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Lühikokkuvõte 
 
Käesolev dokument on Eesti Elektroonikatööstuse Liidu (edasises EETL või Liit) poolt 
sihtasutuse Eesti Teadusagentuur (ETAg) programmi RITA tegevuse 7 raames Liidu 
ettevõtetega läbi viidud intervjuude põhjal koostatud Eesti elektroonika valdkonna tööstussektori 
teadus- ja arendustegevuse vajaduste kaardistusuuringu lõpparuanne. Ajavahemikus veebruar 
2020 kuni november 2021 toimunud uuringu eesmärgiks oli ettevõtete teadus- ja 
arendustegevuse (TA) hetkeseisu ja sektori vastavate tulevikuvajaduste väljaselgitamine.  
 
Dokument on järjeks detsembris 2020 koostatud vahearuandele ning kordab uuringu osas 
olulist sisu täiendatuna, andes ülevaate ka uuringu metoodikast. Uuringu läbiviimiseks välja 
töötatud küsimustik on lisas 2. Aruanne kajastab ka küsitluse tulemusi intervjuude käigus 
ettevõtetelt antud ütlusi ärikeskkonna parendamise, meetmete tagasiside ja poliitikate suuniste 
osas (lisa 3), mille alusel sõnastatud ettepanekud ja soovitused on peatükis 3.5.  
 
Nii poliitikakujundajatele, elektroonikasektoris tegutsejatele kui teemast muudel põhjustel 
huvitatutele mõeldud aruande koostamisel on eesmärgiks võetud käsitletud teemade lihtsa 
iseseisva edasiuurimise võimaluse andmine veebiviiteid kasutades. Lugeja saab lühiülevaate 
Eesti elektroonikatööstusest aastate 2020-2021 seisuga, ettevõtete TA sättumusest ja 
eeldatavatest arengutest ning nendega seotud vajadustest. Elektroonika valdkonna globaalsete 
arengusuundadega tutvumise võimaldamiseks sisaldab aruanne viiteid ECS-SRIA 2021/2022 
ja IEEE IRDS 2021 dokumentidele ning partnerlusele KDT JU. OECD statistika alusel on 
koostatud lühiülevaade riiklike maksumeetmete kui olulise motivaatori mõjust erasektori teadus- 
ja arendustegevusele ning antakse soovitus erasektori TA tulumaksuerisuste kasutuselevõtuks 
ka Eestis.  
 
Oluliseks osaks lõpparuandest on uuringu käigus selgunud, Eesti elektroonikaettevõtetele huvi 
pakkuvate TA arengusuundade loend, mis on esitatud koos viidetega vastavatele TAIE 2035 
fookusvaldkondadele ning ECS-SRIA 2022 teemadele lisas 5.  
 
Kokkuvõtteks järeldatakse, et Eesti elektroonikatööstus on sektorina tugev, teadus- ja 
arendustegevusele avatud, edumeelne ja arenev majandusvaldkond, mille potentsiaal vajab 
jätkuvalt tähelepanu riigi ja elanike jõukuse tõstmiseks strateegilises vaates.   
 
Veebruaris 2022 lisati ETAg soovil alapeatükki 3.2.2 küsitletud ettevõtete TA tegevuste 
lühikirjeldus ning lisa 6 viidetega TA asutustele ja uurimisgruppidele, millega küsitletud 

ettevõtted koostööd teevad. Olulisi muudatusi tehti ka peatükkides 3.3.2 ja 3.3.3.  
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Executive Summary 
 
This document is the final report on the mapping study of R&D related needs of the Estonian 
electronics industry sector represented by member companies of the Estonian Electronics 
Industries Association (EEIA). The study was initiated by the Estonian Research Council within 
the RITA 7 program using funding from the European Regional Development Fund (ERDF), and 
was conducted by the EEIA from February 2020 to November 2021.  
 
This report follows an intermediary report published in December 2020, presenting methodology 
of the study and a detailed analysis of the results; the questionnaire developed for the study is 
provided in Annex 2. Anonymised feedback statements regarding general business 
environment, government R&D related programs and policies obtained from the companies 
during the interviews are provided in Annex 3. Proposals and recommendations derived from 
the above are provided in chapter 3.5.  
 
The report is intended for policy developers, members of the electronics domain, as well as any 
interested parties, providing pointers to relevant information for further studies. The reader 
obtains a short overview of Estonian electronics industry with insights into R&D related activities 
in 2020/2021, future expectations and needs. Links to ECS-SRIA 2021/2022 and IEEE IRDS 
2021 documents as well as the website of the European partnership KDT JU are provided, 
introducing relevant domain specific technology trends and cooperation opportunities. 
 
An update on governmental tax incentives as motivators for business enterprise R&D and 
amplifiers of the competitive edge is provided, along with a recommendation to implement R&D 
tax credits in Estonia for use by technology companies.  
 
An important outcome of the report is a list of R&D topics of primary interest to the Estonian 
electronics enterprises. It is provided in Annex 5 with topics linked to the Estonian R&D and 
innovation strategy TAIE 2035 focus domains and ECS-SRIA 2022 strategic challenges.  
 
The study concludes that the electronics industry in Estonia is a strong and forward-looking 
economic sector, open to extending R&D activities. Its’ potential needs continuing attention to 
enable bringing prosperity to the state and the people in a strategic timeframe. 
 
The report was updated in February 2022 with certain details of industrial R&D and cooperation 
with R&D organisations, as well as ECS-SRIA 2022 and KDT JU developments.   
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1. Sissejuhatus 

1.1 Elektroonikasektori kaardistusuuringu taust 
 
Aastal 2019 käivitus sihtasutuse Eesti Teadusagentuur (ETAg) programmi RITA 7 toetusega 
arendusnõunike ametikohtade loomine erialaliitudes eesmärgiga liidu ja selle liikmete teadus- 
ja arendustegevuse ning innovatsiooni alast võimekust ja teadlikkust tõsta. RITA on Euroopa 
Regionaalarengu Fondist toetatav programm, mille eesmärk on suurendada riigi rolli teaduse 
strateegilisel suunamisel ning teadus- ja arendusasutuste võimekust ühiskondlikult oluliste 
uuringute läbiviimisel. Programmi kaudu rahastab SA Eesti Teadusagentuur Eesti riigi 
vajadustest lähtuvaid sotsiaalmajanduslike eesmärkidega rakendusuuringuid. 
 
Üheks erialaliitude arendusnõunikele antud ülesandeks sai liidu poolt esindatava tööstussektori 
kaardistusuuringu läbiviimine liitu kuuluvate ettevõtete põhjal, esmase eesmärgiga ettevõtete 
teadus- ja arendustegevuse (TA) seisu ja sektori vastavate tulevikuvajaduste väljaselgitamine 
TA suundadel. Uuringu käigus koguti ettevõtetelt ka tagasisidet tulevaseks valdkondlikuks 
poliitikakujundamiseks ja ettevõtlussektori parendamiseks. Vahearuanne valmis 31.12.2021, 
lõpparuande valmimistähtajaks sai detsember 2021.  
 
Eesti Elektroonikatööstuse Liit teostas ETAg, HTM, EAS ja MKM poolt antud suuniste alusel 
Eesti elektroonikatööstussektori kaardistust oma liikmete põhjal, kes on sektori 
iseloomustamiseks küllaldaselt representatiivsed nii ettevõtete liikide, tegevusalade kui 
käibemahtude poolest. Uuring viidi läbi valdavalt ettevõtete pädevate esindajate 
intervjueerimise vormis ettevõtete külastamise käigus, mida korraldas Liidu arendusnõunik. 
Seoses aasta 2021 sügisel vastu ootusi ägenenud viiruse Covid-19 kolmanda lainega toimusid 
viimased kaardistusintervjuud Interneti vahendusel, valdavalt MS Teams keskkonnas. 
Uuringuga ei kogutud konfidentsiaalset ärilist infot ega tundlikke isikuandmeid.    
 
Kaardistusuuringu käigus vabatahtlikult esitatud ja anonümiseerimist mitte nõudvaid andmeid 
säilitatakse Liidus ning kasutatakse edaspidi vastavalt vajadusele ettevõtete ja valdkondade 
vahelise siseriikliku ja rahvusvahelise teadus- ja arendustegevuse alase infovahetuse ja 
koostöö koordineerimisel. Intervjuudest kogutud infot ja intervjueeritavate tsitaate kasutatakse 
avalikustatavas materjalis anonümiseeritult.  
 
Uuringu käigus tekkis vajadus kõrvalepõikeks, et selgitada, milline on erasektori TA kulutuste 
seis teistes riikides ning mis riikide poliitikakujunduses seda positiivselt mõjutab. 

Vastavasisuline ülevaade esitati vahearuandes, käesoleva lõpparuande peatükis 1.5 Ettevõtete 

TA toetamine maksuerisuste abil kommenteeritakse muudatusi OECD riikide poliitikates.  

 
Ettevõtete tootearenduse suundi ja koostöövõimalusi rahvusvahelistes projektides hinnates tuli 
leida ka elektroonika valdkonna tehnoloogiate strateegilisi arengusuundi kajastavaid allikaid, 
millega tutvumist soovitatakse kõigile valdkonna arengutest huvitatutele. 

 
 
  

https://www.etag.ee/rahastamine/rakendusuuringute-toetused/rita-rakendusuuringud/arendusnounikud-ettevotete-erialaliitudes-rita-tegevus-7/
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1.2 Eesti Elektroonikatööstuse Liit 
 
Mittetulundusühing Eesti Elektroonikatööstuse Liit (EETL, edasises ka Liit) asutati 3. juunil 2010 
kümne elektroonikaettevõtte ja ühe õppeasutuse ühise algatusena, eesmärgiga „muuta 
maailma ühe kiiremini areneva tööstussektori Eestis tegutsevate ettevõtete, teadus- ja 
haridusasutuste koostöö sisulisemaks tagamaks sektori konkurentsivõime“ (EETL, 2020). 
Elektroonikasektor on jätkuvalt info- ja sidetehnoloogiate ning digilahenduste võimaldajana 
peamiseks infoühiskonna alustalaks ning selle kestvasse arengusse panustamise vajaduses 
pole põhjust kahelda.  
 
Liitu kuulus novembris 2021 kokku 75 liiget, kes katavad suurema osa Eesti 
elektroonikasektorist nii väärtusahelate ulatuse kui käibe osas: tuhandete töötajatega 
hargmaiste suurettevõtete tütarettevõtted, väike- ja keskmised ettevõtted (VKE), 
mikroettevõtted, kutseõppeasutused ja teadusülikoolid. Liidus on esindatud nii tootearendust ja 
uurimuste läbiviimist teenusena pakkuvad inseneribürood, enamasti enda intellektuaalomandil 
põhinevate originaalsete elektroonikaseadmete tootjad (Original Equipment Manufacturer, 
OEM), elektroonikaseadmete tootmisteenuste osutajad (Electronics Manufacturing Services, 
EMS) kui ka väärtusahela piires teenuste osutajad (komponentide,  materjalide ja seadmetega 
varustamine, 3D trükiteenused, katsetamine, logistika, personalihange jms). Liikmete 
ligikaudset jagunemist peamiste tegevusalade vahel näitab joonis 1; paljud liikmed katavad mitut 
tegevusala. Kategoorias „Muu“ on elektroonikaga seotud teenuste osutajad ning otseselt 
elektroonika OEM või EMS kategooriatesse mitteliigituvad tootmisettevõtted.  
 

 
Joonis 1 EETL liikmete jagunemine peamiste tegevusalade alusel 

 
Haridus- ja teadusasutuste kaasatus Liidu tegevusse on hõlbustanud arvamuste ja info 
vahetamist nii hariduse kui teadus- ja arendustegevuse teemadel. Liit on olnud aluseks 
elektroonikaklastrile, korraldanud elektroonikahariduse populariseerimise kampaaniat 
elektroonik.ee ning osalenud IoT-kutsehariduse teemalises EL Erasmus+ projektis 
Talentjourney.  
 
Eraõiguslikud ettevõtted moodustasid aasta 2021 novembrikuu seisuga 92% Liidu 
liikmeskonnast, 69 liiget 75’st. Neist kokku 61 (88,4%) liigitusid väike- või keskmise suurusega 
ettevõteteks (VKE). Detailne protsentuaalne jagunemine Euroopa Liidus kasutatavate 

OEM, 16.0%

EMS, 21.3%

Inseneribüroo, 
16.0%

Tarne, 18.7%

Haridusasutus, 6.7%

Muu, 21.3%

http://estonianelectronics.eu/et/
https://en.wikipedia.org/wiki/Original_equipment_manufacturer
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronics_manufacturing_services
file:///C:/Users/Aivar/Desktop/elektroonik.ee
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põhimõtete alusel on näidatud joonisel 2. Kuna mõnel juhul oli hõivatud töötajate arv piiride 
lähedal, võib olukord aruande valmimise ajaks olla mõnevõrra muutunud.  
 

 
Joonis 2 EETL liikmesettevõtete liigitumine suuruse alusel novembris 2021 

Aastal 2021 kasvas Liit nelja uue liikme võrra ning oodata on liikmeskonna jätkuvat kasvu. 
Elektroonika on paljude ettevõtete toodetes üheks kesksetest komponentidest; suur osa 
ettevõtteid on teinud valiku liitumiseks EETL’iga, osa aga Eesti Elektritööstuse Liidu (EEL) või 
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liiduga (ITL). Välisomanduses ettevõtetel 
puudub sageli motivatsioon erialaliitudega liitumiseks.  
 
Elektroonikasektor liigitatakse statistikas küll enamasti IKT valdkonda, kuid tööstusväljundi osas 
on tegevusalade EMTAK koodid töötleva tööstuse (jagu C) tootmisega seotud klassides. 
Kitsamal lähenemisel kirjeldab elektroonikatööstust klass 26 „Arvutite, elektroonika- ja 
optikaseadmete tootmine“, laiemas vaates lisaks ka 27 „Elektriseadmete tootmine“, mis sisaldab 
”muu elektroonika ja elektrijuhtme või kaabli tootmist” ja isegi klass 2931 „Mootorsõidukite 
elektri- ja elektroonikaseadmete tootmine“. Inseneribürood kasutavad tüüpiliselt koode 721 
"Teadus- ja arendustegevus loodus- ja tehnikateaduste vallas", 711 "Arhitekti- ja 
inseneritegevused ning nendega seotud tehniline nõustamine", 620 „Programmeerimine, 
konsultatsioonid jms tegevused“ ja teisigi ning nende alagruppe, mis teeb liikmeskonna 
majandustulemuste statistilise uurimise keerukaks.   
 
EETL igapäevast tegevust korraldab tegevjuht, koordineerides seda igakuiselt toimuva volinike 
koosoleku ehk volikoguga. Liidu kõrgeima organi, liikmete üldkoosoleku poolt valitavas, hetkel 
kümneliikmelises volikogus on esindatud kõigi peamiste liikmekategooriate huvid.  
 
Enne arendusnõuniku ametikoha loomist 01.01.2020 ei tegelenud Liit igapäevaselt teadus- ja 
arendustemaatikaga. Juba aasta 2020 algusest algas liikmetele nii üldiste infokirjade „EETL 
info“ kui suunatud e-kirjade teel TA-spetsiifilise informatsiooni edastamine. Alates 17.04.2020 
saadetakse sellist infot liikmeid liigselt koormava infovoo vältimiseks laiali koondkujul reedeti, 
kui kirjas viidatud sündmuste toimumisajad ei nõua kohest edastamist. Infokirjas leiavad 
tüüpiliselt kajastamist uued TA rahastamis- ja koostöömeetmed ja võimalused; EAS, HTM, MKM 
ja ETAg info liidu liikmete vajadustele vastavaks filtreeritud kujul; viited valdkonna ettevõtetele 
potentsiaalselt olulistele konverentsidele, koolitustele, veebiseminaridele ning nende 
materjalidele; sektorikesksete organisatsioonide võrgustike olulised sündmused ning valdkonna 
teadus- ja arendustegevuse suundumused (EL, OECD, EFECS, innovatsioon, strateegilise 
arengu teekaardid jt).   

Mikroettevõtted, 
39.1%

Väikeettevõtted, 
21.7%

Keskettevõtted, 
27.5%

Suurettevõtted, 
11.6%

http://www.elektriliit.ee/
https://itl.ee/
https://emtak.rik.ee/EMTAK/pages/klassifikaatorOtsing.jspx
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
https://www.teatmik.ee/et/advancedsearch/business/emtak-620
https://www.teatmik.ee/et/advancedsearch/business/emtak-620
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1.3 Teadus- ja arendustegevuse mõiste 
 
Ingliskeelse termini „research and development“ (lühend R&D) ammune eestikeelne tõlge 
„teadus- ja arendustegevus“ (lühend TA) ei ole tööstuse suunalt lähenedes kuigi õnnestunud: 
nii inglise kui ka paljudes teistes keeltes tehakse selget vahet sõnade „research“ 
(uurimistegevus) ja „science“ (teadus) kasutamisel, mis kajastub ka termini R&D sõnastuses. 
Tööstusringkondade huvi pärssivaks muutub see termin sageli kuuldud lühendatud kujul 
„teadusarendustegevus“, mis jätab mulje millestki akadeemilistes kõrgustes toimuvast. 
Teadusega tegelevad selle tavatähenduses vähesed ettevõtted, majanduslike eesmärkide 
saavutamiseks vajalik uurimistegevus on aga paljude arendusprotsessides igapäevane. 
 
