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Uuringu eesmärk

- Anda ülevaade Eesti masina- ja metallitööstuse ettevõtete 
tootearenduse ja innovatsiooni põhisuundadest, arenguvajadustest 
ning teadus- ja arendustegevuse suundadest keskpikas (kolm kuni viis 
aastat) ning pikas plaanis (üle viie aasta);

- Anda ülevaade sektori põhilistest majandusnäitajatest, valdkonna 
ettevõtete teadus- ja arendustegevuse vajadustest, teadus- ja 
arendustegevuse peamistest partneritest ning nende partnerite 
tegevusest. 



Masina- ja metallitööstuse sektori mõju
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Teadus- ja arendustegevuse hetkeseis
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Masina- ja metallitööstuse valdkonnaga seotud teadus- ja arendusprojektide arv teadus- ja 
arendustegevuse peamiste partnerite alusel vahemikus 2017 – november 2021



Teadus- ja arendustegevuse hetkeseis
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Alates 2017. aastast kuni novembrini 2021 masina- ja metallitööstuse valdkonna 
teadusprojektidega enim seotud Eesti teadlased



Uuringu valim

Uuringu valimi koostamiseks kasutati Äripäeva koostatud masina- ja 
metallitööstuse ettevõtete aastaraportit, milles olid esitatud sektori peamised 
majandusnäitajad. Selle põhjal rühmitati sektori ettevõtted aastakäibe järgi 
nelja rühma:

• käive üle 25 miljoni euro – suurettevõtted;

• käive 6–25 miljonit eurot – keskmise suurusega ettevõtted;

• käive 1–5 miljonit eurot – väikeettevõtted;

• käive alla 1 miljoni euro – mikroettevõtted.



Uuringus osalenud ettevõtted

Suurettevõtted:
• AQ Lasertool OÜ 
• BLRT Masinaehitus OÜ 
• HANZA Mechanics Tartu AS 
• Hekotek AS
• Norma AS
• Palmse Mehaanikakoda OÜ
• ETS NORD AS

Keskmised ettevõtted:
• Estanc AS
• Tech Group AS
• Stera Technologies AS
• TB Works OÜ
• Milrem AS
• Torm Metall OÜ
• Radius Machining OÜ
• Sjolund Estonia OÜ
• AS Saku Metall Allhanke

Tehas

Väikesed ettevõtted:
• Nuia PMT AS
• Lapi MT AS
• PlasmaPro OÜ
• Alise Technic OÜ
• Terasman OÜ
• Ojala Estonia OÜ
• Finest-Hall Factory OÜ
• Danival MW OÜ
• K.Met AS
• Windak OÜ



Tootearendus ja innovatsioon masina- ja metallitööstuses

Innovatsioonivõimalused uuringus osalenute hinnangul järgmised:
• teiste valdkondade (nt infotehnoloogia) idufirmadest tulev innovatsioon, mis jõuab 

lõpuks oma lahendustega masinatööstusse;

• tarbijakeskne innovatsioon, milleks tuleb pidevalt tarbijaga suhelda ning saada aru, 
mida tal on vaja ja mis suunas tuleb midagi paremaks teha. 

Neli peamist tootearenduse trendi:
• järkjärguline tootearendus, st igal aastal lisatakse tootele midagi uut, mis loob kliendile 

uut väärtust;

• kliendile terviklahenduste pakkumine, näiteks väljatöötatud süsteem, mille mooduleid 
saab täiendada ning vajaduse korral vahetada uue ja parema mooduli vastu;

• oma toodetavas tootes komponentide või koostude arvu suurendamine. Mida rohkem 
komponente või kooste tootes on, seda kõrgemale see jõuab ettevõtte väärtusahelas;

• seadmete ja masinate tarkuse loomine ning selle prototüüpimine ja patentimine. 



