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Innovatsioonialaste hoiakute ja innovatsiooni semantika anal!!"0 

I Briifing tellijaga  

Tellijapoolne olukorra selgitus, mille p38-+(),#4-'(.+&#)%%4#</%)''"$54/#.0)B'&,'()
valitseb innovatsiooni m3#"&')58$+"%"0))C<<2vatsiooni seostatakse valdavalt  
teadusega.  

Seni olemasolev kvalitatiivne anal!!")"'(/#&+D)7>)A2(##&#,%E)'&&'*3&-+E)&#AA+-+,#4-+<#,%)
jt eliidi hulka kuuluvate inimeste m3&&'$%"&4'#.E)*3#$+(.+.'")'&&'),%-%&+.+)
innovatsiooni semantikat otsustajate seas. Puudu on innovatsiooni m3#"&')'(+<#,,2<<+)
seas laiemalt, hoiakud elanikkonna erinevates gruppides, erinevate hoiakute tekkimise 
v3#$+(#,%.)A38-%"'.0 

Tulem: L58&'!('"+<<'0  

Eesm54,)2<)&'+.+)"++.+E)$#((#"'.)2<)#<<2*+&"#22<#+(+"'.)82#+,%.)-+)milline on 
innovatsiooni semantika Eesti elanikkonna seas. Kuidas seostuvad erinevad kuvandid 
ja hoiakud. Uuringu tulemus peab olema rakendatav kommunikatsioonikampaanias. 

Kaasaegne sotsiaalteadus on loobunud avalikkust sihtgruppideks jagama ainult 
vanuse, soo, rahvuse vm demograafilise tunnuse alusel. Kommunikatsiooniprotsessis, 
mis peab tekitama usalduse ja koost??E)2<)2(%(#"')&58&"%"'/+)"''E)$#")&58'<.%"')
annavad erinevad inimesed persoonile, organisatsioonile v3#)A42&"'""#('0)F+$+(')
s3<%$#(')4'+/''4#*+.)'4#<'*+.)#<#$'"'.)'rinevalt. Sotsiaalteadlased on hakanud 
avalikkust jagama t3(/'<.+*+&',")/4%AA#.',")G#<&'4A4'&+&#*')H2mmunity).Lojaalsus ja 
koost??)"3(&%*+.)"%D-',&##*"'"&)&3(/'<.%"'"&0)F'.+)&3(/'<.%"&)2<)*3#$+(#,)$33&+)-+)
suunata. Erinevate gruppide subjektiivseid t3(/'<.usi nimetatakse imagoks, eesti 
keeles ka kuvandiks. 
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II Meetodi valik 

Erinevate meetodite valik. Pilootuuringute l5D#*##$#<'0 

Anal!!"#.'")'4#<'*+#.)$''&2.'#.E)$#")2<)*3#$+(#,%.)
kasutamiseks eesti ja vene keeles, valiti uuringuk!"#$%"'(')*+"&+$#"',")"2D#*+im. 

1. K6-#/0-'(/#77#*1(+*(#**+$&,-#++*#(,!41*20-$!7#(81-,#-9 

Innovatsiooniaasta tegevus ei ole suunatud !8'('/#),#&"+(')/4%A#('E)+,&#*#"''4#.+)&%('D)
kogu !8#",2<.+0)F''A54+"&)2<)2(%(#<')&'+.+E)$#((#"'.)2<)'4#<'*+.)#<<2*+&"#22<#)
t3(/'<.%"'.)-+)$#((#<'),5#&umine (toetav v3#)'#&+*I),++"<'D)'4#<'*+&')&3(/'<.%"&'/+0)
Erinevate t3(/'<.%"&')*34.(%")"22*#&%.)#$+/2/+)<5#&+D)54+E)$#((#"'.)2<)2(%(#"'.)
erinevused kommunikaatori poolt soovitud t3(/'<.%"'"&)-+),%#.+")"++,")'4#<'*+#.)
t3(/'<.%"#)(58'<.+.+)"22*#&%.)&3(/'<.%sele. 

Hoiakute ja t58'<.%"&')$33tmiseks on kasutatud erinevaid meetodeid. Tellija 
k5"%&%"'")2<)9;;=0)J+"&+()(5D#*##.%.),*+(#&+&##*%%4#</)"!*+#<&'4*-%%.'/+E)$#"))+<<+D)
!('*++&')7>)'(##.#)8%(,+),%%(%*+)#<#$'"')82#+,%&'"&0) 

Uuringu eesm54,)2<)%%4#.+)#<<2*+&"#ooni t58'<.%"&)-+)82#+,%#.)(+#'$+(&E)"''A54+"&)'#)
sobi kvalitatiivmeetod s!*+#<&'4*-%%)+<&%.)!('"+<.')&5#&$#"',"0 

Parim meetod avaliku imago m33&$#"',")2<)C$+/2$''&'4E)$#")&%/#<'D)"'$+<&#(#"')
diferentsiaali teoreetilisele baasile. 