Täpsemaks tõlkevasteks oleks „uurimis- ja arendustegevus“, mis on kooskõlas ka sakslaste 
(„Forschung und Entwicklung“ vs „Wissenschaft“), rootslaste („forskning och utveckling“ vs 
”vetenskap”), soomlaste („tutkimus ja kehitys“ vs „tiede“) ja teistegi keelte sõnastusloogikaga. 
Väärib rõhutamist, et õpetamisega mitte seotud professorit tähistava termini „research 
professor“ tõlkevastena on Eestis kasutusel „uurija-professor“, mitte „teadlane-professor“. 
 
Riiklike toetusprogrammide vahenditest rahastamiseks ning statistika eesmärgil formaalselt 
teadus- ja arendustegevuseks kvalifitseerumiseks peab sellisel tegevusel olema viis tunnust, 
mis on sätestatud TA-valdkonnas ülemaailmselt aluseks võetud OECD Frascati käsiraamatus 
(OECD, 2015): 
 

● uudsus (novel) 
● loovus (creative) 
● tulemuse ettemääramatus (uncertain) 
● süstemaatilisus (systematic) 
● tulemuse ülekantavus ja korratavus (transferable and/or reproducible) 

 
Kõigile PDF kujul tasuta allalaadimiseks pakutava käsiraamatu peatükk 2 annab ülevaate nende 
tingimuste sisust ning toob näiteid küsimuste ja vastuste vormis. Loov ja süstemaatiline, 
korrektselt planeeritud ja dokumenteeritud arendusprotsess eeldab pädevate teostajate 
kaasamist; TA puhul on loogiline eeldada teaduskraadiga uurimistöötaja (uurija) osalemist 
tegevuste juhtiva teostajana.  
 
ETAg’i poolt tänuväärselt eesti keelde tõlgituna on Frascati käsiraamatu peatükk 2 huvitatud 
ettevõtetele kättesaadavaks tehtud (35 lehekülge). Tasub tutvuda eksperimentaalarenduse ja 
täiemahulise klassikalise tootearendusprotsessi erinevustega, mida kajastatakse lõikudes 2.32 
kuni 2.36. TA liikide kuulumine rakendusuuringu või eksperimentaalarenduse alla tehnoloogia 
valmidusastmete (TRL) klassifikaatori alusel võib programmiti pisut erinev olla.   
 
Ei ole põhjust karta ettevõttesisese korrektse arendusprotsessi ülalpidamise esmapilgul 
kõrgena näivat barjääri: see ei eelda ilmtingimata doktorikraadiga teadlase kaasamist. Ehkki 
käsiraamatu esialgses tõlkes on termini „researcher“ vasteks valitud „teadlane“ (mis on 
pöördtõlkes eelkõige „scientist“ või „scolar“), sobib erasektori TA konteksti täpsemini pigem 
termin „uurija“ kui „teadur“, mis on enamlevinud tõlkevasted. Käsiraamatu (OECD, 2015) punktis 
5.33 märgitakse sõnaselgelt, et TA projektis uurijaks klassifitseerimisel ei ole määrav mitte isiku 
formaalne haridustase ega ametinimetus, vaid töökogemus uurimisvaldkonnas; uurija 
ülesandeid võib täita isegi sekundaarharidusega (kutseharidusega) kogenud tehnik.    
 
Käesolevas uuringuaruandes on ettevõtete teadus- ja arendustegevust käsitledes silmas 
peetud eelkõige toodete, protsesside või teenuste eksperimentaalarendust. 

https://www.akadeemia.ee/akadeemia/uurija-professorid/
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/frascati-manual-2015_9789264239012-en
https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2016/11/FrascatiManual2015_2ptk.pdf
https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2020/11/Tehnoloogia_valmidusastmed_sekmo.pdf
https://www.etag.ee/wp-content/uploads/2020/11/Tehnoloogia_valmidusastmed_sekmo.pdf
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1.4 Riigi tugi teadus- ja arendustegevusele erasektoris 
 
Riikide finantstugi eraettevõtete teadus- ja arendustegevusele jaguneb otseseks (toetused) ja 
kaudseks (maksuerisused); mõlema trendidest annab ülevaate kaardistusuuringu vahearuanne 
(Usk, 2020). Ehkki erasektori TA maksumeetmete kasutuselevõttu on Rahandusministeeriumi 
tasemel aeg-ajalt arutatud, on Eestis seni kasutusel ainult TA otsetoetused.  
 
Eesti riigi poolt erasektorile antud TA otsetoetuste ajalist dünaamikat värskeimate andmete 
põhjal vaadeldes paistab silma OECD riikide keskmisele sarnane suundumus – toetuse osakaal 
SKP-st suurenes viimase finantskriisi ajal ning on pärast aastal 2011 saavutatud tippväärtust 
0,11% olnud vähenemas kuni aastani 2017. Järgnev kasv tõi kaasa ka erasektori TA kulude 
suurenemise (joonis 3), mis jõudis Eurostat andmetel aastaks 2020 0,98% tasemele (vastavad 
OECD.Stat andmed polnud detsembris 2021 veel saadaval).  
 
Graafikult hakkab silma, et teiste OECD riikide erasektori keskmised TA kulud (BERD, Business 
Expenditure on R&D) on vaatamata riiklike otsetoetuste (GFBRD) stabiilsusele alates aastast 
2016 kasvanud sujuvalt ja kõrgemaks, saavutades aastaks 2019 taseme 1,76%. EL28 keskmine 
BERD oli aastal 2019 pisut madalam 1,44%, Eestis 0,86%. Vahe erasektorile antud riiklike TA 
otsetoetuste mahus on märgatav: Eestis 0,0461% SKPst, OECD keskmine 0,0874%, 
ambitsioonikates tööstusriikides viimasega võrreldes ligi kahekordne: Ungaris 0,1827%, Koreas 
0,167% ja USAs 0,131% SKPst.  
  

 
 
Joonis 3 Eesti ja OECD riiklike TA otsetoetuste ja erasektori TA kulutuste (BERD) aegread 2004-2019 (OECD.Stat) 

 
„Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukavas 2021–2035“ 
(TAIE) kinnitatud, eelmise arengukava „Teadmistepõhine Eesti“ käigus saavutamata jäänud siht 
erasektori TA kulutuste viimiseks tasemele 2% SKP-st on kahtlemata väärikas ning samal 
suunal teiste arenenud riikide strateegiliste ootustega. Nagu vahearuandes (Usk, 2020) näidati, 
kasutab valdav enamus OECD riike erasektori motiveerimiseks TA tegevustele lisaks 
konkurentsipõhistele otsetoetustele ka laiapõhjalisi soodustavaid maksumeetmeid.  
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1.5 Ettevõtete TA toetamine maksuerisuste abil 
 
Maailma riikide suurema hulga TA-teemaliste näitude võrdlemist võimaldab OECD andmebaas 
(OECD.Stat, 2021), mis analüüsib lisaks Eurostat’i poolt kogutavale informatsioonile 
valitsussektori, ettevõtlussektori (Business Enterprise R&D expenditure, BERD) ja 
mittetulundussektori TA kulude kohta andmeid ka riikide poolt ettevõtetele võimaldatavate TA 
otsetoetuste ning maksuerisuste kohta (Government Tax Relief for R&D, GTARD).  
 
OECD avaldab süstemaatiliselt ka riikide TA ja innovatsioonipoliitika ülevaateid ning hoiab 
käigus vastavasisulist andmebaasi STIP Compass: International Database on Science, 
Technology and Innovation Policy (STIP) (EC-OECD, 2021). Need allikad annavad 
rahvusvahelistele korporatsioonidele sisendinfot selle kohta, millistes riikides on soodsam 
pidada suure teadus- ja arendustegevuse mahuga allüksusi. Riiklikust TA finantstoest on 
saanud turunduselement välisinvesteeringute pardalemeelitamiseks, ehkki enamus arenenud 
riike kasutab seda siiski eelkõige oma erasektori rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks.  
 
Ülevaate riikide erasektori TA maksuerisustest annab „OECD COMPENDIUM OF 
INFORMATION ON R&D TAX INCENTIVES, 2019“ (OECD, 2020), uuendus avaldatakse 
jaanuaris 2022. Jooksvalt täiendab oma innovatsiooni-infopanka auditi- ja 
konsultatsiooniettevõte Deloitte, mille veebileht „Survey of Global Investment and Innovation 
Incentives“ sisaldas seisuga 21.12.2021 viiteid 60 TAI maksusoodustusi pakkuvale riigile.  
 
Kaudseid TA toetusi rakendavate riikide arv kasvab. Aastataguse põhjaliku aruande koostamise 
järel lisandus TA maksuerisusi kasutavate riikide hulka aastal 2020 Saksamaa, tagasiulatuvalt 
aasta 2021 algusest ka Soome, mille järel puuduvad TA maksuerisused OECD riikidest 
hetkel lisaks Eestile täielikult Iisraelis, Lätis ja Luksemburgis; Šveitsis võeti need esialgu 
kasutusele kohalikul tasemel, mitte üleriigilistena. 
 
Soome parlamendis detsembris 2021 vastu võetud seadusemuudatus HE 186/2021 
(Eduskunta, 2021) võimaldab ettevõtetel aasta 2021 tuludest maksueelselt maha arvata 
esialgselt valitud määrast kolm korda suuremad summad, 150% koostöös TA-organisatsiooniga 
tehtud TA kuludest maksimummääraga 0,5M€. Seaduse seletuskirja peatükis 3 rõhutatakse: 
„Seadusemuudatuse eesmärgiks on innustada ettevõtteid laiendama TA-koostööd 
heakskiidetud TA-organisatsioonidega. … Välja pakutud meetmed on osaks Soome TAI 
tegevuse elavdamise üldeesmärgi saavutamise meetmetest selleks, et nende osakaal oleks 
aastaks 2030 4% SKPst.“ Soome BERD jäi aastal 2019 alla poole eesmärgist, 1,83% SKPst. 
 
OECD teostab tehnoloogiasektorit sisaldava majandusega riikides ettevõtetele kehtestuvate 
maksumäärade võrdlust uuel kujul TA maksuerisuste mõjuga kasumit tootvate TA kulude 
vaatenurgast, mille eesmärgiks on otsustajatele abi andmine riikide tuvastamiseks, kuhu oleks 
kõige otstarbekam investeerida arendusüksuste rajamiseks (OECD Dataset: Effective tax rates 
for R&D). Parameetri EATR (Effective Average Tax Rate for R&D) alusel järjestatud riikide 

edetabelit näitab Joonis 4, millel Eesti on tähistatud punase värviga ning naaberriigid rohelisega; 

Soome tulp on kollane meenutamaks hiljuti kehtestatud maksuerisusi, mis viivad riigi juba aasta 
2021 arvestuses Eestist madalamale maksutasemele. Eesti ei ole selles järjestuses küll päris 
viimaste hulgas, kuid nagu jooniselt näha on, edastab meid efektiivse maksutaseme osas valdav 
enamus naaber- ja konkurentriikidest ning isegi osa sihtturge nagu Rootsi, Norra, Austria jpt. 
Sellel on tõenäoliselt negatiivne mõju nii meie ettevõtete konkurentsivõimele kui atraktiivsusele 
välisinvesteeringute sihtriigina. 
 

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=RDTAX
https://stip.oecd.org/stip/
https://www.oecd.org/sti/rd-tax-stats-compendium.pdf
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/global-investment-and-innovation-incentives-survey.html
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_186+2021.aspx
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Joonis 4 Riikide paremusjärjestus kasumliku TA tulemuste keskmistatud maksumäära EATR alusel aastal 2020 (OECD.Stat) 

 
Vahearuande  joonisel 8 kujutatud riikide paremusjärjestust kasumlike VKE TA maksuerisuste 

tõhususe alusel (1-B-index) näitab värskendatuna aasta 2021 seisuga Joonis 5. OECD arvestab 

oma andmebaasis eeldatavalt juba jõustunud seadusemuudatusi, kuid Soome asukoht on seni 
vale; vastava seadusmuudatuse info polnud ilmselt OECD andmebaasi jõudnud. Maksuerisusi 
kasutavate OECD riikide 1-B-index’i arvutatud keskmine aastaks 2021 on 0,248 (Soome 
muudatust arvestamata), tabeli tippu on jõudnud Kolumbia (0,67) ning esikümme algab 
väärtusest 0,31. 
 
Eesti TA-mahukate ettevõtete ning riigi ettevõtlussektori rahvusvahelisele 
konkurentsivõimele tuleks kasuks selles indeksis üle keskmise jõudmine. Tuleb tõdeda, 
et selle võimaluse kasutamisest on Eesti valitsused vaatamata varasematele soovitustele 
kahetsusväärselt aastakümneid hoidunud. 
 
Ka septembris 2021 avalikustatud Rahandusministeeriumi uuringuaruande „Erasektori teadus- 
ja arendustegevuse soodustamise analüüs“ (Kaarna, 2021) kokkuvõttes antakse üheselt 
mõistetavad soovitused (lk 36): 
 
„Käesolev analüüs soovitab Eestis kasutusele võtta meetmena kasutusele TA maksukrediidi: 
maksta TA tegevusi teinud ettevõtetele nende makstud maksud tagasi. …  
Käesolev analüüs soovitab pikaajalist ambitsioonikat eesmärki jõuda toetamises 0,2% tasemele 
SKPst.“ 
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https://www.rahandusministeerium.ee/system/files_force/document_files/ta_soodustamise_analuus_avalikustamiseks_risto.pdf?download=1
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Joonis 5 Riikide paremusjärjestus VKE TA maksuerisuste tõhususe alusel: 1-B-index aastal 2021 (OECD.Stat, 17.12.2021) 

0.67

0.55

0.42

0.39

0.39

0.37

0.35

0.33

0.31

0.31

0.29

0.27

0.27

0.27

0.26

0.22

0.22

0.21

0.21

0.21

0.2

0.2

0.19

0.18

0.18

0.18

0.17

0.16

0.16

0.11

0.11

0.08

0.08

0.07

0.07

0.06

0.06

0.04

0

0

0

0

0

-0.01

-0.01

-0.01

-0.02

-0.02

-0.05 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 0.55 0.65 0.75

Colombia

Slovak Republic

Iceland

Netherlands

Portugal

France

Chile

Spain

Canada

Lithuania

Greece

Ireland

United Kingdom

  Brazil

Korea

Norway

Poland

Australia

Czech Republic

Slovenia

Italy

Japan

Germany

Hungary

New Zealand

  Thailand

Austria

Belgium

  South Africa

Sweden

  Russia

  China (PRC)

  Romania

Denmark

United States

Mexico

Turkey

  Croatia

Estonia

Finland

Israel

Latvia

  Bulgaria

Luxembourg

Switzerland

  Cyprus

  Argentina

  Malta

OECD keskmine, 

2021: 0,248 

 

NB: Soome staatus on juba muutunud 
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2. Kaardistusuuringu metoodika ülevaade 

2.1 Kaardistuse metoodika 
 
Elektroonikatööstuse liidu ettevõtete teadus- ja arendustegevusega seotud vajaduste 
kaardistusuuringu läbiviimise vormi osas jäeti arendusnõunikele vabad käed. Kuna uuring on 
ainult üheks osaks arendusnõuniku ülesannetest ning sektori rahvusvahelise konkurentsivõime 
tõstmise vaatenurgast on see pigem teisejärgulise tähtsusega, valis autor uuringu läbiviimiseks 
firmakülastuse käigus toimuva kaardistusintervjuu ettevõtte tippjuhi, arendusjuhi, üksusejuhi või 
tippspetsialistiga (koordineerimine toimus läbi Liidule edastatud ametlike kontaktisikute). Selline 
meetod on küll aeganõudvam, kuid vähendab veebipõhise küsitlusega võrreldes küsitletavate 
poolt antavate vastuste pealiskaudsust ning võimaldas lähemat tutvumist külastatava ettevõtte 
võimekuste, infrastruktuuri ja tegelike vajadustega. Tulevase TA-koostöö korraldamisel nii 
ettevõtete vahel kui väliste TA-partneritega on see eeldatavasti abiks.  
 
Uuringus osalesid Liidu ettevõtted vabatahtlikkuse alusel, mille kinnituseks aktsepteerisid 
intervjueeritavad neile uuringu põhimõtete tutvustamiseks saadetud teavitatud nõusoleku vormi 
(lisa 1), mille sisu sai heakskiidu ka Liidu õigusnõustajalt.  
 
Kaardistusuuringuks vajaliku avalikest allikatest kättesaamatu ettevõttespetsiifilise info 
kogumiseks koostati küsimustik (lisa 2), mis lähtub arendusnõunike koolitusüritusel 10.02.2020 
EAS ja ETAg poolt nõunikele edastatud dokumentidest „liitude TAI kaardistus EAS’i ootused 
2020.docx“ ja „TA vajaduste kaardistuse lähtepunkt.docx“ ulatuses, mis jäi eeldatavasti 
küsitletavate taluvuspiiridesse.  
 
Enne kaardistusintervjuu läbiviimist tutvusin ettevõtete veebilehtede ja jooksva 
majandusseisuga. Intervjuule kulus 45 kuni 90 minutit sõltuvalt sellest, kas ettevõte tegeleb 
teadus- ja arendustegevusega või mitte. Liigne detailsus ja ajakulu toonuks kaasa kõrgendatud 
riski intervjuust keeldumisteks; samal põhjusel saadeti 36 väljaga küsimustik ennetavalt ainult 
neile ettevõtetele, kes seda ise küsisid. Intervjuu toimumise järel saadeti täidetud küsimustik 
pärast märkmete küsitlejapoolset puhtakskirjutamist intervjueeritavale ülevaatuseks ja 
täienduste tegemiseks. Intervjuud toimusid vastavalt ettevõtte esindaja soovile kas eesti, inglise 
või vene keeles.  
 
