportivate ettevõtete korral osakaal 
nišist tervikuna 

1,0 1,2 
 

81 78 -4 4 94 89 
 

10 suurema müügituluga ettevõtte müügitulu kokku 402 479 19 352 430 22 17 396 453 14,4 

10 suurema müügituluga ettevõtete müügitulu osakaal kogu niši 
müügitulust (%) 

90,7 83,2 
 

98 96 
 

81 94,7 88,8 
 

LISANDVÄÄRTUS 
 

Lisandväärtus töötaja kohta 51 715 61 145 18 59 961 68 650 14% 23507 53 535 65 430 22 

TÖÖJÕUKULUD  

Tööjõukulud kuus inimese kohta 2 680 3 030 13 2713 3086 14 1896 2 732 3 158 15,6 

MATERIAALSETE JA IMMATERIAALSETE INVESTEERINGUTE MAHT JA 
VOOD  

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel (miljon eurot) 46 47 2% 43 46 7 0,4 37,9 46,4 22,4 

Materiaalne põhivara kokku 128 178 39% 124 172 39 0,4 124 176 41,9 

Immateriaalne põhivara kokku 19 41 116 17 37 118 2,9 12,3 37,1 201,6 
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KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 
Kogu nišš 

TA asutustega koostööd teinud 
ettevõtted 

Lisandunud 
ettevõtted 

Eksportivad ettevõtted 

2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus, % 2016 2012 2016 muutus,% 

Omakapital osa passivas (%) 56 68 
 

44 51 
 

27 53 71 
 

Kohustuste osa passivas (%) 44 49 
 

56 49 
 

73 47 29 
 

Lühiajaliste kohustuste osakaal (%) 92 93 
 

84 94 
 

67 92 95 
 

Pikaajaliste kohustuste osakaal (%) 4 5 
 

14 3 
 

27 5 3 
 

SIHTFINANTSEERIMINE 
 

Lühiajaline sihtfinantseerimine 41 769 947 657 2169 
100 425 

519 
902 008 -99 573 300 21 592 374 357 1633,8 

Pikaajaline sihtfinantseerimine 7 988 760 126 750 -98 7 850 987 126 750 -98 0 585 705 74 250 -87,3 

Allikas: Äriregister 

Tabel 4. Infoturbe ja küberkaitse niši ettevõtete tulemused 

 INFOTURVE JA KÜBERKAITSE 
Kogu nišš 

TA asutustega koostööd teinud 
ettevõtted 

Lisandunud 
ettevõtted 

Eksportivad ettevõtted 

2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus, % 2016 2012 2016 muutus,% 

Ettevõtete arv analüüsis 14 23 64,3 4 10 150 7 8 14 75 

TÖÖTAJATE ARV 
 

Niši töötajate arv 845 868 3 119 230 93 32 814 791 -2,8 

Keskmine töötajate arv ühes ettevõttes 60 38 -37 30 23 -23 4,6 102 57 -44,1 

Niši töötajate osakaal kõikidest Eesti ettevõtete töötajatest (%) 
*Koostöö, lisandunud ettevõtete ja eksportivate ettevõtete korral osakaal 
nišist tervikuna 

0,2 0,2 
 

14,1 26,5 
  

96,3 91,1 
 

10 suurema töötajate arvuga ettevõtte töötajad 838 813 -3 119 230 93,3 32 814 775 -4,8 

10 suurema töötajate arvuga ettevõtete töötajate osakaal kogu niši 
töötajatest (%) 

99,2 93,7 
 

100 100 
  

100,0 98,0 
 

MÜÜGITULU 
 

Niši müügitulu (miljon eurot) 66 88 33 8,7 20 181 3,3 64,2 79 23,1 

Keskmine müügitulu ühe ettevõtte kohta 4,7 3,8 -19 2,2 2 -6 0,5 8,00 5,6 -30,0 

Niši müügitulu osakaal kogu Eesti ettevõtete müügitulust (%) 
*Koostöö, lisandunud ettevõtete ja eksportivate ettevõtete korral osakaal 
nišist tervikuna 

0,2 0,2 
 

13,2 22,7 
 

3,8 97 90 
 

10 suurema müügituluga ettevõtte müügitulu kokku 65 84 29 8,7 20 180 3,3 64 79 22,4 
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10 suurema müügituluga ettevõtete müügitulu osakaal kogu niši 
müügitulust (%) 

98,9 95,5 
 

100 100 
 

100 100,0 99,5 
 

LISANDVÄÄRTUS 
Kogu nišš 

TA asutustega koostööd teinud 
ettevõtted 

Lisandunud 
ettevõtted 

Eksportivad ettevõtted 

2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus, % 2016 2012 2016 muutus,% 

Lisandväärtus töötaja kohta 35 858 59 562 66 41 948 49 565 18 35 100 36 486 61 947 70 

TÖÖJÕUKULUD 
 

Tööjõukulud kuus inimese kohta 3 060 3 907 28 2374 3115 31 2792 3 125 4 090 30,9 

MATERIAALSETE JA IMMATERIAALSETE INVESTEERINGUTE MAHT JA 
VOOD  

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel (miljon eurot) 1 1 -38 1 0,5 -50 0,4 1,3 0,5 -61,5 

Materiaalne põhivara kokku 1 2 21 0,7 1 43 0,07 1,3 1,3 0,0 

Immateriaalne põhivara kokku 2 4 126 1,4 4 200 0,9 1,9 4 110,5 

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 
 

Omakapital osa passivas (%) 34 50 
 

85 66 
 

15 34 51 
 

Kohustuste osa passivas (%) 66 50 
 

15 34 
 

85 65 49 
 

Lühiajaliste kohustuste osakaal (%) 65 83 
 

100 75 
 

89 65 82 
 

Pikaajaliste kohustuste osakaal (%) 35 16 
 

0,0 23 
 

10 35 17 
 

SIHTFINANTSEERIMINE 
 

Lühiajaline sihtfinantseerimine 0 0 - 0 0 - 0 0 0 - 

Pikaajaline sihtfinantseerimine 0 86 250 - 0 0 - 12 000 0 74 250 - 

Allikas: Äriregister 

Tabel 5. Tootmise automatiseerimise robootika, sardsüsteemide niši ettevõtete tulemused 

TOOTMISE AUTOMATISEERIMINE, ROBOOTIKA, SARDSÜSTEEMID 
Kogu nišš 

TA asutustega koostööd teinud 
ettevõtted 

Lisandunud 
ettevõtted 

Eksportivad ettevõtted 

2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus, % 2016 2012 2016 muutus,% 

Ettevõtete arv analüüsis 41 43 4,9 31 33 6,5 5 31 35 12,9 

TÖÖTAJATE ARV 
 

Niši töötajate arv 3 295 3 767 14 2 565 2 670 4 75 3 122 3 642 16,7 

Keskmine töötajate arv ühes ettevõttes 80 89 11 83 81 -2 5 101 104 3,0 

Niši töötajate osakaal kõikidest Eesti ettevõtete töötajatest (%) 
*Koostöö, lisandunud ettevõtete ja eksportivate ettevõtete korral osakaal 

0,88 0,94 
 

77,8 70,9 
  

94,7 96,7 
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nišist tervikuna 

10 suurema töötajate arvuga ettevõtte töötajad 2 944 3 347 14 2 434 2 497 2,6 75 2 911 3 331 14,4 

10 suurema töötajate arvuga ettevõtete töötajate osakaal kogu niši 
töötajatest (%) 

89,35 88,85 
 

94,9 93,5 
 

100 93,2 91,5 
 

MÜÜGITULU 
Kogu nišš 

TA asutustega koostööd teinud 
ettevõtted 

Lisandunud 
ettevõtted 

Eksportivad ettevõtted 

2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus, % 2016 2012 2016 muutus,% 

Niši müügitulu (miljon eurot) 1 480 1 430 -3 1 430 1 350 -6 11,3 1 470 1 410 -4,1 

Keskmine müügitulu ühe ettevõtte kohta 36,0 31,0 -14 46,2 41,0 -11 2,3 47,3 40,3 -14,8 

Niši müügitulu osakaal kogu Eesti ettevõtete müügitulust (%) 
*Koostöö, lisandunud ettevõtete ja eksportivate ettevõtete korral osakaal 
nišist tervikuna 

3,4 3,0 
 

96,6 94,4 
  

99 99 
 

10 suurema müügituluga ettevõtte müügitulu kokku 1 457 1 392 -4 1 427 1 337 -6 11,3 1 456 1 389 -4,6 

10 suurema müügituluga ettevõtete müügitulu osakaal kogu niši 
müügitulust (%) 

98,4 97,3 
 

99,8 99,0 
 

100 99,0 98,5 
 

LISANDVÄÄRTUS 
 

Lisandväärtus töötaja kohta 34 294 36 368 6 34 542 34 644 0 48 204 34 914 35 695 2 

TÖÖJÕUKULUD 
 

Tööjõukulud kuus inimese kohta 1 630 2 237 37 1408 1932 37 3363 1 610 2 184 35,7 

MATERIAALSETE JA IMMATERIAALSETE INVESTEERINGUTE MAHT JA 
VOOD  

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel (miljon eurot) 14 20 43 13,5 6,7 -50 0,6 13,7 19,9 45,3 

Materiaalne põhivara kokku 37 32 -15 35,5 28,8 -19 0,2 35,7 29,6 -17,1 

Immateriaalne põhivara kokku 8 10 30 4,7 19,5 315 0,5 6,9 9,4 36,2 

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 
 

Omakapital osa passivas (%) 30 31 
 

28 27 
 

25 30 30 
 

Kohustuste osa passivas (%) 70 69 
 

72 73 
 

75 70 70 
 

Lühiajaliste kohustuste osakaal (%) 76 98 
 

76 99 
 

99 76 98 
 

Pikaajaliste kohustuste osakaal (%) 24 2 
 

23,6 1 
 

1 24 1 
 

SIHTFINANTSEERIMINE 
 

Lühiajaline sihtfinantseerimine 91 632 295 528 223 91 632 295 528 223 0 91 632 295 528 223 

Pikaajaline sihtfinantseerimine 1 255 734 28 292 -98 1 255 734 28 292 -98 0 334 165 28 292 -92 

Allikas: Äriregister 
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Tabel 6. Vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses niši ettevõtete tulemused 

VAHENDID JA METOODIKAD TARKVARAARENDUSES 
Kogu nišš 

TA asutustega koostööd teinud 
ettevõtted 

Lisandunud 
ettevõtted 

Eksportivad ettevõtted 

2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus, % 2016 2012 2016 muutus,% 

Ettevõtete arv analüüsis 471 844 79,2 19 28 47,4 312 201 276 37,3 

TÖÖTAJATE ARV 
 

Niši töötajate arv 3 845 6 285 63 1 005 1 001 0 958 2 974 4 492 51,0 

Keskmine töötajate arv ühes ettevõttes 8 7 -13 53 36 -32 3 15 16 6,7 

Niši töötajate osakaal kõikidest Eesti ettevõtete töötajatest (%) 
*Koostöö, lisandunud ettevõtete ja eksportivate ettevõtete korral osakaal 
nišist tervikuna 

1,03 1,57 
 

26,1 15,9 
 

15,2 77,3 71,5 
 

10 suurema töötajate arvuga ettevõtte töötajad 1 861 2 167 16 968 844 -12,8 304 1 816 2 112 16,3 

10 suurema töötajate arvuga ettevõtete töötajate osakaal kogu niši 
töötajatest (%) 

48,4 34,5 
 

96,3 84,3 
 

31,7 61,1 47,0 
 

MÜÜGITULU 
 

Niši müügitulu (miljon eurot) 215 426 98 61,1 86,5 42 57 170 310 82,4 

Keskmine müügitulu ühe ettevõtte kohta 0,46 0,50 9 3,2 3,1 -3 0,2 0,80 1,1 37,5 

Niši müügitulu osakaal kogu Eesti ettevõtete müügitulust (%) 
*Koostöö, lisandunud ettevõtete ja eksportivate ettevõtete korral osakaal 
nišist tervikuna 

0,5 0,9 
 

28,4 20,3 
 

13,4 79 73 
 

10 suurema müügituluga ettevõtte müügitulu kokku 107 170 59 59,8 79,9 34 11,3 104 154 48,1 

10 suurema müügituluga ettevõtete müügitulu osakaal kogu niši 
müügitulust (%) 

49,8 39,9 
 

97,9 92,4 
 

19,8 61,2 49,7 
 

LISANDVÄÄRTUS 
 

Lisandväärtus töötaja kohta 34 330 43 437 27 33 433 55 544 66 35 908 36 651 45 191 47 

TÖÖJÕUKULUD 
 

Tööjõukulud kuus inimese kohta 2 383 2 875 0 2 897 3 655 26 2 272 2 609 3 161 21 

MATERIAALSETE JA IMMATERIAALSETE INVESTEERINGUTE MAHT JA 
VOOD  

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel (miljon eurot) 8 11 38 2,1 4,4 110 1,3 5,8 9,4 62,1 

Materiaalne põhivara kokku 11 25 119 1,9 3,2 68 2,9 7,3 16,4 124,7 

Immateriaalne põhivara kokku 11 32 183 1,2 1,4 17 7,9 9,1 25,9 184,6 
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KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 

Kogu nišš 
TA asutustega koostööd teinud 

ettevõtted 
Lisandunud 
ettevõtted 

Eksportivad ettevõtted 

 
2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus, % 2016 2012 2016 muutus,% 

Omakapital osa passivas (%) 59 63 
 

34 51 
 

64 55 59 
 

Kohustuste osa passivas (%) 41 37 
 

66 49 
 

36 45 41 
 

Lühiajaliste kohustuste osakaal (%) 78 83 
 

68 82 
 

88 76 86 
 

Pikaajaliste kohustuste osakaal (%) 22 15 
 

32 16 
 

11 24 12 
 

SIHTFINANTSEERIMINE 
 

Lühiajaline sihtfinantseerimine 656 604 1 008 789 54 626 499 321 551 -48,7 259 544 30 105 482 237 1502 