 

Meetod: Imagomeeter, eesti keeles loodud, vene keelde lokaliseeritud. M33.+D)
objekti t58'<.%"&E),+)<2<*'4D+(#"''4#&%.)&58'<.%"&0)K'"&#,''(<')$33.#,)&??&+D)
semantilise v5(-+)$33&$#"'()A+4'$#<#),%#)#</(#"'),''('"&)&3(/#&%.)$33.#,0 

 

Imagomeeter on terviklik kontseptsioon, kus kasutatakse varem v5(-+&??&+&%)
skaalasid. Antud konkreetse tellijapoolse !('"+<.'A!"&#&%"')Auhul ei saa kasutada 
olemasolevat ja praktikas kontrollitud meetodit. 
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Imagomeeter 

 

  1 2 3 4 5 6 7   

kiire               aeglane 

oma               v334+" 

v54*#(#<'               hall 

avatud               suletud 

j3%'&%               j3%(#<' 

soe               k!($ 

kahanev               kasvav 

arenev               paigalseisev 

!('2('*               v34.<' 

t3%"'*               langev 

!,"(%#<'               mitmekesine 

turvaline               ohtlik 

ligit3$D+*               peletav 

puhas               m554.%<%. 

ebas3D4+(#,               s3D4+(#, 

killustatud               !8&(+<' 
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III Uuringu t::;##-,&- k6-#/0-,#.0((.+*-,;011;#/#*1 

L58&%.'")D4##L#</%()A!"&#&+tud !('"+<.'"&)-+)''(+4*'"&E)!8'<.+&#)
faktoranal!!"#(')&%/#<'.'")2"+.)imagomeetri skaalad nii, et 
k!"#$%"&#,,%)-55,")66)",++(+&E)$#(('"&))>)",++(+&)A54#<'*+.)-%D+),+"%&%"'(2(<%.)
k!"#$%"&#,%"&)-+)=)",++(+&)&??&+&#)*5(-+)A#(22&%%4#</%),5#/%"E)*3&&'")+(%"',")juba 
l5D#*##.%.),*+(#&+&##*%%4#</%)&%('$%"#0)M5#&',")#<<2*+&"#22<#)&+-%$#<')
teaduskesksena. 

Pilootuuringute tulemusena valmis k!"#&lusleht spetsiaalselt EASi l58&'!('"+<.ele 
vastavate s3<+A++4#.'/+0 

Tulemus: k!"#&(%"*+8'<. 

kiire        aeglane 

v334+"        oma 

era        riiklik 

j3%'&%        j3%(#<' 

poliitiline        apoliitiline 

ligit3$D+*        peletav 

!('2('*        v34.<' 

arenev        paigalseisev 

tehnikakeskne        inimesekeskne 

ohtlik        turvaline 

arukas        lapselik 
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2. Hinnangu anal66-'(.0#(7!412&*1(+*(#**+$&,-#++*(81-,#(17&*#.1719 

Meetod: semistruktureeritud intervuu. 

K!"#$%"'.E)$#"),++4.#"&+*+.E),%#*34.)2$+,")-+)(58'.+"',")*3#)8#4$%&+*+,")*3#)
kaugeks peetakse innovatsioonitegevust  ning kuidas t3(/'<.+&+,"')#<<2*+&"#22ni 
kasulikkust. 

3. K!#,0/#-1(&*&766-'(.&-(#*#/1-12(+*($&7/#-(#-1(#**+$&,-#++*#-(+-&71/&9 

K!"#$%"'.E)$#"),++4.#"&+*+.)&'/%&"'$#"')+,&##*"%"&0 

Meetod: semistruktureeritud intervjuu. 

 



Innovatsiooni kuvand 2008!
 
Aune Past 

"+ 

Tulemus: T::;##-,- k6-#/0-,#.3(/#771<&(.6-#,71%&2(4&..&$&2(
andmeid koguma 

Palun m54,#/'E),%#*34.)-54/<'*+.)2$+.%""3<+.),#4-'(.+*+.)&'#')
arvates innovatsiooni Eestis. Skaalade otspunktid t58#"&+*+.)*5/+)2(%(#"'(&E),'",$#<')
lahter m54/#DE)'&),%$D,#)"3<+)'#)2(')2(%(#<'0)N54,#/')2$+)+4*+$%")4#"&#/+)"2D#*+""')
lahtrisse. 
 
kiire        aeglane 

v334+"        oma 

era        riiklik 

j3%'&%        j3%(#<' 

poliitiline        apoliitiline 

ligit3$D+*        peletav 

!('2('*        v34.<' 

arenev        paigalseisev 

tehnikakeskne        inimesekeskne 

ohtlik        turvaline 

arukas        lapselik 

 

1. Kellele on Teie arvates innovatsioon Eestis kasulik:  
a- tavalistele inimestele nagu ma ise  
b- poliitikutele  
c- 54#$''"&'(') 
d- k3#/#(')K'"&#)#<#$'"&'(') 
e- mitte kellelegi 

2. Kas riik peaks tegema kulutusi innovatsiooni arendamiseks? 
a- Jah, ilma rahata ei saa midagi  
b- v58'"'()$554+() 
c- ei, me pole nii rikkad 

3.Kuidas Teile tundub, kas Teie saaksite kaasa aidata innovatsiooni arengule  Eestis? 
a-jah, suurel m554+(E) 

b- jah, v58'"'()$554+(E) 

c- ei, !(."')$#&&'0 
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IV Uurimisk6-#/0-171($&-,&/#-1.-($&%&7#.02(,1<1$0-12(%a 
tulemused 

1. Andmekogumise meetodi valik 

Uuringu formaat: elanikkonna k!"#&(%")2$<#D%"",!"#&(%"')4++$'"0)
Omnibussk!"#&(%")*+(#&#)$''&2.#,"),+&$+,")'(+<#,,2<<+)&4+.#&"#22<#(#<')
sotsiaaldemograafiline l5D#(3#/')*+<%"'*+8'$#,%")6=-74 aastat ning uuringu 
kulude ratsionaliseerimiseks (eraldiseisev k!"#&(%")2(',"),+((#$I0 

2. Uuringufirma valik 

Tegu on uuringu k!"#$%"&#,%/+E)$#")2<)24#/#<++((22$#</E),22"&??A+4&<'4#&'<+)
saab kasutada vaid neid firmasid, kellel on kogemus antud meetodiga.   