Sundimatu õhkkonna loomiseks ei kasutatud intervjuude läbiviimisel vestluse salvestamist. 
Ettevõtete vastustega täidetud ankeete kolmandatele osapooltele ei levitata.    
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2.2 Valimi moodustamine kaardistusintervjuudeks 
 
Valimi moodustamiseks nähti esialgu ette kaks protsessi: TA teemadel kaasarääkimisest 
huvitatud ettevõtete poolne initsiatiiv ning otsepöördumised eeldatava TA potentsiaaliga 
ettevõtete poole. Kaardistusuuringu läbiviimisest ja võimalusest selles osaleda teavitati kõiki 
EETL liikmeid esmakordselt elektronkirjas 06.01.2020 palvega kõigile huvitatutele võtta 
ühendust sobivate kohtumisaegade kokkuleppimiseks.  
 
Esimese vooru kohtumised toimusidki huvi üles näidanud ettevõtetega, edasised jätkusid juba 
elektronposti ning ka telefoni teel või muudel kohtumistel toimunud kontaktide põhjal. Eestisse 
aasta 2020 alguskuudel jõudnud ülemaailmse COVID-19 viiruse pandeemia ning selle poolt 
põhjustatud komponentide tarneraskuste tingimustes kujunes uuringu intervjuude läbiviimine 
oodatust aeganõudvamaks; ettevõtete kõrgem hõivatus ja riskide maandamine 
mittehädavajalike kontaktide edasilükkamise teel on uuringus osalemis otsuse edasilükkamise 
põhjusena mõistetavad.  
 
Meenutused uuringuga liitumise võimaluse osas sisaldusid liikmetele saadetud infokirjades 
07.08.2020, 27.11.2020, 31.12.2020, 29.10.2021 ja 26.11.2021. Vahepealsetel aegadel said 
valimisse võetud TA potentsiaaliga ettevõtted kutseid uuringusse individuaalsete elektronkirjade 
ning otsekontaktide teel.  
 
Liidu 75 liikme hulgas oli elektroonika valdkonnas teadus- ja arendustegevuse potentsiaaliga 
pikemas perspektiivis hinnanguliselt 40 ettevõtet kategooriatest „OEM“, „EMS“ ja „Arendus“ 
(inseneribürood). Valdav osa infokirja üleskutsete järel ühendust võtnuist kuulus neist 
viimasesse. Eesmärgiks oli ülevaate saamine TA’ga seonduvast kõigis kolmes kategoorias, 
võimalusel ka eri suurusega ettevõtetes. 
 
Kokku said uuringus osalemiseks individuaalse kutse 44 ettevõtte esindajad, kellest 26 (59,1%) 
andis selleks nõusoleku; lisaks olid kohtumiseks valmiduses kaks ettevõtet, mille esindajate 
hõivatuse tõttu ei õnnestunud kahjuks enne analüüsifaasi jõudmist sobivat aega leida. 21’el 
juhul toimusid kaardistusintervjuud ettevõtet külastades, viiel juhul veebirakenduse MS Teams 
või Zoom abil. Ühel juhul jäi küsimustik enne selle lõplikku väljakujunemist teistega võrreldes 
mittetäielikuks ega saanud ettevõttepoolseid täiendusi ka hiljem, mistõttu mõnedes analüüsi 
lõikudes viidatud „küsitletuid“ oli 25. 
 
Tabelis 1 näidatud uuringus osalenute jaotus suuruse ja tegevusvaldkonna alusel võimaldab 
järeldada, et valimi esinduslikkus oli ülevaatlikkuse saavutamiseks küllaldane. TA tegevusele 
kõige lähemal paiknevad OEM ettevõtted said ligi sajaprotsendiliselt intervjueeritud, vaatluse alt 
jäi kahetsusväärselt välja ainult üks. EMS ettevõtete ärimudel ei sisalda küll üldjuhul TA 
tegevusi, kuid mõned intervjueeritud ei välistanud selle vajadust tulevikus. Arendusteenuseid 
pakkuvatest ettevõtetest õnnestus intervjueerida 58,3%; ükski kesk- ega suurettevõte ei näi 
selles valdkonnas seni tegutsevat.  
 
Tabel 1 Kaardistusuuringus osalenud ettevõtete jaotus suuruse ja tegevussalade kaupa 

Uuringus osalenud OEM OEM% EMS EMS% Arendus Arendus% Kokku 
Kokku 
klassist % 

Mikroettevõtted 2 100.0% 1 50.0% 4 57.1% 7 25.9% 

Väikeettevõtted 1 50.0% 0 0% 3 60.0% 4 21.7% 

Keskettevõtted 6 100.0% 5 55.6% - - 11 57.9% 

Suurettevõtted 2 100.0% 2 50.0% - - 4 50.0% 

Kokku ettevõtteid 11 91.7% 8 50.0% 7 58.3% 26 37.7% 
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Liidu liikmete rahaline käive oli aastal 2020 ligikaudu 1,44 miljardit eurot, mis moodustab 

hinnanguliselt kolmveerandi Eesti elektri- ja elektroonikatööstuse koondaastakäibest (Tabel 2). 

Kaardistusuuringus osalenud ettevõtete käibe maht oli sellest 976,8 miljonit eurot ning töötajate 
arv 4193 Liidu ettevõtetes hõivatud 7692’st. 
 
Ettevõtte elutsükli järgi liigitusid uuringus osalenud ettevõtted enesehinnangute alusel vastavalt 
joonisel 6 näidatule. 62% moodustasid küpsed ettevõtted, 11% startup’id. Visiitide käigus 
kogetu annab alust arvata, et kõik osalenud ettevõtted on elujõulised ning 
arenemisvõimelised.  
 

 
Joonis 6 Kaardistusuuringus osalenud ettevõtete enesehinnang elutsükli faasile küsitluse hetkel 

 

 

2.3 Andmekogumise ja –analüüsi põhimõtted 
 
Kaardistusintervjuu käigus küsitleja poolt täidetud küsimustiku sisu oli valdavalt tekstiline, millest 
osa oli ette nähtud analüüsi käigus kodeerimiseks, et tuletada valdkonnale iseloomulikke TA 
trende ja osakaale.  
 
Uuringu analüüsifaasis detsembris 2020 koondati kõik küsimustikud töölehtedena ühte 
tabelarvutusfaili, kohendati vastava otstarbega väljad analüüsitavateks ning töötati välja MS 
Excel valemid seoste ja osakaalude arvutamiseks.  Numbriline info ettevõtete kohta võeti 
avalikest allikatest, mõnel juhul kontrolliti võtmesõnu ka ettevõtete veebilehti täiendavalt 
vaadeldes.  
 
Jaanuaris-veebruaris 2022 teostati täiendavad ETIS otsingud ja päringud elektronposti teel 
eelnevalt TA partnereid nimetanutelt saadud andmete täpsustamiseks TA asutustest 
koostööpartnerite osas.  
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3. Sisuaruanne 

3.1. Ülevaade ettevõtlusest elektroonika valdkonnas 

3.1.1 Elektroonikatööstuse väärtusahelad 
 
Klassikaliselt jaguneb elektroonikatööstus väljundi põhjal kaheks suureks haruks, millest 
kummagi ülemaailmsed mahud on tänaseks suurusjärgus 1T€ (Decision SARL, 2020): 
 

a) Tööstuselektroonika (sardsüsteemid): autotööstus, tööstusrakendused, robootika, 
lennundus-, kaitse- ja turbetööstus, meditsiinitööstus (Health & Care). 
 

b) Tarbeelektroonika (autonoomsed süsteemid): side, arvutid ja andmetöötlus, audio-
video- ja koduseadmed.  
 

Mõlemat varustavad komponentide, seadmete ja teenustega väärtusahelad, mis algavad 
materjalitootjatest, pooljuhitootjatest ning nende tarbeks seadmete ja süsteemide arendajatest-
tootjatest, läbides ka trükkplaaditootjaid. Lisaks pakuvad neile teenuseid ja seonduvaid tooteid 
ettevõtted mitmetest tehnikavaldkondadest, moodustades laiahaardelise „ökosüsteemi“. 
 

Eestis on ka tarbeelektroonikat tootvaid ettevõtteid (ligi viiendik, Tabel 2), kuid suurem osa 

tegutseb tööstuselektroonika valdkonnas. Uuringusse kaasatud 11’st OEMist toodab 
tööstuselektroonikat 10 (90,9%), EMS koosteteenuste osutajatest 100% (vajadusel toodetakse 
ka tarbeelektroonikat; sama kehtib ka inseneribüroode kohta). 
 
Euroopa Liidus viimasel ajal jõuliselt toetatavas mikro- ja nanoelektroonika segmendis puudub 
Eestis märkimisväärne ettevõtlus. MKM üleskutsele märtsis 2021 vastava mikroelektroonika-

IPCEI’ga (Important Project of Common European Interest) liitumiseks huviavaldusi ei 

laekunud. Euroopa komisjoni poolt ettepanekuna välja kuulutatud pooljuhtide, eelkõige 
mikroprotsessorite arendust ja tootmist toetav initsiatiiv „European Chips Act“ ei pruugi Eesti 
sektorile otsest kasu tuua, kuna pooljuhitehaste rajamine on erakordselt kulukas (miljardid €) 
ning nõuab kõrgele automatiseerituse tasemele vaatamata suurt hulka kompetentset tööjõudu.  
 
On arvamusi, et elektroonikatööstuse väärtusahela tippu kuuluvad kaudselt ka e-kaubandus, 
tele- ja mängutööstus, samuti muusika- ja videotööstuse voogedastusteenused.  

3.1.2 Eesti elektroonikatööstus 2020 
 
Eesti elektroonikatööstuse moodustasid aastal 2020 tabelis 1 näidatud EMTAK koodidel 
põhinevaid, käibe alusel järjestatud alamklassides tegevusi harrastavad ettevõtted (andmed: 
Inforegister.ee, 13.10.2021). Kasumi osas ei olnud esimene Covid-19 aasta neile keskmiselt 
kuigi edukas, lisaks oli andmehanke kuupäevaks 59,1% elektroonikasektori ettevõtetel 
aastaaruanded esitamata (146 ettevõtet 247’st, elektritööstuses 146 274’st). Kuna 
majandusanalüüs ei kuulu käesoleva uurimuse eesmärkide hulka ning puuduvad andmed ei 
muudaks eeldatavasti käivete ega hõivatuse suurusjärke, ei peetud andmete värskendamist TA 
uuringu kontekstis oluliseks. 
 
Nagu tabelist 2 nähtub, annavad lõviosa Eesti elektroonikatööstuse käibest neli esimest 
alagruppi (98,3%). Domineerib sideseadmete tootmine (65,7%), mida veab üks maailma 
juhtivatest ettevõtetest valdkonnas; sellele järgnevad trükkplaatide, navigatsiooniseadmete ja 
elektronkomponentide tootmine. Ettevõtete mediaankäive on olemasolevate andmete põhjal 

https://www.ipcei-me.eu/
https://www.ipcei-me.eu/
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/european-chips-act-communication-regulation-joint-undertaking-and-recommendation
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronics_industry
https://www.inforegister.ee/
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siiski suurem nii trükkplaatide tootmises (2,445,456 €) kui ka elektronkomponentide tootmises 
(1,146,875 €), jättes sideseadmete tootmise kolmandale kohale (1,048,639 €).  
 
Tabel 2 Eesti elektri- ja elektroonikatööstuse ettevõtted 2020 (mittetäielikud finants- ja personaliandmed, 13.10.2021) 

EMTAK EMTAK lühikirjeldus Arv Kogukäive 2020 
Töötajate 
arv 2020 

Kasum 2020 

26301 Sideseadmete tootmine 22 706,018,552 € 2499   10,710,161 €  

26121 Trükkplaatide tootmine 12 139,301,785 € 934      3,625,585 €  

26511 
Navigatsiooniseadmete 
tootmine 67 122,858,165 € 687      9,482,503 €  

26111 
Elektronkomponentide 
tootmine 31 87,357,897 € 946      4,163,863 €  

26201 Arvutite tootmine 37 11,856,129 € 47         132,885 €  

26401 Tarbeelektroonika tootmine 49 2,813,348 € 128         290,360 €  

26701 
Optikainstrumentide 
tootmine 11 2,562,060 € 39         144,717 €  

26601 
Elektromeditsiiniseadmete 
tootmine 5 361,529 € 2           25,076 €  

26801 
Magnetandmekandjate 
tootmine 4 342,449 € 1          15,573 € 

26521 Ajanäitajate tootmine 9 377,387 € 4           34,240 €  

26XXX Elektroonika kokku 247 1,073,849,301 € 5287 28,624,963 € 
            

27XXX Elektriseadmete tootmine 274 979,583,716 € 6564 42,484,263 € 

26+27 
Elektroonika ja 
elektriseadmed kokku 283 2,053,433,017 € 11851 71,109,226 € 

 
 
Uuringus osalenud ettevõtete enesehinnang tehnoloogilisele tasemele oli kas „kõrge“ 
(56%) või „keskmine“ (44%), madalat taset ei nimetatud. Seejuures võib vastajate 
enesekriitilisust eeldades lugeda valdava osa ettevõtetest kõrgtehnoloogilisteks, kui ka mitte 
„deep tech“ (selline kategooria puudus küsitluses).  
 
Tegevuste iseloomustamisel esines valimis kõige sagedamini võtmesõna „IoT“ (46,2%), mis on 
ka üheks valdkonna ülemaailmsetest prioriteetsetest arengusuundadest – „Internet of Things“, 
võrgustatud „asjade Internet“ eelkõige tööstusrakendustes (IIoT, Industrial IoT). Väljundi poolel 
oli ühisosa eelkõige energeetikasüsteemide (30,8%), tööstusliku sidetehnika (23,1%), 
autotööstuse (15,4%), meditsiinitehnika (15,4%), tööstuslike juhtimissüsteemide ja robootika 
suundadel.  
 
Kõik uuringus osalenud ettevõtted tegelesid kaupade või teenuste ekspordiga, mis on 
iseloomulik kogu sektorile, kuna Eesti siseturg on tootmisettevõtetele konkurentsivõimeliseks 
hinnakujunduse võimaldamiseks liiga väike. Üle poolte ettevõtete puhul (57,7%) võib rääkida 
osalemisest maailmaturul, ülejäänud nimetasid peamiste sihtturgudena Põhjamaid ja USA’d, 

osalt ka Saksamaad ja Venemaad (Joonis 7). Senistelt eksportturgudelt on tulevikus plaanis 

laiendada toodete ja lahenduste müüki Kesk-Euroopa, Põhja-Ameerika ja Aasia turgudele. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_tech
https://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_internet_of_things
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Kogu sektori eksport on käesoleval sajandil tüüpiliselt ületanud 90% aastatoodangu mahust 
ning Eesti riik on elektroonikaettevõtte kliendiks pigem harvadel juhtudel.  
 

 
Joonis 7 Uuringus osalenud ettevõtete poolt nimetatud peamised ekspordi sihtturud 

 
Elektroonikatööstust iseloomustab kõrge kasvupotentsiaal – 88,5% küsitletuist nägi lähiajal 
ette kasvu kas ettevõtte või üksuste, tootevaliku või turgude hõivamise tasemel. Mõnedel 
juhtudel oli ettevõte äsja lõpetanud järjekordse kasvuepisoodi ning keskendus uute turgude 
hõivamisele. 12% küsitletuist nägi ette orgaanilist kasvu, mida piirab eelkõige inimressursside 
kättesaadavus ning turunõudlus; 40% rõhutas kasvu ka arendustegevuse vallas.  
 
TA-suunaliste ja teiste arengut toetavate finantsinstrumentide vastu tundis huvi 65% 
küsitletud ettevõtetest. Välise rahastuse abil kasvu finantseerimisest hoidumise põhjusena 
nimetati eelkõige sobivate allikate puudumist, protsesside komplitseeritust kui aeganõudvust. 
Projektitoetuste mittekasutamise põhjusena mainiti ka koostööprojektide madalat toetusmäära 
suurettevõtetele, mis koos lisanduva bürokraatia, ebamäärase tulemuslikkuse, jäikade 
tingimuste, otsuste turu vaates pikkade ooteaegade ja aruandluskohustusega moodustab 
omaette barjääri arenduskoostööprojektides osalemisele. 
 
Vastuses küsimusele 35 „Mis takistab Eesti-sisest koostööd?“ pidas 28% küsitletutest 
koostööd ja selleks valmidust ettevõtete vahel või ka ülikoolidega sisuliselt heaks, mõnel juhul 
ei nähtud selle käivitamiseks ilmseid takistusi. 36% nimetas otseselt või kaudselt peamise 
takistusena kohaliku turu piiratusest tingitud konkurentsiolukorda, mõnel juhul usalduse 
puudumist ja osapoolte ettevaatlikku mõtteviisi. Mainiti ka korporatiivseid poliitikaid ja 
formaliseeritud protsesse, samuti ettevõtte vajaduste unikaalsust ning teadmatust sellest, 
kellega koostööd võiks teha. Leiti ka, et  riigis puudub ühtne terava fookusega strateegia TA 
asutuste ja tööstuse koostööks ning riigi huvi TA asutuste teadustulemuste tööstuses 
rakendamise vastu on seni olnud madal. Tööstus ei väärtustavat riskantset uudse lisaväärtuse 
loomist koostöös, vajalikud on seda motiveerivad soodustused tööstusele.  
 
Arenduskeskuste toomist Eestisse nähti positiivses valguses - see laiendaks koostööd ning 
aitaks tõsta spetsialistide taset tööturul. Koostööd pärssivana nimetati ka kiirete liiklusühenduste 
puudumist. Mainiti ka ideede ja vajaduste „börsi“ käivitamist ning vajadust koostöö juhtimise 
järele. Õhku jäi tõdemus, et koostöö on vajalik ning selle motiveerimist tuleks alustada 
infopuuduse vähendamisest.  
 
