
Krattide konverents 

Ülevaade erasektori töögrupile 

Majanduskeskkonna kirjeldus 

Eesti ettevõtluskeskkonda iseloomustab EL keskmisega võrreldes madalamad tootlikkuse näitajad 

ning tootlikkuse kasv on pidurdunud (vt allolev joonis). Seega peab Eesti leidma võimalusi 

tootlikkuse kasvatamiseks, mille üheks võimaluseks on uute tehnoloogiate rakendamine 

majandussektorites. 

 

Joonis 1. Euroala, OECD ja Eesti keskmine tööjõu tootlikkuse kasv. Allikas OECD Economic Outlook 2018 

 

Eesti ettevõtted investeerivad küll suures mahus, kuid toimub üleinvesteerimine seadmetesse ning 

alainvesteerimine inimestesse ja teadus- ning arendustegevustesse (vt allolev joonis). 

 

Joonis 2. Ettevõtete investeeringute osakaal; Allikas: Männasoo jt, TTÜ (2018) 

Digitaliseerituse tase 

Krattide kasutuselevõtt on tihedalt seotud ettevõtete üldise digitaliseerituse alase küpsustasemega. 

Kui ettevõtte on oma protsessid viinud digitaalseks ja tal on arvestatav hulk andmeid, siis on tal ka 

suurem tõenäosus hakata rakendama tehisintellektil või masinõppel põhinevaid tehnoloogiaid. Eesti 

on küll heal positsioonil üldise digitaalmajanduse osas, kuid digitaaltehnoloogiate integratsioon 

ettevõtetes on EL teiste riikidega suhteliselt madal. 



 

Joonis 3. Digital Economy and Society Index (DESI) 

 

Mitmed uuringud toovad lisaks välja, et Eesti ettevõtete kulutused teadus- ja arendustegevusele on 

madalad ja koostööd teadusasutustega tehakse vähe. 

 

Ülevaade Krattide rakendustest 

Eesti ettevõtetes on mõõdukalt välja töötatud ja rakendatud tehisintellekti rakendusi, millest 

tüüpilisemad on vestlus- ja kõnerobotid, protsesside targa automatiseerimise lahendused (Robotic 

Process Automation), töötlevas tööstuses toodete kvaliteedikontroll pildituvastustehnoloogiaga,  

tarneahela optimeerimine transpordi ja logistikaga seotud ettevõtetes jmt. 

Samuti on loodud kitsamate valdkondade spetsiifilisi lahendusi, nagu näiteks off-road navigeerimise 

lahendused, satelliidipiltide töötlus, müügimahtude ennustamise, isikute profileerimise jms. 

 

Ülevaade takistustest Krattide loomisel 

Ettevõtetega läbi viidud intervjuude ja ideekorje põhjal võib välja tuua järgmised peamised 

takistused seoses krattide rakendamisega: 

• Andmete kvaliteet – andmete piiratud maht ja kehv kvaliteet nõuab ressurssi, enne kui nende 

andmetega midagi kasulikku teha saab. Vajalik on ulatuslikum digitaliseerimine, andmete 

korrastamine ja kvaliteedikontroll 

• Avaandmetele ligipääs – kratitehnoloogiate katsetamiseks ja rakendamiseks uute teenuste 

loomiseks on vaja ligipääsu täna riigi kontrolli all olevatele andmetele 

• Tehisintellekti alane teadlikkus on ettevõtete otsustajate seas ei ole piisav, et hinnata projektide 

võimalusi ja riske kratilahenduste realiseerimisel 

• Avalikkuse teadlikkus ja usaldus tehisintellekti rakenduste osas on madal, kuna puudub arusaam 

tehisintellekti otsustusprotsessidest. 

• Seadusandluse osas on peamised küsimused seotud krattide vastutusega, uute lahenduste 

testimise tingimustega ja mõjuga isikuandmetele andmete masstöötlemisel. 

Tööjõu ja hariduse osas on erinevate töörühmade hinnang erinev, kuna Eestis on suuremad võidud ja 

vajadus ettevõtete digitaliseerimises ning tehisintellekti spetsialistidele pakutavat tööd pigem 

vähem. 

 

 



Kavandatavad meetmed 

• Kratirakenduste toodete arendajatele rahaline toetus projekti investeerimisriskide 

vähendamiseks: 

• Pilootprojektid mahus kuni 50 000€ omaosalusega 30%. Projektilt ei oodata kasumlikkust, 

vaid kogemust tehnoloogia rakendamisega.  

• Kratil põhineva toote rakendamise projektid kuni 200 000€ (omaosalusega 30%). Projekti 

tulemusena peab loodav lahendus olema äriliselt tasuv.  

• Kratipõhiste toodete juurutamise rahaline toetus ettevõttes kuni 200 000€ omaosalusega 30%.  

• Krati klastri loomine ja riigi poolne finantseerimine kratilahenduste ekspordi ja koostöö 

toetamiseks. 

• Krati HUB-i loomine ja riigi poolne finantseerimine teadmiste jagamiseks ja teadlikkuse 

tõstmiseks. 

• Avaandmete kättesaadavaks tegemine – vt. avaandmete ülevaate dokument. 

• Hariduse valdkonna meetmed – vt. avaliku sektori ülevaate dokument. 

Riikide tehisintellekti valdkonna strateegiate võrdlus 

Allolevas tabeli on välja toodud tehisintellekti strateegiad koostanud riikide valdkondlikud 

rõhuasetused: 

 Riik Teadus Tööjõud 
Oskused 

ümberõpe Ettevõtlus Eetika Andmed 
Avalik 
sektor 

Austraalia               

Kanada               

Hiina               

Taani               

EU               

Soome               

Prantsusmaa               

Saksamaa               

India               

Itaalia               

Jaapan               

Mehhiko               

Singapur               

Lõuna-Korea               

Rootsi               

Taiwan               

Araabia 
ühendemiraadid               

Suurbritannia               

Tabel 2. Riikide krati strateegiate fookuse heatmap, kus tumedam toon tähistab riigi suuremat 
investeeringu antud valdkonda1 

                                              
1 Dutton, T. (2018). BUILDING AN AI WORLD Report on National and Regional AI Strategies.  
 