Uurimisk!"#$%"'(')2<)*+"&%"'#d tarvis 2008. aasta detsembriks, 
uuringufirmana  saab kasutada seda, kes viib antud ajavahemikul l5D#)
omnibussuuringut. 

M554+vaks saab ka hinna kvaliteedi suhe. Uuringufirmade v34.(%"'")*+(#&#)
andmete kogumise l5D#*##-+,")O+,&%$PJ4#,20 

3. Valimi kujundamise meetod  

Piirkondlikult stratifitseeritud juhuvalim !<224')$'8')4''/(#")4+,'<.+$#"'/+0)
Meetod realiseeritakse nii, et k!"#&(%"),5#*#&+&+,"')sajas valimipunktis !(')4##/#)
juhuslikult valitud l58&'++.4'""#.'/+0)Q58&'++.4'""#"&)+(+&'")(##/%D),!"#&('-+)
etteantud sammu j54/#)-54/$#"&'(')++.4'""#.'(')<#</)#/+()++.4'""#()A+(%D)
vastajaks esmalt noorima peres oleva meesterahva. Kui peres sellist pole, 
intervjueeritakse j54/$#"&)"2D#*+&)#"#,%&)A'4'"0)F+$+)A42&"'.%%4#)-54/#&+,"')
j54/$#"'()++.4'""#(0)R2/%),!"#&(%"A42&"'ssi k5#/%")-5(/#&+,"')$++,2<<+)
tasandil vastajate jaotust maakonna elanike vanuselise, soolise ja rahvuselise 
jaotuse piirkvootidele. Kokkuv3&&'")A'+D)*+"&+-+&')-+2&%")*+"&+$+)'(+<#,')
sotsiaaldemograafilisele jaotusele nende kolme tunnuse osas nii maakonna kui 
!('4##/#(#"'()&+"+<.#(0)S5#,"'$+.),3#,%$#"'.)*344'(.'")<24$#/+)&+"+<.+&+,"')
vajadusel hiljem valimi kaalumise protseduuriga. 

  
Valim. N=1000 vanusevahemikus 15-74 aastat. 

4. K6-#,70-/11,+2 

Imagomeetri spetsiifikast l58&%.'")'#)"++),!sitlust l5D#)*##+)&'(efoni teel ega 
k!"#$%"&#,')(+#+(#"++&$#"')&''(E)*+jalik on kontakt k!"#&('&+*+/+0)R!"#&(%"$''&2.#)
valik: Silmast-silma intervjuu kodudes. 

     5.K6-#,70-$5;. 

Kokku oli k!"#&(%"'/+)8++4+&%.)H+)6;;),!"#&('-+&)!(')4##/#0 
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V Uuringu tulemused: 

5.1.!""#$%&'(##"()'./%"&(0(".)$10()
 

Eesti elanikkond tajub innovatsiooni ennek3#,')+4'<'*+<+)-+)(#/#&3$D+*+<+E)
innovatsioon on poliitiline n58&%")-+)&'8<2,4++&(#,E)A#/'$)*334+"),%#)2$+)-+)A#/'$)
riiklik kui eraalgatus. 

Tabel 1: Innovatsiooni kuvandi dimensioonide olulisus. M54/#&%.)2<)'4#<'*%")
neutraalsest. 

arenev 0,82 

ligit3$D+* 0,67 

kiire 0,64 

poliitiline 0,62 

arukas 0,6 

tehnokraatlik 0,31 

turvaline 0,25 

j3%(#<' 0,23 

riiklik 0,12 

v334+" 0,08 

!('2('* 0,05 

 

Innovatsioon visioonina on ligit3$D+*E),%#.)&5<+"'"),uvandis  domineerib  
tehnokraatlik, poliitiline, pigem riiklik kui era, pigem v334+"),%#)2$+E)A#/'$)!('2('*)
kui v34.<'0)F'((#<')2<)#<<2*+&"#22<#)+*+(#,)#$+/20)C<<2*+&"#22<#++"&+)
kommunikatsiooni seisukohalt on oluline, et innovatsiooni tajutakse ligit3$D+*ana. 
Innovatsioon on arenev ja kiire, pigem arukas kui lapselik.  

Innovatsiooniaasta peab muutma innovatsiooni kuvandit. Kuid selleks, et teada, kas 
innovatsiooni kuvandis on tehnokraatlik v3#)#<#$'"','",<')*3#)'4+-riiklik ja 
poliitiline-apoliitiline positiivse t58'<.%"'/+E)&%('D)&'8+)+<+(!!"')'4#<'*+&')82#+,%&'/+)
inimeste seas levinud kuvandist.  

Kindlasti peab innovatsiooniaasta kommunikatsioon looma v3#$+(%"')#<<2*+&"#22<#)
tajumiseks omana ja mitte !('2('*+<+0 
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Joonis1: Innovatsiooni kuvand Eestis 2008 

 

 

 

Erinevate omaduste seoste uurimiseks rakendati faktoranal!!"#)A'+&'(/'.')$''&2.#()
koos Varimax p??4+$#"'/+0 

 

Innovatsiooni kuvandis domineerib neli faktorit: arengu, l58'.%"'E)A2(#&#"''4#&%"')-+)
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riigi faktor. 

