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Küsitlus „Intellektuaalomandi hindamine ettevõttes“ 
 
Anu Nuut 
IO ekspert 
TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskus 
 
Innovatsioon, teadus- ja arendustegevus, tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamine ja 
kõikide intellektuaalomandi (IO) varade kaitse on äärmiselt oluline tööstusliku tootmisega 
tegelevatele ettevõtetele. Tööstusomandi kaitse on seotud turumajanduse, 
konkurentsivõime, ärisaladuste ja ettevõtte tootlikkusega. Ettevõtted võiksid väärtustada 
oma intellektuaalset vara täpselt samamoodi kui igat teist ettevõtte varalist väärtust. 
 
Põlevkivi Kompetentsikeskus viis läbi Ida-Virumaa ettevõtete hulgas küsitluse 
„Intellektuaalomandi hindamine ettevõttes“ 2013. aasta kevadel. Küsitluse eesmärk oli 
kaardistada ettevõtete intellektuaalomandiga seotud vajadused, välja selgitada kuidas 
ettevõtted suhtuvad intellektuaalomandi kaitsesse ja kuidas edasi arendada koostööd 
ettevõtetega. Valimisse kuulus üle 15 Ida-Virumaa ettevõtte. Küsitletuist 64% olid 
suurettevõtete, 14 % VKE´de  ning 22% mikroettevõtete esindajad. 
 
Joonis 1. Uuringu sihtrühma jagunemine 
 

 
 
Küsimustik koosnes viiest osast: 
 
I osa A: Üldküsimused / Kuidas on IO alane tegevus ettevõttes korraldatud? 
II osa B: Andmed ettevõtte kohta/ Kas tegemist on suurettevõtte, VKE või 
mikroettevõttega? 
III osa C: Intellektuaalomandi strateegia ja roll ettevõttes/ Kuidas suhtutakse 
intellektuaalomandisse ettevõttes, millised on seosed äristrateegia, tegevuskavade,  
konkurentsivõime tagamise ning tootmise kasvuga? 
IV osa D: Intellektuaalomandi rakendus ettevõttes/ Millist kasu on ettevõte saanud 
intellektuaalomandi rakendusest, seosed teadus- ja arendustegevusega, investeeringud 
teadus- ja arendustegevusse ja tehnoloogia arendusse? 
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V osa E : Koostöö TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskusega /Millist koostööd  
ettevõtja vajab intellektuaalomandi valdkonnas? 
Küsimustiku koostamisel lähtuti analoogsete küsitluste läbiviimise metodikast Euroopas (IP 
Evaluation Survey of EIU „Companies a making incremental improvements to their IP 
management, but they will need to move faster“; ip4inno „IP for Innovation“).  
 
Küsitlusest selgus, et ettevõtted on enamasti seotud  kasuliku mudeli ja  leiutiste kaitsega, 
vähemal määral kaubamärgi ja tööstusdisainlahenduste kaitsega. Küllaltki suur huvi on 
autoriõiguste kaitse vastu (16%). Kõige enam kaitsedokumente taotletakse leiutistele, sh 
patendikaitse 28 % ja kasuliku mudeli kaitse 35%.  Kuna kasulikke mudeleid võib käsitleda ka 
leiutistena, siis valdav osa tööstusomandist (62%) on seotud leiutiste kaitsega. Vastanutest 
12 % märkisid ära kaubamärgi  ja 9% tööstusdisainlahenduse kaitse.  
 
Joonis 2. Ettevõttes kasutust ja kaitset leidnud intellektuaalomandi vormid 
 

 
 
Kui aastaid tagasi peeti kõige tähtsamaks väärtuseks kapitali ja seadmeid, siis tänapäeva 
kiirelt areneva turumajanduse ajastul on intellektuaalomand kui immateriaalne väärtus 
muutumas põhiliseks strateegiliseks väärtuseks. Milliseid immateriaalseid varasid ettevõte 
veel haldab ja kuivõrd ta seda väärtustab? (vt joonis 3). 
 
