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Terminid 
 
Selle strateegia kontekstis käsitatakse iduettevõtlusega seotud termineid järgmiselt. 
 
Exit – tegevuste strateegiline kavandamine. Tavaliselt viitab exit investori lahkumisele investeeringust, 
milleks ta üritab leida kõige kasulikuma viisi. 
 
Iduettevõte (ingl startup) – tegevust alustav, Eestis registreeritud äriühingule kuuluv kuni 10-aastane (k.a)1 
majandusüksus, mille eesmärk on töötada välja ja rakendada ellu suure üleilmse kasvupotentsiaaliga 
innovaatiline (ja/või tehnoloogilist komponenti sisaldav) ning korratav ärimudel, mis aitab suurel määral 
kaasa Eesti ettevõtluskeskkonna arengule.2 
 
Iduettevõtete sektor e idusektor – majandusharu, mis koosneb Eestis asutatud, registreeritud ja/või 
majandustegevust omavatest iduettevõtetest. 
 
Iduettevõtluse ökosüsteem – kõiki iduettevõtlusega seotud osalisi hõlmav arengukeskkond, mille 
koostoimes mõjutatakse iduettevõtete ja -ettevõtluse tulemuslikkust Eestis.3 
 
Iduettevõtlik mõtteviis – põhineb tegevustsüklil „Ehita, mõõda, õpi“ ning ajendab ideid kiiresti ellu viima 
ja tulemustest õppima. Toetatud on loomingulisus, paindlikkus ja ettevõtlikkus. 
 
Kasvufirma (ingl scaleup) – iduettevõte, mis on kaasanud vähemalt 1 miljoni eurot investeeringuid ja kus 
on vähemalt 10 töötajat ja mille töötajate arv ja/või käive kasvab vähemalt 20% aastas kolme aasta vältel.4 
 
MATIK-valdkond – loodusteadused, tehnoloogia, inseneriteadused, disain ja matemaatika (ingl Science, 
Technology, Engineering, Art, Mathematics, STEAM). 
 
Moonshot-mõtteviis – mõtte- ja tegutsemisviis, mille eesmärk on lahendada laiahaardeline, kogu 
ühiskonda hõlmav probleem või ülesanne ning saavutada selles läbimurre, kasutades radikaalset või uudset 
lähenemisviisi, tehnoloogiat, protsessi või teadussaavutust. 
 
Äriingel – jõukas ärikogemusega eraisik, kes investeerib peamiselt kindla valdkonna ettevõtete seemne- ja 
varajasse faasi. 
 
Ükssarvik (ingl unicorn) – kiiresti kasvav iduettevõte, mille turuväärtus on üle 1 miljardi dollari.  
                                                   
1 Rahvusvaheliselt mõistetakse iduettevõttena kuni 10-aastast ettevõtet alates selle asutamisest. Eestis ei määratleta 
iduettevõtet välismaalaste seaduse alusel vanuse järgi. Siinses strateegias laiendatakse seda ajavahemikku nii, et see 
hõlmab ka 10-aastast ettevõtet. 
2 Eestis kehtiva välismaalaste seaduse alusel. 
3 Vt ka joonis 1. 
4 Praktikas puudub kasvufirma ühene määratlus. Siin lähtutakse Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 
ning Tech Europe’i määratlusest. 
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Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi praegune olukord 
 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium seadis ettevõtlusministri käskkirjaga nr 15-0206 „Toetuse 
andmise tingimused iduettevõtluse hoogustamiseks ehk Startup Estonia“ eesmärgiks luua aastail 2015–
2020 iduettevõtluse ökosüsteemi kujundamise alused.  
 
Meetme tulemusena ning tänu bürokraatiavabale ja iduettevõtlust soosivale ärikeskkonnale5 hakkab 
nüüdseks Eestis välja kujunema rahvusvaheliselt silmapaistev iduettevõtluse ning sellepõhise innovatsiooni 
ökosüsteem, mille peamised saavutused on järgmised. 
 

● Startup Estonia andmebaasi alusel on Eestis registreeritud 900 iduettevõtet, kes edendavad järjest 
rohkem Eesti majandust, andes tööd ligikaudu 6000 inimesele ja makstes üle 75 miljoni euro 
tööjõumakse aastas.6 

● Eesti iduettevõtetesse tehtavate välisinvesteeringute maht kasvab ja on 2019. aasta seisuga 
266,4 miljonit eurot.7 

● Eesti iduettevõtluse ökosüsteemist on kasvanud viimase 15 aasta jooksul välja neli nn ükssarviku 
kategooriasse kuuluvat üleilmset ettevõtet (Skype, Playtech, TransferWise ja Bolt) ning ükssarviku 
staatuses ettevõtete arvult inimese kohta on Eesti maailmas esikohal. 

● Rahvusvaheliselt kõrgelt hinnatud talendid, sh e-residendid, näevad Eestit atraktiivse töökesk-
konnana (2019. a seisuga on välismaalaste osakaal Eesti idusektoris 22%).8 Startup-viisa abil on 
saanud õiguse Eestis tegutseda üle 2100 iduettevõtte asutaja ja/või töötaja. 

● Iduettevõtete sektor on Eestis üks kiiremini kasvavaid majandusvaldkondi: töötajate arvu keskmine 
aastakasv on ligikaudu 35%.9 

● Eesti iduettevõtete sektor on saavutanud üleilmse tuntuse10 ja on oluline osa Eesti digiriigi rahvus-
vahelisest mainekujundusest.  

● Eesti iduettevõtlust toetav ökosüsteem on kujunemisjärgus, koosnedes umbes 100 organisatsioo-
nist, kes pakuvad tooteid ja teenuseid erinevates arengufaasides iduettevõtetele alustades laste ja 
noorte ettevõtlus- ja innovatsiooniharidusest ning lõpetades kasvufirmadele teenuste pakkujatega. 

 
 
 
 

                                                   
5 Aruannete „OECD Tax Competitiveness Index“ (2018) ja „INDEX VENTURE Startup Friendliness“ (2018) alusel. 
6 Startup Estonia 2019. a lõpu statistika, vt lisa 2. 
7 Iduettevõtjate koostatud investeerimisstatistika „Funding, Failures & Exits of Estonian Tech Startups 2006-2019 
#EstonianMafia“, https://docs.google.com/spreadsheets/d/1csgtaNSl949AumfOBhwhD_S-o7wc1UIhKZdWUS4Vy-
Q/edit#gid=5. 
8 Startup Estonia statistika, vt lisa 3. 
9 Startup Estonia statistika, vt lisa 4. 
10 Ökosüsteemi olulisimaid ärikonverentse Latitude59 ja Startup Day külastas 2019. a u 7000 delegaati 65 riigist. 
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Joonis 1. Eesti iduettevõtluse ökosüsteem iduettevõtte arengufaaside kaupa. Allikas: Startup Estonia 
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Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi kitsaskohad 
 