 

 

Joonis 2: Innovatsiooni faktorid 

 

 

2343)!""#$%&'(##")5%),./#67%%8(% 

5.2.1 !""#$%&'(##"()*+$%",().7(".$+')/..'&.)5%)"%('&.)'.%' 
Stereot!!A#(#"'(&)A''&+,"')#<<2*+&"#22<#)A#/'$)$''"&'$++#($+),%%(%*+,"),%#)<+#"#)
huvitavaks, uuring n5#&+DE)'&)"'')8!A2&''")2<)*+('0)S+#.)*58'"'.),%*+<.#)
dimensioonid erinevad meste ja naiste seas statistiliselt oluliselt.  

Tabel 2: Innovatsiooni kuvand meeste ja naiste seas 

 mees naine 

kiire 0,55 0,73 

v334+" 0,11 0,05 

riiklik 0,2 0,23 

j3%(#<' 0,13 0,33 

poliitiline 0,44 0,68 

ligit3$D+* 0,38 0,36 

!('2('* 0,06 0,05 

arenev 0,79 0,86 
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tehnokraatlik 0,47 0,16 

turvaline 0,21 0,3 

arukas 0,55 0,66 

 

 

Joonis 3: Innovatsiooni kuvand meeste ja naiste seas 
T-test n5#&+DE)'&)"&+&#"&#(#"'(&),3#/')"%%4'$+.)'4#<'*%"'.)$''"&')-+)<+#"&')
seas innovatsiooni tajumisel on dimensioon tehnokraatlik-inimlik, naised 
tajuvad innovatsiooni oluliselt v58'$)&'8<2,4++&(#,%<+)),%#)$'8'.)
(erinevuse olulisus tasemel p 0,05 on 0,000) 0,31 skaalapunkti. Naised 
tajuvad innovatsiooni j3%(#"'$+<+E)G'4#<'*%")2(%(#<');E;6@I);E)9)
skaalapunkti ja enam poliitilisena. 
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5.2.2.9%"+')5%)*+$%", 
Eeldatavasti on innovatsiooni kuvand eri vanusegruppides 
erinev, noorte seas peaks innovatsioon olema positiivsema 
kuvandiga. 

Tabel 3: Vanus ja kuvand 

 15-19 20-29 30-44 45-54 55-64 65-74 

kiire 0,87 0,69 0,69 0,7 0,6 0,16 

v334+" 0,14 0,11 -0,03 0,13 0,1 0,15 

riiklik 0,22 0,04 0,02 0,03 0,32 0,26 

j3%(#<' 0,38 0,18 0,14 0,28 0,37 0,01 

poliitiline 0,47 0,6 0,59 0,61 0,8 0,54 

ligit3$D+* 0,51 0,5 0,46 0,23 0,39 -0,01 

!('2('* 0,04 0,02 0,05 0,09 0,06 0,03 

arenev 0,68 0,84 0,89 0,81 0,95 0,52 

tehnokraatlik 0,4 0,23 0,28 0,41 0,37 0,15 

turvaline 0,27 0,33 0,31 0,13 0,3 0,1 

arukas 0,69 0,46 0,5 0,68 0,74 0,41 
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Joonis 4: Innovatsiooni kuvand eri vanuser!8$+.'" 
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 ANOVA anal!!"#(E)4+,'<.+.'")T2<'L'442<#),2'L#&"#'<&#E)"elgus, 
et statistiliselt oluliselt erines innovatsiooni kuvand  eri 
vanuser!8$+.'"))#<<2*+&"#22<#)&+-%$#"'()(#/#&3$D+*+<+0 

Nooremad inimesed tajuvad innovatsiooni !(.#"'(&)(#/#&3$D+*+<+E)&+/+"#(??,)2<)*+#.)
45-55-aastaste seas. 

Joonis 5: Innovatsiooni tajumine ligit3$D+*+<+)'4#)*+<%"'4!8$+.'"0 

 

Selgus, et innovatsiooni kuvand muutub negatiivsemaks alles pensisoniealiste seas ja 
ei ole vaja oluliselt erinevat kommunikatsioonistiili erinevas vanuses t??'+(#"&')
inimeste seas, v5(-+)+4*+&%.):=-54 aastaste grupp.  

Ootamatu on 55-64 aastaste inimeste eriti positiivne innovatsiooni t58'<.%"0)K8,)
leiab siit r!8$+"&),3<'#"#,%#.E),'")2$+)#$+/2/+)+<<+*+.),+)#<<2*+&"#22<#)
kommunikatsioonile nii 45-54 kui 65 ja vanemate inimeste teadvuses innovatsioonile 
positiivsema ja ligit3$D+*+$+),%*+<.#0 

 

 

5.2.3.!""#$%&'(##"()*+$%",)0(""%')5%)/%%0 
 

Vastajate jaotus vastab elanikkonna jaotusele. Kasutatud on Eestis tavakssaanud 
piirkondade jaotust. Tallinnas ja v5#,'(#<<+")<#</)+('*#")'(+D)"&+&#"&#(#"'(&)428,'$)<'#.E)
kellel puudub innovatsiooni t58'<.%"0)U'#"&'")"%%4'$+&'")(#<<+.'"E)
maakonnakeskuses ja k!(+")'(+D)"&+&#"&#(#"'(&)'<+$)<'#.E),'")&+-%*+.)#<<2*+&"#22<#)
kiire ja arenevana, ligit3$D+*+<+E),%#.)A2(##&#(#"')-+)&'8<2,4++&(#,%<+0 
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Tabel 4: Valimi jaotus elukoha j54/#0 

KOHT. Koht 
  

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Tallinn 299 29,7 29,7 29,7 

Suurlinn 194 19,2 19,2 48,9 

MK-keskus 106 10,5 10,5 59,4 

v5#,'(#<<E)+('* 94 9,3 9,3 68,8 

alevik 99 9,8 9,8 78,6 

k!(+ 216 21,4 21,4 100,0 

Total 1008 100,0 100,0  

 