Pikaajaline sihtfinantseerimine 24 631 967 001 3826 0 713 301 - 125 218 12 631 843 456 6578 

Allikas: Äriregister 

Tabel 7. E-tervise niši ettevõtete tulemused 

E-TERVIS 
Kogu nišš 

TA asutustega koostööd teinud 
ettevõtted 

Lisandunud 
ettevõtted 

Eksportivad ettevõtted 

2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus, % 2016 2012 2016 muutus,% 

Ettevõtete arv analüüsis 29 38 31,0 16 14 -12,5 9 15 24 60 

TÖÖTAJATE ARV 
 

Niši töötajate arv 1 514 1 508 0 1 084 913 -16 38 1 230 1 326 7,8 

Keskmine töötajate arv ühes ettevõttes 52 40 -23 68 65 -4 4 82 55 -32,9 

Niši töötajate osakaal kõikidest Eesti ettevõtete töötajatest (%) 
*Koostöö, lisandunud ettevõtete ja eksportivate ettevõtete korral osakaal 
nišist tervikuna 

0,41 0,38 
 

71,6 60,5 
 

2,5 81,2 87,9 
 

10 suurema töötajate arvuga ettevõtte töötajad 1 356 1 289 -5 1 052 888 -15,6 38 1 209 1 235 2,2 

10 suurema töötajate arvuga ettevõtete töötajate osakaal kogu niši 
töötajatest (%) 

89,56 85,48 
 

97,0 97,3 
 

100,0 98,3 93,1 
 

MÜÜGITULU 
 

Niši müügitulu (miljon eurot) 84 107 27 67,1 79,2 18 1,2 76,1 100 31,4 

Keskmine müügitulu ühe ettevõtte kohta 2,9 2,8 -3 4,2 5,7 36 0,1 5,10 4,2 -17,6 

Niši müügitulu osakaal kogu Eesti ettevõtete müügitulust (%) 
*Koostöö, lisandunud ettevõtete ja eksportivate ettevõtete korral osakaal 
nišist tervikuna 

0,2 0,2 
 

79,9 74,0 
 

1,1 91 93 
 

10 suurema müügituluga ettevõtte müügitulu kokku 76 99 30 65,0 78,0 20 1,2 75 96 28,0 

10 suurema müügituluga ettevõtete müügitulu osakaal kogu niši 
müügitulust (%) 

90,5 92,5 
 

96,9 98,5 
 

100 98,6 96,0 
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LISANDVÄÄRTUS 
Kogu nišš 

TA asutustega koostööd teinud 
ettevõtted 

Lisandunud 
ettevõtted 

Eksportivad ettevõtted 

2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus, % 2016 2012 2016 muutus,% 

Lisandväärtus töötaja kohta 32 695 49 801 52 35 148 58 269 66 36 986 33 415 50 980 53 

TÖÖJÕUKULUD 
 

Tööjõukulud kuus inimese kohta 2 705 3 426 27 2977 3788 27 2492 2 818 3 509 24,5 

MATERIAALSETE JA IMMATERIAALSETE INVESTEERINGUTE MAHT JA 
VOOD  

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel (miljon eurot) 1,5 0,9 -39 0,88 0,5 -43 0,09 0,9 0,7 -22,2 

Materiaalne põhivara kokku 5,2 4,8 -8 4,2 4,1 -2 2,9 1,5 1,2 -20,0 

Immateriaalne põhivara kokku 2,0 3,5 73 1,3 0,2 -85 1,8 1,4 1,9 35,7 

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 
 

Omakapital osa passivas (%) 41% 59% 
 

30 53 
 

27 40 58 
 

Kohustuste osa passivas (%) 59% 41% 
 

69 47 
 

73 60 42 
 

Lühiajaliste kohustuste osakaal (%) 62% 80% 
 

61 81 
 

56 62 83 
 

Pikaajaliste kohustuste osakaal (%) 36% 23% 
 

37 19 
 

39 37 16 
 

SIHTFINANTSEERIMINE 
 

Lühiajaline sihtfinantseerimine 600 000 676 044 -11 60 000 73 614 23 573 300 0 102 744 - 

Pikaajaline sihtfinantseerimine 674 196 264 770 155 639 000 5 376 -99 5 376 0 54 232 - 

Allikas: Äriregister 

Tabel 8. Punase biotehnoloogia niši ettevõtete tulemused 

PUNANE BIOTEHNOLOOGIA 
Kogu nišš 

TA asutustega koostööd teinud 
ettevõtted 

Lisandunud 
ettevõtted 

Eksportivad ettevõtted 

2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus, % 2016 2012 2016 muutus,% 

Ettevõtete arv analüüsis 96 102 6,3 64 66 3,1 17 51 57 11,8 

TÖÖTAJATE ARV 
 

Niši töötajate arv 1 329 1 296 -2 1 095 1 044 -4,7 73 724 836 15,5 

Keskmine töötajate arv ühes ettevõttes 14 13 -7 17 16 -5,9 4,3 14 15 7,1 

Niši töötajate osakaal kõikidest Eesti ettevõtete töötajatest (%) 
*Koostöö, lisandunud ettevõtete ja eksportivate ettevõtete korral osakaal 
nišist tervikuna 

0,4 0,3 
 

82,4 80,6 
 

5,6 54,5 64,5 
 

10 suurema töötajate arvuga ettevõtte töötajad 681 687 1 652 662 1,5 65 441 508 15,2 
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10 suurema töötajate arvuga ettevõtete töötajate osakaal kogu niši 
töötajatest (%) 

51,2 53,0 
 

59,5 63,4 
  

60,9 60,8 
 

MÜÜGITULU 
Kogu nišš 

TA asutustega koostööd teinud 
ettevõtted 

Lisandunud 
ettevõtted 

Eksportivad ettevõtted 

2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus, % 2016 2012 2016 muutus,% 

Niši müügitulu (miljon eurot) 123 134 9 92,7 104 12,2 4,3 97,1 112 15,3 

Keskmine müügitulu ühe ettevõtte kohta 1,3 1,3 2 1,4 1,6 14,3 0,3 1,90 2 5,3 

Niši müügitulu osakaal kogu Eesti ettevõtete müügitulust (%) 
*Koostöö, lisandunud ettevõtete ja eksportivate ettevõtete korral osakaal 
nišist tervikuna 

0,3 0,3 
 

75,4 77,6 
 

3,2 79 84 
 

10 suurema müügituluga ettevõtte müügitulu kokku 87 95 9 71,8 83,3 16,0 4,1 80 89 11,3 

10 suurema müügituluga ettevõtete müügitulu osakaal kogu niši 
müügitulust (%) 

70,7 70,9 
 

77,5 80,1 
  

82,4 79,5 
 

LISANDVÄÄRTUS 
 

Lisandväärtus töötaja kohta 31 603 43 673 38 29 680 44 636 50 11 836 36 878 54 067 47 

TÖÖJÕUKULUD 
 

Tööjõukulud kuus inimese kohta 1 931 2 257 17 1 823 2 096 15,0 1 556 2 067 2 522 22,0 

MATERIAALSETE JA IMMATERIAALSETE INVESTEERINGUTE MAHT JA 
VOOD  

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel (miljon eurot) 5,2 2,5 -52 3,6 2,2 -38,9 0,3 3,8 1,9 -50,0 

Materiaalne põhivara kokku 20,0 19,5 -3 11,3 12,3 8,8 1,1 10,3 10,7 3,9 

Immateriaalne põhivara kokku 13,7 21,9 60 12,6 21,1 67,5 0,3 9,8 19,4 98,0 

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 
 

Omakapital osa passivas (%) 55 53 
 

56 51 
 

58 59 45 
 

Kohustuste osa passivas (%) 44 47 
 

44 50 
 

42 41 55 
 

Lühiajaliste kohustuste osakaal (%) 62 60 
 

63 56 
 

83 63 54 
 

Pikaajaliste kohustuste osakaal (%) 31 39 
 

28 77 
 

18 33 44 
 

SIHTFINANTSEERIMINE 
 

Lühiajaline sihtfinantseerimine 563 984 963 852 71 538 348 963 852 79 0 251 734 963 852 283 

Pikaajaline sihtfinantseerimine 3 276 832 430 125 -87 3 276 832 430 125 -87 2 879 914 367 427 246 -53 

Allikas: Äriregister 
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Tabel 9. Energia ja ressursitõhususe niši ettevõtete tulemused 

ENERGIA- JA RESSURSITÕHUSUS EHITUSEL JA EHITISTES* 
Kogu nišš 

TA asutustega koostööd teinud 
ettevõtted 

Lisandunud 
ettevõtted 

Eksportivad ettevõtted 

2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus, % 2016 2012 2016 muutus,% 

Ettevõtete arv analüüsis 56 71 26,8 45 52 15,6 11 35 38 8,6 

TÖÖTAJATE ARV 
 

Niši töötajate arv 11 119 9 484 -15 11 019 9 350 -15 63 10 856 9 114 -16,0 

Keskmine töötajate arv ühes ettevõttes 199 134 -33 245 180 -27 6 311 240 -22,8 

Niši töötajate osakaal kõikidest Eesti ettevõtete töötajatest (%) 
*Koostöö, lisandunud ettevõtete ja eksportivate ettevõtete korral osakaal 
nišist tervikuna 

3,0 2,4 
 

99,1 98,6 
 

0,7 97,6 96,1 
 

10 suurema töötajate arvuga ettevõtte töötajad 10 239 8 644 -16 10 134 8 644 -14,7 62 10 239 8 603 -16,0 

10 suurema töötajate arvuga ettevõtete töötajate osakaal kogu niši 
töötajatest (%) 

92,1 91,1 
 

92,0 92,4 
 

98,4 94,3 94,4 
 

MÜÜGITULU 
 

Niši müügitulu (miljon eurot) 1 350 1 420 5 1 340 1 410 5 12,2 1 290 1 330 3,1 

Keskmine müügitulu ühe ettevõtte kohta 24,1 20,0 -17 29,9 27,1 -9 1,1 36,90 34,9 -5,4 

Niši müügitulu osakaal kogu Eesti ettevõtete müügitulust (%) 
*Koostöö, lisandunud ettevõtete ja eksportivate ettevõtete korral osakaal 
nišist tervikuna 

3,10 3,03 
 

99,3 99,3 
 

0,9 96 94 
 

10 suurema müügituluga ettevõtte müügitulu kokku 1 289 1 335 4 1 273 1 335 5 12,1 1 269 1 287 1,4 

10 suurema müügituluga ettevõtete müügitulu osakaal kogu niši 
müügitulust (%) 

95,5 94,0 
 

95,0 94,7 
 

99,2 98,4 96,8 
 

LISANDVÄÄRTUS 
 

Lisandväärtus töötaja kohta 54 696 65 373 20 54 960 65 989 20 24 520 55 253 64 955 18 

TÖÖJÕUKULUD 
 

Tööjõukulud kuus inimese kohta 1 593 1 919 20 1 591 1 917 21 1 371 1 597 1 918 20,1 

MATERIAALSETE JA IMMATERIAALSETE INVESTEERINGUTE MAHT JA 
VOOD  

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel (miljon eurot) 510 178 -65 509 178 -65 0 506 156 -69,2 

Materiaalne põhivara kokku 2 610 3 420 31 2 610 3 420 31 0,2 2 580 3 270 26,7 

Immateriaalne põhivara kokku 95,2 56,9 -40 95 56,6 -40 0,5 71,8 55,3 -23,0 
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KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 
Kogu nišš 

TA asutustega koostööd teinud 
ettevõtted 

Lisandunud ettevõtted Eksportivad ettevõtted 

2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus, % 2016 2012 2016 muutus,% 

Omakapital osa passivas (%) 75 52 
 

76 52 
 

48 66 51 
 

Kohustuste osa passivas (%) 55 48 
 

24 48 
 

52 34 49 
 

Lühiajaliste kohustuste osakaal (%) 22 19 
 

22 19 
 

80 18 18 
 

Pikaajaliste kohustuste osakaal (%) 75 78 
 

75 81 
 

20 79 56 
 

SIHTFINANTSEERIMINE 
 

Lühiajaline sihtfinantseerimine 306 274 112 884 -63 306 274 112 884 -63,1 
 

269 274 112 884 -58,1 

Pikaajaline sihtfinantseerimine 16 471 349 466 777 -97 16 245 051 0 -100,0 2 879 15 501 201 17 408 -99,9 

Allikas: Äriregister 

Tabel 10. Puidu väärindamine: puit ehituses niši ettevõtete tulemused 

PUIDU VÄÄRINDAMINE: PUIT EHITUSES 
Kogu nišš 

TA asutustega koostööd teinud 
ettevõtted 

Lisandunud 
ettevõtted 

Eksportivad ettevõtted 

2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus, % 2016 2012 2016 muutus,% 

Ettevõtete arv analüüsis 432 542 25,5 38 41 7,9 82 208 231 11,1 

TÖÖTAJATE ARV 
 

Niši töötajate arv 10 847 13 250 22 2 834 3 722 31 674 7 946 9 821 23,6 

Keskmine töötajate arv ühes ettevõttes 25 24 -4 75 91 21 8 38 43 13,2 

Niši töötajate osakaal kõikidest Eesti ettevõtete töötajatest (%) 
*Koostöö, lisandunud ettevõtete ja eksportivate ettevõtete korral osakaal 
nišist tervikuna 

2,9 3,3 
 

26,1 28,1 
 

5,1 73,3 74,1 
 

10 suurema töötajate arvuga ettevõtte töötajad 3 900 4 523 16 2 230 2 972 33,3 448 3 239 3 947 21,9 