Masina- ja metallitööstuse ettevõtete tootearenduse ja 
innovatsiooniga tegelemise peamised takistused 

• tootearendusega tegelevate inseneride ja tippspetsialistide vähene saadavus
tööjõuturul;

• ettevõtete väiksed eesmärgid ja julguse puudumine tootearendusega 
tegelemiseks;

• ajapuudus, sest tavaline äri kasvab pidevalt ja selle kõrvalt oma toodet 
arendada on keeruline;

• piisavalt pädevate juhtide puudus eri tasanditel;

• tööstusomandi patentimise ja selle õiguskaitse teadmiste puudus (uuringust 
ilmnes, et Eestis on ainult kaks selle valdkonna juristi).



Kõigi uuringus osalenud 26 ettevõtte hinnangul on ettevõtete arengu 
põhiline takistav tegur tööjõupuudus. Tähtis on mõista, et ettevõtted ei 
mõtle selle all mitte odavat tööjõudu, vaid insener-tehnilist ressurssi, st 
tippspetsialiste, kes

• on tootmistehnika või protsessijuhi väljaõppega; 

• on tulnud ettevõttesse tööle pärast seal praktikal käimist, suudavad mõelda ja 
visualiseerida nüüdisaegseid tootmislahendusi;

• saavad aru probleemidest ning oskavad leida neile tehnilised lahendused, mis 
muudavad protsessid lihtsamaks ja paindlikumaks.

Masina- ja metallitööstuse ettevõtete areng 



Masina- ja metallitööstuse teadus- ja arendustegevuse 
põhisuunad

Nr Teadus- ja arendustegevuse põhisuunad
Hinnang 

sagedusele %

1. Tootmisprotsesside optimeerimine automatiseeritud abivahendite või rakistuse abil 62,10

2. Ettevõtte protsesside digianalüüs nende parendamise ja tulemuslikkuse suurendamise eesmärgil 58,60

3.
Tootmisprotsesside robotiseerimise otstarbekuse analüüs ja robotiseeritud töökohtade 
kavandamine ettevõttele 55,20

4. Seadmete ja töökohtade ennetava ja ennustava hoolduse lahendused tehisintellekti abil 55,20

5.
Koostamisoperatsioonide automatiseerimine ja robotiseerimine (koostöörobootika lai 
kasutuselevõtt) 48,00

6. Tootmisprotsesside reaalajas monitooring ja parendamine 48,30

7. Ring-/rohetootmine ja pärast ümbertöötlust taaskasutatavate toodete arendus 31,00

8. (Robot)töökohtade digitaalsed kaksikud ja nende juhtimine virtuaal-/liitreaalsuse vahendite abil 24,00

9. Tehisintellektil põhinev tootmislogistika ja mobiilsed robotid 20,70

10.

Keerukate toodete nutikas ja jätkusuutlik nüüdistootmine (3D-printimise ja teiste 
kihtlisandustehnoloogiate lai kasutuselevõtt) 17,20



Masina- ja metallitööstuse ettevõtete koostöö teadus- ja 
arendusasutustega

Peamiste nõrkade külgedena nimetati:
• Ettevõtetel on koostööle teadusasutustega valed ootused;

• Ettevõtted ei oska sõnastada probleemi ja küsida teadusasutustelt selle lahendamiseks 
abi;

• Projektide lõpptulemused on olnud liiga teoreetilised, ilma praktilise tulemuseta;

• Teadusasutused ei vii ennast ettevõtete spetsiifikaga kurssi ja seetõttu ei teki edasiviivat 
dialoogi;

• Teadusasutustes ei ole piisavalt vabu ressursse kiiresti ettevõtete päringule vastata;

• Ettevõtte planeeritud eelarve ja teadusasutuse eelarve ei pruugi olla samas suurus-
järgus;

• Doktorikraadiga eksperte on tööstusettevõtetesse palgata keeruline, sest sageli uurivad 
nad väga spetsiifilisi valdkondi, mis ei pruugi vastata äriettevõtte ootustele;

• Suhtluses teadusasutusega on liigset bürokraatiat.