Kokkuvõtvalt jäi mulje, et tööjõu- ja komponendipuuduse negatiivne mõju Eesti 
elektroonikatööstusele võis aastal 2020 olla keskmiselt suuremgi kui Covid-19 otsesed mõjud. 
Mõnede komponentide kättesaadavuse probleemid jätkuvad maailmaturul eeldatavasti ka 
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aastal 2022, osaliselt kardetavasti isegi aastal 2023, mis komplitseerib elektroonikatööstuse 
olukorda ning on negatiivse mõjuga kasumlikkusele. 

3.1.3 Digitaliseerimine elektroonikatööstuses 

 
Digitaliseerimise osas olid erinevused ettevõtete vahel tunnetatavad: ligi neljandik on sellega 

alles alustanud ning kõrgtasemel olevaks hindas ennast 38% (Joonis 8). Seejuures ei vasta 

kõrgtase ilmselt Euroopa vaates tipptasemele, mille visiooniks on täielikult automatiseeritud ja 
robotiseeritud tootmine koos tehisintellektil põhineva laondus- ja logistikasüsteemiga, mis 
komponente ja sõlmi iseseisvalt juurde tellib ning toodete väljasaatmist klientidele korraldab 
(niinimetatud „pime tehas“).  
 

 
Joonis 8 Digitaliseerimise hinnanguline tase uuringus osalenud ettevõtetes 

 
Elektroonika valdkonna arendusvahendid on juba aastakümneid olnud digitaalsed, arvutitel 
põhinevad. Elektroonikatööstuses on ajalooliselt kasutatud numbriliste liidestega seadmeid, 
nende suurteks süsteemideks ühendamine ei ole aga veel täies ulatuses teostatud.  
 
Paberivaba asjaajamine on kasutusel suures osas ettevõtetest. Kõrgtasemel EMS’id on 
juurutanud ettevõtte ressursiplaneerimise süsteemid (ERP) ning pakuvad võrku ühendatud 
tootmisliinide jooksvat infot Interneti vahendusel klientidele kogu maailmas soovi korral 
reaalajas. Katse- ja mõõteprotsessid on suurel määral automatiseeritud.  
 
Ehkki kõiki protsesse ei olegi ilmselt võimalik täielikult digitaliseerida, on tõenäoliselt peaaegu 
kõigil ettevõtetel selles osas arenguvõimalusi. Euroopa tööstuses Rohepöörde taustal käivitatud 
andmemajanduseks ettevalmistumise protsessid tooteinfo digitaalseks vahetamiseks selle 
arenduse ja valmistamise kõigis järkudes nõuavad tulevikus investeeringuid (vt. Gaia-X, (Gaia-
X Association, 2021)). Digitaliseerimise kui moevooluga vormi pärast kaasa ei minda, lähtutakse 
vajaduspõhisusest ning eeldatakse kulu/tulu analüüsi enne otsuste tegemist.  
 
Eesti ettevõtete konkurentsivõime säilitamiseks ja tõstmiseks on vajalik riiklike toetus- 
ja nõustamismeetmete jätkamine nii tootmis- kui teiste väärtusahela ettevõtete 
digitaliseerimise hõlbustamiseks.  
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https://en.wikipedia.org/wiki/Lights_out_(manufacturing)
https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning
https://www.data-infrastructure.eu/GAIAX/
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3.2 Teadus- ja arendustegevus Eesti elektroonikasektoris 

3.2.1 Elektroonika valdkonna TA teadusinfosüsteemis ETIS 
 
Elektroonika valdkonna teadus- ja arendustegevus kuulub ülemaailmselt tunnustatud OECD 
Frascati käsiraamatu (OECD, 2015) klassifikaatori alusel klassi 2 „Engineering and technology“ 
alamklassi 2.2, „Electrical engineering, electronic engineering, information engineering“ (tabel 
2.2). Eesti Teadusinfosüsteemi (ETIS, 2020) klassifikaatori alusel vastab sellele klassi 4 
„Loodusteadused ja tehnika“ alamklass 4.8 „Elektrotehnika ja elektroonika“, rakenduste osas ka 
4.7 „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia“.  
 
ETIS projektiotsing leidis seisuga 27.12.2021 160 kirjet alamklassis 4.8, neist 31 võtmesõnaga 
„elektrooni“. Viidatuist on 159 projekti alanud aastal 2013 või hiljem (EL Horisont 2020 äsja 
lõppenud perioodi jooksul) ning neist on seni käimas 34. Suur osa projektinimedest viitab 
energeetikasektorile.  
 
Alamklassis 4.7 (231 TA projekti) andis ETIS otsing lisaks 12 kirjet võtmesõnaga „elektrooni“. 
 
Ehkki ka ETISe uus beetaversioon ei paku võimalust otsingus eristada TA kolme liiki - alus- ja 
rakendusuuringuid ning eksperimentaalarendust, on võimalik detailsem alamklassi jaotuse 
kasutamine CERCS klassifikaatori abil, mis pakub alamklassis 4.8 nelja valikut. Vaatame neid 
koos 2013-2020 alustatud projektide jagunemisega, millest infrastruktuuri-, õppearendus- ja 
kompleksprojektide eemaldamise järel jääb alles 160 (133) TA projekti, mis on võrreldes 
aastataguste vaatlustulemustega (detsember 2020, näidatud sulgudes) kasvanud: 
 
T170 Elektroonika: 65 (57) kirjet 
T171 Mikroelektroonika: 17 (15) kirjet 
T190 Elektrotehnika: 77 (61) kirjet 
T191 Kõrgsagedustehnoloogia, mikrolained: 7 (6) kirjet 
T200 Soojustehnika, rakenduslik termodünaamika: 10 (7) kirjet 
 
Osa projektidest katab mitut klassi, kuid ka seekord domineerib elektrotehnika. Valimi kirjetest 
sisaldas võtmesõna „elektroonika“ 29 (25) kirjet. ETIS otsingute väljavõtete lisamine aruandele 
ei ole otstarbekohane, kuna huvilistel on eeldatavasti võimalik aruande aktuaalsuse jooksul 
nendega otse allikast tutvuda. 
 
34 juhul on projekti rahastajaks märgitud erasektor (2020: 2 - võimalik, et ETISe andmed olid 
mittetäielikud, rahastusallika veerus on seni hulgaliselt tühje andmevälju). On põhjust eeldada, 
et rakendusliku iseloomuga teadus- ja arendustegevus on eraettevõtetes oluliselt mahukam kui 
ETISest leitav, kuid on puudunud motivatsioon selle formaliseerimiseks ja ka statistikas 
kajastamiseks.  
 
Elektroonika valdkonnas tegeletakse alusuuringutega valdavalt teadusülikoolides. Ülal 
viidatud viimase 8 aasta 160 TA projektis märgiti alusuuringu osakaaluks vähemalt 50% 12 (18) 
juhul ning 100% 7 (7) juhul; paljudel juhtudel oli vastav väli täitmata.  
 

3.2.2 Elektroonika valdkonna TA seis ettevõtetes 
 
Statistikaameti andmete alusel oli ettevõttesiseste TA kulutuste maht alusuuringutele arvutite, 
elektroonika- ja optikaseadmete tootmisega tegelevates ettevõtetes aastatel 2013-2019 null, 
kuid aastal 2020 juba 0,3% TA kogukuludest (tabel TD026: ETTEVÕTTESISESED 

https://www.etis.ee/Portal/Projects/Index?rvn=1?personrole=K%C3%B5ik&searchmergedinstitutions=true&searchprogrammeinfo.isfundingprogramme=true&searchprogrammeinfo.isprocessprogramme=false&selectedprojecttypes=false&selectedprojecttypes=1&startdate.starttime.value=2013&researcharea.areaofstudy.id=6d95f321-1857-4108-8bab-ad2340058a6f&researcharea.areaofstudychild.id=e661bd94-7396-4994-8759-3b29def9c2fc&researcharea.frascatistatus=New&projectstatus=All&projectssearchmode=Fuzzy&PageSize=100
https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__teadus-tehnoloogia-innovatsioon__teadus-ja-arendustegevus__teadus-ettev-sektoris/TD026
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KULUTUSED TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSELE ETTEVÕTLUSSEKTORIS LIIGI JA 
TEGEVUSALA (EMTAK 2008) JÄRGI) (Statistikaamet, 2021).  
 
Elektroonika valdkonna rakendusuuringutest erasektoris on Statistikaametit mõningal määral 

informeeritud, seda esines aastatel 2013-2014 ning uuesti 2019-2020 (Joonis 9, logaritmiline 

skaala). Tõenäoliselt avaldas aasta 2020 tulemustele positiivset mõju EAS rakendusuuringute 
toetusprogramm RUP. 
 

 
Joonis 9 TA tegevuste jagunemine arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmisettevõtetes (Statistikaamet, TD026) 

Katse- ja eksperimentaalarendustöid tehakse erasektoris igal aastal, kuid andmed on vähemalt 
Statistikaameti vaates konfidentsiaalsed. Nii rakendusuuringuid kui eksperimentaal-arendust on 
ETAg ja Sihtasutuse Archimedes poolt korraldatud rahastusmeetme Nutikas ja H2020 
koostööprojektide raames läbi viidud peamiselt koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu 
Ülikooliga.  
 
Tootearenduse ning protsesside ja teenuste arendamisega tegelevad omal jõul paljud 
elektroonikasektori ettevõtted, kuigi see tegevus ei pruugi kuuluda täies mahus TA määratluse 
alla. Nii ettevõtete sisemisele kui koostöös TA asutustega teostatavale arendustegevusele 
annavad eeldatavasti jätkuvalt hoogu RUP uued voorud. Positiivset mõju on oodata ka 
novembris 2020 käivitunud teadlaste sektoritevahelise mobiilsuse toetusmeetmelt (SekMo), mis 
võimaldab madala või puuduva TA-võimekusega ettevõtetel toetust kasutades kooskõlas oma 
strateegiliste arendusvajadustega konkreetsete probleemide lahendamiseks „laenatud 
teadlaste“ abiga ka lühiajalise kestusega interdistsiplinaarseid TA projekte käivitada (alates 
kolmest kuust kuni kahe aastani, kuni 2 täiskoha või 4 poole koormusega teadlast, PhD/MSc).  
 
Alates aastast 2013 on TA kulude suurimaks komponendiks olnud tööjõukulude maht arvutite, 
elektroonika- ja optikaseadmete tootmisega tegelevates ettevõtetes kasvanud suurusjärgu 
võrra: 1,7M€ juurest tasemele 22,8M€ (statistikaameti tabel TD027: ETTEVÕTTESISESED 
KULUTUSED TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSELE ETTEVÕTLUSSEKTORIS). Samal ajal 
on sisseostetud TA teenuste maht võnkunud suurusjärgu või isegi kahe võrra madalamatel 

tasemetel (Joonis 10, logaritmiline skaala). Tööjõukulude sujuv kasv aastani 2018 ning nende 

hüppeline muutus uuele, kahekordsele tasemele aastal 2019 vihjab võimalusele, et käivitus 
mõni uus arendusüksus, millega ei kaasnenud TA sisseostu kasvu.  
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https://www.eas.ee/teenus/rakendusuuringuteprogramm/
https://www.eas.ee/teenus/rakendusuuringuteprogramm/
https://www.etag.ee/rahastamine/mobiilsustoetused/sekmo/
https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__teadus-tehnoloogia-innovatsioon__teadus-ja-arendustegevus__teadus-ettev-sektoris/TD027/table/tableViewLayout2
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Joonis 10 TA kulude maht arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmisega tegelevates ettevõtetes (Statistikaamet, TD027) 

 
Hüpoteesi uu(t)e arendusüksus(t)e käivitamise kohta aastal 2019 toetab ka Statistikaameti tabel 
TA personali hõivatuse osas uudses sõnastuses pealkirjaga „TD022: UURIMIS- JA 

ARENDUSTEGEVUSEGA HÕIVATUD TÖÖTAJAD ETTEVÕTLUSSEKTORIS“ (Joonis 11). 

Teine võimalus on TA kulude täpsemaks muutunud raporteerimine Statistikaametile viimastel 
aastatel toimunud teadlikkuse tõusu tagajärjel. Täistööaja ekvivalenti (FTE) arvestades on 
enamik TA töötajaid sektoris hõivatud osakoormusega, vahe on ligi kolmekordne: kokku 
627/191,6 FTE, insenerid 398/148,3 FTE. TD021 andmetest lähtudes on valdkonnas hõivatud 
15,4% ettevõtlussektori TA töötajatest, sealhulgas 13% teadlastest ja inseneridest.  
 

 
Joonis 11 TA personal arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmisega tegelevates ettevõtetes (Statistikaamet, TD022) 

 
OECD andmetel on Eesti arvuti, elektroonika- ja optikatööstuses teostatava TA maht alates 
aastast 2013 pidevalt kasvanud, saavutades aastaks 2018 10,07% riigi erasektori TA (BERD) 
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https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__teadus-tehnoloogia-innovatsioon__teadus-ja-arendustegevus__teadus-ettev-sektoris/TD022/table/tableViewLayout2
https://andmed.stat.ee/et/stat/majandus__teadus-tehnoloogia-innovatsioon__teadus-ja-arendustegevus__teadus-ettev-sektoris/TD021/table/tableViewLayout2
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kogumahust. Joonis 12 kujutab valdkonna trende Eestis ning mõnedes naaber- ja lähedase 

ajaloolise taustaga riikides. Kui Soomes ja Rootsis on osakaalud langenud tõenäoliselt seoses 
konkreetsete suurettevõtete silmapaistva panuse kahanemisega, siis Eestis on aeglane, kuid 
sujuv tõusutrend ilmne.  

 

 
Joonis 12 Riikide arvuti-, elektroonika- ja optikatööstuses teostatud TA osakaalu trendid (OECD.Stat, 13.12.2021) 

Uuringus osalenud ettevõtetest tegeles TA’ga enese hinnangul peamiselt eksperimentaal-
tootearenduse kujul jooksvalt suuremal või vähemal määral 61,5%. Seejuures oli TA võimekus 
kõrgharidusega spetsialistide näol sisuliselt olemas 80,8% ettevõtetest ning koos 
protsesside arendusega moodustas TA tegevustes hõivatus 72%.  
 
TA eelarve olemasolu või ligikaudset mahtu mainis 52% küsitletuist: see jäävat sõltuvalt 
ettevõttest ja aastast vahemikku 0,4%…75%. Valdavalt peeti arenduseelarvete täitmist 
tulemuslikuks – valmisid uute toodete või teenuste prototüübid ning need tootestati edukalt, kuid 
mainiti ka ebaõnnestumisi ja realiseerunud riske, mille sisu sooviti jätta konfidentsiaalseks.  
 
Seniste väliste TA koostööpartneritena nimetati peamiselt Tallinna Tehnikaülikooli (40%) ja 
Tartu Ülikooli (16%). Vähematel juhtudel esines partnerite seas ka Euroopa teadusülikoole ja 
teadusasutusi, teisi Eesti ettevõtteid või organisatsioone. Infosüsteemi ETIS päringute ja Liidu 
liikmete poolt antud info alusel koostatud tabel koostööst konkreetsete TA asutustega on 
esitatud lisas 6. Koostöö teemad on enamasti näidatud üldistatud kujul ning alates programmi 
H2020 algusajast teostatud päringud ei pruugi tagada kõikehõlmavat pilti.  
 
Uurimisgruppide puudumise kohta Eestis konkreetsetes teadusvaldkondades uuringu käigus 
üldistatavaid ütlusi ei antud, kuid märgiti ära raadioelektroonika ja optoelektroonika 
(infrapuna-termograafia suunitlusega) seadmete ja rakenduste alase teadustöö ja 
koolituse ebapiisavust.   
 
TA’ga mittetegelemise peamiste põhjustena nimetati ärimudeliga seotud välistusi või TA 
teostamist emafirmas, kuid ka sobivate ressursside puudumist TA üksuse käivitamiseks.  
 
Tootearenduse käigus eksperimentaalarendusega tegelejad tegid seda küsitluse hetkel 
järgmistes üldistatud valdkondades, osaledes vahel ka teemakohastes rakendusuuringutes:  
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• Alalispinge-mikrovõrkude riistvara, tarkvara ja süsteemide arendus energeetika 
rakendustesse 

• Autonoomsete maismaa- ja veesõidukite riistvara, juhtimis- ja mõõtesüsteemide 
arendus 

• Elektroonika testseadmete ning vastava tarkvara arendus 

• Erinõuetega tööstuslike elektritoiteseadmete, laadimisjaamade ja diiselgeneraatorite 
riistvara ja tarkvara arendus 

• IoT riistvara, tarkvara ja süsteemide arendus 

• Kõlarite, valjuhääldite, lampvõimendite ja toitestabilisaatorite arendus 

• Masinnägemise algoritmide arendus objektituvastuseks, navigeerimiseks jms  

• Mõõteseadmete riistvara ja tarkvara arendus 

• Optilise side lahenduste signaalitöötluse algoritmide arendus 

• Päikeseenergiapõhiste toitelahenduste riistvara ja tarkvara arendus 

• Raadioelektroonika riistvara, signaalitöötluse algoritmide ja protokollide arendus 

• Robotkullerite ja pakiautomaatide riistvara ja tarkvara arendus 

• Sardsüsteemide ja andurite arendus tööstuslikele juhtimissüsteemidele 

• Superkondensaatorite ja neil põhinevate elektroonikaseadmete arendus energeetika 
rakendustesse 

• Toiduainetetööstuse, pinnakatete, heitmete ja korrosiooniga seotud nähtuste uuringud 
ja lahenduste arendus 

• Tootmisseadmete ja -protsesside uuringud ja arendus 

• Tööstuselektroonika ja andursüsteemide arendus plahvatusohtlikesse keskkondadesse 
 
Originaalseadmete tootjad katavad enamasti oma jõududega nii riistvara, tarkvara kui 
mehhaanika-alase arendustöö. Ligi kaks aastat väldanud kaardistusuuringu jooksul võivad 
mõned valdkonnad olla kadunud ja mõned lisandunud.  
 