10 suurema töötajate arvuga ettevõtete töötajate osakaal kogu niši 
töötajatest (%) 

36,0 34,1 
 

78,7 79,8 
 

66,5 40,8 40,2 
 

MÜÜGITULU 
 

Niši müügitulu (miljon eurot) 1 080 1 610 49 246,0 435 77 71,4 836 1 270 51,9 

Keskmine müügitulu ühe ettevõtte kohta 2,5 3,0 20 6,5 10,6 63 0,9 4,00 5,5 37,5 

Niši müügitulu osakaal kogu Eesti ettevõtete müügitulust (%) 
*Koostöö, lisandunud ettevõtete ja eksportivate ettevõtete korral osakaal 
nišist tervikuna 

2,5 3,4 
 

22,8 27,0 
 

4,4 77 79 
 

10 suurema müügituluga ettevõtte müügitulu kokku 492 667 36 203,0 357,0 76 59,8 434 620 42,9 
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10 suurema müügituluga ettevõtete müügitulu osakaal kogu niši 
müügitulust (%) 

45,6 41,4 
 

82,5 82,1 
 

83,8 51,9 48,8 
 

LISANDVÄÄRTUS 
Kogu nišš 

TA asutustega koostööd teinud 
ettevõtted 

Lisandunud 
ettevõtted 

Eksportivad ettevõtted 

2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus, % 2016 2012 2016 muutus,% 

Lisandväärtus töötaja kohta 23 785 29 132 22 23 006 30 897 34 21 365 25 422 30954 22 

TÖÖJÕUKULUD 
 

Tööjõukulud kuus inimese kohta 1 152 1 530 33 1 250 1 767 41 1 352 1 210 1 593 31,7 

MATERIAALSETE JA IMMATERIAALSETE INVESTEERINGUTE MAHT JA 
VOOD  

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel (miljon eurot) 42,2 69,5 65 7,3 8,1 11 1,4 35,7 51,5 44,3 

Materiaalne põhivara kokku 258,0 389,0 51 57,4 69,4 21 14,4 201 286 42,3 

Immateriaalne põhivara kokku 2,1 17,2 719 1,1 1,9 73 0,2 0,8 3,4 325,0 

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 
 

Omakapital osa passivas (%) 62 62 
 

50 54 
 

19 60 63 
 

Kohustuste osa passivas (%) 42 38 
 

50 46 
 

81 40 37 
 

Lühiajaliste kohustuste osakaal (%) 56 74 
 

67 82 
 

70 57 76 
 

Pikaajaliste kohustuste osakaal (%) 42 24 
 

28 17 
 

29 40 24 
 

SIHTFINANTSEERIMINE 
 

Lühiajaline sihtfinantseerimine 328 603 810 698 147% 69 276 318 701 360,0 8 990 250 314 473 0114 89,0 

Pikaajaline sihtfinantseerimine 2 227 145 2 206 407 -1% 506 830 839 406 65,6 2 879 1 396 381 921 555 -34,0 

Allikas: Äriregister 

Tabel 11. Nano- ja pinnakattetehnoloogiate niši ettevõtete tulemused 

NANO- JA PINNAKATTETEHNOLOOGIAD 
Kogu nišš TA asutustega koostööd teinud ettevõtted Eksportivad ettevõtted 

2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus,% 

Ettevõtete arv analüüsis 90 92 2,2 67 69 3,0 70 67 -4,3 

TÖÖTAJATE ARV 
 

Niši töötajate arv 8 081 8 023 -1 6 203 6 299 2 7 055 6 814 -3,4 

Keskmine töötajate arv ühes ettevõttes 90 87 -3 93 91 -2 101 102 1,0 

Niši töötajate osakaal kõikidest Eesti ettevõtete töötajatest (%) 
*Koostöö, lisandunud ettevõtete ja eksportivate ettevõtete korral osakaal 
nišist tervikuna 

2,16 2,01 
 

76,8 78,5 
 

87,3 84,9 
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10 suurema töötajate arvuga ettevõtte töötajad 5 226 5 062 -3 4 805 4 730 -1,6 4 699 1 399 -70,2 

10 suurema töötajate arvuga ettevõtete töötajate osakaal kogu niši 
töötajatest (%) 

64,67 63,09 
 

77,5 75,1 
 

66,6 20,5 
 

MÜÜGITULU 
Kogu nišš TA asutustega koostööd teinud ettevõtted Eksportivad ettevõtted 

2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus,% 

Niši müügitulu (miljon eurot) 1 130 871 -23 910,0 739 -19 1 070 769 -28,1 

Keskmine müügitulu ühe ettevõtte kohta 12,6 9,5 -25 13,6 10,7 -21 15,20 11,5 -24,3 

Niši müügitulu osakaal kogu Eesti ettevõtete müügitulust (%) 
*Koostöö, lisandunud ettevõtete ja eksportivate ettevõtete korral osakaal 
nišist tervikuna 

2,6 1,9 
 

80,5 84,8 
 

95 88 
 

10 suurema müügituluga ettevõtte müügitulu kokku 889 620 -30 778 601 -23 862 581 -32,6 

10 suurema müügituluga ettevõtete müügitulu osakaal kogu niši 
müügitulust (%) 

78,7 71,2 
 

85,5 81,3 
 

80,6 75,6 
 

LISANDVÄÄRTUS 
 

Lisandväärtus töötaja kohta 40 218 34 526 -14 48 041 38 419 -20 42 523 35 955 -15 

TÖÖJÕUKULUD 
 

Tööjõukulud kuus inimese kohta 1 507 1 827 21% 1 658 2 004 21 1 530 1 824 19,2 

MATERIAALSETE JA IMMATERIAALSETE INVESTEERINGUTE MAHT JA 
VOOD  

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel (miljon eurot) 159,0 31,1 -80 13,6 27,5 102 155 30,3 -80,5 

Materiaalne põhivara kokku 662,0 437,0 -34 521 370 -29 642 406 -36,8 

Immateriaalne põhivara kokku 4,4 9,7 121 2,3 8 248 3,5 8,6 145,7 

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 
 

Omakapital osa passivas (%) 58 57 
 

58 57 
 

58 57 
 

Kohustuste osa passivas (%) 42 43 
 

42 43 
 

51 43 
 

Lühiajaliste kohustuste osakaal (%) 79 54 
 

86 55 
 

81 52 
 

Pikaajaliste kohustuste osakaal (%) 19 41 
 

14 12 
 

21 26 
 

SIHTFINANTSEERIMINE 
 

Lühiajaline sihtfinantseerimine 870 730 477 154 -45 156 473 477 154 204,9 844 231 333 749 -60,5 

Pikaajaline sihtfinantseerimine 2 683 987 2 202 922 -18 1 597 301 2 010 026 25,8 2 683 987 1 756 432 -34,6 

Allikas: Äriregister 

Märkus: kuna 2012-2016 lisandus nišši vaid kaks ettevõtet, siis ei tooda välja eraldi tulemusi lisandunud ettevõtete kohta 
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Tabel 12. Maavarade väärindamine: põlevkivi keemiatööstuses niši ettevõtete tulemused 

MAAVARADE VÄÄRINDAMINE: PÕLEVKIVI KEEMIATÖÖSTUSES 
Kogu nišš Eksportivad ettevõtted 

2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus,% 

Ettevõtete arv analüüsis 9 10 11,1 8 6 -25,0 

TÖÖTAJATE ARV 
 

Niši töötajate arv 9 122 6 891 -24 9 107 6 873 -24,5 

Keskmine töötajate arv ühes ettevõttes 1 014 689 -32 1 138 1 146 0,7 

Niši töötajate osakaal kõikidest Eesti ettevõtete töötajatest (%) 
*Koostöö, lisandunud ettevõtete ja eksportivate ettevõtete korral osakaal nišist tervikuna 

2,44 1,72 
 

99,8 99,7 
 

10 suurema töötajate arvuga ettevõtte töötajad 9 122 6 891 -24 9 107 6 873 -24,5 

10 suurema töötajate arvuga ettevõtete töötajate osakaal kogu niši töötajatest (%) 100,00 100,00 
 

100,0 100,0 
 

MÜÜGITULU 
 

Niši müügitulu (miljon eurot) 1 080 885 -18 1 080 875 -19,0 

Keskmine müügitulu ühe ettevõtte kohta 120,0 88,5 -26 135,00 146 8,1 

Niši müügitulu osakaal kogu Eesti ettevõtete müügitulust (%) 2,5 1,9 
 

100 99 
 

10 suurema müügituluga ettevõtte müügitulu kokku 1 080 885 -18 1 080 875 -19,0 

10 suurema müügituluga ettevõtete müügitulu osakaal kogu niši müügitulust (%) 100,0 100,0 
 

100,0 100,0 
 

LISANDVÄÄRTUS 
 

Lisandväärtus töötaja kohta 58 211 72 849 25 58 307 72 603 24,5 

TÖÖJÕUKULUD 
 

Tööjõukulud kuus inimese kohta 1 603 1 801 12 1 603 1 802 12,4 

MATERIAALSETE JA IMMATERIAALSETE INVESTEERINGUTE MAHT JA VOOD 
 

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel (miljon eurot) 521,0 135,0 -74 520 135 -74,0 

Materiaalne põhivara kokku 2 170 2 710 25 2 170 2 710 24,9 

Immateriaalne põhivara kokku 58,9 45,2 -23 58,9 45,2 -23,3 

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 
 

Omakapital osa passivas (%) 61 54 
 

61 54 
 

Kohustuste osa passivas (%) 39 46 
 

39 46 
 

Lühiajaliste kohustuste osakaal (%) 21 18 
 

21 18 
 

Pikaajaliste kohustuste osakaal (%) 80% 80% 
 

80% 71% 
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SIHTFINANTSEERIMINE 
Kogu nišš Eksportivad ettevõtted 

2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus,% 

Lühiajaline sihtfinantseerimine 147 199 0 - 147 199 0 - 

Pikaajaline sihtfinantseerimine 498 178 0 - 498 178 0 - 

Allikas: Äriregister 

Märkus: kuna 2012-2016 lisandus nišši vaid üks ettevõte, siis ei tooda välja eraldi tulemusi lisandunud ettevõtete kohta. Lisaks olid kõik selle niši ettevõtted teinud koostööd TA asutustega, 

seega on kogu niši tulemused ka TA asutustega koostööd teinud ettevõtete tulemused. 

Tabel 13. Toidutoorme väärindamine: tervist toetava niši ettevõtete tulemused 

TOIDUTOORME VÄÄRINDAMINE: TERVIST TOETAV TOIT 
Kogu nišš 

TA asutustega koostööd teinud 
ettevõtted 

Lisandunud 
ettevõtted 

Eksportivad ettevõtted 

2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus, % 2016 2012 2016 muutus,% 

Ettevõtete arv analüüsis 348 460 32,2 62 77 24,2 99 147 169 15,0 

TÖÖTAJATE ARV 
 

Niši töötajate arv 13 197 14 249 8 3 291 3 186 -3 396 8 426 10 036 19,1 

Keskmine töötajate arv ühes ettevõttes 38 31 -18 53 41 -23 4 57 59 3,5 

Niši töötajate osakaal kõikidest Eesti ettevõtete töötajatest (%) 3,5 3,6 
 

24,9 22,4 
 

2,8 63,8 70,4 
 

10 suurema töötajate arvuga ettevõtte töötajad 3 737 4 642 24 2 100 1 926 -8,3 205 2 698 3 889 44,1 

10 suurema töötajate arvuga ettevõtete töötajate osakaal kogu niši 
töötajatest (%) 

28,3 32,6 
 

63,8 60,5 
 

51,8 32,0 38,8 
 

MÜÜGITULU 
 

Niši müügitulu (miljon eurot) 1 680 1 730 3 447 390 -13 22,9 1 010 1 320 30,7 

Keskmine müügitulu ühe ettevõtte kohta 4,8 3,8 -21 7,2 5,1 -29 0,2 6,90 7,8 13,0 

Niši müügitulu osakaal kogu Eesti ettevõtete müügitulust (%) 3,9 3,7 
 

26,6 22,5 
 

1,3 60 76 
 

10 suurema müügituluga ettevõtte müügitulu kokku 754 778 3 340 315 -7 16 419 598 42,7 

10 suurema müügituluga ettevõtete müügitulu osakaal kogu niši 
müügitulust (%) 

44,9 45,0 
 

76,1 80,8 
 

69,9 41,5 45,3 
 

LISANDVÄÄRTUS 
 

Lisandväärtus töötaja kohta 23 339 26 528 14 26 679 26 930 1 8 060 23 855 28 597 19,9 

TÖÖJÕUKULUD 
 

Tööjõukulud kuus inimese kohta 1 040 1 366 31 1 167 1 419 22 1001 1 093 1 428 30,6 
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MATERIAALSETE JA IMMATERIAALSETE INVESTEERINGUTE MAHT JA 
VOOD 

Kogu nišš 
TA asutustega koostööd teinud 

ettevõtted 
Lisandunud 
ettevõtted 

Eksportivad ettevõtted 

2012 2016 muutus, % 2012 2016 muutus, % 2016 2012 2016 muutus,% 

Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel (miljon eurot) 65,9 56,6 -14 21,4 12,7 -41 2,8 55,6 44,9 -19,2 

Materiaalne põhivara kokku 498,0 569,0 14 163 166 2 13,5 325 424 30,5 

Immateriaalne põhivara kokku 165,0 109,0 -34 62,5 19,9 -68 0,6 313 108 -65,5 

KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL 
 

Omakapital osa passivas (%) 56 58 
 

52 52 
 

21 57 56 
 

Kohustuste osa passivas (%) 44 42 
 

48 48 
 

79 43 44 
 

Lühiajaliste kohustuste osakaal (%) 33 63 
 

44 44 
 

41 58 62 
 

Pikaajaliste kohustuste osakaal (%) 61 35 
 

53 53 
 

53 34 37 
 

SIHTFINANTSEERIMINE 
 

Lühiajaline sihtfinantseerimine 1 859 654 2 492 541 34% 629 323 1 367 526 117,3 0 755 331 1 130 419 49,7 

Pikaajaline sihtfinantseerimine 18 033 407 8 801 580 -51% 4 066 030 3 273 667 -19,5 20 689 12 237 117 5 931 736 -51,5 

Allikas: Äriregister 
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Lisa 12. Ankeetküsitluse tulemused 

Uuringu teise etapi peamisteks sisenditeks on ankeetküsitlus (küsitletakse esimese etapi raames kaardistatud 

ettevõtted kasvuniššides), süvaintervjuud kasvuniššidesse kuuluvate ettevõtetega (kokku 12 intervjuud) ja 

fookusrühma intervjuud (erialaliitude, akademiste ekspertide, riigi esindajate ja ettevõtete esindajatega). 