 
 
Joonis 6: Valimi jaotus elukoha j54/# 
 
 

H!A2&''")2<E)'&)#<<2*+&"#22<)2<)(#<<+(22$0 

Tabel 5: Innovatsiooni kuvand ja elukoht 

 Tallinn 
Suurlin
n 

MK 
keskus 

V5#,'(#<
n alevik k!(+ 

kiire 0,64 0,41 0,97 0,24 0,25 1,04 

v334+" 0,8 0 0,13 -0,09 0,22 0,15 

riiklik 0,8 0,1 0,18 0,2 0,25 0,1 
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j3%(#<' 0,19 0,09 0,54 0,05 -0,09 0,49 

poliitiline 0,22 0,61 0,52 0,31 0,62 0,66 

ligit3$D+* 0,4 0,39 0,13 0,33 0,01 0,43 

!('2('* 0,03 -0,18 0,09 -0,11 0,3 0,23 

arenev 0,78 0,84 1,2 0,63 0,24 1,05 

tehnokraatlik 0,4 0,4 0,16 0,1 0,24 0,29 

turvaline 0,24 0,38 0,42 0,4 0,2 0,01 

arukas 0,59 0,54 0,85 0,62 0,39 0,65 
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Joonis 7: Innovatsiooni kuvand ja elukoht 

Tallinn eristub teistest piirkondadest statistiliselt oluliselt innovatsiooni tajumisel 
kiirena, k!(+")-+)$+akonnakeskuses tajutakse innovatsiooni enam kiirena kui 
Tallinnas ja muude piirkondades tajutaks innovatsiooni v58'$),##4'<+0 

2343:3)!""#$%&'(##")5%)7%;$+')
Eeldada v3#,"E)'&)#<<2*+&"#22<#),%*+<.)2<)"'(/'$)-+)A2"#&##*"'$)''"&#,''("')
elanikkonna seas, kuna innovatsioon on olnud  eestikeelses avalikus teabev5(-+")
n58&+*+(),28+()'<+$),%#)*'<',''("'")$''.#+"0 
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Tabel 6: Innovatsiooni kuvand eri rahvusr!8$+.'" 

 eestlane 
mitte-
eestlane 

kiire 0,78 0,28 

v334+" 0,03 0,21 

riiklik 0,1 0,19 

j3%(#<' 0,26 0,17 

poliitiline 0,59 0,68 

ligit3$D+* 0,37 0,39 

!('2('* 0,1 -0,06 

arenev 0,86 0,74 

tehnokraatlik 0,35 0,29 

turvaline 0,22 0,34 

arukas 0,63 0,54 

 

Joonis 8: Innovatsiooni kuvand eri rahvusr!8$+.'" 
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Statistiliselt olulisel erinevalt tajutakse innovatsiooni eestlaste ja mitte-eestlaste seas 
kiire, v334+)-+)!('2('*+<+. Mitte-eestlaste teadvuses on innovatsioon ligit3$D+*E),%#.)
imago anal!!")<5#&+DE)'&)"'(('")/4%A#")2<)#$+/2)*5(-+),%-%<'$+&+E)8+-%")-+)'D+"'(/'E)
samal ajal kui eestlaste seas olev innovatsiooni t58'<dusv5(#)2<)822A#")"'(/'$)-+)
tugevam. Mitte-eestlaste innovatsiooni kuvandis on eestlastest selgemini v5(-+)
kujunenud vaid innovatsiooni tajumine poliitilise, ligit3$D+*+)-+)&%4*+(#"'<+0)
Innovatsiooniaasta kommunikatsioon peab keskenduma mitte-eestlastele 
innovatsiooni t58'<.%"')(22$#"'('0 

Joonis 9: Innovatsiooni tajumine kiire, tehnokraatliku ja v334+<+ 
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23<3)!""#$%&'(##")5%);#(%*+,)

5.3.1.='%0+')
Kodanikud tunnetavad, et nad saavad innovatsioonile kaasa aidata erinevalt. 

Tabel 7: Innovatsioon ja osalemine 

Hinnang oma 
v3#$+(%"&'),28&+)
osaleda 
innovatsioonis 

% 
valimist 

suurel m554+( 3,8 

v58'"'()$554+( 23,9 

ei, !(."')$#&&' 34,1 

raske ?'(.+ 38,2 

 

Joonis 10: Innovatsioon ja osalemine 
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Need, kes tunnetavad, et nad saavad innovatsioonile kaasa aidata suurel m554+(E)
tajuvad innovatsiooni positiivselt, innovatsiooni kuvandis on olulisel kohal areng ja 
arukus, innovatsioon on inimesekeskne, mitte tehnokraatlik ja turvaline. Innovatsiooni 
tajutakse pigem erakapitali kui riikliku protsessina. 