Paranevatest majandusnäitajatest hoolimata seisab Eesti iduettevõtluse ökosüsteem suurte katsumuste ees 
ning konkurents iduettevõtluskeskuste vahel nii Euroopas kui ka laiemalt rahvusvaheliselt tiheneb.11 Öko-
süsteemi üldine areng hõlmab tugiteenuste ja koostööpartnerite kättesaadavust, kuid ka avalikkuse 
teadlikumat suhtumist iduettevõtlusse ja iduettevõtluseks sobivat õigusraamistikku. Iduettevõtluse 
ökosüsteem koosneb omavahel seotud ja üksteisele mõju avaldavatest osalistest.12  
 
Eestis on iduettevõtluse ökosüsteem arenenud alt üles liikumisena. Areng on tuginenud iduettevõtete kogu-
kondlikkusele ja kogukonna praktiliste vajaduste lahendamisele, mitte järjepidevale ja valdkonnaülesele 
koordineeritud ettevõtlus- ning teadus- ja arenduspoliitikale. See on toonud kaasa järgmised kitsaskohad. 
 

1. Iduettevõtlust ei ole seni käsitletud riiklikul tasemel süsteemselt, valdkonnaüleselt ega avaliku 
sektori osaliste üleselt koordineeritud arenguvaldkonnana.13 

2. Iduettevõtlusega seotud kogukond on olnud passiivne valdkonnaga seotud pikaajaliste ning avaliku 
sektori poolt ellu viidud strateegiate, meetmete ja tulevikuplaanide loomises ja juurutamises, olles 
samas tugevalt mõjutatud avaliku sektori jõustatud õigusnõuetest ja toetustest valdkonnale. 

3. Kvalifitseeritud tööjõu ja talentide pakkumine on võrreldes sektori nõudlusega vähene. 
4. Välisinvesteeringuid kaasata on õiguslikult keerukas, Eesti-siseseid investeeringuid tehakse 

(eelkõige äriinglite14 tasemel) vähe ning need jaotuvad ökosüsteemi osaliste vahel ebaühtlaselt, 
samuti napib pikaajalise kogemuse ja suure investeerimisportfelliga investoreid. 

5. Edukad iduettevõtted siirduvad atraktiivsemate välisinvesteeringute, majandus-, tööjõu- ja talendi- 
või ärikeskkonna väljaarendamata tingimuste tõttu Eestist välja. Puudu on atraktiivsed ja piisava 
ligipääsuga äriarendus- ja ümberasumisteenused, mis soodustaksid seda, et Eestis looksid 
iduettevõtteid välisasutajad ning tipptasemel kutse- ja/või muude oskustega välistalendid. 

6. Iduettevõtete sektor ei ole piisavalt mitmekesine (sh soo, vanuse, asukoha, rahvusvahelisuse ja 
haridustaseme alusel). See takistab suure mõjuga innovatsiooni loomist, rakendamist ja kapitali-
seerimist. 

7. Teadmussiiret ja innovatsiooni omandavaid ja rakendavaid suurettevõtteid on vähe ning olemas-
olevates suurettevõtetes rakendatakse innovatsiooni ebapiisavalt (ingl exit). 

                                                   
11 Euroopa tähtsaimas iduettevõtete sektorit kajastavas aruandes „State of European Tech“ (Atomico 2019) on toodud 
esile, et kuigi Euroopa iduettevõtluse üleilmne mõju suureneb, ilmestab Euroopat killustumus: keskused konkuree-
rivad üksteisega. Seniste tõmbekeskuste Pariisi, Londoni, Berliini ja Barcelona kõrval tõuseb aktiivselt esile Ida- ja 
Kesk-Euroopa eelkõige tänu rekordilistele investeeringutele 2019. a, kuid ka tänu julgele mitmekesisus- ja 
talendipoliitikale. Allikas: „State of European Tech 2019“, https://2019.stateofeuropeantech.com. 
12 Ökosüsteemi täiemahulise ülevaate on esitanud Startup Commons, https://www.startupcommons.org/what-is-
startup-ecosystem.html. 
13 Praegu reguleeritud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlusministri käskkirjaga nr 15-0206 
„Toetuse andmise tingimused iduettevõtluse hoogustamiseks ehk Startup Estonia“, loomemajanduse tugistruktuuride 
toetamine (kiirendid kuni 2019. a lõpuni) jm. 
14 Vt ka https://riskiviki.wordpress.com/turuosalised/ariingel-business-angel/. 
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8. Puudub iduettevõtete sektorit ja innovatsiooni ning sektori mainet kajastav ja kujundav, sektori 
kasvule vastav meedia ja kvaliteetajakirjandus, samuti puuduvad idusektorile keskenduvad õppe-, 
koolitus-, haridus- ja praktikaprogrammid meedia- ja kommunikatsioonivaldkonna haridus-
asutustes. 

9. Iduettevõtlus- ja innovatsioonipõhised ettevõtted on koondunud Tallinna ning Harju- ja Tartumaale 
(95%), samal ajal kui piirkondlik teadlikkus iduettevõtlusest ja sellealane võimekus on hoolimata 
huvist valdkonna võimaluste vastu vähene. 

10. MATIK-haridusel (st loodusteadused, tehnoloogia, inseneriteadused, disain ja matemaatika) on 
õppeprogrammides väike osakaal, võttes arvesse kasvavat nõudlust selliste oskustega tuleviku-
talentide järele nii iduettevõtete asutajate kui ka töötajatena. 

11. Iduettevõtluse valdkonna turupõhise juhtimise jaoks vajalike andmete kogumise, analüüsi ja 
rakendamise15 aktiivsus ja kogemus on vähene. 

12. Iduettevõtlus- ja innovatsioonipõhise mõtte- ja tegevusviisi mõju (ingl spillover) teistele majandus-
harudele (sh avalikule sektorile, haridus- ja teadussektorile, loomemajandusele) on väike. 

13. Ülikoole ja teadusasutusi kui strukturaalset võimalust ja ressurssi kasutatakse ja rakendatakse 
(sh talendiarendus ja sellele suunatud haridusprogrammid, teadus- ja arendustegevus (TA), üldine 
ettevõtlikkus- ja innovatsioonimõtteviisi levitamine) idusektoris vähe. 

14. Iduettevõtluse ökosüsteemis tegutsevad organisatsioonid sõltuvad liiga palju perioodilisusest ning 
tõukefondide rahastusest, nende protsesside töökorraldus ja rahastus on projektipõhine. 