Küsitluse läbiviimise metoodika 

Küsitluse objektiks on kasvuniššidesse kuuluvate ettevõtete koostöö teadusasutustega (edaspidi TA-

asutustega) ja selle koostöö mõju ettevõtete kasvule ja konkurentsivõimele. Koostöös tellijaga otsustati 

küsitluses keskenduda koostöövõrgustiku kaardistamisel just TA-asutustele, mitte kogu sotsiaal-majanduslikule 

koostööle, kuna nutika spetsialiseerumise kontseptsiooni kohaselt on ettevõtete ja TA-asutuste koostööl suur 

potentsiaal mõjutada ettevõte ja kogu piirkonna konkurentsivõimet ja majanduskasvu.  

Ankeetküsitluse kava töötati välja koostöös tellijaga. Ettevõtetel paluti vastata kaheksale põhiküsimustele 

seoses nende senise (viimase 10 aasta jooksul) koostööga erinevate TA-asutustega. TA-asutused olid küsitluses 

jaotatud järgmistesse rühmadesse: 

 Eesti kõrgkoolid; 

 Eesti tehnoloogia arenduskeskused ja regionaalsed kompetentsikeskused; 

 Eesti koolitus- ja personaliarendusettevõtted ja ärikonsultatsiooniettevõtted; 

 välisriikide kõrgkoolid; 

 välisriikide tehnoloogia arenduskeskused, uurimiskeskused ja regionaalsed kompetentsikeskused; 

 välisriikide koolitus- ja personaliarendusettevõtted, ärikonsultatsiooniettevõtted ja välismaised 
peakorterid (emaettevõtted). 

Välismaised peakorterid lisati TA-asutuste nimekirja, kuna on põhjust eeldada, et mitmete ettevõtete Eesti 

filiaalid teevad teadus- ja arendusvaldkonnas koostööd ja saavad peamist tuge just välismaistelt 

emaettevõtetelt.  

Ettevõtetel paluti hinnata, kas nad on teinud vastava TA-asutusega koostööd arendusvaldkondade kaupa. 

Arendusvaldkondadena olid küsitluses toodud: 

 toodete ja teenuste arendus; 

 tootmisvahendite arendus (masinad, seadmed, riist- ja tarkvara); 

 tootmisprotsesside arendus; 

 personali kompetentside arendus; 

 juhtimise arendus; 

 turunduse- ja müügi arendus; 

 muud arendusvaldkonnad (vastajatel paluti täpsustada). 

Ühtlasi paluti ettevõtetel hinnata, milline on olnud koostöö mõju – kas otsustav positiivne mõju, oluline 

positiivne mõju või vähene või puuduv mõju. Otsustav positiivne mõju all peeti silmas „koostööd, mis on 

teinud ettevõtte selleks, mis see on" või "ettevõtte edu (konkurentsivõime, kasv) ei ole võimalik ilma selle 

koostööta".  

Iga TA-asutuse juures paluti ettevõtetel täpsustada, milliste TA-asutustega (nimeliselt) on nad koostööd teinud 

olulisuse järjekorras.  

Seejärel paluti ettevõtetel märkida, millistes riiklikes ettevõtluse arendusprogrammides on nende ettevõtted 

viimase 10 aasta jooksul osalenud ja saanud toetust, ning hinnata toetuse mõju (otsustav, oluline, vähene või 

puudub). Toetusmeetmetena oli valikutes toodud: 

 starditoetus; 

 innovatsiooniosak, arendusosak; 



  

   

Kasvualade edenemise uuring 
Lisad 114 

 

   

 

 ettevõtte arenguprogramm; 

 klastrite toetamine; 

 tehnoloogia arenduskeskused; 

 ettevõtete ressursitõhusus; 

 rakendusuuringute toetamine; 

 muud toetused ja programmid (vastajal paluti täpsustada). 

Lisaks paluti ettevõtetel hinnata, kuivõrd oluline on koostöö mõju teadus- ja arendustegevustes kokku nende 

ettevõtte kasvule ja konkurentsivõimele võrdluses teiste kasvuteguritega. Kasvuteguriteks oli valikutena 

toodud:  

 koostöö;  

 riiklikud toetusmeetmed; 

 ettevõtte sisene arendustegevus; 

 finantsinvesteeringud; 

 töötajaskonna uuenemine ja/või suurenemine; 

 soodne turukonjunktuur; 

 soodne õigusruum; 

 muu kasutegur (vastajal paluti täpsustada). 

Lõpetuseks paluti vabatekstiväljaga nendel, kellel oli ettepanekuid ettevõtete teadus- ja arendustegevuste 

alase koostöö edutegurite tagamiseks ning takistuste kõrvaldamiseks, ettepanekud kirja panna.  

Küsitlus viidi läbi perioodil 22.08–14.09.2018 kasutades veebikeskkonna SurveyMonkey tasulist versiooni. 

Küsitluse veebilink saadeti uuringu esimese etapi raames kaardistatud kasvuniššide kõikidele ettevõtetele, 

kellel oli Äriregistri päringu alusel 2016. aastal müügitulu ja vähemalt kaks töötajat (aasta keskmisena). Alla 

kahe töötajaga ettevõtted otsustati veebiküsitlusest välja jätta, kuna nende koostöö TA-asutustega, sh ka 

vastamistõenäosus, on väike. Kokku saadeti küsitlus 1459 ettevõttele. Enamike puhul kasutati nende 

Äriregistrisse märgitud e-postiaadressi, kuid suuremate ettevõtete puhul (2016. aasta töötajate arvu alusel) 

kontrolliti e-postiaadressid üle kasutades Google otsingut ja ettevõtete kodulehti.  

Meeldetuletus veebis vastamiseks saadeti 28.08.2018. Kuna peale meeldetuletuse saatmist oli vastanute arv 

endiselt marginaalne, siis otsustasid uuringu läbiviijad kasutada vastamisaktiivsuse tõstmiseks ettevõtetele 

helistamist. Perioodil 30.08–14.09.2018 helistati läbi need ettevõtteid, kes ei olnud selleks ajaks küsitlusele 

veebikeskkonnas vastanud ja kellel oli 2016. aastal vähemalt 10 töötajat (aasta keskmisena), ning paluti 

küsimustikule vastata. Kontaktivõtmiseks kasutati peamiselt Äriregistrisse märgitud ettevõtete 

kontakttelefone, suuremate ettevõtete puhul (2016. aasta töötajate arvu alusel) kontrolliti telefoninumbreid 

ka Google otsingu ja ettevõtete kodulehtede abil. Kokku püüti kontakti võtta 568 ettevõttega. Nendest 80 

vastas küsimustikule telefonis, 43 vastas peale kontakti võtmist ankeetküsimustikule veebikeskkonnas, 

ülejäänud nõustusid vastama veebis, kuid ei teinud seda, suunasid kõne edasi valdkonnaga seotud isikule 

asutusest, keeldusid vastamast või ei saadud kedagi kätte (telefonikõnele ei vastatud või number ei olnud 

kasutusel). Helistamise viimasel päeval (14.09) prooviti ühendust saada nendega, kellega varasemalt see ei 

õnnestunud.  

Kokku vastas küsitlusele 183 ettevõtet, kellest 80 telefonis ja 103 veebikeskkonnas. Küsitluse vastamismäär 

12,5% pole piisav tulemuste üldistamiseks, kuid võimaldab koostada ülevaate küsitlusele vastanud ettevõtete 

vastustest. Alljärgnevalt on toodud ankeetküsitluse vastuste ülevaade.  

Küsitlusele vastanud ettevõtete profiil 

Veebiküsitlusele vastas kokku 183 ettevõtet, seejuures kõige enam oli nende seas ettevõtteid, mis kuulusid 

tervist toetav toidu (31%) ja puit ehituses (31%) kasvunišši, teiste niššide ettevõtteid oli esindatud oluliselt 

vähem (vt tabel 14).  
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Tabel 14. Küsitlusele vastanud ettevõtted kasvuniššide kaupa (n=183). 

Kasvuala Kasvunišš Sagedus 
Vastanute 
osakaal, % 

IKT 

Andmeanalüüs ja infohaldus 10 5,5% 

Infoturve ja küberkaitse 3 1,6% 

Tootmise automatiseerimine, robootika, 
sardsüsteemid 

6 3,3% 

Vahendid ja metoodikad tarkvaraarenduses 22 12,0% 

Tervisetehnoloogiad 
E-tervis 1 0,5% 

Punane biotehnoloogia 14 7,7% 

Ressursside väärindamine 

Energia- ja ressursitõhusus ehitusel ja ehitistes 7 3,8% 

Puidu väärindamine: puit ehituses 56 30,6% 

Nano- ja pinnakattetehnoloogiad 7 3,8% 

Maavarade väärindamine: põlevkivi keemiatööstuses 0 0,0% 

Toidutoorme väärindamine: tervist toetav toit 57 31,1% 

Vastanute seas oli kõige rohkem väikeettevõtteid, kelle keskmine töötajate arv aastal 2016 jäi vahemikku 11–

50 (55%) või mille müügitulu jäi samal aastal vahemikku 50 000–8 000 000 (89%). Kõige vähem on vastanute 

seas suurettevõtteid. Täpsema ülevaate küsitluse vastanud ettevõtete profiilist saab järgnevast tabelist (vt 

Tabel 15).  

Tabel 15. Küsitluse vastanud ettevõtted töötajate arvu ja müügitulu järgi (n=183). 

Töötajate arv Vastanute osakaal, % Müügitulu, € Vastanute osakaal, % 

0–10 28% 0 – 50 000 2% 

11–50 55% 50 001 – 8 000 000 89% 

51–250 16% 8 000 001 – 40 000 000 7% 

251 - … 1% 40 000 001 – … 2% 

Ettevõtete koostöö ülikoolide ja kõrgkoolidega 

Küsitlusele vastanud ettevõtted ei ole üldiselt teinud viimase 10 aasta jooksul koostööd Eesti ja/või välisriikide 

ülikoolide või teiste kõrgkoolidega (Joonis 16). Kõrgkoolidega koostööd teinud ettevõtted on teinud seda 

enamasti toodete ja teenuste arendusvaldkonnas (27% vastanud ettevõtetest on teinud selles valdkonnas 

koostööd Eesti ja 7% välisriikide kõrgkoolidega). Kõige vähem on küsitlusele vastanud ettevõtted 

kõrgkoolidega koostööd teinud juhtimise ning turunduse ja müügi arendusvaldkonnas (mõlemal juhul on Eesti 

kõrgkoolidega koostööd teinud vaid 4% vastanutest ning välisriikide kõrgkoolidega pole nendest valdkondades 

küsitlusele vastanud ettevõtted üldse koostööd teinud).  

Toodete ja teenuste arendusvaldkonnas Eesti kõrgkoolidega koostööd teinud ettevõtetest 58% leidis, et sellel 

on olnud nende ettevõtte kasvule ja konkurentsivõimele otsustav14 või oluline positiivne mõju, samas 42% 

                                                           
14 Otsustav positiivne mõju tähendab seda, et koostöö on teinud ettevõtte selleks, mis see on või ettevõtte edu (konkurentsivõime, kasv) 
ei oleks olnud võimalik ilma selle koostööta. 
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arvas, et mõju oli väike või puuduv. Välisriikide kõrgkoolidega toodete ja teenuste arendusvaldkonnas 

koostööd teinutest (kokku 11 ettevõtet) arvas 10 ettevõtet, et koostööl oli otsustav või oluline positiivne mõju 

ning üks ettevõte leidis mõju oleva vähese või puuduliku. 

 

Joonis 16. Ettevõtete koostöö Eesti ja välisriikide kõrgkoolidega vastavalt arendusvaldkonnale (%-des).  

*EK – koostöö Eesti kõrgkoolidega (n=183); VK – koostöö välisriigi kõrgkoolidega (n=163) 

14% vastanud ettevõtetest on teinud koostööd Eesti kõrgkoolidega personali kompetentside 

arendusvaldkonnas (välisriikide kõrgkoolidega on selles valdkonnas koostööd teinud 2% vastanutest), nendest 

66% hindas koostöö mõju otsustavaks või oluliselt positiivseks ning 34% leidis, et koostööl oli selles valdkonnas 

ettevõttele vähene või puuduv mõju. Välisriikide kõrgkoolidega koostööd teinud ettevõtetest (kokku neli 

ettevõtet) hindas kolm koostöö mõju oluliselt positiivseks ning üks leidis, et see oli vähese või puuduva 

mõjuga.  