3.2.3 Elektroonika valdkonna TA tulevikuväljavaated ettevõtetes 
 
Kaardistuse käigus oli positiivseks üllatuseks, et ehkki paljudel ettevõtetel puudusid konkreetsed 
TA tulevikuplaanid, siis nii lähemas kui pikemas perspektiivis ei välistanud tulevikus 
vajadust TA projekti või lausa allüksuse käivitamiseks ning enda meeskonna väliste TA-
koostööpartnerite kaasamist märkimisväärne hulk erinevaid ettevõtteid, mis moodustab 

koos juba TA’ga seotutega 92,3% (Joonis 13). Kui 3-5 aastase lähiperioodi jooksul peeti 

koostöövajaduse teket ka vähem tõenäoliseks, siis pikemas, >5-aastases vaates peeti 
koostöövajaduste tekkimist tõenäolisemaks. Täieliku kindlusega anti ainult koostööd välistavad 
„ei“-vastused (7,7%).  
 
Ka suur osa EMS ettevõtteid pidas võimalikuks, et soodsatel asjaoludel võib pikemas vaates 
tekkida vajadus TA projektide või lausa vastava üksuse käivitamiseks. Kahe kategooriliselt TA-
koostöö vajadust ka pikemas vaates välistava ettevõtte hulgas oli üks EMS ja üks OEM, kes 
pidas võimalikuks oma arendusmeeskonda ka välise koostööta piisavalt kõrgel tasemel hoida 
ega näinud perspektiivi ka koostööprojektides osalemisel. Välisettevõtete puhul leidis ka 
äramärkimist, et emafirmal puudub motivatsioon arendusüksuse Eestisse toomiseks, 
kuna erinevalt paljudest teistest riikidest ei paku Eesti selleks mingeid soodustusi.  
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Joonis 13 Uuringus osalenud ettevõtete suhe teadus- ja arendustegevusega aastatel 2020-2021 

69,2% küsitletud ettevõtetest nägi TA tegevuste läbiviimist tulevikus eelkõige iseseisvalt, 
ostes arendusteenust vajaduse korral sisse selliselt, et intellektuaalomand jääks tellijale. 
Partnerluskoostööks arenduse vallas väljendas valmisolekut 23,1% küsitletuist. Kahel juhul oldi 
valmis nii teenuste sisseostu kui koostööd sisaldavateks arendusprotsessideks. 
Arendustegevuse käivitamist sisaldavad tulevikuplaanid olid mingil kujul olemas 76,9% 

küsitletuist (Joonis 14).   

 

 
Joonis 14 Elektroonikaettevõtete nägemus tulevastest tootearendusprotsessidest 

Otsest või kaudset huvi käivitada uusi TA koostöösuundi või projekte näitas üles 56% 
küsitletuist, sidudes need mõnel juhul klientide või turu otseste vajadustega ning avanevate 
võimalustega (koostööpakkumised). Kõik nimetasid eeldatava TA liigina eelkõige 
eksperimentaalarendust, pooled (28%) ka rakendusuuringuid. Valdavalt nägid küsitletud endale 
tulevases koostöös sobivat arenduspartneri rolli (36%), suuremad ettevõtted tüüpiliselt 
tootmispartneri rolli (28%), mõned ka katsetaja rolli (20%); rollijaotuses esines mõne ettevõtte 
puhul ka ülekatet.  
 
TA projekti lõppeesmärgina nägi valdav enamus uute TA projektide käivitamisest huvitatuid  uue 
toote või süsteemi loomist (92,9%). Ühel juhul nimetati eesmärgina tõhusamat 
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tootmismeetodit ning ühel juhul mainiti eraldi ka tulemiga kaasnevat patenditaotlust. Et pakkuda 
tõhusat tuge nende eesmärkideni jõudmise riskide maandamisel, peaksid vastavad 
arendustoetused ulatuma võimalikult kõrge TRL tasemeni.   
 
24% küsitletuist nägi vajadust TA koostöö käivitamiseks neile olulistel teemadel võimalusel juba 
lähiajal, ülejäänud 16% eeldasid koostöö käivitumist 2-3 aasta pärast või hiljem, 12% aga 
soodsa koostöövõimaluse avanemise korral.  
 
Teemasid, mille raames neil oleks tulevikus huvi TA koostööd arendada või mille suunal 
nähakse vajadust TA tegevuste järgi Eesti TA asutustes, nimetas 61,5% küsitletuist. Need 
teemad pakub EETL välja sisendina TAIE fookusvaldkondade teekaartide koostamise 
protsessi kui eelisarendatavad arengusuunad (alamvaldkonnad). Arengusuunad on 

võimalikult suure üldistusastmega sõnastatult koondatud aruande lisas: Lisa 5. Eesti 

elektroonikaettevõtetele olulised TA arengusuunad (TAIE FV alamvaldkonnad).  
 
Rahvusvahelistes TA koostööprojektides osalemise vastu senise tegevusega 
kokkusobivatel suundadel näitas huvi üles 76% küsitletuist, mis on suurem kui tulevase 
iseseisva arendustegevuse käivitamisest huvitatute osakaal (56%) ning jätab osa 
arendusvõimekusega ettevõtteid (80,8%) reservi. See näitab, et ettevõtete teavitamine 
projektikonkurssidest ja koostöövõimalustest võrgustikes ning koostööpakkumiste edastamine 
Liidu ettevõtetele on jätkuvalt olulised.  
 
Euroopa Horisondi ja teiste sarnaste arenduskoostöö raamistike projektides osalemise 
käivitamist peavad paljud ettevõtted riskantseks, kuna konsortsiumite projektitaotluste edukuse 
määr on madal (suurusjärgus paar protsenti), samas nõuavad nii partneriotsingud kui taotluse 
ettevalmistamine märgatavaid ressursse ja sageli ka kulukate välisekspertide kaasamist. Hetkel 
on Eesti ettevõtted Euroopa projektikonkurssidel vähemalt Põhjamaade ettevõtetega võrreldes 
halvemas konkurentsiolukorras, kuna Eestis ei pakuta koostööd konsortsiumis ettevalmistavaks 
tegevuseks mingeid toetusi. Projektitaotluste kõrgema kvaliteedi tagamiseks Euroopa Horisondi 
rahastuse oma riiki toomisel pakuvad ettevõtetele riske maandavaid toetusi näiteks nii Rootsi 
(Vinnova, 80% kuludest, kuni ~30..50k€), Taani (EUopSTART, 50% kuludest, kuni ~6,6..10k€) 
kui Norra (PES, kuni ~100k€). 

 

  

https://www.vinnova.se/en/calls-for-proposals/call-for-proposals-to-promote-2021-01569/promote-swedish-participation-in-2021-03954/
https://ufm.dk/en/research-and-innovation/funding-programmes-for-research-and-innovation/find-danish-funding-programmes/euopstart/call-for-applications-for-euopstart-general-terms-and-conditions-2021
https://www.forskningsradet.no/en/call-for-proposals/2021/project-establishment-positioning-horizon-europe/
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3.3 Elektroonika valdkonna globaalsed TA trendid 

3.3.1 Elektroonika valdkonna arengutrendid maailmas 
 
Elektroonika valdkonna TA strateegilised eesmärgid on tänapäeval suurtes piirides 
rahvusvaheliselt koordineeritud, ehkki riikide vahel võib olla erinevusi konkreetsetes 
rõhuasetustes. Strateegiliste arengukavade koostamist juhivad enamasti TA asutustega tihedat 
koostööd tegevad, nii suurettevõtteid kui VKEsid koondavad tööstusliku suunitlusega 
mittetulunduslikud organisatsioonid, mis formuleerivad fookussuunad enamasti tehnoloogiate 
madalaimal tasemel (mikro- ja nanoelektroonika, materjalid, algoritmid, uued vajadused), kuid 
viimasel ajal kohati ka rakendusvaldkondades. Sellistel dokumentidel põhineb sageli riiklike 
toetusprogrammide poolt toetatavate teemade valik. Ingliskeelses tehnoloogiaruumis on olulisel 
kohal kaks peamist rahvusvahelist infoallikat: ECS-SRIA ja IRDS, mida edasises põgusalt 
puudutame. 
 
USAs tegeleb elektroonika tehnoloogiavaldkonna strateegilise visioneerimisega IEEE, „maailma 
suurim tehniline kutseorganisatsioon innovatsiooni ja tehnoloogia edendamiseks“. Nende poolt 
koostatava teekaardi „International Roadmap for Devices and Systems (IRDS)“ (IEEE, 
2021) valmimisprotsessis osales kolmeteistkümnes temaatilises fookusmeeskonnas 
spetsialiste ja teadlasi enamikust tööstusriikidest, seega võib pidada elektroonika valdkonna 
arengusuundi ülemaailmselt koordineerituiks; ka ECS-SRIA sisaldab viiteid IRDS’ile. Sel aastal 
ei jõutud eelseisvate suurte muudatuste tõttu värskendada osa „Environmental, Safety, Health, 
and Sustainability (ESH/S)“.  
 
IRDS 2021  koosneb sisukokkuvõttest „EXECUTIVE SUMMARY“ (64 lk) ning üheksast eraldi 
avaldatud „peatükist“:  
 
Systems and Architectures (23 lk) 
Outside System Connectivity (50 lk) 
More Moore (38 lk) 
Lithography (11 lk) 
Yield Enhancement (47 lk) 
Metrology (68 lk) 
Beyond CMOS (129 lk) 
Cryogenic Electronics and Quantum Information Processing (93 lk) 
Factory Integration (78 lk) 
 
Nendele dokumentidele personaalseks kasutamiseks tasuta juurdepääsu saamiseks tuleb 
liituda IRDS kogukonnaga, mida on võimalik teha ka IEEE liikmeskonnaga ühinemata; 
liitumisprotsessi kirjeldus on veebilehe otsingureal. 
 
Eesti elektroonikaettevõtete enamlevinud tegevussuundi kajastab IRDS „peatükkidest“ kõige 
lähemalt ilmselt „Systems and Architectures“, mis katab nelja tüüpi süsteeme: IoTe (edge 
devices); võrgustatud küberfüüsikalised juhtimissüsteemid (CPS); mobiilsed seadmed; 
pilvesüsteemid. Kõigi nelja puhul nähakse kasvu kiirendajana tehisintellekti (AI) 
kasutuselevõttu, tagades seejuures nii andmeturvet kui privaatsust.  
 
Elektroonikaseadmete arenduse põhimõtetes nähakse fookuse nihkumist töökindluselt ja 
hooldatavuselt (RAM – Reliability, Availability and Maintainability) küberturbe suunas. See on 
muutumas eriti oluliseks, kuna eeldatavasti toimub operatiivtehnoloogiate (OT) ja klassikalise 
infotehnoloogia (IT) vahel sulandumine, kus andmeid töödeldakse aina sagedamini reaalajas 
välitingimustes töötavates seadmetes ja keskkonnakindlates väikeserverites. Nähakse ka 
assisteeritud ja virtuaalreaalsuse tehnoloogiate (AR/VR) kasvu.  

https://www.ieee.org/
https://irds.ieee.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cyber-physical_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Reliability,_availability_and_serviceability
https://en.wikipedia.org/wiki/Operational_technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Augmented_reality
https://en.wikipedia.org/wiki/Virtual_reality
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Iga süsteemi jaoks on koostatud teekaart tabeli kujul, võtmeparameetritega aastateks 2019-
2034. Näiteks eeldatakse mobiilseadmete keskmise toitevõimsuse kasvu praeguselt 5,6W 
tasemelt kuni 10,6W (2034). Samas eeldatakse IoTe puhul ühe biti saatevõimsuse langust 
aastaks 2034 eeldatavasti kahe suurusjärgu võrra, mille tagajärjel seadme tüüpiline tööaeg 
patareitoitel kahekordistub (18 kuud). 
 
IRDS sisukokkuvõttes nähakse elektroonika valdkonna TA osakaalus müügitulust küll väikest 
langust (TA kulud tööstuses oleks keskmiselt 15-13% müügitulust aastatel 2020-2025), kuid 
seoses tulude eeldatava kasvuga on oodata ka arenduskulude absoluutväärtuse kasvu.  
 
Kasulikku infot uute tehnoloogiate kohta pakuvad muljetavaldava analüütikute meeskonnaga 
teekaartide koostajad nagu näiteks elektroonikatööstuse TA konsortsium iNEMI (USA) ning 
turu- ja tehnoloogiauuringufirma IdTechEx (UK), kelle tasuliste uuringuaruannete kõrvalt võib 
leida ka tasuta veebiseminare. Ka nende kaastöötajate hulgast leiab IRDS kaasautoreid.  
 

3.3.2 Elektroonika valdkonna arengutrendid Euroopas 
 
Euroopa Liidus koostatakse elektroonika valdkonna strateegiline arengukava „Electronic 
Components and Systems (ECS) Strategic Research and Innovation Agenda (SRIA)“ 
kolme tööstusliidu poolt:  AENEAS Association, Inside Industry Association (endine ARTEMIS 
Industry Association) ja EPoSS Association. Euroopa Liidu raamprogrammi Euroopa Horisont 
uue, üle ootuste pikka aega ettevalmistamise faasis olnud partnerluse Key Digital Technologies 
(KDT, senise ECSEL JU järglase) fookusvaldkondade valikul aluseks olnud ECS-SRA 2020 
(368 lk, (ECS, 2020)), selle 2021 versioon ja muudki valdkonna arengutega seotud dokumendid 
on leitavad EPoSS publikatsioonide veebilehelt.  

 

Jaanuaris 2021 kinnitatud Euroopa elektroonikakomponentide ja -süsteemide teadus-, arendus- 
ja innovatsioonitegevuste strateegiline arengukava ECS-SRIA 2021 (EPoSS, 2021) (468 lk) 
sisukord annab ülevaate sellest, millega alustasid partnerluse KDT esimeste voorude raames 
algatatud koostööprojektid. See tööstusliitude eestvedamisel koostatud dokument ajalise 
horisondiga 10-15 aastat paneb paika Euroopa elektroonika valdkonna arengusuunad ja 
lahendamist vajavad küsimused. Aasta 2020 versiooniga võrreldes muudeti „bottom-up“ 
tehnilist lähenemist „top-down“ kujule poliitilise vaate sissetoomisega: arengukava kajastab 
nüüd ka Rohepöördega seonduvaid poliitikaid, mis puhtalt tehnoloogiatele orienteeritud IRDS’is 
puuduvad. Koostajate loend paragrahvide kaupa selle dokumendi lehekülgedel 447-460 annab 
hea ülevaate sellest, millised TA asutused on Euroopa kõrgtehnoloogilise 
elektroonikatööstusega lähedastes suhetes. 

 
Uuendatud arengukava ECS-SRIA 2022 (544 lk, (ECS, 2022)) avaldati 17.01.2022 enne KDT 
projektikonsortsiumite moodustamise kontaktiotsingu üritust ECS Brokerage Event 2022. 
Dokumendi lõppversiooni peatükkide struktuur ei ole aasta 2021 versiooniga võrreldes 
muutunud, lisaks sisu värskenemisele ja täienemisele (quantum technologies, integrated 
photonics, flexible electronics, open-source hardware) muutusid pisut paar pealkirja; ülevaatlik 
pilt arengukava struktuurist on joonisel F.2 lk 18.  
 

Arengukava ECS-SRIA 2022 alustehnoloogiate vertikaalkihtide peatüki 1 „FOUNDATIONAL 
TECHNOLOGY LAYERS“ alapeatükkide nimetused annavad aimu ECS katteala 
kõikehaaravast ulatusest elektroonika valdkonnas, kuhu on alates aastast 2021 sisse kirjutatud 
ka sardtarkvara: 

 

https://www.inemi.org/
https://www.idtechex.com/
https://aeneas-office.org/
https://www.inside-association.eu/
https://www.smart-systems-integration.org/
https://www.kdt-ju.europa.eu/
https://www.smart-systems-integration.org/system/files/document/ECS-SRA2020_update%20%28VDI_VDE%29M_0.pdf
https://www.smart-systems-integration.org/publications
https://aeneas-office.org/wp-content/uploads/2021/01/2021_ECS-SRIA-final_1501.pdf
https://ecscollaborationtool.eu/news-overview/news-ecs-sria-2022.html
https://ecscollaborationtool.eu/ecs-brokerage-event-2022.html
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1.1 PROCESS TECHNOLOGIES, EQUIPMENT, MATERIALS AND MANUFACTURING 
1.2 COMPONENTS, MODULES AND SYSTEMS INTEGRATION 
1.3 EMBEDDED SOFTWARE AND BEYOND 
1.4 SYSTEM OF SYSTEMS 
 
Enamikku Eesti elektroonikatööstussektori ettevõtteid ei puuduta ehk otseselt ainult neist 
esimene, madalaim tehnoloogiakiht, ülejäänute alt peaks igaüks midagi enda arenguplaanidega 
ühilduvat leidma. Igal tasemel defineeritakse innovatsiooni vaatepunktist hulk väljakutseid ning 
näidatakse nende all eeldatavaid arenguid ajalisel skaalal lähiajal (2022-2026), keskpikas 
(2027-2031) ning pikas vaates (2032-2036). Kõigi tähelepanu väärib ilmselt alalõik 1.2.4.4 
“Major challenge 4: sustainability and recyclability”.   
 