 
 
 

                                                   
15 Näiteks 1) iduettevõtete osakaal kogu majanduses, 2) iduettevõtete ja nn suurte tehnoloogiafirmade (Eesti Asutajate 
Selts, varem Startup Leaders Club, ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit) andmete võrreldavus, 
3) töökohtade statistika muu majanduse kohta, näiteks uute töökohtade teke sektori sees või sinna tulek teistest 
sektoritest, 4) eri allikatest (sh Eesti ülikoolidest, startup-viisaga välismaalt tulijad, siserotatsioon) tööjõu tekke ja 
liikumise koondpilt. 
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Joonis 2. Iduettevõtluse terviklik ökosüsteem rahvusvahelise Startup Commonsi määratluse alusel. Allikas: Startup Estonia 
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Rahvusvahelised suundumused iduettevõtluse ökosüsteemide 
arengus 
 
Iduettevõtluse arendamine on majanduslik ja ühiskondlik suundumus nii üleilmsel, piirkondlikul kui ka 
riigi tasemel, võttes arvesse, et valdkonda seiravad laiahaardeliselt nii poliitikakujundajad kui ka 
ettevõtlussektor.16 Iduettevõtluse tõmbekeskus ei ole enam koondunud Ameerika Ühendriikidesse ega 
mõnda üksikusse piirkondlikku keskusesse maailmas. Ränioru (Silicon Valley) mudeli järgimine on 
aegunud, sellel ei ole enam rakenduslikku mõju ja tõhusust kohalikes ökosüsteemides, mis peavad leidma 
ainulaadse positsioneeringu kohalike ja üleilmsete osaliste hulgas.  
 
Üha rohkem tekib selgelt spetsialiseerunud piirkondlikke, kuid samal ajal üle maailma konkureerivaid ja 
võrgustunud ökosüsteeme (nt Portugalis, Itaalias, Prantsusmaal, Rootsis, Saksamaal, Dubais) ainulaadsete 
väärtuspakkumistega, mis on kujundatud kohalike eripärade alusel.  
 
Kesksed arendusvaldkonnad on  

• iduettevõtete mõju innovatsioonile ja majanduskeskkonnale, 
• investeeringute ja kapitali juurdepääs ja olemasolu,  
• kvaliteetse tööjõu ning rahvusvahelise, mitmekultuurilise ja laiapõhjaliste oskustega talendi 

kaasamine, 
• iduettevõtluse ja innovatsiooni pikaajaline soodne mõju ühiskonnale, sealhulgas haridusele, TA-le 

ning selle rakendamisele, mitmekesisusele, samuti keskkonna- ja tulevikutehnoloogia mõju 
elukeskkonnale ja kvaliteedile. 

Iduettevõtluse mõjuga seotud prioriteete käsitletakse ka raamdokumendis „Eesti 2035“.17 
 
Siinse strateegia koostamiseks uuriti rahvusvaheliste iduettevõtluse ökosüsteemide ekspertide kogemusi18 
valdkonna arendamisel ja juhtimisel. Selle alusel tehti järgmised järeldused. 
 

1. Iduettevõtluse konkurentsivõimelise ökosüsteemi alustala on pikajaline tulevikuvaade (arvestades, 
et strateegiliste tegevuste mõju avaldub 10–15 aasta jooksul alates tegevuse või meetme ja 
muudatuste algusest) ning usaldus ja avatud dialoog ökosüsteemi kujundavate organisatsioonide ja 
osaliste vahel. 

                                                   
16 Allikate „State of European Tech“, Atomico ja „EU Startup Monitor“ alusel. 
17 „Eesti 2035“ strateegia, Riigikantselei, https://www.riigikantselei.ee/et/Eesti2035. 
18 Augustis 2019 toimus Itaalias H-Farmi innovatsioonikeskuses rahvusvaheliste iduettevõtluse juhtide ja innovatsioo-
nispetsialistide konverents Kinnernet Venice, kus Startup Estonia uuris iduettevõtluse juhtide seisukohti ja prioriteet-
seid arendusvaldkondi. Eksperdiarvamusi jagasid Marie Wall (Ettevõtlus- ja Innovatsiooniministeerium, Rootsi), 
Guido Van Nispen (Raad voor Cultuur, Holland), Vera Futorjanski (500 Startups, Dubai), Anthony Saccon (H-Farm, 
Itaalia), Arie Horie (Women’s Startup Lab, USA) ja Amit Shafir (investor, Iisrael). Septembris 2019 osales Startup 
Estonia USA-s Chicagos iduettevõtluse ökosüsteemide foorumil, kus vahetasid kogemusi riiklikult ja erasektori 
juhitud ökosüsteemide eestvedajad, sh Intel, H-Farm, Kellogg / Twin Innovation Network ja 1871 kiirendi (Chicago). 
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2. Iduettevõtluse ökosüsteemid arenevad iseseisvalt ning ühiselt rakendatav metodoloogia või mudel 
puudub (st areng toimub kohaliku ökosüsteemi vajaduste, ressursside, poliitikaloome ja 
rakendamise järgi). 

3. Iduettevõtjate vajadus avaliku sektori aktiivse rolli järele ökosüsteemide kujundamisel varieerub 
tugevalt alates mittesekkumisest (Ameerika Ühendriikides, Itaalias jm Lõuna-Euroopas), kasvavate 
iduettevõtete aktiivsest toetamisest ja turundusest (Prantsusmaal, platvorm La French Tech) kuni 
aktiivse innovatsioonivõrgustiku ja investeerimiskeskkonna loomiseni (Dubais, Uus-Meremaal) 
ning sotsiaalse mõõtme väljaselgitamise ja juhtimiseni (Rootsis). 

4. Ökosüsteemid spetsialiseeruvad (st keskenduvad prioriteetsetele valdkondadele, nt finantstehno-
loogiale, küberturvalisusele), tuginedes strateegilise talendi, tehnoloogia ja muude ressursside 
olemasolule ning keskkonna eripärale, lähtudes ökosüsteemi huvidest ja vajadustest ning selgelt 
struktureeritud ja elluviidud kogemuste, oskuste ja edulugude vahendamisest kogukonna kõikide 
tasemete vahel; avaliku sektori roll ökosüsteemi kujundamises ei pea olema mitte juhtiv, vaid 
toetav, kaasav ja kogukonna huve arvesse võttev. 

5. Iduettevõtete arendusperioodil loodud innovatsioon ja intellektuaalomand liigub suurel määral 
(Euroopa) kohalikest ökosüsteemidest välja teistesse, paremini kapitaliseeritud keskustesse, samuti 
põhjustavad seda piirangud iduettevõtete müügitulude taasinvesteerimisele või muul moel rakenda-
misele kohalikus majanduskeskkonnas või kogukonnas (nt maksusüsteemi või muude õiguslike 
piirangute tõttu) (nn exit-protsess). 

6. Suurettevõtetel on iduettevõtluse ökosüsteemide tasakaalustamisel korporatiivinvesteeringute 
kaudu (eelkõige Ameerika Ühendriikides ja Aasias) keskne koht. Nad on Euroopas (esmajoones 
väikeriikides) iduettevõtete innovatsiooni rakendamisel ja omandamisel väheaktiivsed või 
puuduliku kogemusega. 