Joonis 3. Milliseid immateriaalseid varasid ettevõte veel kasutab ja kuidas seda 
väärtustatakse? 
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Esikohale on seatud erialateadmised (24%), ärisaladused (23%) ja äriprotsess (21 %). 
 
Joonis 4. Kelle abi kasutavad ettevõtted tööstusomandi objektide kaitsedokumentide 
taotlemisel? 
 

 
 
Ettevõtted kasutavad tööstusomandi kaitsedokumentide taotlemisel enamasti 
patendivolinike (31%), Patendiameti ekspertide (23%) ja ettevõtte IO spetsialisti  (23%) abi, 
harvem vormistavad ise (15%) või kasutavad kombineeritud varianti (8%).  
 
Joonis 5. Kuidas mõjutab intellektuaalomandi alast tegevust ettevõttes 
intellektuaalomandi korraldus ja juhtimine? 
 

 
 
Tööstusomandi kaitse korraldust ja juhtimist ettevõtte edu saavutamisel peab oluliseks 
valdav enamus. Suurettevõttes on intellektuaalomandi kaitse korraldusse kaasatud direktor, 
teadus- ja arendusdirektor, tehnikadirektor, tootmisdirektor, peainsener, tehnikaosakonna 
juhataja, ettevõtte õigusteenistus,  keskastme juhid ja ettevõtte IO spetisalist. VKE´de puhul 
on IO kaitse küsimustega põhiliselt seotud ettevõtte juht, tehnikadirektor ja peatehnoloog. 
Mikroettevõtete puhul tegeleb intellektuaalomandi kaitsega kogu ettevõtte juhtkond. 
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Vastanutest 67% leidsid, et IO korraldus ja juhtimine ettevõttes on oluline, kuid siiski 25% 
vastanutest on arvamusel, et IO korralduse ja juhtimine kindlasti ei mõjuta 
intellektuaalomandi alast tegevust ettevõttes. 
 
Kui palju pööratakse ettevõttes tähelepanu IO kaitse korraldusele? 
Valdav enamus (93%)  vastanutest on nõustunud väitega, et IO kaitse korraldusele 
pööratakse ettevõttes suurt tähelepanu, vaid üsna väike osa - 7%  vastanutest on seisukohal, 
et ettevõttes ei pöörata vajalikul määral tähelepanu.  Mõneti on tänapäeva aruandluse ja 
raamatupidamise praktikas intellektuaalomandi tähtsust siiski alahinnatud. Sellega nõustus 
ligi 60% vastanutest, vaid 23% vastanutest ei olnud nõus antud väitega.  
 
Milline on intellektuaalomandi ja äristrateegia vaheline seos? Kuidas mõjutab see 
ettevõtte tegevust kui intellektuaalomand on osa ettevõtte äristrateegiast?  
Üldjuhul leitakse, et intellektuaalomandi alane tegevus peaks olema üks osa ettevõtte 
äristrateegiast, kajastuma aruannetes ja tegevusplaanides. Samaaegselt praktikas on olukord 
ilmselt kujunenud teisiti. Vastuste erinevus sõltub kindlasti ka sellest, kas on tegemist 
suurettevõtte, VKE või mikroettevõttega.  
Vastanutest 60% on leidnud, et juhul kui intellektuaalomand on osa äristrateegiast, siis see 
mõjutab positiivselt kogu intellektuaalomandi alast tegevust ettevõttes. Samas vastanutest 
30% leiab, et sellel pole mingit tähtsust, kas IO ja äristrateegia on omavahel seotud ning 10%  
jääb erapooletuks. Sageli nähakse IO korraldust ettevõttes pigem juriidilise küsimusena kui 
äristrateegia osana, selle väitega on nõustunud väga paljud (vt Joonis 6).   
 
Joonis 6 Intellektuaalomandit käsitletakse ettevõttes pigem juriidilise küsimusena kui 
äristrateegia osana? 
 