Masina- ja metallitööstuse ettevõtete koostöö teadus- ja 
arendusasutustega

Koostöö tihendamiseks tehti järgmised ettepanekud:
• Teadusasutustel võiks olla kirjeldatud pakutavad teenused ja koostatud standardsete 

laboriteenuste hinnakirjad;

• Teadusasutused võiksid rohkem uurida ettevõtete vajadusi, et saada paremini aru, 
millega nad tegelevad ja millised on mingi ettevõtte suurimad probleemid;

• Teadlaste praktilise võimekuse suurendamiseks võiks neil olla kohustuslik enne 
doktoriõppesse astumist saada ettevõttes töötamise praktiline kogemus;

• Ettevõtetesse oleks vaja töötajat (nt arendusprojektijuhti), kes osalise tööajaga 
keskenduks suhete hoidmisele teadusasutusega ning oleks vahelüli ettevõtte ja 
teadusasutuse vahel;

• Teha ülevaade ülikoolide, teadusasutuste ja kutseõppeasutuste laborite võimekusest;

• Suurendada Eesti Teadusagentuuri uurimistoetuste (grantide) rahastuse mahtu;

• Kaasata Eesti Teadusagentuuri nõukogu ja hindamisnõukogu töösse ettevõtete ja 
tööstuse esindajad



Üldised ettepanekud Haridus- ja Teadusministeeriumile

• Vaadata üle riiklik koolitustellimus;

• Avada kutseharidussüsteem õpilastele väljastpoolt Euroopa Liitu;

• Soodustada inseneride ja tehnikavaldkonna ekspertide pidevat täiendõpet;

• Muuta erasektori annetused maksuvabaks eesmärgiga tihendada ettevõtete 
ning õppe- ja teadusasutuste koostööd ning kasvatada ühisprojektide arvu;

• Luua Tallinna Tehnikaülikooli eestvedamisel kiiremas korras inseneride 
akadeemia programm;

• Seada Haridus- ja Teadusministeeriumi valdkondade populariseerimisega 
seotud projektide rahastamise fookus inseneeria suunale.



Põhi- ja kutseharidusega seotud ettepanekud

• Rakendada põhikooli õppekavades teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja matemaatika 
(ingl science, technology, engineering, mathematics, STEM) metoodikat;

• Uuendada põhikoolide tööõpetuse/materjaliteaduse õppekavu;

• Kaotada gümnaasiumis õpilaste võimalus valida laia ja kitsa matemaatikaeksami 
vahel;

• Kasutada karjääriõppes ja -nõustamisel praktilisemat metoodikat ning lähtuda selles 
tööturu tegelikest vajadustest;

• Töötada välja kutseõppe visioon järgmiseks kümneks aastaks;

• Töötada välja kutseõppeasutuste ja ettevõtete koostöö tegemise (praktika võimalu-
sed, koostööprojektid jm) mõõdikud;



Ettepanekud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile

• Seada tippkvalifikatsiooniga töötajatele sotsiaalmaksu lagi;

• Suurendada rahastust Eesti ettevõtete teadus- ja arendustegevuse võimekuse 
kasvatamiseks ning ettevõtete koostöö tõhustamiseks teadus- ja arendusasutustega;

• Toetada maapiirkondades asuvate tööstusettevõtete taristu rajamist;

• Jätkata taastuvenergia kasutuselevõtu ja tootmise ressursitõhususe toetamist;

• Toetada erialaliidust olulise valdkondliku pädevuskeskuse kujundamist;

• Toetada spetsialistide pädevuse suurendamiseks rahvusvahelise oskusteabe
kaasamist, mis võimaldaks osaleda rahvusvahelistel kursustel või korraldada neid 
kursusi Eestis;

• Toetada tootearendusega tegelevate projektijuhtide ja tootearendajate kulude 
katmist;

• Toetada väikeettevõtete tootearenduse klastrite loomist.



TÄNUD KUULAMAST!