7. Mitmekultuurilised ja suurte kogemustega tippspetsialistid on ulatusliku mõjuga innovatsioonis ja 
tootearenduses olulised. Talendid liiguvad vähe ja piiratult Euroopa sees ning Euroopa talendid 
suunduvad neist ökosüsteemidest rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisematesse tehnoloogia- ja 
suurettevõtetesse (sh GAFAM-ettevõtted19) ning piirkondadesse (sh Räniorg, Kagu-Aasia ning 
Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika (MENA) piirkond). 

8. Euroopa-ülene turg ja valdkonnasisene koostöö on killustunud ning lukustunud omaette tegutse-
vatesse või piirkondlikesse ökosüsteemidesse (piiratud juurdepääs Euroopa ühisturule, õigusnõuete 
erinevused, investeeringute lokaalsus, ökosüsteemide ja riiklike eesmärkide erinevused). 

9. Iduettevõtluse sektori seire (sh iduettevõtetega seotud mittemajanduslike ja/või kaudsete mõjude 
hindamise) jaoks puuduvad Euroopa-ülesed ühised metodoloogia ja näitajad.20 See raskendab öko-
süsteemide võrdlemist. 

10. Euroopa-ülesed teadus- ja arenguprogrammid (nt EIC, JEDI programm21) vajavad turunõudluse ja 
konkurentsi alusel nüüdisajastamist, et iduettevõtlusel põhinevat innovatsiooni saaks rakendada 
laiemalt ja kiiremini. 

11. Rakendus- ja kõrgharidussüsteem ei vasta eelkõige tulevikutehnoloogia strateegilistes vald-
kondades (nt reaalained, masinõpe ja tehisintellekt (MATIK-valdkonnad)) turu nõuetele. 

                                                   
19 GAFAM-ettevõtted on tehnoloogiahiiud Google, Apple, Facebook, Amazon ja Microsoft.  
20 Iduettevõtete loodud laiema innovatsiooni mõju ja kaudsed kulud, sh tervishoiukulud. 
21 https://jedi.group. 
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Iduettevõtluse ökosüsteemide näiteid Startup Estonia tellitud kvalitatiivse 
uuringu alusel 
 

Ökosüsteemi 
tüüp 

Asukoht Riigi ja/või avaliku 
sektori roll 

Ökosüsteemi kirjeldus Ettevõtted ja 
organisatsioonid 

Vabaturu mudel Ameerika 
Ühendriigid, 
Lõuna-
Euroopa  

Regulatiivne (peamiselt 
turgude valdkonnas), ei 
sekku ökosüsteemi 
arengusse 

Ökosüsteem areneb 
iseeneslikult, lähtudes turu 
vabast konkurentsist. 
Arengu tagavad suur (riski-
)kapitali ja talendiressurss, 
vähemalt kahe rahvus-
vahelise tippülikooli ja 
innovatsiooni rakendamine 
ja/või ost suurte 
korporatsioonide poolt 
(ingl exit) 

Silicon Valley, 
H-Farm (Itaalia) 

Vabaturu mudel 
valdkondliku 
spetsialiseeru-
misega 

Iisrael Majanduskeskkonda 
reguleeriv, ei sekku öko-
süsteemi arengusse, v.a 
selles, et defineerib ja 
toetab üht-kaht riiklikult 
strateegilist arengu-
suunda ja/või valdkonda 
(nt küberjulgeolek, 
täppisteadused / deep 
tech) 

Ökosüsteem areneb 
iseeneslikult, lähtudes turu 
vabast konkurentsist 

Iisraeli 
spetsialiseerumine 
küberkaitsele 

Vabaturu mudel 
avaliku sektori 
innovatsiooniga 

Ameerika 
Ühendriikide 
idarannik 
(Chicago, 
Houston) 

Majanduskeskkonda 
reguleeriv, ei sekku 
ökosüsteemi arengusse, 
v.a avalik sektor. Riik 
ja/või avalik sektor 
arendab ökosüsteemi 
spetsiifilise taristu, 
soodustava õiguskesk-
konna ja korporatiiv-
poliitika abil ettevõtlus-
potentsiaali 
suurendamiseks 

Ökosüsteem areneb 
iseeneslikult, lähtudes turu 
vabast konkurentsist. 
Tavamudel on munitsipaal-
tasemelt ökosüsteemi 
käsutusse antud 
suuremahuline taristu 
koostöös korporatiivsektori 
investeeringutega 

1871 kiirendi 
(Chicago) 

Kasvufirmade 
kiirendamise 
mudel 

Prantsusmaa Riik edendab ökosüstee-
mi arengut aktiivselt, 
toetades riigi tipptasemel 
(idu)ettevõtteid ja 
kasvufirmasid nende 
loodud innovatsiooni 
üleilmses ekspordis  

Ökosüsteem areneb 
aktiivses koostöös riigi- ja 
avaliku sektoriga. 
Varajasema faasi 
ettevõtluse ökosüsteem 
areneb iseseisvalt ja/või 
erasektori investeeringute 
toel 

La French Tech 
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Ökosüsteemi 
tüüp 

Asukoht Riigi ja/või avaliku 
sektori roll 

Ökosüsteemi kirjeldus Ettevõtted ja 
organisatsioonid 

Talendimeelitaja 
mudel 

Uus-Meremaa, 
Dubai 

Riik edendab öko-
süsteemi arengut 
aktiivselt talentide ja 
tippspetsialistide hõiva-
mist soodustavate õigus-
nõuete ja meetmete toel 

Ökosüsteem areneb 
aktiivses koostöös riigi- 
ja/või avaliku sektoriga 
tippspetsialistidele ja 
talentidele mõeldud julgete 
migratsiooni-, ettevõtlus- 
ja uuringuprogrammide 
toel 

Startup Dubai, 
Edmund Hillary 
Fellowship 

Sotsiaalse mõju 
tasakaalustaja 
mudel 

Rootsi Riik hindab peale 
majanduslike tulude ja 
kulude ka iduettevõtluse 
laiemat ühiskondlikku 
mõju 

Ökosüsteem areneb riigi ja 
iduettevõtjate dialoogis (sh 
innovatsiooni- ja iduette-
võtluspõhine mõtteviis, 
tervishoiu- ja sotsiaalne 
mõõde, elukvaliteet) 
eesmärgiga, et iduette-
võtete tegevusest ja/või 
müügist tekkiv kasu suuna-
taks ühiskonna kasutusse 
laiemal määral tagasi 

Rootsi Ettevõtlus- 
ja Innovatsiooni-
ministeerium 

 
Allikas: Startup Estonia tellitud kvalitatiivne uuring ajavahemikul juuni–september 2019 
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Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi tulevikueesmärgid 
 