12% vastanud ettevõtetest on teinud koostööd tootmisvahendite arendusvaldkonnas ning 10% 

tootmisprotsesside arenduses. Samades valdkondades on teinud koostööd välisriikide kõrgkoolidega vaid 3% 

vastanud ettevõtetest. Tootmisvahendite arendusvaldkonnas Eesti kõrgkoolidega koostööd teinud 

ettevõtetest 64% leidis, et koostöö oli ettevõtte jaoks otsustava või olulise positiivse mõjuga, 36% arvas 

seevastu, et mõju oli vähene või puudulik. Selles valdkonnas välisriikide kõrgkoolidega koostööd teinud 

ettevõtetest (kokku viis ettevõtet) arvas neli, et sel koostööl oli nende jaoks oluline positiivne mõju ning üks 

ettevõte hindas koostöö mõju väheseks või puudulikuks.  

Tootmisprotsesside arendusvaldkonnas Eesti kõrgkoolidega koostööd teinud ettevõtetest pooled hindasid 

koostöö mõju ettevõttele otsustavaks või oluliselt positiivseks ning pooled leidsid koostööl olevat vähese või 

puuduliku mõju. Viis ettevõtet, mis on selles valdkonnas teinud koostööd välisriikide kõrgkoolidega, arvasid 

kõik, et koostööl oli ettevõtte kasvule ja konkurentsivõimele otsustav või oluline positiivne mõju.  
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Joonis 17. Ettevõtete hinnang koostöö mõjule ettevõtte kasvule ja konkurentsivõimele. Ettevõtete vastused, 
mis on Eesti kõrgkoolidega koostööd teinud. 

Muude arendusvaldkondadena, kus on kõrgkoolidega koostööd tehtud, nimetasid ettevõtted veel 

laboriteenuseid, tooraine säilitamistingimuste uurimist, rakendusuuringut nanomaterjalide kasutamiseks, kuid 

nende mõju hinnati väheseks. Välisriikide kõrgkoolidega koostöös toodi lisaks nimetatud valdkondadele välja 

näiteks European Technical Approval sertifikaadi taotlemine ja meditsiiniseadmete standardite arendamise 

programm.  

Eesti kõrgkoolide seas nimetati olulisemate koostööpartneritena eelkõige Tallinna Tehnikaülikooli (nt IT 

kolledž, toidu- ja keskkonna valdkonnad), Tartu Ülikooli (nt mereinstituut, geograafia instituut) ja Eesti 

Maaülikooli. Lisaks toodi koostööpartneritena välja ka Tallinna Ülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli, IT Kolledžit 

(varasemalt eraldiseisva üksusena), Eesti Kunstiakadeemiat, Eesti Lennuakadeemiat, Estonian Business School-i 

ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutusi (Tabel 16).  

Tabel 16. Ettevõtete poolt nimetatud koostööpartnerid Eesti kõrgkoolide seas. 

Kõrgkool Sagedus 

Tallinna Tehnikaülikool 37 

Tartu Ülikool 25 

Eesti Maaülikool 18 

Tallinna Ülikool 7 

Tallinna Tehnikakõrgkool 5 

Eesti Kunstiakadeemia 3 

IT Kolledž (eraldiseisva üksusena) 2 

Eesti Lennuakadeemia 1 

Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused 1 

Estonian Business School 1 

Välisriikide kõrgkoolidest on koostööd tehtud peamiselt naaberriikide või lähiriikide kõrgkoolidega, näiteks: 

Aalto Ülikool (Aalto University), Helsingi Ülikool (University of Helsinki), Läti Põllumajandusülikool (Latvia 

University of Life Sciences), Riia Tehnikaülikool (Riga Technical University), Karolinska Instituut (Karolinska 

Institutet), Vilniuse Ülikool (Vilnius University), Saint Peterburi Elektrotehnika Ülikool (Saint Petersburg 
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Electrotechnical University), Varssavi Tehnikaülikool (Warsaw University of Technology). Kuid koostööd on 

tehtud ka näiteks järgmiste kõrgkoolidega: Münsteri Ülikool (Westfälische Wilhelms-Universität Münster), 

Leuveni Katoliiklik Ülikool (KU Leuven), Lübecki Ülikool (University of Lübeck), Ljubljana Ülikool (University of 

Ljubljana), Stuttgardi Ülikool (University of Stuttgart).  

Ettevõtete koostöö tehnoloogia arenduskeskuste ja regionaalsete kompetentsikeskustega 

Viimase 10 aasta jooksul ei ole suurem osa küsitlusele vastanud ettevõtetest teinud koostööd Eesti 

tehnoloogia arenduskeskuste ja regionaalsete kompetentsikeskustega. Kõige enam on nii Eesti kui ka 

välisriikide tehnoloogia arenduskeskuste ja regionaalsete kompetentsikeskustega tehtud koostööd toodete ja 

teenuste arendusvaldkonnas (20% vastanud ettevõtetest on teinud koostööd Eesti keskustega ning 3% 

välisriikide keskustega), seejuures 66% Eesti keskustega koostööd teinud ettevõtetest hindasid, et koostööl oli 

nende ettevõttele otsustav või oluline positiivne mõju; 34% leidsid, et mõju ettevõttele oli vähene või puudus 

(Joonis 19). Viiest ettevõttest, mis on teinud toodete ja teenuste valdkonnas koostööd välisriikide keskustega, 

hindas neli selle koostöö mõju enda ettevõttele otsustavalt või oluliselt positiivseks, üks leidis, et see oli vähese 

või puuduva mõjuga.  

 

Joonis 18. Ettevõtete koostöö tehnoloogia arenduskeskuste ja regionaalsete kompetentsikeskustega vastavalt 
arendusvaldkonnale.  

EK – koostöö Eesti keskustega (n=176); VK – koostöö välisriigi keskustega (n=160) 

Teistes valdkondades on küsitlusele vastanud ettevõtted tehnoloogia arenduskeskuste ja regionaalsete 

kompetentsikeskustega teinud oluliselt vähem koostööd – vaid 4% kuni 6% ettevõtetest on teinud nimetatud 

valdkondades keskustega koostööd (Joonis 18). Kõige vähem on koostööd tehtud juhtimise arenduses, seda nii 

Eesti kui ka välisriikide keskustega.  
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Joonis 19. Ettevõtete hinnang koostöö mõjule ettevõtte kasvule ja konkurentsivõimele. Ettevõtete vastused, 
mis on Eesti tehnoloogia arenduskeskuste ja regionaalsete kompetentsikeskustega koostööd teinud. 

Lisaks tõi üks ettevõte muude arendusvaldkondadena välja laboriteenused (koostöö Eesti keskustega) ja 

välisriikide keskuste puhul lisas üks ettevõte, et tehnoloogiaalast arendustööd teevad nad oma Euroopa 

partneritega, jättes täpsustamata, mis partnereid on mõeldud. 

Olulisemate koostööpartneritena Eesti tehnoloogia arenduskeskuste ja regionaalsete kompetentsikeskustest 

toodi välja BioCC OÜ (endine OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus), Toidu- ja 

Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK), Eesti Maaülikooli Polli Aiandusuuringute Keskuse 

kompetentsikeskus, OÜ Eliko Tehnoloogia Arenduskeskus, Eesti Masinatööstuse Liit, Tallinna Tehnikaülikooli 

Põlevkivi Kompetentsikeskus (PKK), Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus AS, Masinõppe ja andmeteaduse 

kompetentsikeskus (STACC), Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus Tsenter, Innovatiivsete 

Masinaehituslike Tootmissüsteemide Tehnoloogia Arenduskeskus IMECC OÜ, Exova grupi sertifitseerimisüksus 

BM Trada, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Eesti Taimekasvatuse Instituut, SA Harju Ettevõtlus- ja 

Arenduskeskus (HEAK), SA Keskkonnainvesteeringute keskus (KIK), SA Viljandimaa arenduskeskus.  

Välisriikide tehnoloogia arenduskeskuste ja regionaalsete kompetentsikeskustest toodi olulisemate 

koostööpartneritena välja VTT (Technical Research Centre of Finland), Kataloonia investeerimiskeskus (Invest 

Centre Catalonia), RISE (Research Institutes of Sweden), Justervesenet (Norwegian Metrology Service), PAJUNK 

(Medical technology Producer). 

Ettevõtete koostöö koolitus- ja personaliarendusettevõtete ning ärikonsultatsiooniettevõtetega 

Eesti koolitus- ja personaliarendusettevõtete ning ärikonsultatsiooniettevõtetega on küsitlusele vastanud 

ettevõtted viimase 10 aasta jooksul teinud koostööd peamiselt personali kompetentside arendusvaldkonnas 

(29% vastanutest on selles valdkonnas koostööd teinud) (Joonis 20). Seejuures 65% vastanud ja koostööd 

teinud ettevõtetest leidis, et koostööl oli nende ettevõtte jaoks otsustav või oluline positiivne mõju ja 35% 

leidis, et mõju oli vähene või puuduv (Joonis 21).  
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Joonis 20. Ettevõtete koostöö koolitus- ja personaliarendusettevõtete ning ärikonsultatsiooniettevõtetega 
vastavalt arendusvaldkonnale.  

EK– koostöö Eesti koolitusettevõtetega (n=171); VK – koostöö välisriigi koolitusettevõtetega (n=160) 

Juhtimise arenduse osas on vastanud ettevõttetest teinud koostööd 18% ning turunduse ja müügi arenduses 

15% vastanud ettevõtetest. Nendest vastavalt 64% ja 52% arvasid, et koostööl selles arendusvaldkonnas oli 

ettevõtte kasvule ja konkurentsivõimele otsustav positiivne või oluline positiivne mõju (Joonis 21). 

 

Joonis 21. Ettevõtete hinnang koostöö mõjule ettevõtte kasvule ja konkurentsivõimele. Ettevõtete vastused, 
kes on Eesti koolitus- ja personaliarendusettevõtete ning ärikonsultatsiooniettevõtetega koostööd teinud. 

Lisaks küsitluses toodule nimetati ka muid arendusvaldkondi, milles vastanud ettevõtted on Eesti koolitus- ja 

personaliarendusettevõtete ning ärikonsultatsiooniettevõtetega koostööd teinud. Nende valdkondadeks olid: 

EAS-i Strateegia praktikumis osalemine, esmaabi koolitused, müügistrateegiate loomised, turunduse 

tööriistade kasutamised, värbamiskoolitused, töökuulutuste ja karjäärilehtede arendamine, juhtimise 

koolitused, konsultatsioonid, mentori kasutamine, turundusstrateegia väljatöötamine. 

Olulisemate koostööpartneritena Eesti koolitus- ja personaliarendusettevõtete ning 

ärikonsultatsiooniettevõtete seast nimetati näiteks: AS Äripäev (Äripäeva Akadeemia, IT Koolitus), OÜ 

Turundusproff (endine osaühing Marketingi Instituut Estonia), Civitta Eesti AS, Juunika Koolitus osaühing, SA 

Tallinna Teaduspark Tehnopol, Fontes PMP OÜ, IT Koolituskeskuse Osaühing, Procept Consult OÜ, Eesti 

Kaubandus- ja Tööstuskoda jmt. 

Välisriikide koolitus- ja personaliarendusettevõtete, ärikonsultatsiooniettevõtete ja välismaise peakorteriga 

(emaettevõttega) on viimase 10 aasta jooksul teinud küsitlusele vastanud ettevõtetest 8% teinud koostööd 
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turunduse ja müügi arendusvaldkonnas ning personali kompetentside arendusvaldkonnas; 7% on teinud 

koostööd juhtimise arendusvaldkonnas.  

Kaheteistkümnest personali kompetentside ning turunduse ja müügi arendusvaldkonnas koostööd teinud 

ettevõtetest kaheksa hindas koostöö mõju nende ettevõttele otsustavalt või oluliselt positiivseks turunduse ja 

müügi arendusvaldkonnas ning üheksa personali kompetentside arenduses. Juhtimise arendusvaldkonnas 

välisriikide koolituskeskustega koostööd teinud üheteistkümnest ettevõttest üheksa hindas koostöö mõju 

ettevõtte kasvule ja konkurentsivõimele otsustavalt või oluliselt positiivseks, kaks leidsid, et koostööl oli 

vähene või puuduv mõju. Muude arendusvaldkondadena, milles ettevõtted on teinud koostööd välisriikide 

koolitus- ja personaliarendusettevõtete, ärikonsultatsiooniettevõtete ja välismaise peakorteriga, toodi välja 

veel koolitused seoses meditsiiniseadmete riskianalüüsidega, standardite rakendamisega jms. 

Ettevõttete olulisemate koostööpartneritena välisriikide koolitus- ja personaliarendusettevõtete, 

ärikonsultatsiooniettevõtete ja välismaise peakorteri (emaettevõtte) seast nimetati lisaks emaettevõttele või 

välismaisele peakorterile veel: Acadian Consulting Group, Delphi Advisors, Hay group, Lean 5 Europe Oy, Linja 

OY, Liberate Media Ltd, Outdoor Life Group, ScaleWise Media, Siemens OY, TopConf OÜ. 

Ettevõtete osalemine riiklikes ettevõtluse arendusprogrammides 

Vaid vähesed küsitlusele vastanud ettevõtetest on viimase 10 aasta jooksul osalenud ja saanud arendustoetust 

riiklikest ettevõtluse arendusprogrammidest (Joonis 22). 14% küsitlusele vastanud ettevõtetest on osalenud 

innovatsiooni- ja/või arendusosaku arendusprogrammis, neist peaaegu pooled hindasid programmi mõju 

ettevõtte kasvule ja konkurentsivõimele otsustavaks või oluliselt positiivseks ning pooled leidsid, et 

programmis osalemine oli vähese või puuduva mõjuga (Joonis 23). 7% vastanud ettevõttetest on osalenud 

ettevõtte arenguprogrammis, 6% klastrite toetamise programmis ning 5% tehnoloogia arenduskeskuste 

programmis ja/või saanud starditoetust. Ülejäänud joonisel nimetatud programmidest on osalenud vaid 4% 

küsitlusele vastanud ettevõtetest.  

 

Joonis 22. Ettevõtete osalemine riiklikes ettevõtluse arendusprogrammides (n=156). 