Arengukava ECS-SRIA 2022 peatükk 2 „CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES“ katab kava 
aluseks oleva mudeli teisi kihte läbistavaid tehnoloogiavaldkondi, näidates igaühes peamisi 
väljakutseid koos eesmärkide saavutamise ajaskaalaga: 
 
2.1 EDGE COMPUTING AND EMBEDDED ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
2.2 CONNECTIVITY 
2.3 ARCHITECTURE AND DESIGN: METHODS AND TOOLS 
2.4 QUALITY, RELIABILITY, SAFETY AND CYBERSECURITY 
 
Meie strateegia TAIE 2035 fookusvaldkondadega võrreldavaid elektroonikatehnoloogiate 
prioriteetseid rakendusvaldkondi kirjeldab peatükk 3, „ECS KEY APPLICATION AREAS“: 
 
3.1 MOBILITY 
3.2 ENERGY 
3.3 DIGITAL INDUSTRY 
3.4 HEALTH AND WELLBEING 
3.5 AGRIFOOD AND NATURAL RESOURCES 
3.6 DIGITAL SOCIETY 
 
Peatükis 4 „LONG-TERM VISION“ antakse jutustavas vormis ülevaade TA suundumustest 
alustehnoloogiate ja rakendusvaldkondade kaupa, mis on eeldatavasti vajalikud tööstuse 
vajaduste rahuldamiseks kümne aasta pärast. Kesksed on kolm teemat – Rohelepe, digiajastu 
(AI) ja Euroopa tehnoloogiasuveräänsus ning konkurentsivõime. Tõdetakse, et ECS valdkonnas 
on tehnoloogia arengust lähtuv juhitavus asendunud ühiskonna vajadustest lähtuva juhtimisega. 
Lõppkokkuvõttes märgitakse diplomaatiliselt, et arengukava suunised pole ei kõikehõlmavad 
ega piiravad: 
 
„Clearly, the list of challenges and directions that we provide is neither complete or restricting. 
Innovation is a continuous process that adapts to new technological capabilities – as they 
progress - application needs and, even, new application domains that are not foreseen. 
However, the current review indicates a clear path to establishing European leadership 
considering current trends and constraints.“ 
 
Kokkuvõtvad tabelid nelja Euroopa Komisjoni strateegilise eesmärgi alla liigendatud arengukava 
peatükkide põhieesmärkide („peamiste väljakutsete“) loendiga on ECS-SRIA lehekülgedel 525-
529. Eesmärkideks on tööstuse konkurentsivõime („INDUSTRIAL COMPETITIVENESS“), EL 
suveräänsus („EU SOVEREIGNITY“), jätkusuutlikkus ja Rohelepe („SUSTAINABILITY AND 
GREEN DEAL“) ning digiajastu („DIGITAL AGE (AI, NGC)“) – neist iga eesmärgi 
saavutamiseks on vajalik elektroonika. 
 
Euroopa elektroonikasektori Eestis sisuliselt esindamata pooljuhitööstuse segmendile saab 
tõenäoliselt olema märkimisväärne ning loodetavasti positiivne mõju digivaldkonnas 
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suveräänsuse saavutamise strateegia raames 08.02.2022 avaldatud Kiibimääruse (Chips Act 
for Europe) ettepanekul, millega püütakse innustada investeeringuid eelkõige uute, <10nm  
protsessoritehnoloogiate tootmisvõimsuste rajamisse. Määruse seletuskiri “Proposal for a 
REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a 
framework of measures for strengthening Europe's semiconductor ecosystem (Chips Act)”, 
2022/0032 (COD) (101 lk) käsitleb ettepaneku üksikasju - “kiibi-initsiatiivi” uue põlvkonna 
pooljuht- ja kvanttehnoloogiate arendamiseks ja kasutuselevõtuks, pooljuhtide varustuskindluse 
raamistiku ning pooljuhtide vajaduste, saadavuse ja kriisimeetmete tööriistakasti loomist.  
 

3.3.3 Elektroonika valdkonna Euroopa partnerlus KDT JU 
 
EETL avaldas septembris 2020 Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile saadetud kirjas 
toetust Eesti ühinemiseks ettevalmistamisjärgus olnud Euroopa Horisondi digitaalsete 
võtmetehnoloogiate teemalise partnerlusega KDT JU (Key Digital Technologies Joint 
Undertaking (KDT, 2021)), mis oli käivitamisel senise ECSEL JU järglasena kui Euroopa 
elektroonika valdkonna olulisim teadus- ja arenduskoostöö platvorm ettevõtetele. Kokku 
avaldas kiirkorras toimunud küsitluse järel huvi KDT tulevastel TA projektikonkurssidel 
osalemiseks 8 ettevõtet, neist 7 olid Liidu liikmed. KDT projektikonkursside avanemisel oli 
oodata huviliste ringi märkimisväärset avardumist, kuid aastal 2022 ei anna KDT veel Eesti 
ettevõtete arenduskoostööle tuge, kuna võimaliku rahastuseni jõuavad projektid eeldatavasti 
alles aastal 2023.  
 
Valitsuse otsus riigi liitumiseks KDT’ga oli positiivne, vältimaks eelneva ECSEL JU 
rahastamisest loobumisest tulenenud aastatepikkust, seni kestvat negatiivset mõju Eesti 
elektroonikasektorile Euroopa elektroonikakomponentide ja -süsteemide (ECS) arendusega 
tegelevast võrgustikust kõrvalejäämise tõttu. Eelkõige elektroonikaettevõtete rahvusvahelistes 
TA projektides kaasamise toetamiseks otsustas valitsus KDT JU tööperioodiks 2021-2027 
eraldada esialgu 4,95M€; anti lootust ka riigipoolse panuse suurendamiseks algaastate 
mahukate projektitaotluste edukuse korral.  
 
KDT kasutab kolmepoolset rahastusskeemi 1:1:2, milles osalevad vastavate kaaludega 
Euroopa Liit (Komisjon), liikmesriigid ja tööstusettevõtted. Novembrikuisel Euroopa 
Elektroonikafoorumil EFECS 2021 enne KDT käivitumist antud info põhjal võib eeldada 
rahastamise tüüpilisi määrasid VKE konsortsiumitele 35% ja suurettevõtetele 20% ulatuses, 
kuid reeglid võivad riigiti erineda; täpsem info avaldatakse KDT veebis. Rahastuspõhimõtted 
sisalduvad KDT tööprogrammides, mille värskeim versioon aastaks 2021 on hetkel KDT ED 
2021.08, 17.12.2021, 131 lk). Eesti kõrvalejäämisele esimestest projektikonkurssidest 
viidatakse leheküljel 74. Nagu teiste osalevate riikide projektide rahastustingimustest nähtub, 
rakendatakse mõnes riigis ettevõtetele vägagi soodsaid toetuse määrasid - alusuuringute 100% 
katet isegi suurettevõtete puhul ning vahemikku 40%-80% teistes kombinatsioonides  (Ungari, 
lk 93). Näiteks Soome ettevõtete toetusmäär on vahemikus 20%…35% nii TA kui 
innovatsiooniprojektides (lk 75-76), millele eeldatavasti lisandub samas mahus KDT poolne 
rahastus. Eesti tingimused aastateks 2022+ on alles kujundamisel.  
 
Mitmesugustel põhjustel hilines KDT JU käivitamine märkimisväärselt, saades teoks alles 
30.11.2021. Eelpoolmainitud arengukava ECS-SRIA 2021 väljakutsetel põhinev esimene 
projektikonkursside voor kuulutati välja 16.12.2021, selle teemavaldkonnad on tööprogrammis 
KDT ED 2021.08 lk 17-20. KDT projektikonkurssidel osalemise üldtingimused on identsed 
Euroopa Horisondi tingimustega, konsortsiumi liikmed ei pea ise olema partnerluse liikmeteks. 
Halvaks uudiseks Eesti elektroonikasektorile oli partnerluse suutmatus selleks ajaks käivitada 
projektide keskse rahastamise süsteem CMFC, mille tõttu Eesti ettevõtted kolmel aasta 2021 
projektikonkursil osaleda ei saanud (eelnev, Eesti puhul puuduvas ECSEL JU formaadis 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83086
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83086
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83090
https://www.kdt-ju.europa.eu/
https://www.kdt-ju.europa.eu/documents
https://www.kdt-ju.europa.eu/sites/default/files/2021-12/KDT%20JU%20Work%20Programme%202021%20v7%20%2817%20dec%202021%29.pdf
https://www.kdt-ju.europa.eu/sites/default/files/2021-12/KDT%20JU%20Work%20Programme%202021%20v7%20%2817%20dec%202021%29.pdf
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kolmepoolne rahastamine ja aruandlus jätkuvad ilmselt aasta 2022 lõpuni). Järgmised, aasta 
2022 maikuus avanevad projektikonkursid põhinevad juba uuel arengukaval ECS-SRIA 2022. 
MKM on andnud lootust võimaluse loomiseks Eesti ettevõtete kaasamiseks juba maikuisel 
projektikonkursil.   
 
KDT projektikonkurssidel osalemiseks sobivate koostööteemade leidmiseks ja konsortsiumitega 
liitumiseks on soovitatav registreeruda ja luua oma ettevõtte profiil veebikeskkonnas ECS 
Collaboration Tool, mis on tasuta ega sea liitujale mingeid kohustusi, võimaldades 
juurdepääsu potentsiaalsetele partneritele ja tagades nii KDT kui Xecs sündmustega seonduva 
infovoo. Xecs kui ECSEL-põhise koostöövõrgustiku konkurssidele ei ole Eesti ettevõtted riikliku 
rahastustoe puudumise tõttu paraku oodatud.   
 
Ootamatu arengu KDT suunal tekitas eelpoolnimetatud Kiibimäärus, mille meetmete hulka 
kuulub KDT JU “strateegiline reorienteerimine” nimetuse alla “Chips Joint Undertaking”. 
Rõhuasetuse ümberseadistamine kiibitootmisele toob kaasa ka täiendavad rahalised vahendid, 
seni ECS-SRIA 2022 raames kavandatud tegevused peaksid eeldatavasti säilima. Muudatused 
ei jõustu eeldatavasti enne aasta 2022 lõppu.  
 

3.3.4 Elektroonika valdkonna arengutrendid Eestis 
 
Kaardistusuuringu käigus tehtud tähelepanekute alusel on põhjust arvata, et Eestis elektroonika 
valdkonnas tegutsevad ettevõtted on turupõhistest arengutrendidest maailmas üldjoontes 
teadlikud ning üritavad nendega jõukohasel määral kaasa minna. OEM ettevõtted koguvad 
innovatsiooniga seotud infot eelkõige otse maailmaturult, EMS ettevõtted saavad infot 
tootmisseadmete ja materjalide tarnijatelt ning klientidelt.  
 
Valdkonna TA peamistest suundumustest tööstuses annavad ülevaate ettevõtete poolt 
nimetatud olulised arengusuunad, mis on esitatud strateegia TAIE 2035 fookusvaldkondade 
alamvaldkondade loendina koos viidetega vastavasisulistele ECS-SRIA 2022 väljakutsetele 
lisas 5. 
 

  

https://ecscollaborationtool.eu/
https://ecscollaborationtool.eu/
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/83087
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3.4 Elektroonika valdkonna ettevõtete TA vajadused  
 
Käesolevas peatükis on kokku võetud lisas 3 „Kaardistusuuringu käigus saadud tagasiside“ ära 
toodud seisukohavõtud, mis seonduvad valdkonna rahvusvaheliste trendidega.  
 
Hea ülevaate üldistest vajadustest annavad vastused küsimusele number 3 „Ressursside 

vajadus tehnoloogilise taseme tõstmiseks“ (Joonis 15), mille kolme parameetri hulgast pidas 

töötajate nappust oluliseks enamus vastajaid (22, osakaal 88%). Kuigi valdavalt tunti puudust 
elektroonika-, tarkvara- ja raadioinseneridest, peeti üksikutel juhtudel insenerigruppi piisavalt 
mehitatuks. Sõltuvalt ettevõtte asukohast esines puudujääke ka madalamal 
kvalifikatsiooniastmel spetsialistide osas, kuid eelkõige vajatakse kõrgharidusega töötajaid. 
Vajadust doktorikraadiga spetsialistide järele mainis ühe ettevõtte esindaja, kus oli sel otstarbel 
juba ka ETAg SekMo meedet edukalt kasutatud.  

 

 
Joonis 15 Ettevõtete hinnang puuduvate ressursside olulisusele tehnoloogilise taseme tõstmiseks 

Ettevõtted lähtuvad tegevuse planeerimisel valdavalt turu vajadustest ning oli kuulda ka 
arvamusi, et uute vajaduste tuvastamisel ja rahastuse leidmisel õnnestuks leida nii töötajad kui  
puudujäävad teadmised. Eelkõige OEM puhul kasutatakse ettevõttesisest täienduskoolitust, 
kuna konkreetsetes valdkondades Eestis spetsialiste ei koolitata. Ühe näitena on loodud 
Cleveroni Akadeemia Viljandis koostöös ettevõtluskõrgkooliga Mainor (rakenduskõrgharidus). 
 
Plaanid puuduvate ressursside hankimiseks olid olemas kõigil, kuid nende õnnestumise osas 
oli erinevaid arvamusi. Mitmed ettevõtted on inseneripuudusele lahenduse leidmiseks välja 
kuulutanud praktikakohti ja kasutanud Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi stipendiumite 
sisseseadmist noorte lõpetajatega sideme loomiseks, kuid ka see ei ole alati tulemusi andnud.  
Kõige põletavama ressursipuuduse, inseneride nappuse osas ei ole pikemas vaates edu 
võimalik riigi suurema panustamiseta elektroonika-alase hariduse korraldamisse; ajutise 
meetmena oleks abi välisriikidest tööjõu värbamise lihtsustamisest sarnastel tingimustel 
IT sektoriga.  
 
Vajalikuks peetakse ka insenerierialadel hariduse omandamise mastaapsemat 
populariseerimist riiklikul tasemel, millega kaasneb ka vajaliku akadeemilise töötajaskonna ja 
õpikeskkonna jätkusuutlikkuse tagamine. Mitmed ettevõtted on juba panustanud EETL poolt 
koordineeritud elektroonik.ee kampaaniasse, mis aitas suurendada vastuvõttu elektroonika 
erialadel nii ülikoolides kui kutseharidusasutustes aastatel 2020 ja 2021. Kui vastuvõtt veelgi 
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suureneb, võib probleemiks saada haridusasutuste võimekus. EETL toetas ka algatust 
Inseneriakadeemia käivitamiseks. 
 
Riiklikke toetusi on lähiminevikus kasutanud 68% küsitletud ettevõtetest. 60% on kasutanud 
EAS poolt pakutavaid toetusi nagu ettevõtte arenguprogramm, meistriklass, 
tootearendusmeetmed, digidiagnostika-, ekspordi-, messi- ja turundustoetused.  Avaldati 
arvamust, et tootearendusega tegelevale mikroettevõttele sobilikud toetusmeetmed 
sisuliselt puuduvad, kuna need peaks ulatuma ka kõrgematele TRL tasemetele. 
Innovatsiooni- ja arendusosakuid on kasutatud; tasuks kaaluda nende korduvkasutuse 
võimaldamist aastapõhiselt. Toetusi mitte kasutanud ettevõtted tõid pärssiva tegurina välja 
loteriilaadse toetuse mahuga võrreldes ebaproportsionaalsed taotluse ettevalmistamise ja 
võimaliku aruandluse kulud, välistoetuste taotlemisel ka vajaduse ekspertide kaasamiseks.  
 
TA finantsinstrumentide vastu avaldas märkimisväärset või leigemat huvi 64% küsitletuist, 
peeti oluliseks vastava informatsiooni kättesaadavaks tegemist ülevaatlikul kujul. 
Arendusriskide maandamiseks peeti projektitoetusi vajalikeks, kuna erainvestorite huvitatus 
riistvara arendust sisaldavate ettevõtmiste vastu olevat madal. Vähest ettevõttepoolset huvi 
finantsinstrumentide vastu põhjendati enamasti eeldatavasti ajamahuka bürokraatiaga nii 
rahastuse taotlemise järgus kui hilisema aruandluse käigus, eriti juhul, kui aruandlus on nõutav 
paralleelselt nii Eesti kui Euroopa suunal.  
 
Ettevõtte arengu barjäärideks eelkõige TA vaatenurgast lähtudes pidas välise rahastuse 
nappust 40% vastanuist, tööjõu saadavust 32% (neljal juhul nimetati mõlemat). Spetsialistide 
nappuse leevendamiseks rõhutati vajadust nende välisriikidest värbamise lihtsustamiseks nii 
protseduurilises kui ajalises mõõtmes. Oluliseks peeti ka spetsialistide ümberkolimise ja 
perekonnaliikmetega seonduva toetamist, seda ka Eesti-sisese regioonidevahelise mobiilsuse 
puhul. Kõik ettevõtted ei näinud oma praeguses arengustaadiumis olulisi barjääre, mida riik 
ületada saaks aidata. Nimetati siiski ka riigipoolse toe nappust investeeringutele arendusse või 
tootmisesse võrreldes konkureerivate asukohamaadega, kohalike tootevastavuse 
sertifitseerimisteenuste puudumist, finantssektori suutmatust pangagarantiide ja 
vastutuskindlustuse pakkumiseks ärisuhetes eksootiliste riikidega ning Eesti kui 
tehnoloogiariigi ehk tööstusriigi puudulikku turundust; oleme seni pigem olnud nähtavad 
kui „IT-üheteemariik“. 
 