 
 
Vastanutest 77% on nõus, et vähemal või suuremal määral peetakse IO korralduslikke 
küsimusi juriidilisteks probleemideks, 8 % vastanutest ei nõustu selle väitega ja 15% jäävad 
erapooletuks. 
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Joonis 7. Kuidas mõjutab tööstusomandi kaitse ettevõtte edukust? 
 

 
 
Kui vaadelda kuidas tööstusomandi kaitse korraldus mõjutab ettevõtte edukust, siis enamus  
vastanutest (79%) jagab arvamust, et tööstusomandi objektide kaitse on seotud ettevõttes 
edu saavutamisega, vastanutest 14 % on arvamusel, et see kindlasti ei mõjuta mingil määral 
ettevõtte edukust ja 7% jäänud erapooletuks arvamuse esitamisel. 
 
Joonis 8. Kuidas mõjutab intellektuaalomandi alast tegevust ettevõttes tööstusomandi 
kaitse rahastamine eelarvest? 
 

 
 
Intellektuaalomandi alase tegevuse korraldus ettevõttes on seotud rahastamisega ja IO 
kaitse rahastamine eelarvest kindlasti mõjutab IO alast tegevust ettevõttes, kuid see pole 
suurettevõtetele probleem. Pigem on see probleemiks väikeettevõtetele. Vastanutest 28% 
on seisukohal, et rahastamine eelarvest kindlasti mõjutab tööstusomandi kaitset, 
vastanutest 29 % leiab, et see mõjutab vähesel määral. Sealjuures 29% vastanutest leiab, et 
see kindlasti ei mõjuta mingil määral intellektuaalomandi alast tegevust ettevõttes.   
 
Patendiportfelli olemasolu ettevõttes väärtustatakse. Vastanutest 86% leiab, et 
patendipartfelli olemasolu aitab kaasa ettevõtte edukusele ja tulemuslikkusele turul ning 
kogu IO tegevuse korraldusele ettevõttes. Suurettevõtetel on märkimisväärsed 
patendiportfellid, kaitsedokumentide taotlemine on tihedalt seotud nende tootmisprotsessi 
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ja tehnoloogiate uuendamisega. Kaitsedokumentide taotlemine ja patendiportfelli 
jõushoidmine on pigem probleemiks VKEdele ja mikroettevõtetele. Kuid siiski on 14% 
vastanutest jäänud arvamuse juurde, et patendiportfelli olemasolul pole mingit seost 
ettevõtte tulemuslikkusega (vt joonis 9). 
 
Joonis 9. Kuidas mõjutab intellektuaalomandi alane tegevus ja patendiportfelli olemasolu 
ettevõtte tulemuslikkust? 
 

 
 
Üldjuhul ettevõtte kasumi seisukohalt ei leita, et IO kaitse oleks andnud märkimisväärset 
kasu. 3 kuni 5 viimase aasta jooksul on IO kapital tõstnud ettevõtte väärtust 46% vastanu 
arvates,  vähesel määral 27% vastanu ja kindlasti mitte 18% vastanu arvates, 9% vastanutest 
leiab, et IO kapital ei ole avaldanud mingit mõju ettevõtte väärtusele. Nagu vastustest selgub 
ei tegelda eriti IO litsenseerimise ja kommertsialiseerimisega. Tööstusomandi kaitset samas 
väärtustatakse ja leitakse, et sel on kindlasti suur tähtsus ettevõtte edukuse ning 
konkurentsivõime tagamisel. Põlevkivi valdkond on niivõrd spetsiifiline ala, et siin 
intellektuaalomandi kaitse ei avalda märkimisväärset mõju äritegevusele ega 
majandustegevuse tulemuslikkusele. Väga väike on tõenäosus ja võimalus Eesti põlevkivi 
valdkonna intellektuaalse omandi reaalsest müügist tulu teenida. Põlevkivi valdkonna 
ettevõtetel on märkimisväärsed patendiportfellid, rakendatakse leiutiste ja kasuliku mudeli 
kaitset ning hoitakse jõus rahvusvahelisi kaubamärke.  
 