Eesti iduettevõtete sektor on viimase viie aasta jooksul olnud üks kiiremini kasvavatest majandusharudest, 
mille käive oli 2019. aastal 395,4 miljonit eurot ja riskikapitali investeeringute maht sektorisse 
266,4 miljonit eurot.22 Iduettevõtted pakkusid Eestis tööd ligikaudu 6000 inimesele ja maksid 68% 
kõrgemat keskmist palka kui Eesti võrreldav keskmine palk samal ajavahemikul.23 Lisaks juhib mitu Eesti 
ükssarvikust iduettevõtet (Bolt ja TransferWise) Euroopa kõige kiiremini kasvavate ettevõtete edetabeleid. 
Sestap on idusektor ning seda toetav ja arendav ökosüsteem Eesti majandusliku ja innovatsioonipõhise 
eduloo kriitiline komponent nii kohalikul, Euroopa kui ka üleilmsel tasandil.24 
 
Iduettevõtted laiendavad innovatsiooni piirkonnas25, soodustavad nutikat spetsialiseerumist ning innusta-
vad looma uutes, suure lisandväärtustega valdkondades töökohti ja atraktiivseid karjäärivõimalusi, luues 
neid ka ise. Paljud idusektori ettevõtjad on ühiskonnaliidrid ja tulevikutalentide eeskujud ning iduettevõtte 
asutamine või selle töötajaks saamine on praegustele tulevikutalentidele atraktiivne karjäärivõimalus.26  
 
Seepärast on Eesti iduettevõtluse ökosüsteemil kaks peamist tulevikueesmärki aastaiks 2021–2027.  
 
1. Iduettevõtlik mõtteviis ning seda toetav ja arendav ökosüsteem võimaldab elukestvat eneseteostust ning 
ettevõtlusvõimalusi igale Eesti elanikule hoolimata tema vanusest, soost, rahvusest, asukohast ja 
kogemusest. 
 
2. Lähtudes idusektori kasvust ja majandustulemustest (sh investeeringud, tööhõive, maksud ja 
talendirohkus), Eesti iduettevõtete rollist Eesti kui innovatsiooniliidri kuvandi kujundamisel nii Eestis kui 
ka rahvusvaheliselt, tugevalt toetavast mõjust TA-le ning haridussektorile, samuti regionaalpoliitikale, on 
Eesti idu- ja tehnoloogiasektori eesmärk anda 2025. aastaks kuni 15% Eesti SKP-st. 
 
Siinse strateegiaga pakutakse nende eesmärkide saavutamiseks välja rahvusvahelistest suundumustest ja 
arengusuundadest koosnev raamistik koos nelja laiema tegevussuunaga, neist tulenevate vajaduste ja 
mõõdikutega ning selgitava tegevuskavaga aastaiks 2021–2027.  
 

                                                   
22 2019. a idusektori kokkuvõte: https://startupestonia.ee/blog/recap-of-2019-in-the-estonian-startup-sector. Märkus: 
koondkäive oli idusektoris isegi kõrgem – 548 mln eurot 
23 Ibid. 
24 https://www.foundme.io/news/2020/03/03/bolt-ranked-3rd-fastest-growing-company-in-europe-by-financial-
times. 
25 https://cleveron.com/akadeemia. 
26 Iduettevõtliku mõtteviisi edasiandmisega tegeleb Eesti iduettevõtluse ökosüsteemis mitmeid organisatsioone: 
https://startupestonia.ee/startup-ecosystem. 
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Startup Estonia tegevussuunad 2021–2027 
 
Startup Estonia on ökosüsteemi arendamiseks vajalik ning valdkonna osaliste seas väärtustatud platvorm, 
mille prioriteetsed arengusuunad 2021.–2027. aasta eelarveperioodiks lähtuvad ökosüsteemi osaliste 
vajadustest, riiklikest arengusuundadest ja strateegiatest ning valdkonna üleilmsetest suundumustest. 
 
I Iduettevõtete teedrajava ökosüsteemi arendamine, muu hulgas piirkondliku 
ettevõtluskeskkonna elavdamine 
 
Iduettevõtlus on nii investeeringute, tööhõive kui ka maksude poolest võrreldes traditsiooniliste majandus-
harudega kiiresti kasvav valdkond. Võttes arvesse üleilmseid suundumusi majanduse muutumisel info- ja 
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ning teadmuspõhiseks, on teedrajava ja rahvusvaheliselt võrgustunud 
iduettevõtluse ökosüsteemi arendamine nii riigi kui ka piirkonna tasemel vajalik Eesti rahvusvahelise 
konkurentsivõime tagamiseks.  
 
Vajadused 

1. Iduettevõtluse ökosüsteem on riiklikult prioriteetne arendusvaldkond, mille tagab bürokraatiavaba, 
iduettevõtlus- ja investeerimissõbralik õigus- ja majanduskeskkond. 

2. Startup Estonia on idusektori esindaja Eestis ja maailmas ning iduettevõtluse ökosüsteemi osaliste 
ja seadusandja koostöö platvorm. Startup Estonia suunab idusektori arengut, esindades iduettevõt-
jaid ja kogukonna organisatsioone, seirab ja analüüsib valdkonda ning algatab ja (oma volituste 
piires) vajaduse korral rakendab sektori arenguks vajalikke strateegiaid, meetmeid, toetusi ja 
tegevusi. 

3. Selleks toetab riik iduettevõtete kõiki arenguetappe arvestavat ja valdkonna üleilmsete arengusuun-
dadega kaasas käivat ökosüsteemi, sh valdkonna arendamist ning (kogukonna)organisatsioone ja 
algatusi, valdkonna poliitikat ja seiret, iduettevõtete loomist ja arendamist, toetus-, haridus-, 
tööhõive- ja muid arendusmeetmeid. 

4. Iduettevõtluse ökosüsteemi, majandusliku ning ühiskondliku arengu ja mõju tagab tõhus ja 
suurenev rahvusvaheline võrgustumine ja koostöö. Seepärast toetab ja soodustab riik valdkonna 
rahvusvahelistumist Startup Estonia ning ökosüsteemi teiste osaliste tegevuste kaudu. 

5. Iduettevõtlus- ja innovatsioonipõhine mõtte- ja tegevusviis laieneb koostöös ökosüsteemi 
kujundavate organisatsioonidega teistesse sektoritesse ja majandusvaldkondadesse (sh avalikku 
sektorisse, haridusse ja teadusse, loomemajandusse). 

6. Iduettevõtluse ökosüsteem ja ettevõtluskeskkond hõlmab kogu Eestit, mis tähendab valdkonna 
arendamist ja toetamist (sh võimaluste ja teenuste kättesaadavus, taristu ja rahastusmeetmed) 
piirkondlikult. 
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Mõõdikud  
1. Idusektori jätkuv kasv keskmiselt 30% aastas (seiratakse töötajate arvu, tööjõumakse ja 

investeeringuid ajas).  
2. Kasvufirmade osakaalu kasv idusektoris ning nende saamine 10-aastasteks või vanemateks IT- 

ja/või tehnoloogiaettevõteteks eelkõige suure lisandväärtusega eksportiva tehnoloogiatööstuse 
valdkonnas (seiratakse muutust ajas).  