Inimesed, kes arvavad, et nad saavad innovatsioonile palju kaasa aidata, tajuvad 
innovatsiooni v5/+)A2"#&##*"'(&E)#<<2*+&"#22<)2<)+4'<'*)-+)-3%(#<')A42&"'""E)$#")2<)
oma, turvaline ja ligit3$D+*E)#<#$'"','",<'E)A2(##&#(#<')-+)*34.<'0 

Areng ja j3%.)2<),%*+<.#")"'2&%.)A2"#&#ivsete hoiakutega.  Samuti l58'.%"0)J<+(!!")
n5#&+D),+E)'&)A2"#&##*"'&')82#+,%&'/+)"'2"&%D)#<#$'"','",<'),%*+<.E)$#&&')
tehnokraatlik. Samuti seostub positiivsete hoiakutega innovatsiooni tajumine 
poliitilisena, v34."'<+)-+)A#/'$)'4+),%#)4##,(#,%)&'/'*%"'<+0 

Tabel 8: Inimesed, kes arvavad, et nad saavad innovatsioonile suurel m554+(),++"+)
aidata, tajuvad innovatsiooni positiivselt 

Arenev 1,5 

arukas 1,29 

kiire 1,16 

j3%(#<' 1,05 

ligit3$D+* 0,95 

oma 0,71 

turvaline 0,53 

inimesekeskne 0,45 
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poliitiline 0,29 

v34.<' 0,29 

era 0,26 

 

Joonis 11: Innovatsiooni kuvand nende inimeste seas, kes saavad innovatsioonile 
suurel m554+(),++"+)+#.+&+ 

 

 

 

 

 

 

Inimesed, kes tunnevad, et nad saavad innovatsioonile k!((),++"+)+#.+&+E),%#.)*58'"'()
m554+(E)&+-%*+.)#<<2*+&"#22<#( teisiti kui need, kes arvavad, et nad saavad 
innovatsioonile kaasa aidata suurel m554+(0 

Tabel 9: Innovatsiooni kuvand nende seas, kes saavad innovatsioonile v58'),++"+)
aidata 
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arenev 1,15 

kiire 1,05 

arukas 0,9 

ligit3$D+* 0,65 

poliitiline 0,51 

tehnokraatlik 0,5 

j3%(#<' 0,34 

turvaline 0,32 

!('2('* 0,1 

oma 0,06 

era 0,05 
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Joonis 12: Innovatsiooni kuvand nende teadvuses, kes arvavad, et nad saavad 
innovatsioonile v58'),++"+)+#.+&+ 

 

Need, kes arvavad, et nemad ei saa kuidagi innovatsiooni edenemisele kaasa aidata, 
tajuvad innovatsiooni erinevalt. 

Tabel 10: Innovatsiooni kuvand nende seas, kes ei saa innovatsioonile kaasa aidata 

poliitiline 0,76 

arenev 0,73 

kiire 0,48 

arukas 0,45 
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tehnokraatlik 0,35 

v334+" 0,22 

j3%(#<' 0,22 

riiklik 0,21 

ligit3$Dav 0,21 

turvaline 0,17 

!('2('* 0,12 

 

Joonis 13: Innovatsiooni kuvand nende seas, kes ei saa enda arvates innovatsiooni 
arengule kaasa aidata 

 

 

Need, kes enda arvates ei saa innovatsiooni arengule Eestis kaasa aidata, tajuvad 
innovatsiooni ennek3#,')A2(iitilisena, innovatsioon on ka pigem tehnokraatlik kui 
inimesekeskne, v334+"E)!('2('*)-+)4##,(#,0 

Innovatsiooniaasta peab suurendama inimeste teadlikkust sellest, et ka nemad saavad 
innovatsioonis osaleda ja v58'<.+$+)#<<2*+&"#22<#),%*+<.#")A2(##&#(#"%"')
dimensiooni. 
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Inimesed, kes ei oska ?'(.+E),+")-+),%#.+")<+.)"++*+.)
innovatsiooni arengule kaasa aidata jagavad pigem negatiivset 
kuvandit nendega, kes arvavad, et nad ei saa innovatsiooni 
arengule kaasa aidata kui positiivset kuvandit nendega, kes 
arvavad, et and saavad innovatsiooni arengule kaasa aidata. 

Tabel 11: Innovatsiooni kuvand nende seas, kes ei oska ?'(.+E),+")<+.)"++*+.)
innovatsiooni arengule kaasa aidata. 

arenev 0,64 

poliitiline 0,6 

kiire 0,48 

arukas 0,48 

ligit3$D+* 0,29 

turvaline 0,26 

era -0,19 

tehnokraatlik 0,15 

oma -0,14 

j3%(#<' 0,1 

!('2('* 0 
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Joonis 14:  Innovatsiooni kuvand nende seas, kellel on raske ?'(.+E),+")<+.)"++*+.)
innovatsiooni arengule kaasa aidata 
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Joonis 15: Innovatsiooni kuvand aktiivsete sihtgruppide seas 
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Joonis 16: Innovatsioon ja aktiivsus 

Tabel 12:  

Osalemine ja demograafia 

Osalusprotsent erinevates gruppides   

 
Suurel 
m554+( 

v58'"'()
m554+( !(."')$#&&' raske ?'(.+ 

mees 4 27 32 36 

naine 3 21 36 40 

eestlane 4 27 32 37 

mitte-eestlane 4 16 39 40 

15-19 4 26 19 52 

20-29 6 37 26 31 
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30-44 6 29 28 38 

45-54 1 24 36 39 

55-64 4 14 49 34 

65-74 0 6 45 43 

Tallinn 4 24 33 39 

Suurlinn 6 26 29 39 

Maakonnakeskus 1 26 39 34 

V5#,'(#<< 0 10 39 52 

Alevik 3 26 37 33 

K!(+ 5 26 35 35 

 hii-ruut sig <0,05   

sugu  6,128 0,1   

rahvus 1,29 0   

vanus 8,9 0   

koht 2,75 0   

 

Inimeste arvamus selle suhtes, kas nad saavad innovatsiooni arengule kaas aidata v3#)
mitte, erineb statistiliselt oluliselt rahvuste vahel, eri vanuses inimeste vahel ja s3(&%D)
ka elukohast. Eri soost inimeste puhul ei ole erinevus statistiliselt  nii oluline. 