Ettevõtete arenguprogrammis osalenud üheteistkümnest ettevõttest 64% hindas selles programmis osalemise 

mõju ettevõtte kasvule ja konkurentsivõimele otsustavalt või oluliselt positiivseks, 36% arvas, et selle mõju oli 

nende ettevõttele vähene või puudulik.  

5 14 7 6 5 4 4

95 86 93 94 95 96 96

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jah Ei



  

   

Kasvualade edenemise uuring 
Lisad 122 

 

   

 

 

Joonis 23. Ettevõtete hinnang riiklikes ettevõtluse arendusprogrammides osalemisele ettevõtte kasvule ja 
konkurentsivõimele Riiklikes ettevõtluse arendusprogrammides osalenud ettevõtete hinnang. Ettevõtete 
vastused, kes on ettevõtluse arendusprogrammides osalenud. 

Küsitlusele vastanud ettevõtted nimetasid muude arendusprogrammide ja -toetustena erinevaid EAS 

programme ja toetusi (näiteks koolitusosak, ekspordi arendamise toetus, ettevõtte arenguprogramm, 

tootearenduse meistriklassi programm, jne), mille mõju ettevõtte kasvule ja konkurentsivõimele hinnati 

üldiselt oluliseks, kuid oli ka neid, kes hindasid EASi toetuse mõju väheseks. Lisaks toodi teiste seast enim esile 

erinevaid Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) toetusi ja programme (näiteks 

innovatsioonitoetus, põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus, mahepõllumajandusliku 

tootmise toetus, Leader-programm jne), millel leiti samuti olevat üldiselt oluline positiivne mõju. Lisaks EASi ja 

PRIA programmidele ja toetustele nimetati veel järgnevaid toetusi ja programme: Connected Health klaster, 

Tallinna linna uute töökohtade loomise toetus, Sihtasutus KredEx toetused, iduettevõtete kiirendiprogramm 

Startup Wise Guys (SWG), KIKi lammutustoetus, Vali IT! programm.  

Viimase küsimusena paluti ettevõtetel hinnata erinevate tegurite mõju nende kasvule ja konkurentsivõimele 

(joonis 9). Koostöö mõju ettevõtte kasvule ja konkurentsivõimele teadus- ja arendustegevustes hindas 16% 

küsitlusele vastanud ettevõtetest otsustavalt või oluliselt positiivseks, 84% vastanutest arvas, et sel on siiski 

vähene või puuduv mõju (Joonis 24). Kõige olulisemaks kasuteguriks küsitlusele vastanud ettevõtete kasvule ja 

konkurentsivõimele hindasid ettevõtted ettevõttesisest arendustegevust, mille puhul leidis 25% vastanutest, 

et sel on ettevõtte edule otsustav või oluline positiivne mõju. Ka personali uuenemise ja/või suurenemise mõju 

hindas 21% vastanud ettevõtetest otsustava või olulise positiivse mõjuna. 19% leidis, et oluline või positiivne 

mõju ettevõtte kasvule ja konkurentsivõimele on riiklikel toetusmeetmetel. Soodsat õigusruumi kui 

kasvuteguri leidis olevat olulise või otsustavalt positiivse mõjuga vaid 12% vastanud ettevõtetest. Seega 

võrreldes teiste kasuteguritega on ettevõtted hinnanud koostööd teadus- ja arendustegevustes pigem vähese 

mõjuga. Samas on kõikide nimetatud kasvutegurite puhul leidnud enamus ettevõtteid (75% - 88%), et neil on 

olnud ettevõtte edule vähene või puuduv mõju.  
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Joonis 24. Ettevõtete hinnang erinevate kasutegurite mõjule nende ettevõtte edule (n=155). 

Küsitlusele vastanud ettevõtetel oli võimalik nimetada omapoolseid ettepanekuid ja arvamusi seoses 

ettevõtete teadus- ja arendustegevuste alase koostöö edutegurite tagamise ning takistuste kõrvaldamisega. 

Peamise teadus- ja arendustegevuste koostöö takistusena nähakse eelkõige: 

 infopuudust;  

 ressursside puudust, mida teadus- ja arendustegevus vajab;  

 liigset bürokraatiat; 

 ajakulu, mis kulub koostööle kõrgkoolidega (ettevõtetes toimuvad protsessid vajavad oluliselt 
kiiremat tegutsemist).  

Infopuuduse lahendamiseks tehti ettepanek, et arenduskeskused, kõrgkoolid jms võiksid ise aktiivsemalt 

ettevõtetele koostöövõimalusi välja pakkuda või korraldada üritusi, kus ettevõtted ning kompetentsikeskused 

saaksid kontakte luua. 

Ettevõtete tsitaadid ettepanekutest: 

„Kõrgkoolidega koostöö on liiga aeglane ja akadeemiline. See ei vasta turu ootustele, kus on vaja kiire ajaga leida 
praktilisi lahendusi.“ 

„Nõustamisele ja kontroll/hindamisele kulub liigselt ressurssi, ehk siis reaalselt vajalik otsene tegevus aga mitte 
sellele eelnev hindamine EASi, Kredexi, TAKi poolt. Laske ülikoolidel oma tööd teha!“ 

„Aktiivsemalt ise koostöövõimalusi välja pakkuda; ettevõtetel üldjuhul puudub ülevaade, mis kompetentsiga 
arenduskeskused on ja mis huvi neil on. Aktiivset pealehakkamist ja koostöövõimaluste pakkumist“ 

„Korraldada üritusi, et keskmise suurusega ettevõtted võiksid luua kontakte. Luua päringute saatmise koht, kus 
oleks infot, kelle poole pöörduda, kust saaks suunitlust, et ühendust saada isikutega, kes tegelevad arendustööga 
antud valdkonnas“ 

„Valitseb infopuudus, kompetentsikeskusi ja arenduskeskusi tuleks paremini turundada; paindlikkus ja nähtavus 

võiks olla parem.“ 
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Lisa 13. Ülevaade rahvusvahelisest praktikast kasvualade piiritlemisel ja seiramisel 

Euroopa Komisjon on andnud liikmesriikidele nutika spetsialiseerumise strateegiate koostamisel ja kasvualade 
valimisel võrdlemisi vabad käed. Liikmesriikide ainsaks kohustuseks on nutika spetsialiseerumise strateegia 
olemasolu, mis on eeltingimuseks Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastuse taotlemiseks. Sellest tulenevalt 
on liikmesriigid korraldanud strateegiate väljatöötamise võrdlemisi erinevalt. Selleks, et koostada Eestile 
sobivad kasvualade piiritlemise ja seiramise ettepanekud on järgnevalt vaadeldud lühidalt teiste riikide 
praktikat nutika spetsialiseerumise valdkonnas.  

2017. aastal koostas SA Eesti Teadusagentuur (ETAG) ülevaate nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade 
strateegiatest, seiresüsteemidest ja kasutavatest indikaatoritest Hollandis, Iirimaal, Leedus, Sloveenias, 
Soomes ja Tšehhis15. Kuna käesoleva uuringu läbiviijad ei pea otstarbekaks korrata juba tehtud tööd, siis 
alustati rahvusvahelise praktika ülevaate koostamist ETAGi tehtud tööst ja valitud riikidest. Samas, kuna ETAGi 
ülevaate fookuses on kasvuvaldkondade seiresüsteemid, siis lisasid käesoleva uuringu autorid ETAGi valitud 
võrdlusriikides juurde kasvualade piiritlemise/valimise meetodite kirjeldused (kus võimalik oli). Ülevaade 
põhineb valdavalt dokumendianalüüsil, samuti konsulteeriti võimalusel vaatlusaluste riikide ekspertidega.  

Vaadeldud võrdlusriikides puudub ühtne lähenemine – kõik riigid on korraldanud prioriteetsete valdkondade 
valimise ja seire erinevalt. Samuti ei ole riikidel üldjuhul prioriteetsetele valdkondadele välja töötatud 
spetsiifilisi indikaatoreid ja seiresüsteemi, vaid seiratakse nutika spetsialiseerumise strateegia üldisi eesmärke. 
Kõikide uuritud riikide prioriteetsete valdkondade valimise meetodid, prioriteetsete valdkondade loetelu ning 
indikaatorite ja seiresüsteemi kirjeldus on toodud käesoleva ülevaate lõpus olevas tabelis. 

Iirimaa 

Iirimaa strateegia „Innovation 2020“ keskne tugisammas „Teaduse prioriseerimine“ (ingl Research 
Prioritisation) on ühtlasi ka Iirimaa nutika spetsialiseerumise strateegiaks. Iirimaa on välja valinud 14 
prioriteetset valdkonda (vt Tabel 17), milles tehakse riiklikult rahastatud teadustööd, et toetada ettevõtlust16. 
Prioriteetsete valdkondade valimisel kasutati tõenduspõhisuse ja ekspertteadmisega kombineeritud protsessi, 
mille keskmes on neli peamist kriteeriumit, mis on kavandatud prioriteetsete valdkondade 
valikumehhanismina:17 

1. Prioriteetne valdkond on seotud suure rahvusvahelise äriga või turgudega, kus Iirimaa ettevõtted juba 
konkureerivad või võiksid edukalt konkureerida. 

2. Riiklikult toetatud TA-alane tegevus peab olema seotud prioriteetsete valdkondadega, mis täiendab 
Iirimaal erasektori innovatsiooni ja teadustööd. 

3. Iirimaal on juba olemas (objektiivselt mõõdetud) tugevused prioriteetsete valdkondade olulistes 
teadusharudes. 

4. Prioriteetne valdkond vastab tunnustatud riiklikule ja/või globaalsele väljakutsele, millele Iirimaa 
peaks reageerima. 

Prioriteetsete valdkondade seireindikaatorid 

Teaduse prioriseerimise seireraamistik koosneb kolmest tasandist (riiklikud sihid, ministeeriumi/asutuste sihid 
ja prioriteetsete valdkondade sihid), mida omakorda toetavad 79 indikaatorit18. Seejuures ei ole eraldi välja 
toodud, millised indikaatoritest mõõdavad konkreetselt prioriteetseid valdkondi. Samas on iga prioriteetse 
valdkonna puhul välja töötatud põhimõõdikud, mis võimaldavad hinnata, kui edukalt toimivad valdkonnad 
majanduse taustal ning samuti võrrelda omavahel erinevaid prioriteetseid valdkondi. Üldised mõõdikud iga 

                                                           
15 Kert, K., Moosus, M. (2017). Nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondade seire ja kasutatavad indikaatorid võrdlusriikides. SA Eesti 
Teadusagentuur, Tartu 2017. 
16 Innovation 2020. Excellence talent impact. Ireland’s strategy for research and development, science and technology. (Detsember, 2015). 
https://dbei.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Innovation-2020.pdf  
17 Report of the Research Prioritisation Steering Group. https://dbei.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Research-Prioritisation.pdf  
18 Research Prioritisation: A Framework for Monitoring Public Investment in Science, Technology and Innovation. (Juuli, 2013). 
https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/research/researchprioritactionplans/FrameworkforMonitoringPublicInvestmentinSTI.pdf  

https://dbei.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Innovation-2020.pdf
https://dbei.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Research-Prioritisation.pdf
https://www.agriculture.gov.ie/media/migration/research/researchprioritactionplans/FrameworkforMonitoringPublicInvestmentinSTI.pdf
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prioriteetse valdkonna kohta on järgmised: riiklikud TA kulutused prioriteetsetes valdkondades (ingl 
Component of GBAORD aligned with priority area); produktiivsus (lisandväärtus töötaja kohta); tööhõive; 
lisandväärtus (ingl value-added); müügitulu. 

Lõuna-Holland 

Lõuna-Hollandi ülevaated käsitlesid eelkõige üldist nutika spetsialiseerumise strateegia loomist, mille osana 
valiti ka prioriteetsed valdkonnad (vt Tabel 17)19. Lõuna-Hollandil oli eelnevalt olemas strateegia, mis oli oma 
olemuselt nutika spetsialiseerumise strateegia, kuid see ei hõlmanud kogu piirkonda. Seega otsustas 
lõunapiirkond, et uue protsessi käivitamine pole vajalik, vaid kasutatakse ja arendatakse juba olemasolevat 
strateegiat ja väljatöötatud lähenemist. Sellesse koostööprotsessi kaasati nii ettevõtted ja TA-asutused kui ka 
regioonid ja linnad.  

Lõuna-Hollandi nutika spetsialiseerumise strateegia tugineb viimase kümne aasta majandusarengu 
tegevuskavadele, strateegiatele ja poliitilistel plaanidele. Lisaks on NS strateegia olulisteks sammasteks 
erinevad uuringud ja võrdlevad raportid, Hollandi lõunapiirkondade organisatsioonide rakendusprogrammid, 
sektorite tegevuskavad ja innovatsioonilepingud. Strateegia on koostatud koostöös ettevõtete, teadusasutuste 
ja valitsusega.  

Prioriteetsete valdkondade indikaatorid 

Lõuna-Hollandil ei ole välja töötatud prioriteetsetele valdkondadele spetsiifilisi indikaatoreid ja seiresüsteemi.  

Leedu 

Prioriteetsete valdkondade valimist alustati üldise tausta ja globaalsete väljakutsete analüüsiga, mille tulemusi 
valideeriti sidusrühmadega ning mille põhjal koostati lõplik tegevuskavas20. Analüüsimiseks valiti peamised 
probleemid ja kontekstid:  

 globaalsed suundumused kui Leedu teadus- ja innovatsioonipoliitika väljakutsed;  

 Leedu majanduse ja ühiskonna ees seisvad pikaajalised riiklikud väljakutsed;  

 Leedu teadustöö potentsiaal;  

 ülevaade Leedu majanduse tugevustest ja teadmistepõhise majanduskasvu väljavaated.  