3. Iduettevõtete arvu kasv piirkondlikult (seiratakse muutust ajas).  
 
 
II Teadus- ja tehnoloogiamahukate kasvufirmade ökosüsteemi arendamine, 
investeeringute kasvatamine ning teadus- ja arendusvaldkonna 
prioriteetidega sidususe suurendamine 
 
Iduettevõtluse ökosüsteem on innovatsiooni looja ja arendaja ning suure mõjuga muutuste ja projektide 
algataja ühiskonnas, võimaldades teadus- ja tehnoloogiamahukat ettevõtlust, valdkonna kiiret kasvu ning 
ambitsioonikaid lahendusi ja investeeringuid Eestisse. Kasvufaasi jõudnud ettevõtete tooteid, teenuseid ja 
intellektuaalomandit rakendavad rahvusvahelised ja kohalikud suurettevõtted oma tootearenduse või 
investeeringute kaudu laiapõhjaliselt. Kasvufirmade mõju on majandussektorite ülene, laienedes väljapoole 
IKT-valdkonda. 
 
Vajadused 

1. Riik loob ja viib ellu meetmed ja tegevuskava teadus- ja tehnoloogiamahukate iduettevõtete 
tekkeks ja kasvuks ning nende intellektuaalomandi kaitseks ja rakendamiseks (sh iduettevõtliku 
mõtteviisi rakendamine teadus- ja haridussektoris, teadmussiirde suurendamine ning iduette-
võtlusega seotud mahuka TA, oskuste ning organisatsioonide ja pädevuskeskuste toetamine, 
intellektuaalomandi kaitse ja patendid).  

2. TA ning iduettevõtluse koostöö arendamisel pöörab riik tähelepanu TA-põhise iduettevõtluse 
arendamisele ja soodustamisele, leides võimalused arendada suure potentsiaaliga TA-d ning 
maandada valdkonnast tulenevaid ettevõtlusriske (ettevõtlus- ja teadusstipendiumid jm), võttes 
arvesse teisi riiklikke arengukavasid ja strateegiaid. 

3. TA prioriteetsete valdkondadega seotud ettevõtlust, oskusi ja tööhõivet arendatakse sünergias 
ökosüsteemi osalistega ning nende vajadustest ja arengusuundadest lähtudes. 

4. Iduettevõtete loodud innovatsioon, samuti intellektuaalomandi alane arendustegevus ning selle 
tulemused leiavad rakendust ka teistes tööstus- ja majandusharudes. 

5. Suure innovatsiooniväärtuse ja mõjuga TA ideede ja projektide (nn Moonshot-projektid, 
ringmajandus, säästev keskkond jms) algatamiseks ja elluviimiseks luuakse keskkond ja taristu. 

6. Iduettevõtetesse investeerivate või neid omandavate (nn exit) kohalike ja rahvusvaheliste suur-
ettevõtete tegevuse süstemaatiline laiendamine Eestis investeeringute, TA ning exit-võimekuse 
kiirendamiseks. Suurettevõtete, TA ja iduettevõtete koostöö ning exit-investeeringute pädevuse 
parendamine oskusteavet, võrgustumist ning exit-võimekust suurendavate tegevuste ja meetmete 
kaudu. 
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Mõõdikud 
1. Teadus- ja tehnoloogiamahukate iduettevõtete arvu kasv idusektoris (seiratakse kasvu ajas). 
2. Patentide arvu kasv idusektoris (seiratakse kasvu ajas). 
3. Idusektorisse kaasatud teadus- ja haridussektori professionaalide (nt doktorikraadiga ja sellega 

võrdsustatud või valdkonnas tunnustatud ja/või relevantse kraadiga teadlaste või eelmise töökohana 
ülikooli või uurimisasutuse palgal olnud inimeste) arvu kasv (seiratakse kasvu ajas). 

4. Idusektoris loodud innovatsiooni rakendamine teistes majandusvaldkondades (innovatsiooni 
rakendamise seostamine tootearenduse, ekspordi ja muude äritoetuste ja meetmetega; Ettevõtluse 
Arendamise SA ja struktuuritoetused).  
 

III Iduettevõtluse konkurentsivõime suurendamine eri elanikerühmade 
kaasamise teel sektorisse, arvestades soolist ja rahvusvahelist mõõdet 
 
Eesti iduettevõtlussektori edu ja kasvu eeldus on mitmekülgsete oskustega ning sooliselt ja kultuuriliselt 
mitmekesised talendid. Eesti haridussüsteem ning ettevõtlus- ja elukeskkond on mitmekesine, tagades 
talentide arvu kasvu koostöös sektori vajadustega ning luues võrdsed võimalused nii iduettevõtlusega alus-
tavatele ettevõtjatele kui ka iduettevõtete töötajatele sõltumata nende soost, vanusest, asu- ja ametikohast.  
 
Arvestades üle maailma kasvavat nõudlust MATIK-oskustega talentide järele, on Eesti endiselt atraktiivne 
sihtkoht rahvusvahelistele (tipp)spetsialistidele, kes rakendavad pikaajaliselt oma teadmisi ja oskusi Eesti 
iduettevõtetes (nt startup-viisa, välismaalaste seaduse erisused jm senised ja loodavad meetmed). 
 
Vajadused 

1. Iduettevõtete sektor on mitmekesine, tagades võrdsed töö-, karjääri- ja ettevõtlusvõimalused 
sõltumata inimese soost, vanusest, asukohast ja haridustasemest. 

2. Eesti innovatsiooni- ja iduettevõtlussektor on endiselt atraktiivne sihtkoht rahvusvaheliselt kõrgelt 
hinnatud talentidele ja ettevõtjatele, kelle kaasamine suureneb vastavalt sektori kasvule ja 
vajadustele; kasvab rahvusvahelise töökogemusega (tipp)spetsialistide paljusus ja sellega seotud 
tulu riigile. 

3. Idu-, teadus- ja haridussektor teevad süsteemset koostööd MATIK-valdkonda edendavate haridus-
programmide pakkumisel ning toetavate meetmete loomisel ja juurutamisel. 

4. Mitmekesise taustaga ettevõtjast või innovaatorist eeskujude ning nende lugude ja kogemuste 
tutvustamine laiemalt (nt erinevates haridusastmetes ja kogukondades), et soodustada ühiskonnas 
ettevõtlikkuse ja innovatsiooni kasvu. 