Siiski arvavad mehed enam kui naised, et nad saavad innovatsioonile kaasa aidata, 
naiste seas on rohkem neid, kes ei oska arvata, kas  nad saavad innovatsioonile kaasa 
aidata v3i ei, samuti neid, kes arvavad, et neil ei ole mingit v3#$+(%"&)#<<2*+&"#22<#(')
kaasa aidata. 

Sama seos on eestlaste ja mitte-eestlaste puhul. Eestlased arvavad enam, et nad 
saavad innovatsioonile kaasa aidata, mitte-eestlaste seas on enam neid, kelle jaoks on 
raske ?'(.+E),+")<+.)"++*+.)#<<2*+&"#22<#('),++")+#.+&+)*3#)$#&&'0 

20-29 aastaste seas on k3#/')'<+$)<'#.E),'")+4*+*+.E)'&)<+.)"++*+.)#<<2*+&"#22<#(')
kaasa aidata, nooremate seas on enam neid, kellel on raske ?'(.+E)+(+&'")==0)'(%++"&+"&)
on k3#/')428,em neid, kes on kindlad, et nad ei saa innovatsiooni arengule kaasa 
aidata. 

Maakonnakeskustes, alevikes ja k!(+.'")2<),3#/')'<+$)<'#.E),'")+4*+*+.E)'&)<+.)'#)
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saa innovatsiooni arengule kaasa aidata. V5#,'(#<<+.'")2<)!(')
pooltele inimestele raske vastata, kas nad saavad innovatsiooni 
arengule kaas aidata v3#)$#&&'0 

!  

 

Joonis 17-19: Innovatsiooni kuvand erineva aktiivsusega gruppides 

5.3.2 Kas riik peaks tegema kulutusi innovatsioonile 
Eestis on levinud arusaam, et riik peaks inimese eest hoolitsema, tegema k3#,E)'&)'(%)
oleks hea. Avalikus arvamuses ei ole levinud retoorika 38%,'"'"&)4##/#"&0 

Tabel 13: Riik peaks tegema kulutusi innovatsiooni arenguks 
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I3. Kas riik peaks tegema kulutusi innovatsiooni arendamiseks? 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Jah, ilma rahata ei saa 
midagi 

485 48,1 48,1 48,1 

 V!41-17(/!!;&7 232 23,0 23,0 71,1 
Ei, me pole nii rikkad 108 10,7 10,7 81,8 
RASKE =8>?@ 183 18,2 18,2 100,0 
Total 1008 100,0 100,0  

 

 
Joonis 20: Riik peaks tegema kulutusi innovatsiooni arenguks 
K3#/')"%%4'$)A42&"'<&)*+"&+-+&'"&E)A'+)A22('.)2<)*''<.%<%.E)'&)4##,)A'+,")&'/'$+)
kulutusi innovatsiooni arendamiseks. See kinnitab veelkord tulemust, et need 
inimesed, kellel pole v5/+)"'(/'&)+4%"++$#"&)#<<2*+&"#22<#"&E)A'+*+.)"'.+)4#iklikuks 
poliitiliseks ja tehnokraatlikuks, kuid ligit3$D+*+,"0 
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Tabel 14: Kas riik peaks tegema kulutusi innovatsiooni arengule 
 
Kas riik peaks tegema kulutusi innovatsiooni arengule % 

     

 jah 
v58'"'()
m554+( ei 

raske 
?'(.+ 

mees 51 22 10 16 

naine 45 23 12 20 

eestlane 49 26 9 16 

mitte-eestlane 46 15 14 25 

15-19 45 30 6 19 

20-29 59 22 6 13 

30-44 55 19 10 16 

45-54 41 27 11 20 

55-56 43 23 15 19 

65-74 35 19 18 28 

Tallinn 47 21 11 18 

Suur linn 57 14 10 18 

MK keskus 56 26 4 14 

V5#,'(#<< 38 21 13 28 

Alevik 30 36 10 23 

K!(+ 50 26 14 10 

Eesti mehed on k3#/')'<+$)*''<.%<%.E)'&)4##,)A'+,")&'/'$+),%(%&%"#)#<<2*+&"#22<#)
arenguks. 
 Naiste ja mitte-eestlaste seas on enam neid, kes ei oska arvata, kas riik peaks tegema 
rohkem kulutusi. Ka k3#/')<22remad vastajad ning k3#/')*+<'$+.)*+"&+-+.)'#)2",+)
arvata, kas riik peaks tegema  kulutusi innovatsiooni arenguks. Need on sihtr!8$+.E)
kellele tuleks p38-'<.+.+)&'8&%.),%(%&%"&')
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otstarbekust. V5#,'(#<<+.'")'#)2(')#<<2*+&"#22<#),%*+<.)'4#&#)
selgelt v5(-+),%junenud ehk innovatsioonil puudub t58'<.%")
paljude inimeste jaoks, seep54+"&)2<),+)"%8&'(#"'(&)A+(-%)<'#.)
inimesi, kes ei oska arvata, kas linn peaks tegema kulutusi. 
Innovatsiooni positiivne kuvand ja suurem aktiivsus innovatsioonis osalemisel 
suuremates linnades (va Tallinn), maakonnakeskustes ja k!(+.'")"'2"&%D)<'#")A+#/%")
ka enamlevinud arusaamaga, et riik peaks innovatsiooni arenguks enam raha 
kulutama. 