68% küsitletud ettevõtetest on huvitatud saama informatsiooni oma tegevusvaldkonda 
puudutavate teadusuuringute tulemuste kohta; ülejäänud kas omavad piisavaid teabehanke 
võimekusi, saavad infot partneritelt ja tarnijatelt või ei evi võimekust teadusinfo töötlemiseks.   
 
Kaardistusuuringu tulemuste põhjal saab järeldada, et hüpoteetiline Eesti 
elektroonikaettevõte juba tegeleb tõenäoliselt TA’ga, kuid evib veel suuremat potentsiaali 
sellega tegelemiseks tulevikus; vajab tehnoloogiliseks arenguks pigem töötajaid kui välist 
rahastust või teadmust, välja arvatud TA suunal, kus väline rahastus on oluline; on lähivaates 
huvitatud pigem rahvusvahelistest TA koostööprojektidest kui iseseisvalt uute projektide või TA 
suundade käivitamisest; tunneb oma TA valdkonna teadusuuringute tulemuste vastu huvi 

(Joonis 16, punane piirjoon). Liitu koondunud ettevõtete eesrindlikkust eeldades võib see 

järeldus ehk ülemäära optimistlik näida, kuid elektroonikatööstuse sisulist kõrgtehnoloogilisust 
arvestades ei pruugi laiem pilt märkimisväärselt erineda.  
 

Uuringus osalenud OEM ettevõtete grupi kaardistus (Joonis 16, roheline piirjoon) võimaldab 

järeldada, et tüüpiline OEM ettevõte tegeleb keskmisest suurema tõenäosusega TA’ga ning 
omab selleks ka suuremat võimekust, mis võib avalduda ka väiksema vajadusena uute töötajate 
järel; vajab arenguks välist rahastust suurema tõenäosusega ning tunneb suuremat huvi nii TA 
rahastusinstrumentide, TA koostöö käivitamise kui ka väliskoostöö projektides osalemise vastu.  
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Joonis 16 Küsitletud elektroonikaettevõtete TA väljavaadete ja arenguvajaduste kaardistus 

Tõenäoliste TA-põhise kasvu stsenaariumitena võib eeldada OEM-ettevõtete laienemist uutele 
turgudele või uutesse, senise tegevusega haakuvatesse valdkondadesse, startup-ettevõtete 
arenemist esialgu keskmise suurusega OEM’ideks ning EMS-ettevõtete poolt sobivate 
turuniššide avastamine OEM-tegevuse osakaalu laiendamiseks. Kõigil juhtudel on vajalikud nii 
sobilik rahastus, pädevad inimressursid kui pühendunud juhtimine, lisaks paras annus õnne.  
 
Sektori vajadusi kajastavad ka kaardistusuuringu käigus toimunud intervjuudel küsimustele 
numbritega 11 „Kas on ettepanekuid ettevõtluskeskkonna parendamiseks?“ ja 33 „Suunised 
valdkondlike strateegiate koostamiseks“ antud vastused (lisa 3), mille alusel on koostatud 
järgmises peatükis esitatud üldistatud ettepanekud ja soovitused. Ettevõtete poolt vajalikuks 
peetud arengusuundade loend TAIE 2035 fookusvaldkondade ja ECS-SRIA 2022 kontekstis on 
lisas 5. 
 
Kokkuvõtteks saab järeldada, et Eesti elektroonikatööstus on sektorina tugev, teadus- ja 
arendustegevusele avatud, edumeelne ja arenev majandusvaldkond, mille potentsiaal 
vajab jätkuvalt tähelepanu riigi ja elanike jõukuse tõstmiseks strateegilises vaates.   
 
Ettevõtete konkurentsivõime tõstmiseks tuleb neile pakkuda teiste arenenud riikidega 
võrdväärselt nii otseseid (rahastus) kui kaudseid, ka haridusvaldkonnaga seonduvaid 
toetusmeetmeid, mis motiveeriksid TA käivitamist või selle ulatuse laiendamist nii 
iseseisvalt kui koostöös, aidates maandada seonduvaid riske. 
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3.5 Ettepanekud ja soovitused 
 
Elektroonikasektori TA vajadusi käsitlevad konkreetsed uuenduslikud ettepanekud ning 
üldisemad soovitused ettevõtluskeskkonna parendamiseks ja TAI süsteemi arendamiseks 
põhinevad uuringu käigus saadud tagasisidel (lisa 3) ning küsitlusankeetide analüüsi käigus 
kujunenud olukorrahinnangul. Suur osa neist on olemuselt sektoriülesed. 
 

3.5.1 Ettepanekud 
 

1. Elektroonikatööstuse jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleb riigil tagada kvaliteetse 
inseneri- ja kutseharidusega spetsialistide senisest ulatuslikum jõudmine 
tööjõuturule pikaajalises vaates. Tuge vajab elektroonika-alase kutsehariduse 
andmine ka väljaspool peamisi tõmbekeskusi. Kiireloomulise abimeetmena tuleb 
lihtsustada spetsialistide värbamist välisriikidest. 
 

2. Tööstussektori rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks tuleb Eestis 
kasutusele võtta tehnikavaldkonna eraettevõtete teadus- ja arendustegevust 
soodustavad tulumaksuerisused maksukrediidina vähemalt OECD riikide keskmisel 
tasemel. 

 
3. Lisasse 5 koondatud elektroonikatööstusele olulised arengusuunad tuleb võtta 

TAIE fookusvaldkondade alamvaldkondade teekaartide koostamise protsessi 
sisendiks, kasutades neid referentsina riiklikult finantseeritud teadus- ja 
arendusasutuste teadusprojektide rahastamistaotluste hindamisel ja toetusmeetmete 
väljatöötamisel. On vajalik sellise teadmussiirde mudeli kasutuselevõtt, mis tagaks 
tööstusvaldkondade tulevikuvajaduste senisest suuremal määral arvesse võtmist 
ülikoolide teadusteemade rahastamisel. 
 

4. Ettevõtete motivatsiooni tõstmiseks ja riskide maandamiseks osalemisel TA 
koostöökonsortsiumites raamprogrammi Euroopa Horisont, partnerluse KDT JU ja 
teistel mahukatel projektikonkurssidel tuleb välja töötada toetusmeede, mis aitaks 
kiirendada Eesti ettevõtete kaasamist rahvusvahelistes koostöövõrgustikes.  
 

5. Tuleb ette valmistada riigihange elektri- ja elektroonikatoodete elektromagnetilise 
ühilduvuse (EMC) vastavushindamise sertifitseerimislabori rajamiseks (näiteks 
mõnda olemasolevat täiendades), et luua riigi toel ettevõtetele võimalused innovaatiliste 
toodete täieliku sertifitseerimisprogrammi riigisiseseks läbimiseks. 

 

3.5.2 Soovitused 
 

1. Tootearenduse, rakendusuuringute, digitaliseerimise ja innovatsiooniga seotud 
toetusmeetmed on jätkuvalt vajalikud. Eksperimentaalarenduse puhul tuleks 
arendusprotsesside iteratiivsust arvestades võimalusel toetada arendust kuni 
tehnoloogia valmidusastmeni TRL 8. 
 

2. Tuleks käivitada tööstusettevõtetele suunatud TA ja innovatsiooni otsetoetusi, mis 
on vajalikud ka tootmise efektiivsuse tõstmisele suunatud protsessiinnovatsiooniks, uute 
kohalike tarneahelate ülesehitamiseks ja arendusüksuste rajamiseks või riiki 
sissetoomiseks. Innovatsioonikulude maksutagastust tuleb laiendada ka renditud uutele 
seadmetele. 
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3. Toetusmeetmete bürokraatia ja jäikus vajavad jätkuvalt vähendamist, protseduurid 

lihtsustamist. Innovatsiooni- ja arendusosakute kasutamise võimalus tuleks muuta 
aastapõhiseks. Eraldi tähelepanu tuleb pöörata kasvupotentsiaaliga mikroettevõtete 
vajadustele.  

 
4. Regionaalpoliitika vajab muudatusi väljaspool suurlinnu paiknevate tööstusettevõtete 

rajamise ja tegutsemise toetamiseks nii TAI kui tööhõive osas. Arendustöötajate ja 
spetsialistide mobiilsus nii väljapoole peamisi tõmbekeskusi kui välisriikidest Eestisse 
vajab toetamist nii võtmeisikute kui nende perede tasemel. Raudteeühendusega 
tööstuspiirkonnad vajavad piisava tihedusega reisirongiliikluse tagamist. 

 
5. Eestit tuleb välisriikides reklaamida kui innovaatilist tehnoloogia- ja tööstusriiki. 

Samas vajavad ettevõtjad Eesti esindustelt ja finantsasutustelt tõhusamat tuge 
tegutsemiseks kaugemates maades. 

 
6. Nii tööstuse valdkonda kui inseneri- ja kutseharidust tuleb noorte hulgas 

ulatuslikumalt populariseerida. Inseneri kui lektori või mentori kaasamine 
haridusvaldkonna tegevustes vajab toetamist. Kvaliteetse STEM põhihariduse ja 
insenerihariduse andmine peavad saama prioriteediks, praktika osakaal vajab 
suurendamist. Tasuta kõrgharidus peab olema suunatud Eesti majanduse vajadustele. 

 
7. Eesti ettevõtted vajavad tuge Roheleppega seotud nõuete selgitamiseks ning uute 

võimaluste ärakasutamiseks. Ettevõtetele uute nõuete kehtestamise asemel 
seadusandluses on vajalik deregulatsioon ja riigireform, halduskoormuse 
vähendamine. 

 
8. Küberturbenõuete ja parimate praktikate alase info toomine nii tööstusettevõtete kui 

nende tootearendusüksusteni vajab toetamist. Inseneride ja spetsialistide erialase 
teadmuse taseme tõstmine on jätkuvalt oluline. 
 

9. Riik kui referentsklient peaks kasutama innovatsioonihankeid ning leidma võimalusi 
kohaliku tööstuse saaduste omandamiseks nii riigi kui ettevõtete konkurentsivõime 
tõstmiseks.  
 

10. Teadusasutuste tegevusi tuleks tööstusele lähemalt tutvustada ning lihtsustada 
juurdepääsu riigi teadussüsteemis juba rajatud katse- ja mõõteinfrastruktuurile ja 
vastavatele spetsialistidele.  
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EMTAK Eesti Majanduse Tegevusalade Klassifikaator 
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Riigi Teadus- ja Arendustegevuse toetamine, ETAg valdkondliku teadus- ja 
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STIP 
Science, Technology and Innovation Policy, teadus-, tehnoloogia- ja 
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Lisa 1. Kaardistusuuringus osaleja teavitatud nõusoleku vorm 
 
 

 

 

 
Nõusolek elektroonikatööstussektori kaardistamisuuringus osalemiseks 

 

 
Eesti Elektroonikatööstuse Liit teostab ETAg, EAS ja MKM poolse algatuse alusel Eesti 
elektroonikatööstussektori kaardistamisuuringut, mille eesmärgiks on ettevõtete teadus- ja 
arendustegevuse (T&A) seisu ja sektori vastavate tulevikuvajaduste väljaselgitamine.  
 
Uuring viiakse läbi valdavalt ettevõtete pädevate esindajate intervjueerimise vormis, mida 
korraldab Liidu arendusnõunik. Uuringu käigus ei koguta konfidentsiaalset ärilist infot ega 
tundlikke isikuandmeid.    
 
Käesoleva dokumendi allkirjastaja annab loa tema poolt esindatava ettevõtte nimel 
vabatahtlikult esitatud ja anonümiseerimist mitte nõudvate andmete säilitamiseks Liidus, 
kasutamiseks nimetatud kaardistamisuuringus ning selle järgselt valdkondadevahelise 
siseriikliku ja rahvusvahelise teadus- ja arendustegevuse alase infovahetuse ja koostöö 
koordineerimiseks. Intervjuu käigus kogutud infot ja intervjueeritavate tsitaate kasutatakse 
avalikustatavas materjalis üldjuhul anonümiseeritult, kui ei lepita kokku teisiti.  
 
Kaardistamisuuringus osalemisega ei kaasne ettevõttele muid kohustusi peale korrektse 
informatsiooni esitamise. Oluliste muutuste korral ettevõtte tegevusvaldkonnas, T&A profiilis ja 
vajadustes on ettevõtte huvides sellest Liitu teavitada. 
 
 
Ettevõtte esindaja:  
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
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Lisa 2. Kaardistusuuringu küsitlusankeet 
 

Nr Küsimused T&Arendustegevuse vajaduste kaardistamiseks elektroonikasektoris 
1 Ettevõtte turusegment 

2 Ettevõtte enesehinnang kategooriale: EMS/OEM/ODM/ENG+RD/muu 

3 Ettevõtte arengustaadium (startup/growth/developed/established) 

4 Ettevõtte praegune tehnoloogiline tase (enesehinnang) 

5 Ettevõtte enesehinnang digitaliseerimisele: alustatud/keskmine/kõrge 

6 Ekspordi sihtturud / riigid 

7 Ettevõtte arengusuunad ja tulevikuplaanid 

8 Ressursside vajadus tehnoloogilise taseme tõstmiseks (teadmised, 
raha, töötajad, jms) 

9 Plaanid ressursside leidmiseks, hinnang teostatavusele 

10 Milliseid toetuse liike on ettevõte kasutanud? 

11 Kas on ettepanekuid ettevõtluskeskkonna parendamiseks? 

12 Kui ettevõte ei tegele T&Aga, siis miks? 

13 T&A eelarve ja tegevuste suhteline maht ettevõtte käibest, % 

14 Ettevõtte T&A&I eelarve ajalugu: varasem tulemuslikkus, miks? 

15 Plaanid tootearenduseks, meetod: ise/koostöös/sisseost 

16 Praeguste T&A tegevuste kirjeldus 

17 Praegused T&A koostööpartnerid 

18 Huvi käivitada uusi T&A koostöösuundi ? 

19 Kas alusuuring, rakendusuuring või eksperimentaalarendus? 

20 Huvivaldkond / teema 1 

21 Huvivaldkond / teema 2 

22 Huvivaldkond / teema 3 

23 Koostöö käivitamise ajalised ootused 

24 Eeldatav roll T&A koostöös 

25 Eeldatavad T&A koostöö tulemused 

26 Ettevõtte T&A võimekused 

27 Millist tuge vajatakse TA tegevuste elluviimisel ? 

28 Huvi T&A finantsinstrumentide vastu? 

29 Huvi T&A koostööprojektide vastu? 

30 Huvi oma valdkonna teadusuuringute tulemuste vastu? 

31 Vajadus T&A koostöö järele 3..5 a jooksul? 

32 Vajadus T&A koostöö järele >5a järel? 

33 Suunised valdkondlike strateegiate koostamiseks? 

34 Huvi R&D seminaride vastu, eeldatavad teemad ? 

35 Mis takistab Eesti-sisest koostööd? 

36 Arengu barjäärid, välise rahastuse olulisus barjääride vähendamisel ? 

  
 Koostaja: Aivar Usk, Eesti Elektroonikatööstuse Liit. Täiendatud 27.03.2020 
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Lisa 3. Kaardistusuuringu käigus saadud tagasiside 
 
Kaardistusuuringu käigus toimunud intervjuudel anti vastuseks küsimusele number 11 „Kas on 
ettepanekuid ettevõtluskeskkonna parendamiseks?“ järgmisi ütlusi, millest osa võib liigitada ka 
poliitikasuunisteks: 
 

1. On vaja toetusi spetsialistide mobiilsusele perifeerias ning piisava tihedusega 
raudteeühenduse (reisirongiliikluse) tagamist. 

 
2. Eestit tuleb välisriikides reklaamida ning tuua sisse insenere. 

 
3. Aastate jooksul on MKMile tehtud ettepanekuid tootearendustoetuste, 

rakendusuuringute jms käivitamise teemal. Need on endiselt vajalikud. 
 

4. Toetusmeetmete bürokraatiat tuleb vähendada. 
 

5. Tuleb käivitada tööstusettevõtetele suunatud otsetoetusi (TA ja innovatsioon). 
 

6. Sertifitseerimislaboreid EMC-katsetusteks jms on vaja. Eestis tuleb luua võimalused 
elektritoodete täieliku sertifitseerimisprogrammi riigisiseseks läbimiseks. 

 
7. Hargmaiste korporatsioonide kohalikke tütarfirmasid tuleks käsitleda eesti firmadena. 

Senised toetusmeetmed on peamiselt omatoodetega seotud, toetused on vajalikud ka 
tootmise efektiivsuse tõstmisele suunatud protsessiinnovatsiooniks. 

 
8. Innovatsioonikulude maksutagastus peaks laienema ka renditud uutele seadmetele.  

 
9. Eestisse sissetoodava tööjõu topeltpalgataseme nõue on halb.  

 
10. Kutseharidust tuleb noorte hulgas rohkem populariseerida. 

 
11. Toetuste taotlemise protseduure tuleks lihtsustada.   

 
12. Haritud tööjõu kättesaadavuse tagamine ettevõtetele on oluline. 

 
13. Riik võiks ettevõtetele toetusi TAI tegevuste eest maksta tagantjärgi, 

maksutagastusena. 
 

14. Regionaalpoliitikale tuleb rohkem rõhku panna.  
 

15. Pärnus on mure inseneriharidusega, kasvõi pool-inseneriõpet on vaja. 
 

16. Raske on saada kuulda võetud ministeeriumi tasemel (digitaliseerimise toetus jms). 
 

17. Vajab lahendamist struktuurne probleem tootearendustoetuses: lähteülesande täpsuse 
nõue; muutused on arendustöö käigus sageli vajalikud, meetme jäikust tuleb 
vähendada.  
 