Kas ettevõtte tootmine on intellektuaalomandi kaitse toel märkimisväärselt kasvanud? 
Üldjuhul on IO kaitse siiski avaldanud mõju ettevõtte tootmisele, nii märkis 61% vastanutest,  
kuid vastanutest 39% on seisukohal, et IO kaitse pole kindlasti mõjutanud mingil moel 
ettevõtte tootmistegevust. 
 
Mis on IO seisukohalt ettevõttele kõige suuremat väärtust loovad allikad? 
1. Ettevõttesisene teadus- ja arendustegevus (25%) 
2. IO rakendamine oma tehnoloogia, toodete ja teenuste arendamiseks (21%) 
3. Ühisfirmade loomine (12%) 
4. Litsenseerimine – oma tehnoloogia teistele üleandmine (9%) 
5. Partnerlussuhted ülikoolide ja teiste avaliku sektori asutustega (9%) 
6. IO objektide kaitse taotlemine konkuretsivõime tõstmise eesmärgil (9%) 
7. Partnerlus/Liidud (3%) 
8. Litsenseerimine - teiste tehnoloogia ülevõtmine (3%) 
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9. Avatud juurdepääsuga IO allikate kasutamine (3%). 
 
Kõige suuremat väärtust ettevõttele loovad ettevõttesisene teadus- ja arendustegevus, IO 
rakendamine oma tehnoloogia uuendamise ja toodete arenduse eesmärgil ning ühisfirmade 
loomine, vähemal määral oma tehnoloogia teistele üleandmine (litsenseerimine), 
partnerlussuhted ülikoolide ja teiste avaliku sektori asutustega ning tööstusomandi objektide 
kaitse taotlemine konkurentsivõime tõstmise eesmärgil. 
 
Mis on IO strateegia kujundamisel kriitilise tähtsusega? 

1. IO kaitse jälgimine, et veenduda, kas teie ettevõte ei riku teiste IO õiguseid) (23%) 
2. Pakkumise ahel ja turu laiendamine (18%) 
3. Teadus- ja arendustegevus turu arenduse eesmärgil (16%) 
4. Partnerlussuhete ja liitude loomine (16%) 
5. IO kaitse jälgimine, et veenduda, kas teised ettevõtted ei riku teie IO õiguseid) (16%) 
6. Teenuste ja toodete väljastpoolt tellimine (10%) 

 
Kriitilise tähtsusega IO strateegia kujundamisel on  IO kaitse jälgimine (kas ettevõte ei riku 
teiste IO õiguseid), pakkumise ahel ja turu laiendamine, teadus- ja arendustegevus turu 
arenduse eesmärgil ning partnerlussuhete ja liitude loomine.  
 
Mis on ettevõttele kõige olulisem IO kontekstis? 

1. Uute sisemiste IO väärtuste loomine ettevõttes (37%) 
2. IO varade patentimine/registreerimine  (17%) 
3. IO varade väärtustamine/ hindamine (13%) 
4. Olemasolevate IO varade maksimeerimine (10%) 
5. IO varade hankimine väljastpoolt (7%) 
6. Omanduses olevate IO varade struktureerimine (7%) 
7. Intellektuaalomandil põhinev tehnoloogia eksport (3%) 
8. IO portfelli riskide juhtimine (3%) 
9. IO varade kaitse kohtu korras (3%) 

 
Ettevõttele on IO kontekstis kõige olulisem uute sisemiste väärtuste loomine IO toel ja IO 
väärtustamine ning varade patentimine. 
 
Mis on ettevõttes kõige suuremad möödalaskmised intellektuaalomandi korralduses? 
 
Kõige suuremaks möödalaskmiseks loetakse juhtimise ning ärijuhtimise printsiipide ja IO 
omavahelise seose puudumist ning IO ja T&A eraldi käsitlemist töö korraldamises. 
Mõnevõrra oluliseks peetakse siinjuures ka regionaalset juhtimist, IO alase tegevuse 
regionaaalset suunamist ja arengudokumentides kajastamist, IO alase tegevuse 
väärtustamist üldse.   
 