 
Mõõdikud 

1. Naiste osakaal iduettevõtete asutajate seas 30% (praegu 15%), töötajate seas 50% (praegu 46%). 
2. Eri vanuserühmades ja haridusastmetel inimeste kaasamine iduettevõtlusse (seiratakse muutust 

ajas). 
3. Rahvusvahelise töökogemusega, k.a mittekodanikest (tipp)spetsialistide osakaal idusektoris 40% 

(praegu 20%). 
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IV Iduettevõtluse tõhus ja vajaduspõhine seiresüsteem 
 
Iduettevõtluse valdkonna ajakohase arengu, juhtimise ja poliitikakujundamise alus on ühtselt määratletud 
mõisted, andmestik ja mõõdikute süsteem, mis võimaldab valdkonna statistikat automaatsemalt ja 
kesksemalt koguda, analüüsida ja rakendada. Seepärast määratlevad seadusandja, avalik sektor ja 
ökosüsteemi osalised selgelt piiritletava ja mõõdetava iduettevõtte mõiste koos lisatunnusega, mis 
võimaldab tuvastada uue iduettevõtte juba selle asutamise ja/või registreerimise etapis.  
 
Riik pöörab tähelepanu nii ajas tagasi vaatava, reaalajalise kui ka prognoose võimaldava (ava)andmestiku 
ja infotaristu loomisele ja rakendamisele. Selle eesmärk on mõõta ja hinnata idusektori mõju majandus-
keskkonnale ning teistele valdkondadele ja sektoritele.  
 
Vajadused 

1. Iduettevõtete-alase poliitika kujundamine ja rakendamine, sellega seotud meetmete ja mõju 
hindamine ning valdkonna arenguks vajalike teadmispõhiste otsuste tegemine lähtub valdkonna-
ülestest süsteemsetest andmetest, uuringutest ja tagasisidest.  

2. Riik tellib valdkonna arenguks vajalikke analüüse või soodustab nende tellimist, soosib kohalikku 
teadustegevust ja uuringuid. Ökosüsteemi kiireks arenguks vajalikud otsused lähtuvad võimaluse 
korral (ava)andmete kasutamisest ja rakendamisest reaalajas. 

3. Riiklikult valideeritud andmed ja statistika ning kvaliteetne ja ajakohane andmebaas on 
kättesaadavad kõikidele ökosüsteemi liikmetele, riigi- ja avalikule sektorile. 

4. Iduettevõtete valdkonna statistika taksonoomia loomine ja andmete kogumine viisil, mis võimaldab 
neid asetada majanduse kui terviku konteksti, liidestuspunkte teiste sektoritega ning jälgida nende 
arengut ja mõju kogu elutsükli vältel (nt tööjõu liikumine ülikoolidest iduettevõtetesse, 
iduettevõtete areng ja kasv suurteks/vanadeks ettevõteteks). 

 
Mõõdikud 

1. Vajaduspõhise andmebaasi arendamine (seiratakse muutust ajas). 
2. Iduettevõtluse statistika kogumise, hindamise ja analüüsi praktika loomine koostöös eelkõige 

Statistikaametiga. 
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Lisad 

Lisa 1. Startup Estonia senised eesmärgid ja nende täitmine 
 
Startup Estonia programm kuulub nutika spetsialiseerumise toetusmeetmete hulka ja seda viib ellu 
SA KredEx eesmärgiga hoogustada iduettevõtlust. Selleks soodustatakse struktuurseid muutusi ettevõtlu-
ses, toetades uute, innovaatiliste ettevõtete asutamist ja kasvamist kasvualadel aastail 2015–2020 (2023).27 
 
Startup Estonia programmi elluviimise tulemusena on Eestis 
 

1) kasvanud (võimalike) iduettevõtjate teadmised iduettevõtluse eripäradest ning oskus tulla 
iduettevõtluse katsumustega paremini toime; 

2) kasvanud nende iduettevõtjate arv, kes suudavad luua üleilmselt konkurentsivõimelise ärimudeli; 
3) kasvanud nende iduettevõtjate arv, kes suudavad oma äri kasvatada, kaasates seejuures vajaduse 

korral ka kapitali; 
4) hakanud tööle ärikiirendid, mis pakuvad iduettevõtjatele sobilikke arendavaid teenuseid ja kapitali 

iduettevõtja arendamiseks.  
 
 

Startup Estonia programmi sihtrühm on 

1) iduettevõtlusest huvitatud inimesed ja võimalikud tulevased iduettevõtjad; 
2) iduettevõtjad, kes vajavad oma ärikontseptsiooni süsteemseks arendamiseks teadmisi, kontakti-

võrgustikku ja/või kapitali; 
3) iduettevõtluse arendamisega otseselt seotud ökosüsteemi osalised, kes pakuvad varases 

arengufaasis iduettevõtetele teadmisi, kontaktivõrgustikku ja/või kapitali. 

Startup Estonia senise programmi eesmärgid on täidetud kavandatust paremini. Seepärast vaatasime 
mõõdikud ja seatud sihttasemed 2019. aastal üle ning suurendasime sihttaseme näitajaid eelkõige 
ökosüsteemi arendamise ja inimkapitali kättesaadavuse parandamise tegevuste puhul. 

Mõõdikuna on programmi tegevuse kohta loodud kolm uut väljundindikaatorit: 

1) võimalike ja tegutsevate iduettevõtjate arv (2023. a sihttase 8000 iduettevõtjat); 
2) toetatud iduettevõtete arv, kes on tutvustanud turu jaoks uut toodet või teenust (2023. a sihttase 

3 iduettevõtet); 

                                                   
27 Kasvualadeks on valitud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia horisontaalselt teiste sektorite kaudu, tervisetehno-
loogiad ja -teenused ning ressursside tõhusam kasutus. 
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3) iduettevõtjate arv, kes on 3 aasta jooksul pärast abi saamist kaasanud rahvusvahelist kapitali üle 
1 miljoni euro (2023. a sihttase 5 iduettevõtjat). 

Lisaks oleme seadnud Startup Estonia sise-eesmärgiks, et Startup Estonia hallatavas Eesti iduettevõtete 
andmebaasis oleks 2020. aasta lõpuks 1000 iduettevõtet.  

Peale selle teeme või oleme teinud koostööd mitme fookusvaldkonna ja uute projektide arendajatega. 

• Rohetehnoloogia fookus – aastatel 2015–2017 tegime koostööd Keskkonnaministeeriumiga, et 
arendada rohetehnoloogia valdkonna kogukonda ning luua soodne kasvupinnas selle ala 
iduettevõtete edulugude tekkeks ja kasvuks. Selle tulemusena on kasvanud Startup Estoniast välja 
ja tegutseb aktiivselt Eesti iduettevõtluse ökosüsteemis MTÜ CleanTech ForEst, mis on valdkonna 
ettevõtete katusorganisatsioon. 

• Küberturvalisuse fookus – alates 2017. aastast kasvatame Eesti küberturvalisuse iduettevõtete 
sektorit. Selleks arendame nende kogukonda, toetame küberturbega tegelevate iduettevõtete kasvu 
ja aitame neil laieneda välisturgudele. 