Leedu majanduse tugevusi ja teadmistepõhise majanduskasvu väljavaateid analüüsiti, lähtudes järgmisest 
seitsmest kriteeriumist (täpne kriteeriumide selgitus materjalides ei kajastunud):  

1) ekspordimaht;  
2) lisandväärtuse järjepidev kasv;  
3) kvalifitseeritud tööjõud kui peamine tootmistegur;  
4) omandatud konkurentsivõimelised strateegiad;  
5) investeeringute maht;  
6) kriitiline mass majanduses;  
7) on eelnevalt olnud prioriteediks teadus- ja arendustegevuse rahastamises.  

Seejärel kaardistati majandusharusid vastavalt kahele mõõtmele: 1) teadmistepõhise majanduskasvu 
potentsiaal ja 2) praegune konkurentsivõime ja spetsialiseerumine, ning jaotati tulemused eraldi rühmadesse:  

1) traditsioonilised sektorid;  
2) väljakutsed;  
3) praegused nurgakivid;  

                                                           
19 Smart Specialisation Strategy. The art of combination and cooperation. RIS3 Zuid Research and Innovation Strategy for Smart 
Specialisation for Zuid-Nederland, the region compromising Noord-Brabant, Limburg and Zeeland (the South Netherlands) (September, 
2013). 
20 Lithuanian RIS3: How it was designed. (2016). 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/226901/LT_S3_Design_2017.pdf/da87867a-0b49-453b-9ef0-12ddf2c89f5d  

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/226901/LT_S3_Design_2017.pdf/da87867a-0b49-453b-9ef0-12ddf2c89f5d
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4) üleminekujärgus sektorid;  
5) riiklikud prioriteedid;  
6) kujunemisjärgus / niši teadmistepõhised sektorid.  

Lisaks konsulteeriti prioriteetsete valdkondade valikuprotsessis erinevate osapooltega. Protsessi tulemusena 
valiti kuus laiemat ja 20 kitsamat prioriteetset valdkonda (vt Tabel 17).  

Prioriteetsete valdkondade indikaatorid 

Prioriteetsete valdkondade elluviimist seiratakse peamiselt tehnoloogia tasandil. Prioriteetsete valdkondade 
indikaatorid on samuti toodud vt Tabel 17.21: 

Sloveenia 

Sloveenia nutika spetsialiseerumise strateegia S4 toetab Sloveenia arengupoliitikat ning keskendub kolmele 
prioriteetsele valdkonnale ja üheksale rakendusalale22 (vt Tabel 17). Strateegia loomise alguses keskenduti 
rahvusvahelisele konkurentsivõimele konkreetsetes majandustegevustes ja tooterühmades23. Sektoripõhised 
analüüsid valmistati ette, võttes arvesse tehnoloogilist spetsialiseerumist, ekspordiga seotud võrreldavate 
eeliste analüüsi, konkreetse valdkonna atraktiivsust välisinvesteeringute osas ja tulemuslikkuse dünaamilist 
analüüsi seoses tootlikkuse kasvu ja ekspordijõudlusega. Iga sektori struktuuri analüüsiti üksikute ettevõtete 
tasemeni, mis võimaldas paremini mõista hästi toimivate ettevõtete potentsiaali sektorites, mis üldiselt 
näitasid nõrka tootlikkust. Lisaks hinnati kasutamata ekspordipotentsiaali toodete tasemel, võrreldes parimate 
tulemustega EL-i liikmesriikidega.  

Prioriteetsete valdkondade määratlemisel oli oluline roll ka ettevõtlikul avastusprotsessil. Ajavahemikus 2012–
2014 osales ettevõtlikus avastusprotsessis üle 1500 osaleja. Dialoog sihtrühmadega tugines analüüsile, kus oli 
välja toodud valdkonnad, milles Sloveenial on suhtelised eelised. Prioriteetsete valdkondade väljavalimisel 
lähtuti peamiselt kahest kriteeriumist: kriitilise massi olemasolu; algatuse kvaliteet, eelkõige selge ja veenva 
tootearenduse ahela olemasolu turul. Sloveenia prioriteetsete valdkondade kogum on pikaajalise ja keerulise 
välistamise protsessi tulem ja kontsentreerumine võtmevaldkondadele, kus Sloveenia saab end ülemaailmsetel 
turgudel positsioneerida.  

Prioriteetsete valdkondade indikaatorid 

Prioriteetsetele valdkondadele on määratud eesmärgid 2023. aastaks, millele on omakoda seatud 
indikaatorid24 (vt Tabel 17).  

Soome, Helsinki-Uusimaa regioon  

Esmane prioriteetsete valdkondade selektsioon tehti 2014. aastal, mil viidi läbi tulevikustsenaariumite ja 
kohalike omavalitsuste strateegiate analüüs. Samuti korraldati mitmeid kohtumisi ja töötubasid regionaalsete 
sidusgruppidega, et arutada regiooni tugevusi ja huvisid. Info koondamisega tegeles Aalto ülikool, mis viis 
lisaks läbi intervjuusid ning valmistas ette nutika spetsialiseerumise strateegia tööversiooni. 

Prioriteetsete valdkondade valiku aluseks oli (seotud nutika spetsialiseerumise strateegia eesmärkidega)25:  

 tugevate innovatsiooniklastrite läbimurre rahvusvahelisel tasandil; 

                                                           
21 Reimeris, Ramojus. Interim Evaluation of S3: how we did it? (22.10.2018). https://mosta.lt/images/naujienos/2018/Inovacijos/S3-
renginio-pranesimai/20181022-RAMOJUS-Reimeris.pdf  
22 Slovenian Smart Specialisation Strategy S4. http://www.svrk.gov.si/en/areas_of_work/slovenian_smart_specialisation_strategy_s4/  
23 Slovenia’s Smart Specialisation Strategy S4. (Detsember, 2017). 
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_dokument_V_2017EN.pdf 
24 Slovenia’s Smart Specialisation Strategy S4. (Detsember, 2017). 
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_dokument_V_2017EN.pdf 
25 Smart Specialisation in the Helsinki-Uusimaa Region. Research and Innovation Strategy for Regional Development 2014–2020. (2015). 
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/231925/FI_Helsinki_Uusimaa_RIS3_Final.pdf/e0e7faf0-5600-4a07-804e-
c7499a031d60  

https://mosta.lt/images/naujienos/2018/Inovacijos/S3-renginio-pranesimai/20181022-RAMOJUS-Reimeris.pdf
https://mosta.lt/images/naujienos/2018/Inovacijos/S3-renginio-pranesimai/20181022-RAMOJUS-Reimeris.pdf
http://www.svrk.gov.si/en/areas_of_work/slovenian_smart_specialisation_strategy_s4/
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_dokument_V_2017EN.pdf
http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_dokument_V_2017EN.pdf
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/231925/FI_Helsinki_Uusimaa_RIS3_Final.pdf/e0e7faf0-5600-4a07-804e-c7499a031d60
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/231925/FI_Helsinki_Uusimaa_RIS3_Final.pdf/e0e7faf0-5600-4a07-804e-c7499a031d60
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 regiooni teadmiste parem kasutamine ja suunamine innovatsiooni; 

 võrgustike lähenemisviisi suurem tõhusus; 

 teadus ja innovatsioonikeskkonna tootlikkus ning nende tegevuskeskkonna prognoositavus ja 
pikaajaline orienteeritus.  

2017. aastal tehti strateegiasse ka juba mõningaid uuendusi, tulenevalt viimaste aastate strateegia 
rakendamise kogemusest. Üheks muudatuseks oli näiteks algsest viiest prioriteedist on ühendatud kaks, mis 
moodustas uue prioriteedi –kodanike linn (ingl Citizen City) (vt Tabel 17).  

Prioriteetsete valdkondade indikaatorid 

Nutika spetsialiseerumise strateegia seiramise süsteem regioonis hetkel puudub, kuid see on väljatöötamise 
etapis. Hetkel jälgitakse nutika spetsialiseerumise strateegiat koos piirkondliku strateegiaga, mis tähendab, et 
strateegia järelevalve toimub üsna üldisel tasandil. Seiratakse nii rakendavaid projekte, nende tulemusi, 
finantseeringu suurust ja seda, millistest vahenditest rahastus pärineb.  

Tšehhi 
Prioriteetsete valdkondade valimiseks koostati mitu alusanalüüsi ning viidi läbi kohtumisi ja arutelusid 
sidusrühmadega erinevatel tasanditel26. Ettevõtjate, teadlaste, riigiasutuste esindajate ja mittetulundussektori 
osalemine toimus mitmel erineval viisil ja tasanditel: 

 äri- ja innovatsiooniplatvormid esindavad rühmi, kus ettevõtjad prevaleerivad ning kus osalevad ka 
teadlased ja teised huvigrupid;  

 piirkondlikud innovatsiooninõukogud, mis esindavad nutika spetsialiseerumise strateegia 
juhtimisstruktuuri, mis hõlmavad teiste liikmete seas ka ettevõtete esindajaid; 

 ettevõtjate ja teadlastega korraldatud üritused ja kohtumised, mida korraldasid piirkondlikud juhid 
koostöös kohalike omavalitustega; 

 ettevõtete ja teadusasutuste külastused, arutelud piirkonna innovatsiooniprotsessi vajaduste ja 
takistuste üle.  

Kokku valiti välja kuus prioriteetset valdkonda (vt Tabel 17). 

Prioriteetsete valdkondade indikaatorid 

Tšehhil ei ole välja töötatud prioriteetsetele valdkondadele spetsiifilisi indikaatoreid ja seiresüsteemi.  

Eksperdid, kellega uuringu raames konsulteeriti: 

 James Cadden Innovation, Research and Development Policy. Department of Business, Enterprise and 
Innovation, Iirimaa 

 Ramojus Reimeris, Acting Managing Director, Head of Innovation Policy Analysis Unit, Mosta, Leedu 

 Ton van Lier, Strategic Policy Advisor, City of Helmond, Lõuna-Holland 

 Kristiina Heiniemi-Pulkkinen, Innovation Adviser, Helsinki-Uusimaa Regional Council, Soome 

                                                           
26 National Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation of the Czech Republic (National RIS3 Strategy). (Juuni, 2016). 
http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=753765&ad=1&attid=804523 

http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=753765&ad=1&attid=804523
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Tabel 17. Ülevaade rahvusvahelisest praktikast kasvualade piiritlemisel ja seiramisel – koondtabel. 

Riik 
Sisend prioriteetsete valdkondade 

määratlemiseks 
Prioriteetsed valdkonnad Indikaatorid ja seiresüsteem 

Iirimaa27  Dokumendianalüüs (olemasolevad uuringud, 
analüüsid, strateegilised dokumendid, teiste 
riikide kogemused). 

 Arutelud välisriikide ekspertidega. 

 Täiendavate uuringute läbiviimine. 

 Prioriteetsete valdkondade määratlemiseks 
vajalike kriteeriumite väljatöötamine. 

 Töögrupid (osalejateks valdkonna 
asjatundjad, ettevõtete, teadus- ja 
uurimisasutuste, valitusasutuste esindajad). 

1. Tuleviku võrgud, kommunikatsioon ja asjade internet 
2. Andmeanalüüs, juhtimine, turvalisus, privaatsus, 
robootika ja tehisintellekt (sh masinõpe) 
3. Digitaalplatvormid, sisu ja rakendused ning liitreaalsus 
ja virtuaalreaalsus 
4. E-tervis (ingl connected health) ja iseseisev eluviis 
5. Meditsiiniseadmed 
6. Diagnostika 
7. Ravimiarendus 
8. Tervislik toit 
9. Jätkusuutlik toidu tootmine ja töötlemine 
10. Energiasüsteemis süsinikusisalduse vähendamine 
(ingl Decarbonising the Energy System) 
11. Jätkusuutlik elamine 
12. Täiustatud ja nutikas tootmine 
13. Protsessitehnoloogia ja uudsed materjalid  
14. Teenuste ja äriprotsesside innovatsioon 

Üldised mõõdikud iga prioriteetse valdkonna kohta: 
1. riiklikud TA kulutused prioriteetsetes valdkondades (ingl 

Component of GBAORD aligned with priority area), 
2. produktiivsus (lisandväärtus/töötaja), 
3. kogu tööhõive, 
4. lisandväärtus (ingl value-added), 
5. müügitulu. 

 

Lõuna-
Holland 

 Dokumendianalüüs (majandusarengu 
tegevuskavad, strateegiad, poliitilised 
plaanid, uuringud, võrdlevad raportid, 
asjakohaste olulisemate sektorite 
tegevuskavad ja innovatsioonilepingud) 

 Kolmekordse heeliksi (triple helix) mudel, 
sellest tulenevad strateegiad, strateegilised 
võrgustikud. 

 Konsultatsioonid peamiste sektoritega. 

 Koostöö ettevõtete, teadusasutuste ja 
valitsusega. 

1. Tervis, demograafia ja heaolu. 
2. Toidu turvalisus, säästev põllumajandus, mere ja 
merendusega seotud teadustöö ning bioökonoomia.  
3. Usaldusväärne, puhas ja tõhus energia. 
4. Tark ja roheline transport.  
5. Kliimameetmed, ressursitõhusus.  
6. Kaasav, innovaatiline, turvaline ühiskond. 
7. Turvaline ühiskond. 

Lõuna-Hollandil ei ole välja töötatud prioriteetsetele 
valdkondadele spetsiifilisi indikaatoreid ja seiresüsteemi. 

                                                           
27 Iirimaa on hiljuti oma prioriteetseid valdkondi uuendanud: Research Priority Areas 2018 to 2023. https://dbei.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Research-Priority-Areas-2018-to-2023.pdf 

https://dbei.gov.ie/en/Publications/Publication-files/Research-Priority-Areas-2018-to-2023.pdf
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Leedu  Üldise tausta ja globaalsete väljakutsete 
analüüs. 