1. Juhtimise ning ärijuhtimise printsiibid ei ole seotud intellektuaalomandiga (33%) 
2. Intellektuaalomandi ning teadus- ja arendustegevuse eraldi käsitlemine juhtivate 

otsustuskogude poolt (25%) 
3. Regionaalne juhtimine (IO alase tegevuse suunamine, arengudokumentides 

kajastumine, IO kaitse väärtustamine jmt) (17%) 
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4. Intellektuaalomand ei ole juhtkonna prioriteet (17%) 
5. Kaitstud tööstusomandi suhtes on olnud liiga suured ootused (8%) 

 
Vastanutest 69 % on arvamusel, et intellektuaalomandi tähtsus on nende ettevõttes alahinnatud 
(vt  ka joonis 10). 

 
Joonis 10 Kas intellektuaalomandi tähtsust alahinnatakse ettevõttes? 
 

 
 

 
Mis omab ettevõtte konkurentsivõime tagamisel suurt tähtsust? 

1. Inimesed (20%) 
2. Toodang (12%) 
3. Tehnilised teadmised (12%) 
4. Tööstusomandi kaitse(12%) 
5. Äriprotsess (10%) 
6. Know-How (6%) 
7. Turu läbilöögivõime (6%) 
8. Turu ulatus (geograafiliselt) (6%) 
9. Imidž (6%) 
10. Bränd (4%) 
11. Hinnapoliitika (4%) 
12. Teenused (2%) 

 
Kõige suurem väärtus ettevõttele on inimesed, nende tehnilised teadmised ja  toodang, 
seejärel äriprotsess ja tööstusomandi kaitse. Vähemal määral mängib rolli ettevõtte 
konkurentsivõime tagamisel olemasolev know-how, turu ulatus ja läbilöögivõime ning 
ettevõtte imidž. 
 
Kui tähtsaks peab ettevõte IO alaseid teadmiseid töötajatel? 
Vastanutest 84% peab oluliseks, et nende töötajad omaksid intellektuaalomandi alaseid 
teadmisi (neist 15% peab väga oluliseks, 31% peab oluliseks ja 38 % peab vähesel määral 
oluliseks).  Vastanutest 6% ei pea intellektuaalomandi alaseid teadmisi oluliseks ja 8 % 
vastanutest ei tea (vt joonis 11).   
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Joonis 11 Töötajate intellektuaalomandi alaste teadmiste väärtustamine 
 

 
 
 
Kuidas saaks IO alast tegevust ettevõttes paremini korraldada? 
 
Selleks tuleks kajastada intellektuaalomandi alast tegevust arenguplaanides, eelarvetes ja 
aruandluses, väärtustada patendiportfelli ja muid intellektuaalomandi varasid, näha eelarves 
ette kaitsedokumentide taotlemise ja jõushoidmise kulud, ettevõtte spetsialistide IO alased 
koolituskulud ning siduda IO alane tegevus äristrateegiaga. Ettevõtete ärimudelid tuginevad 
intellektuaalomandile ja seetõttu on IO kõige tähtsam komponent ettevõtte väärtuste 
ahelas. Iga ettevõte varem või hiljem paratamatult puutub kokku intellektuaalomandi kaitse 
küsimustega. Seetõttu, mida paremini on ettevõtte IO süsteem korraldatud, mida rohkem on 
IO alane tegevus seotud planeerimise ja aruandlusega, seda sujuvam ja paindlikum on 
ettevõtte toimimine ning sulandumine ühiskonna majandusellu.  
Selleks, et paremini korraldada ettevõtte IO alast tegevust, tuleks leida eelkõige vastused 
järgmistele küsimustele: 
 

 Kuidas hinnata innovatsiooni, kuidas teha kindlaks oma ettevõtte IO väärtus ja seda 
seostada innovatsiooniga? 

 Kuidas suurendada IO portfelli väärtust ja kuidas kasutada maksimaalselt ära seni 
olemasolevad IO väärtused? 

 Kuidas teha kindlaks, milline osa intellektuaalomandist vajab kaitset ja kuidas leida 
see kõige efektiivsem tee kaitseni? 