Kokkuv5,1 

Rohkem kui neljandikul elanikkonnast puudub igasugune t3(/'<.%"&)$3#"&'(')
"#<<2*+&"#22<#0)78% elanikkonnast t3(/'<.+D)#<<2*+&"#22<#)*34.('$#"#)"+4<+"'(&0 

Innovatsiooni t3(/'<.+&+,"'),%#)A2(##&#,%&')+8*+&('*+&)&'8<2,4++&(#,,%)$5</%+"-+E)
millest v3#,"),+"%)2((+),3#/#(')K'"&#)#<#$'"&'('E)$#(('/+)'<.+()A%%.%D)*3#$+(%")
tegutseda ja mille eest riik peaks tegema kulutusi. 

Selline kuvand on m3#"&'&+*)$'#')!(.#"&')*554&%"8#<<+</%&')-+)4##,(#,')#<"&#&%&"#22<#.')
usaldamise kontekstis. Leviv hedonistlik v554&%""!"&''$)-+)24#'<&''4#&%")
tarbijalikkusele m3-%&+D),+)#<<2*+&"#22<#)&58'<.%"')&','&0)C<<2*+&"#22<)2n kasulik ja 
palun tehku riik siis innovatsiooni. Kuna innovatsioon on kasulik, siis tajutakse seda 
ka ligit3$D+*+<+0)U+8+,")&+4D#.+)#<<2*+&"#22<#)*#(-%0) 

Innovatsioon seostub tehnokraatiaga. Selline kuvand ilmselt raskendab ka enamiku 
vastajate puhul osalemise innovatsiooniprotsessis. 

Kommunikatsioonistrateegia peab innovatsiooni inimlikust k!(-'"&)(+8&#)$3&'"&+$+E)
andma innovatsioonile inimliku t58'<.%"'0)F+$%&#)(58'.%"'0)C<<2*+&"#22<)&2#$%D)"##<)
ja praegu, innovatsiooniprotsessis saavad osaleda nii noored kui vanad, nii mehed kui 
naised, nii eestlased kui mitte-eestlased.  

Kuigi v3#,")+4*+&+E)'&)#<<2*+&"#22<#)&+-%&+,"')*5/+)'4#<'*+(&)'4#<'*+&'")&3(/'<.+*+&'")
kogukondades, n5#&+D),(+"&'4+<+(!!")"##",#E)'&)K'"&#")*3#D)#<<2*+&"#22<#)&58'<.%"*5(-+)
kaudu eristada vaid kaht t3(/'<.+*+&),(+"&4#&0)K"#$'<'E),%8%),%%(%D)9@V)
elanikkonnast, et teadvusta innovatsiooni ega anna talle ka t58'<.%"&E)#<<2*+&"#22<#)
kuvand on v5(-+),%-%<'$+&+0)J#<"+<+)#"'(22$%"&+D)#<<2*+&"#22<#)"'$+<&#(#"&)*5(-+)
m33.')"A2(##&#(#<'#)-+)"*334+s#0 

Teine t3(/'<.+*),2/%,2<.)G>9V)'(+<#,,2<<+"&I)-+/+D)*34.('$#"#)!8&(+"'(&)
innovatsiooni t58'<.%"&),%#)+4'<'*E)A2(##&#(#<'E)(#/#&3$D+*)-+)&'8<2,4++&(#,0))K8,)"##")
poliitikute ahvatlev tehnokraatlik m5</%+"#0) 

Innovatsiooni  avaliku kuvandi anal!!")&2'&+D)arvamusliidrite uuringut, et 
innovatsiooni tajutakse poliitilise eliidi kesksena ja tehnokraatlikuna.  

Kogukond, kel puudub innovatsiooni t58'<.%"E)'#)+*+(.+),+)+4*+$%"&E),+")4##,)A'+,")
innovatsiooni toetama ega oska ?'(.+E),+")<'$+.)"++,"#.)#<<2*+&"#22<#" kuidagi 
osaleda. Selle kogukonna sotsiodemograafiline anal!!")<5#&+DE)'&)#<<2*+&"#22<#)
t58'<.%"')&',')'#)"3(&%)"22"&E)<##)$'8#),%#)<+#"#)2<)"'(('"),(+"&4#")*+"&+*+(&)
elanikkonna soolisele jaotusele. Oluline on rahvus. Nii on  grupis, kes ei omista 
innovatsioonile sisu eha t58'<.%"&)'<+$)$#&&'-eestlasi. Oluline on ka vanus. 
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Mittet3(/'<.+*+""')/4%AA#),%%(%D)'<+$):=-54 ja 65 ja vanemaid 
inimesi. Ka elukohast s3(&%D)#<<2*+&"#22<#)&3(/'<.+$#<'0)M##)
kuulub innovatsioonile vaid poliitilist t58'<.%"&)2$#"&+*+""')
klastrisse protsentuaalselt enam inimesi Tallinnast, v5#,'(#<<+"&)
ja alevikust. 

Innovatsiooni kuvandi selgus ja mitmedimensioonilisus seostub pigem eestlastega, 
pigem 20-44 aastaste inimestega ja pigem suuremates linnades (va Tallinn), 
maakonnakeskuses ja k!(+")'(+$#"'/+0)F'(('")/4%A#")2<)#<<2*+&"#22<#),%*+<.)*5(-+)
kujunenud, kuid erineb oluliselt soovitust ja innovatsiooni levikule kaasaitavast 
imagost. 

Innovatsiooniaasta kommunikatsioonistrateegia peab keskenduma innovatsiooni 
kuvandi l58'.%"').#$'<"#22<#)tugevdamisele, innovatsiooni presenteerimisele 
inimliku ja l58'.+"'<+)<#</)-%(/%"&+$+)'(+<#,,2<<+)2"+(%"+,&##*"%"&0 

 

 