 Kriteeriumite seadmine analüüsimaks Leedu 
majanduse tugevusi ja teadmistepõhise 
majanduskasvu väljavaateid. 

 Majandusharude kaardistamine ja valik. 

 Analüüsitulemuste verifitseerimine 
(küsitlused ja konsultatsioonid, mille 
sihtrühmadeks olid valitsusasutuste ja 
haldusorganite esindajad, teadus- ja 
ettevõtlusasutuste esindajad, teadlased, 
äriühingute tegevjuhid). 

 Paneeldiskussioonid sidusrühmade 
esindajatega (akadeemilisest ringkonnast, 
ettevõtlusest ja valitsusasutustest). 

Prioriteetsed valdkonnad ja prioriteedid:  
Energia ja jätkusuutlik keskkond:  
1. Nutikad süsteemid energia efektiivsuseks, 
diagnostikaks, seireks ja mõõtmiseks ning generaatorite, 
võrgustike ja klientide juhtimiseks  
2. Energia ja kütuse tootmine biomassi/jäätmeid 
kasutades ning jäätmetöötlus ja hoiustamine 
3. Arengut toetav tehnoloogia ja nutikate 
madalenergiahoonete kasutamine – digitaalne ehitus  
4. Päikeseenergia seadmed ja tehnoloogiad elektri 
tootmiseks, kütmiseks ja jahutamiseks  
Transpordi, logistika ning informatsiooni ja  
kommunikatsiooni tehnoloogiad:  
5. Nutikad transpordisüsteemid ja IKT  
6. Rahvusvahelised transpordikoridorid  
7. Digitaalne sisu  
8. Pilve andmetöötluse lahendused ja teenused  
Tervise- ja biotehnoloogiad:  
9. Molekulaartehnoloogiad 
10. Arenenud tervisetehnoloogiad 
11. Täiustatud meditsiinitehnika 
Uudsed tootmisprotsessid, materjalid ja  
tehnoloogiad:  
12. Fotoonika ja laseri tehnoloogiad  
13. Funktsionaalsed materjalid ja katted 
14. Ehitus- ja komposiitmaterjalid 
15. Paindlikud tootmissüsteemid  
Agro-innovatsioon ja toidutehnoloogia:  
16. Ohutu toit 
17. Funktsionaalne toit  
18. Bioressursside uuenduslik töötlemine (biotöötlus) 

Prioriteetsete valdkondade elluviimist seiratakse tehnoloogia 
tasandil. Leedu nutika spetsialiseerumise strateegia 20 prioriteeti 
saab jagada väga spetsiifilisteks tehnoloogiateks.  
Prioriteetsete valdkondade indikaatorid28: 
Potentsiaal: 
1. Riiklikest investeeringutest taotletud summa. 
2. Avaliku sektori investeeringu maht. 
3. Iga meetme jaoks eraldatud vahendite osakaal. 
4. Erasektori investeeringute maht rahastatud projektides. 
5. Arenenud tehnoloogiate kontsentratsiooniindeks. 
6. Teadus- ja arendustegevuse infrastruktuuri rahastamine 

(periood 2007–2013). 
7. Töötajate arv rahastatud ettevõtetes (sh teadlased). 
8. Ettevõtliku avastusprotsessi hinnangud. 
Efektiivsus: 
1. Erainvesteeringud, mis vastavad innovatsiooni või uurimis- ja 

arendustegevuse projektide riiklikule toetusele. 
2. Rahvusvaheline TA infrastruktuur (kus Leedu on liige). 
3. Toetust saanud ettevõtete sertifitseeritud tooted TA 

valdkonnas. 
4. Investeeringu saanud ettevõtete tulude kasv. 
5. Teadlaste reisid välisriikidesse oma kutsealaste teadmiste 

täiustamiseks. 
6. Rahvusvaheliste partneritega sõlmitud lepingud. 
7. Ettevõtete TA projektid, mida viiakse läbi koostöös teadus- ja 

haridusasutustega. 
8. Uued töökohad, mis on loodud alates projekti algusest, sh 

projektiga otseselt seotud teadlased. 
9. Registreeritud rahvusvahelised disainilahendused. 
10. Subsideeritud ettevõtete arv. 
11. Inimesed, kes on osalenud ESF-i doktoriõppe tegevustes. 

                                                           
28 Reimeris, Ramojus. Interim Evaluation of S3: how we did it? (22.10.2018). https://mosta.lt/images/naujienos/2018/Inovacijos/S3-renginio-pranesimai/20181022-RAMOJUS-Reimeris.pdf  

https://mosta.lt/images/naujienos/2018/Inovacijos/S3-renginio-pranesimai/20181022-RAMOJUS-Reimeris.pdf
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Kaasatud ja loov ühiskond:  
19. Haridustehnoloogiad  
20. Läbimurdelise innovatsioonitehnoloogiate 
rakendamine 

12. Uued klastri liikmed pärast kolme aasta möödumist projekti 
algusest. 

13. Ettevõtete arv, kes on saanud investeeringuid, et pakkuda 
uusi turustatavaid tooteid. 

14. Teadlased, kes on osalenud ESFi mitte-formaalse hariduse 
programmide tegevustes. 

15. Perioodilistes teadusajakirjades sageli tsiteeritud 
publikatsioonide arv. 

16. Ettevõtete arv, kes on saanud investeeringuid, et pakkuda 
uusi tooteid. 

17. TA valdkonnas loodud kontaktid nutika spetsialiseerumise 
valdkonnas. 

18. Investeeringu saanud ettevõtete loodud toodete, teenuste või 
protsesside prototüübid (kontseptsioonid). 

19. Sisemine tulumäär. 

Sloveenia  Andmete analüüs (rahvusvaheline 
konkurentsivõime, sektoripõhine analüüs) ja 
ja rahvusvaheline võrdlus.  

 Ettevõtlik avastusprotsess (struktureeritud 
dialoog ja kirjalike arvamuste kogumine 
sihtrühmades, otsene dialoog 
(konverentside raames) sidusrühmadega). 

 

Prioriteetsed valdkonnad ja rakendusalad 
Tervislik elu- ja töökeskkond:  
1. Nutikad linnad ja kogukonnad  
2. Nutikad hooned ja kodud  
Tööstus 4.0 - (S)Industry 4.0:  
1. Tuleviku tehased 
2. Tervis – meditsiin  
3. Mobiilsus 
4. Materjalide kui lõpp-produktide arendus 
Looduslikud ja traditsioonilised ressursid  
tulevikuks:  
1. Võrgustikud ringmajandusele üleminekuks  
2. Jätkusuutlik toidutoomine  
3. Jätkusuutlik turism 

Prioriteetsetele valdkondadele on määratud eesmärgid 2023. 
aastaks, millele on omakoda seatud indikaatorid29: 

1. Nutikad linnad ja kogukonnad: tõsta lisandväärtust töötaja 
kohta ettevõtetes 15%. 

2. Nutikad hooned ja kodud: tõsta ettevõtete lisandväärtust ja 
eksporti 15% võrra. 

3. Võrgustikud ringmajandusele üleminekuks: 1. tõsta materjali 
efektiivsuse indeksit 1,07 (2011) tasemele 1,50 (2020) 2. luua 
5 uut väärtusahelat suletud materjalide tsüklitega. 

4. Jätkusuutlik toidutootmine: 1. looma vähemalt kolm 
väärtusahelat, mis tagavad tarbimise kriitilise massi ja mida 
toetab pikaajaline lepinguline partnerlus, mis põhineb 
majandusalgatusel; 2. suurendada ettevõtete lisandväärtust 
töötaja kohta 20% võrra. 

5. Jätkusuutlik turism: 1. tõsta turismi lisandväärtust 15% võrra; 
2. suurendada reisiteenuste ekspordi sissevoolu 4% -lt 6% -le 

                                                           
29 Slovenia’s Smart Specialisation Strategy S4. (Detsember, 2017). http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_dokument_V_2017EN.pdf 

http://www.svrk.gov.si/fileadmin/svrk.gov.si/pageuploads/Dokumenti_za_objavo_na_vstopni_strani/S4_dokument_V_2017EN.pdf
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aastas; 3. suurendada turismisihtkohtade energiatõhusust 
20%. 

6. Tuleviku tehased: 1. Tööstusharu terviklik tehnoloogiline 
ümberkorraldamine, suurendades lisandväärtust töötaja 
kohta 25% võrra ehk keskmiselt 45 000 eurot töötaja kohta 
2023. aastaks. 2. Digitaliseerimise taseme tõstmine kasutades 
tootmistehnoloogia automatiseerimist ja robotiseerimist: 
autotööstuses on robotisatsiooni tase suhteliselt kõrge, nii et 
rõhk pannakse eelkõige automatiseerimise sisseviimisele. 
Kõigis teistes valdkondades on automatiseerimine ja robotite 
arvu suurendamine võti, mille eesmärgiks on 50% tõus, st 
kasv 48-lt 72-le inimesele 10 000 töötaja kohta. Näitustehaste 
raames suureneb lisandväärtus töötaja kohta vähemalt 20% 
võrra. 3. Ühendada fotoonika valdkonnas sidusrühmade 
teadmised ja loovus uue tõuke ja uute turuvõimaluste 
saavutamiseks ülemaailmsetel turgudel eesmärgiga saavutada 
aastaks 2023 keskmine lisandväärtus 75 000 eurot. 4. 
Suurendada automatiseeritud tööstussüsteemide ja -
seadmete eksporti 2023. aastaks vähemalt 25%, eelkõige 
tööriistade tööstuses, robootika ja nutika tööstusliku 
mehhatroonika süsteemides. 

7. Tervis-meditsiin: suurendada ettevõtete eksporti üle 30%, 
millest väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted peaksid 
suurendama eksporti vähemalt 250 miljoni euro võrra. Lisaks 
vähemalt 20 uue äriühingu loomise edendamisele on 
eesmärgiks meelitada vähemalt üks välismaine 
otseinvesteering, mis annab tööd üle 50 inimesele. 

8. Mobiilsus: 1. tõsta ettevõtete lisandväärtust 20% võrra; 2. 
suurendada arendustegevusega tegelevate tarnijate arvu 15-lt 
kuni 22-ni (kasvades 45%). 

9. Materjalide kui lõpp-produktide arendus: 1. tõsta 2023. 
aastaks 25% lisandväärtust töötaja kohta sulamite tootmises; 
2. suurendada eksporti ja lisandväärtust töötaja kohta 
nutikate kattekihtide osas 20% võrra; 3. suurendada 
investeeringuid arendusse 15%, lisandväärtusest 5% ja 
mitmekomponendiliste arukate materjalide eksporti 10%. 



  

   

Kasvualade edenemise uuring 
Lisad 132 

 

   

 

Riik 
Sisend prioriteetsete valdkondade 

määratlemiseks 
Prioriteetsed valdkonnad Indikaatorid ja seiresüsteem 

Soome, 
Helsinki-
Uusimaa 
regioon30 

 Tulevikustsenaariumite ja kohalike 
omavalituste strateegiate analüüs. 

 Arutelud ja töötoad regionaalsete 
sidusgruppidega (teadusasutused, 
kõrgkoolid, ettevõtted, KOVide esindajad).  

 Intervjuud sidusgruppide esindajate ja 
ekspertidega. 

1. Linnaplaneerimine intelligentsete ja puhaste 
tehnoloogiate ning lahenduste seisukohalt (Urban 
cleantech, which includes clean technologies and 
bioeconomy)  
2. Tervis ja heaolu 
3. Tööstuse digitaliseerimine 
4. Kodanike linn 

Nutika spetsialiseerumise strateegia seiramise süsteem hetkel 
puudub, kuid seda töötatakse välja. 

Tšehhi  Alusanalüüs. 

 Ettevõtlikud avastusprotsessid 
(arutelud/konsultatsioonid ettevõtjate ja 
avaliku võimu esindajatega erinevates 
vormides: äri- ja innovatsiooni-platvormid, 
piirkondlikud innovatsiooninõukogud, 
ettevõtjate ja teadlastega korraldatud 
üritused, ettevõtete ja teadusasutuste 
külastused, arutelud). 

Võtmetähtsusega valdkonnad 
1. Ettevõtete kõrgem innovaatiline tegevus. 
2. Teadustöö kvaliteeti tõstmine. 
3. Teadustöö majandusliku kasulikkuse suurendamine. 
4. Parandada kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt 
inimressursi kättesaadavust uuenduslike ettevõtete 
jaoks ning teadus- ja arendustööks.  
5. E-valitsuse ja e-äri arendamine konkurentsivõime 
parandamiseks (IKT ja digitaalse plaani väljatöötamine).  
6. Parandada ja paremini kasutada sotsiaalset kapitali ja 
loomingulisust keerukate sotsiaalsete väljakutsete 
lahendamiseks.  

Tšehhil ei ole välja töötatud prioriteetsetele valdkondadele 
spetsiifilisi indikaatoreid ja seiresüsteemi. 

 

                                                           
30 Smart specialisation in the Helsinki-Uusimaa region. Research and Innovation Strategy for Regional Development 2014–2020. https://www.uudenmaanliitto.fi/files/16166/Smart_Specialisation_in_Helsinki-
Uusimaa_Region_-_Research_and_Innovation_Strategy_for_Regional_Development_2014-2020_B_51_-_2015.pdf 

https://www.uudenmaanliitto.fi/files/16166/Smart_Specialisation_in_Helsinki-Uusimaa_Region_-_Research_and_Innovation_Strategy_for_Regional_Development_2014-2020_B_51_-_2015.pdf
https://www.uudenmaanliitto.fi/files/16166/Smart_Specialisation_in_Helsinki-Uusimaa_Region_-_Research_and_Innovation_Strategy_for_Regional_Development_2014-2020_B_51_-_2015.pdf