18. Riik võiks ise investeerida Eestis arendatavatesse tehnoloogiatesse, võtta kasutusele 
prototüüpe. Riik kui tehnoloogia-showroom oleks hea sõnum väljapoole.  
 

19. Tuleb võtta kasutusele TA madalam maksustamine, maksuerisused.  
 



Teadus- ja arendustegevus Eesti elektroonikasektoris. Lõpparuanne 2021 

EETL  45 25.02.2022 

20. On vajalikud regionaalsed toetused spetsialisti abikaasa tööhõivele 1-2 aastaks, 
peremõõde.  
 

21. On vajalik transpordiühenduste parendamine regioonidega - rongitransport paremaks. 
 

22. Tööjõu välisvärbamiskvoodid tuleb teha kõrgemaks, insenerid ei lähe praegu IT koodi 
alla.  
 

23. Inseneriõpet tuleb suurendada, eriti raadiotehnika (RF) alal.  
 

24. Vajalik on TA maksuerisuste kasutuselevõtt. 
 

25. Riigil tuleks rohkem toetada välisüksuste toomist Eestisse.  
 

26. Komisjonides ja nõukodades tuleb rohkem arvestada tööstuse seisukohtadega.  
 

27. Tööjõumaksud on kõrged, vajavad piiramist.  
 

28. Välistööjõudu on raske kaasata – tuleb lihtsustada värbamisprotsesse. 
 

29. On vajalik riigireform, bürokraatia vähendamine. Deregulatsioon ettevõtluses, 
seadusandluse lihtsustamine. Riik peaks valitsema lean põhimõtteid rakendades. 
 

30. Kutsehariduse populaarsuse tase vajab tõstmist. 
 

31. Tehnikuõpet tuleb parendada, kutsekoolides pakkuda monteerijate koolitust. 
 

32. On vajalik haridusasutuste parem finantseerimine konkreetsete projektide abil, et anda 
lõpetajatele praktilisi oskuseid.  

 
Kaardistusuuringu käigus toimunud intervjuudel anti vastuseks küsimusele number 33 
„Suunised valdkondlike strateegiate koostamiseks“ järgmisi ütlusi, mis osaliselt kattuvad 
eelnenutega: 
 

1. Regionaalpoliitika vajab muudatusi, tööstusettevõtted väljaspool suurlinnu vajavad 
suuremat tuge. 

 
2. Käivitada regionaalseid toetusi arendustöötajate mobiilsusele. 

 
3. Kuressaares on vajalik elektroonikaspetsialistide koolitus; kolledži õppesuunad vajavad 

ülevaatamist. 
 

4. Mõnede EAS toetuste taotlemisel nõutakse tunnustatud inseneri taset, mida 
elektroonikutel pole – vajab muudatusi. 

 
5. Kriitiline mass noori insenere on vajalik, et nende baasil omatooteid teha. Andekaid 

tuleb toetada. 
 

6. Võtta kasutusele maksusoodustused arendusega tegelevatele firmadele. 
 

7. TA koostööprojektide ettevalmistamine vajab toetamist.  
 

8. Haridusvaldkonnas inseneri kui lektori kaasamine vajab toetamist.  
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9. Insenerihariduse populariseerimine ja parem finantseerimine on vajalikud. 
 

10. Eesti ettevõtted vajavad tuge Roheleppe uute võimaluste ärakasutamiseks.  
 

11. Eesti teadusvaldkonnad peavad olema vastavuses Eesti tööstusele vajalike 
valdkondadega.  

 
12. Kvaliteetse STEM põhihariduse ja insenerihariduse andmine peavad olema tagatud. 

 
13. Inseneride haridustaseme tõstmine on jätkuvalt oluline.  

 
14. Ettevõtjad vajavad Eesti esinduste paremat tuge tegutsemiseks kaugemates maades. 

 
15. Teadustegevus ja tööstus tegutsevad eraldi, strateegilises vaates peaks uurima 

valdkondi, mis eesmärgiks võtta. Tuleb kaardistada tugevused mõlemalt poolt ja leida 
ühisosa 2035 perspektiivis. Strateegiate fookus teha teravamaks. 
 

16. Tööstuse maine vajab tõstmist. 
 

17. Tööstus vajab tuge regionaalse tarneahela ülesehitamisele. 
 

18. Ülikoolide uuringuteemad peavad toetama tööstusvaldkondi ning õppekavad peavad 
toetama tööstuse vajadusi. Tasuta kõrgharidus peab olema suunatud Eesti majanduse 
vajadustele. 
 

19. Strateegiates tuleb lähtuda tööstuse vajadustest, toetada väärtuste loomist tootmises. 
 

20. Teadus tuleb tööstuse vajadustele lähemale tuua.  
 

21. Tööstus vajab populariseerimist õppurite seas. 
 

22. On vajalik parem elektroonikatoodete sertifitseerimise alane info ja tugi. 
 

23. Ettevõtete TA vajab toetust maksuerisuste näol, samuti toetusi ettevõtetele EH 
koostööprojektide ettevalmistamiseks. 
 

24. Vajalik on insenerivaldkondade populariseerimine ning tööstuse ja arenduse 
valdkondlik kokkuviimine. 
 

25. Riiklik tööstuspoliitika vajab muutmist – see on kaldu maailmaturu toodangu 
kasutamisele, mitte oma firmadelt tellimisele; paljutki saaks kohapeal arendada ja 
toota. 

 
Juba aruande koostamise ajaks oli mõnedel teemadel positiivseid arenguid (vastused 11.3, 
11.10 ja 33.4). Tagasiside on üldistatult koondatud peatükis 3.5 esitatud ettepanekute ja 
soovitustena.  
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Lisa 4. Kaardistusuuringus osalenud ettevõtete nimekiri 
 

Nr Ettevõte Peamine tegevusala aastal 2020 

1 Artec Design OÜ  inseneribüroo 

2 Audes LLC OÜ  OEM 

3 Cleveron AS  OEM 

4 ElectroAir OÜ  OEM 

5 Eliko Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ  inseneribüroo 

6 Ericsson Eesti AS  OEM 

7 FLIR Systems Estonia OÜ  OEM 

8 Incap Electronics Estonia OÜ  EMS 

9 Interconnect Product Assembly AS  EMS 

10 Jotel OÜ  EMS 

11 Krakul OÜ  inseneribüroo 

12 Note Pärnu OÜ  EMS 

13 OSHINO Electronics Estonia OÜ  EMS 

14 Ouman Estonia OÜ  OEM; ka EMS 

15 Rantelon OÜ  OEM; ka inseneribüroo, EMS 

16 Reimax Electronics OÜ  EMS 

17 Scanfil OÜ  EMS 

18 Skeleton Technologies OÜ  OEM 

19 Soynt OU  OEM 

20 SP Engineers OÜ  inseneribüroo 

21 Stoneridge Electronics AS  OEM 

22 Superhands OÜ  inseneribüroo 

23 Tauria OÜ  inseneribüroo 

24 Tehnolabor OÜ  inseneribüroo 

25 Tepcomp OÜ  EMS 

26 Ubik Solutions OÜ  OEM 

 

https://www.artecdesign.ee/
https://audes.ee/
https://cleveron.com/
https://electroair.eu/
https://eliko.tech/
https://www.ericsson.com/en
https://www.flir.eu/
https://incapcorp.com/
https://www.ipa.ee/
https://jotel.com/
https://www.krakul.eu/
https://www.note-ems.com/en/
http://www.oshino.ee/
https://ouman.fi/
https://rantelon.ee/
http://reimax.net/et/
https://www.scanfil.com/
https://www.skeletontech.com/
http://www.soynt.com/
https://www.skeemipesa.ee/
https://www.stoneridge.com/
https://superhands.ee/
http://tauria.ee/
https://tehnolabor.ee/
https://www.tepcomp.fi/
https://www.ubiksolutions.eu/
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Lisa 5. Eesti elektroonikaettevõtetele olulised TA arengusuunad (TAIE FV alamvaldkonnad) 
 

Nr 

TAIE strateegia 
fookusvaldkond 

(FV) Arengusuund (alamvaldkond) ECS-SRIA 2022 TAI eesmärkidega ühilduvus 

1 Digilahendused igas eluvaldkonnas 

1.1   
IoT seadmete ja süsteemide 
ühenduvus ja turvalisus 

2.2.4 Architectures and reference implementations of interoperable, 
secure, scalable, smart and evolvable IoT and SoS connectivity 

1.2   IoT rakenduste energiatõhusus 2.1.1 Increasing the energy efficiency of computing systems 

1.3   Uudsed andurid 1.1.2 Novel devices and circuits that enable advanced functionality 

1.4   Töökindlad elektroonikaseadmed 2.4.1 Ensuring HW quality and reliability 

1.5   
Uudsed madala voolutarbega 
sidetehnoloogiad 

2.2.2 Investigate innovative connectivity technology (new spectrum or 
medium) and new approach to improve existing one in order to 
maintain EU long-term leadership 

1.6   
Pilditöötlus ja AIoT (Artificial 
Intelligence of Things) 1.3.4 Embedding Data Analytics and Artificial Intelligence 

1.7   
Uudsed raadiosageduslikud (RF) 
materjalid 1.2.2 Materials for integration 

1.8   
Närvivõrgustikud, iseõppivad 
süsteemid ja servarvutus 

2.1.4 Ensuring European sustainability in AI, edge computing and 
advanced control 

1.9   
Raadioelektroonika- ja sideseadmed 
ning -meetodid 

2.2.1 Strengthening EU connectivity technology portfolio in order to 
maintain leadership, secure sovereignty and offer an independent 
supply chain 

1.10   Masinnägemis- ja optikarakendused 3.3.6 Autonomous systems, robotics 

1.11   Navigatsiooniseadmed ja -süsteemid 

3.1.2 Enable affordable, safe and environmentally neutral light mobility 
(bicycles, tricycles, wheelchairs, small drones, etc) and mobile 
machinery (for smart farming) 

1.12   Tootmisprotsesside metoodika 3.3.1 Responsive and smart production 

1.13   Tööstuse digitaliseerimine ja masinõpe 1.2.3 Technologies, Manufacturing and Integration Processes 

1.14   
Keskkonnahoidlik ja jätkusuutlik 
tootmine 3.5.3 Environmental protection and sustainable production 

https://ecscollaborationtool.eu/news-overview/news-ecs-sria-2022.html
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Nr 

TAIE strateegia 
fookusvaldkond 

(FV) Arengusuund (alamvaldkond) ECS-SRIA 2022 TAI eesmärkidega ühilduvus 

1.15   
Jõuelektroonika komponendid ja 
seadmed 1.1.2 Novel devices and circuits that enable advanced functionality 

1.16   Autonoomsed liiklusvahendid 
3.1.3 Enable affordable, automated and connected mobility for 
passengers and freight on road, rail, air and water 

1.17   Sardtarkvaraarenduse tõhusus 1.3.1 Efficient Engineering of Embedded Software 

1.18   Komplekssüsteemide arendus 1.4.4 Systems of embedded and cyber-physical systems engineering 

1.19   
Tõhusad elektroonika 
jahutuslahendused  2.1.1 Increasing the energy efficiency of computing systems 

1.20   Robotkullerid ja logistikasüsteemid 3.3.6 Autonomous systems, robotics 

1.21   
Innovaatilised mõõteseadmed ja -
süsteemid 3.3.5 Digital twins, mixed or augmented reality, telepresence 

        

2 Tervisetehnoloogiad ja -teenused  

2.1   Meditsiinielektroonika 
3.4.2 Enable the shift to value-based healthcare, enhancing access to 
4Ps game-changing technologies 

2.2   IoT rakendused meditsiinivaldkonnas 3.4.5 Ensure more healthy life years for an ageing population 

        

3 Kohalike ressursside väärindamine  

     -   

4 Nutikad ja kestlikud energialahendused  

4.1   Päikeseparkide juhtimislahendused 
3.2.1 Smart & Efficient – Managing Energy Generation, Conversion, 
and Storage Systems 

4.2   Energia salvestamise tehnoloogiad 
3.2.1 Smart & Efficient – Managing Energy Generation, Conversion, 
and Storage Systems 

4.3   Alalispinge-mikrovõrgud 3.2.2 Energy Management from On-Site to Distribution Systems 

4.4   
Hübriidenergiasalvestustehnoloogiate 
juhtimisalgoritmid 

3.2.1 Smart & Efficient – Managing Energy Generation, Conversion, 
and Storage Systems 

        

https://ecscollaborationtool.eu/news-overview/news-ecs-sria-2022.html
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Lisa 6. Uuringuga tuvastatud Eesti elektroonikaettevõtete TA asutustest koostööpartnerid 
 

TA asutus Struktuuriüksus, uurimisrühm  Koostöövaldkonnad lepinguteemade põhjal 

1. Koostöö ettevõtete poolt finantseeritud projektides või lepingute alusel  

Tallinna Tehnikaülikool 
Energeetikateaduskond, Elektrotehnika 
instituut; Jõuelektroonika uurimisrühm 

Päikeseenergeetika (PV) konverterite riistvara ja algoritmide TA; 
taastuvenergeetika rakenduste jõuelektroonika TA ja katsetamine; 

  

Infotehnoloogia teaduskond, 
Arvutiteaduse instituut; Üldinformaatika 
õppetool Testigeneraatorite TA 

  

Infotehnoloogia teaduskond, 
Elektroonikainstituut; 
Kommunikatsioonisüsteemide 
uurimisrühm 

3GPP, 5G ja operatiivraadioside tehnoloogiate ning signaaliluure-
sensorite alased uuringud ja konsultatsioonid; elektrituru planeerimise ja 
energiatarbimise juhtimise alased uuringud; hooneautomaatika 
süsteemide alane TA; pildituvastustarkvara optimeerimine piiratud 
arvutusvõimsusega sardriistvarale 

  

Infotehnoloogia teaduskond, 
Elektroonikainstituut; Mõõteelektroonika 
uurimisrühm 

Mitte-invasiivsete mõõtetehnoloogiate TA meditsiini valdkonnas; 
mõõtetehnoloogiate alased eeluuringud; suitsugaaside sensoorika ja 
lagundamise alane TA 

  
Infotehnoloogia teaduskond, 
Tarkvarateaduse instituut Mobiilse robotplatvormi juhtimissüsteemi testimine ja seadistamine 

  
Inseneriteaduskond, Elektroenergeetika 
ja mehhatroonika instituut 

Jõuelektroonika muundurite TA päikesepaneelide ja akusalvestite 
integreerimiseks alalisvooluvõrkudes 

  
Inseneriteaduskond, Materjali- ja 
keskkonnatehnoloogia instituut Materjalide katse- ja arendustööd  

      

Tallinna Ülikool Terviseteaduste ja Spordi Instituut 
Liikumissensoritega varustatud treeningoda riistvara ja tarkvara katse-
arendustöö 

      

Tartu Ülikool 
Loodus- ja täppisteaduste valdkond, 
füüsika instituut 

Müüontomograafia rakendatavuse uuringud; optilise andmeside 
seadmete optikamoodulite TA, konsultatsioonid ja katsetused 

  
Loodus- ja täppisteaduste valdkond, 
keemia instituut Mõõteseadmete prototüüpide uurimine ja katsetamine 

      

Eesti Maaülikool 
Metsandus- ja maaehitusinstituut, 
maaehituse osakond Termomõõtmised 
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TA asutus Struktuuriüksus, uurimisrühm  Koostöövaldkonnad lepinguteemade põhjal 

Tallinna 
Tehnikakõrgkool Tehnikainstituut Mehhaanikadetailide töötlemistehnoloogia väljatöötamine 
      

2. Koostöö avalikest allikatest rahastatud projektides   

Tallinna Tehnikaülikool 

Infotehnoloogia teaduskond, 
Arvutitehnika instituut; Arvutisüsteemide 
diagnostika ja verifitseerimise õppetool 

Uudsete arvutiarhitektuuride TA küber-füüsikaliste süsteemide rikete 
kiireks halduseks; SoC-kiibisüsteemide tõrkekindluse põhimõtete alane 
TA  

      

Tartu Ülikool 
Loodus- ja täppisteaduste valdkond, 
keemia instituut 

Tööstuslike mitmekomponentsete struktuuride korrosioonikaitse alane 
TA 

 

Tehnoloogiainstituut; Materjaliteaduse ja 
robootika põhisuund Passiivradarite valdkonna TA 

      

Tampere University 

Faculty of Information Technology and 
Communication Sciences; 
Communications Engineering Raadioside spektraalse tõhususe alane TA 

      

UNIVERSIDADE DE 
AVEIRO 

Aveiro, Portugal  
https://www.ua.pt/en/ 

Mitmeotstarbeliste ja multifunktsionaalsete keskkonnasõbralike PEO 
pinnakatete alane TA 
(Development of multi-purpose, multi-functional surfaces via 
environmentally friendly plasma electrolytic oxidation (PEO) treatments) 
 
 
 
 
 
 
  

HELMHOLTZ-
ZENTRUM 
GEESTHACHT 
ZENTRUM FUR 
MATERIAL- UND 
KUSTENFORSCHUNG 
GMBH 

Geesthacht, Germany 
https://www.hereon.de/ 

LATVIJAS 
UNIVERSITATE 

Riga, Latvia  
https://www.lu.lv/ 

KAUNO 
TECHNOLOGIJOS 
UNIVERSITETAS 

Kaunas, Lithuania  
https://en.ktu.edu/ 

FACULTY OF 
PHYSICS OF THE 
UNIVERSITY OF 
BELGRADE 

Belgrade, Serbia  
https://www.ff.bg.ac.rs/ 

 

https://www.ua.pt/en/
https://www.hereon.de/
https://www.lu.lv/
https://en.ktu.edu/
https://www.ff.bg.ac.rs/