• Haridusvaldkonna fookus – 2018. aasta lõpus alustasime koostööd Haridus- ja Teadus-
ministeeriumiga, et luua soodne kasvupinnas rahvusvahelise kasvuplaaniga haridusvaldkonna 
iduettevõtete (ingl EdTech) edulugude tekkeks ja kasvuks. 

• Ida-Virumaa äri- ja iduettevõtete inkubaatorite tegevuse toetamine iduettevõtluse ökosüsteemi 
arendamise kaudu – 2018. aasta lõpus alustasime koostööd Rahandusministeeriumiga, et luua 
iduettevõtete tekkeks Ida-Virumaale toimiv ökosüsteem ja toetada sealseid ettevõtluse 
tugistruktuure, et luua iduettevõtetele soodne kasvukeskkond. 

Iga kahe aasta tagant on Startup Estonia korraldanud Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi osaliste rahulolu-
uuringu, et selgitada teadlikkust Startup Estoniast ja rahulolu selle teenustega.  
 
2018. aasta lõpus tehtud uuringust selgus, et 91% tugiorganisatsioonidest ja 80% iduettevõtetest teadsid, et 
Startup Estonia tegutseb Eesti iduettevõtete valdkonna riikliku katusorganisatsioonina. 71% tugiorganisat-
sioonidest ja 65% iduettevõtetest teadsid, et Startup Estonia haldab iduettevõtete andmebaasi. Üle 60% 
tugiorganisatsioonide esindajatest tundsid populaarseimaid Startup Estonia teenuseid. Kõige rohkem teati, 
et Startup Estonia aitab korraldada üritusi ja haldab iduettevõtete andmebaasi.  
 
Ootuste ja ettepanekutena tuli uuringust välja, et nii iduettevõtted kui ka tugiorganisatsioonid loodavad 
saada Startup Estonialt tuge rahvusvaheliste kontaktide loomisel. Iduettevõtted ootavad tuge võimalike 
partnerite ja investorite leidmisel ning tugiorganisatsioonid teiste riikide sarnaste organisatsioonide 
kogemustest ja vigadest õppimisel.28 
 

                                                   
28 Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi osaliste rahulolu-uuring, 
https://media.voog.com/0000/0037/5345/files/SuE_rahulolu-uuring_FINALraport.pdf. 
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2018. aastal tegi Startup Estonia ka põhjaliku uuringu, et saada paremini aru, mis on Eesti iduettevõtluse 
ökosüsteemi tugevad ja nõrgad küljed välismaalaste silmade läbi. Uuringu sihtrühm olid Eesti iduette-
võtjad, Eestis elavad välismaalastest iduettevõtjad, väljaspool Eestit elavad välismaalastest iduettevõtjad, 
kes on huvitatud Eesti iduettevõtluse ökosüsteemist, ning Eesti investorid ja tugiorganisatsioonid.  
 
Eesti iduettevõtluse ökosüsteemi rahvusvaheliselt tugevate külgedena nimetati uuringus äri tegemise 
lihtsust, bürokraatia vähesust, valitsuse tuge ja ökosüsteemi head partnerlussuhet valitsusega. Nõrkade 
külgedena mainiti enim Eestisse ümberasumisega seotud teenuste väikest valikut ja kehva kättesaadavust, 
sallimatust välismaalaste suhtes ning lennuühenduste vähesust.  
 
Uuringust ilmnenud tugevad küljed näitavad, et Eesti iduettevõtluse ökosüsteem on rahvusvaheliselt hea 
kuvandiga ja kõrgelt hinnatud.29 
 

 
Joonis 3. Eesti iduettevõtete sektori kasv iduettevõtete arvu järgi 2015–2019. Allikas: Startup Estonia statistika 
 
  
                                                   
29 Uuring „ESTAAS - Estonia as a Service“, https://media.voog.com/0000/0037/5345/files/ESTaas.pdf. 
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Startup Estonia programmi eesmärgid ja saavutatud tulemused 
 

Mõõdik Eesmärk (soovitud tulemus) Saavutatud tulemus 

Iduettevõtluse 
ökosüsteemi 
arendamise edukus 

Eestis on iduettevõtluse jätkusuutlik 
ökosüsteem, kus igas arengufaasis 
iduettevõtetele leidub tooteid, teenuseid ja 
programme 

Eestis on umbes 2020. aasta alguses 100 
organisatsiooni, kes pakuvad eri 
arengufaasides iduettevõtetele tooteid ja 
teenuseid alustades noorte- ja laste 
ettevõtlus- ja innovatsiooniharidusest ning 
lõpetades teenustega kasvufirmadele 

Iduettevõtete arv  Eestis tegutseb 2020. aastaks 1000 
iduettevõtet (juriidilist isikut) 

Startup Estonia andmebaasis on 2020. aasta 
alguse seisuga 1013 Eestisse registreeritud 
iduettevõtet 

Startup Estonia 
tegevustes 
osalenute arv 

Startup Estonia tegevustest abi saavate 
ettevõtjate arv ja võimalike iduettevõtjatest 
osalenute arv on 2023. aastaks 8000 inimest 

2019. aasta lõpu seisuga on Startup Estonia 
tegevustes osalenud 6304 inimest 
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Lisa 2. Eesti iduettevõtete tasutud tööjõumaksud mln eurodes ja töötajate arv 
2019. a  

 

 
Allikas: Startup Estonia statistika. Arvutused on tehtud Maksu- ja Tolliameti tasutud maksude, käibe ja töötajate arvu statistika 
alusel. 
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Lisa 3. Eesti iduettevõtete töötajate jaotus päritolu järgi 2019. a 
 

 
 
Allikas: Startup Estonia statistika. Arvutused on tehtud Statistikaameti andmete alusel. 
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Lisa 4. Eesti iduettevõtete töötajate arv 2017.–2019. a  

 
 
 
Allikas: Startup Estonia statistika. Arvutused on tehtud Maksu- ja Tolliameti tasutud maksude, käibe ja töötajate arvu statistika 
alusel. 
 
Märkus. 2018. aasta muutus võrreldes 2017. aastaga on 36% ja 2019. aasta muutus võrreldes 2018. aastaga on 32%. Töötajate arv 
on esitatud kvartali viimase päeva seisuga. 
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Lisa 5. Eesti iduettevõtete töötajate jaotus vanuse järgi 2019. a  

 
 

Allikas: Startup Estonia statistika. Arvutused on tehtud Statistikaameti andmete alusel. 
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Lisa 6. Eesti iduettevõtete töötajate jaotus haridustaseme järgi 2019. a 

 
 
Allikas: Startup Estonia statistika. Arvutused on tehtud Statistikaameti andmete alusel. 
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Lisa 7. Eesti iduettevõtete töötajate ja asutajate jaotus soo järgi 2019. a  

 
 

Allikas: Startup Estonia statistika. Arvutused on tehtud Statistikaameti andmete alusel. 