 Kuidas tasakaalustada põhiliste IO väärtuste kaitsevajadused, samaaegselt 
julgustades partnereid ja kliente koostööd tegema ning avalikult teadaolevat 
tehnoloogiat kasutama? 

 Kuidas luua parim seos teadus- ja arendustegevuse, äristrateegia ja IO kaitse vahel? 
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Joonis 12 Tööstusomandi kulude planeerimine eelarvesse 
 

 
 
Parima tulemuse saavutamise eesmärgil on vastanud seisukohal, et tööstusomandi kaitse 
kulude (92%) ja IO koolituskulude (86%) planeerimine eelarvesse annaks siiski võimaluse 
ettevõtte IO alase tegevuse parendamiseks. 
 
Joonis 13  Töötajate IO koolituskulude planeerimine eelarvesse 
 

 
 
Varasematest vastustest selgus, et praktikas tegelikult IO ei ole osa ettevõtte äristrateegiast. 
Küsimusele kas IO sidumine ettevõtte äristrateegiaga aitaks IO alast tegevust parendada 
ettevõttes – on vastatud hoopis lootustandvamalt: Vastanutest 38% nõustub kindlasti, 15% 
nõustub üldjuhul ja 31% nõustub vähesel määral, vaid 8% jääb seisukohale, et IO sidumine 
ettevõtte äristarateegiaga ei avalda mingit mõju.   
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Joonis 14  IO temaatika sidumine äristrateegiaga 
 

 
 
 

Millist koostööd soovitakse teha TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi 
Kompetentsikeskusega IO valdkonnas? 

 
Joonis 15 Kas koostöö arendus Põlevkivi Kompetentsikeskusega muudaks IO alast tegevust 
paremaks? 
 

 
 
Vastanutest 61% vähemal või suuremal määral nõustub arvamusega, et koostöö Põlevkivi 
Kompetentsikeskusega aitaks muuta IO alast tegevust paremaks. Üllatavalt suur protsent 
(31%) ei tea, kas koostöö arendus muudaks midagi IO alases tegevuses paremaks. 
 
Koostöös TTÜ Virumaa Kolledži Põlevkivi Kompetentsikeskusega soovitakse IO alast 
nõustamist  ja koolitust kõikide tööstusomandi objektide osas ning vajatakse tehnilist abi 
taotluste vormistamisel. IO alaseid uuringuid soovitakse nii leiutiste (23%), kasulike mudelite 
(27%), kaubamärgi (9%) kui tööstusdisainlahenduste kaitse (14%) korraldamiseks.  
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Joonis 16 Tööstusomandi uuringud ja koolitus koostöös Põlevkivi Kompetentsikeskusega 
 

 
 
IO alast koolitust ja tööstusomandi alaseid uuringuid soovitakse põhiliselt leiutiste ja kasulike 
mudelite kaitse korraldamiseks, vähemal määral kaubamärgi ja tööstusdisainlahenduse 
registreerimiseks. 
 
Soov intellektuaalomandi alaseks nõustamiseks on olemas, valdavalt soovitakse nõustamist 
kasulike mudelite kaitse osas (54%),  vähemal määral teiste tööstusomandi objektide kaitse 
ja registreerimise korraldamiseks. Samuti soovitakse tehnilist abi taotluste vormistamisel.  
 
Joonis 17 Kas vajatakse ka intellektuaalomandi alast nõustamist ja mis valdkonnas? 
 

 
 
Kokkuvõttes võib öelda, et küsitluse tulemusena said selgemaks eri tüüpi ettevõtete 
seisukohad intellektuaalomandisse suhtumisel ja eesmärgid kuidas arendada edasi  IO alast 
koostööd ettevõtetega. Maailmapraktikas intellektuaalomandi hindamise küsitlustest on 
selgunud, et sageli ettevõtjad ei teadvusta endale probleemi: intellektuaalomandi 
mitteväärtustamine ja kaitse puudulikkus võib saada saatuslikuks ettevõttele. 
 
Detsember, 2013. 
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