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EESTI ELEKTRITÖÖSTUSE LIIT

 Kaardistuse keskmes ja ka selle läbiviijaks on Eesti Elektritööstuse Liit (edaspidi ETL), liidu liikmed ja 
elektritööstuse ettevõtted. ETL on energeetika ja elektritööstuse valdkonna ettevõtjate, 
organisatsioonide ja ühenduste ühiste huvide esindaja ja eestkõneleja Eestis ja Euroopas. ETL on 
lisaks Euroopa Elektritööstuste Liidu EURELECTRIC liige. EURELECTRIC suhtleb aktiivselt erinevate 
rahvusvaheliste organisatsioonidega ning esindab Euroopa Liidu siseselt energiatööstust, eelkõige 
oma liikmete huvide kaitsmisel poliitilisel tasandil Euroopa Liidus.

 Liidul on käesoleval hetkel 16 liiget: ABB AS, Connecto Eesti AS, Eesti Biokütuste Ühing, Eesti Gaas AS, 
Eesti Energia AS, Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon, Elektrilevi OÜ, Enersense AS, Enefit Power AS, 
Estonian Cell As, Fermi Energia OÜ, Naps Solar Estonia OÜ, PAKRI Teadus- ja Tööstuspark, Tavrida 
Electric Export AS, W.EG. Eesti OÜ, VKG Energia OÜ. 

 ETL tegutseb elektritööstuse kui terviku konkurentsivõime eest ja peamisteks eesmärkideks on:
 liidu ettevõtete, organisatsioonide ja ühenduste huvide esindamine Eestis, Euroopa Liidus ja globaalsel 

tasemel;

 liidu liikmete huve arvestava energia- ja kliimaregulatsiooni kujundamine;

 valdkonna (insener)hariduse ja professionaalsete ametioskuste edendamine;

 ühendada Liiduna Eesti suurimad ja olulisemad energeetika ja elektritööstuse ettevõtted, organisatsioonid ja 
ühendused.



KAARDISTUSE EESMÄRGID

Kaardistuse eesmärgiks oli anda ülevaade ja teadmised valdkonna ettevõtete vajadustest ning ettevõtluse, TA ja tehnoloogia 
arengusuundumustest Eestis ja maailmas. 

Eesmärgi täitmiseks planeeriti järgnevad tegevused:

 elektritööstuse valdkonna ettevõtete ja nende tegevuste kaardistamine, valdkonna ülevaate andmine, sh;
 valdkonna ettevõtete TA hetkeseisu ülevaade Eestis.

 valdkonna teadus- ja arendustegevuse  ülevaade Euroopas ja Eestis toimuvast.

 ankeetküsitluse ja intervjuude läbiviimine valdkonna ettevõtete hulgas, sh;
 TA tegevus ettevõtetes (ettevõttesisene, koostöös TA asutustega ja/või teiste ettevõtetega, siseriiklik/rahvusvaheline). 

 Senised koostöömustrid ettevõtete ja TA asutuste vahel, TA teenuste tellimine, peamised koostööpartnerid.

 energeetikavaldkonna oluliste arengusuundade kaardistus ja analüüs olemasolevate arengudokumentide põhjal, sh;
 Põhjalik ning detailne ülevaade elektroenergeetika valdkonna ettevõtlustrendidest, poliitilistest suundadest, arendussuundadest nii Euroopas 

kui ka Eestis. 

 erinevate rahastusmudelite analüüs valdkonda silmas pidades, sh;
 milliseid toetuste liike ettevõtted kasutavad ja võimalused (milliseid toetusi on võimalik kasutada).

 valdkonna ettevõtete teadus- ja arendustöö vajaduste välja selgitamine;

 ettepanekute ja soovituste andmine valdkonna ettevõtluskoostöö edendamiseks ja parendamiseks TA valdkonnas. 



TEOSTATUD TEGEVUSED

 Valdkonna ülevaate koostamine

Uuringu üheks esmaseks eesmärgiks oli kaardistada Eesti elektritööstussektor ning sinna kuuluvad ettevõtted ja organisatsioonid.
Valdkonna kaardistamiseks kasutati Äriregistri andmeid ning samuti ka Statistikaameti andmeid sektoris tehtud investeeringute osas.

 Ankeetküsitlused

Andmete kogumiseks viidi läbi ankeetküsitlused. Küsitlus viidi läbi kahes osas – esmalt liidu liikmete seas ning seejärel edastati 
vastamiseks valimi alusel Eesti energiatööstussektori ettevõtetele. Vastav valim pandi kokku Äriregistri andmete põhjal eeltoodud 
kaardistatud tegevusvaldkondade alusel. Ettevõtete valikul lähtuti kolmest suuremast kategooriast – tootmine, ülekanne- ja jaotus ja 
seadmed. Samuti kaasati ka ehituse- ja müügivaldkonna suurimaid ettevõtteid. Seadmete poole pealt jäid valikusse ettevõtted, kelle pilk 
on eelkõige tööstusel ja suurenergeetikal.

 Intervjuud

Peale ankeetküsitlust viidi lisaks läbi intervjuud. Intervjuudeks koostati eraldi küsimused ankeetküsitluse tulemuste põhjal tulemuste 
täpsustamiseks. Intervjuude osalenud ettevõtete andmed ning intervjuude sisu on konfidentsiaalsed. 

 Tulemuste analüüs 

Põhilised andmed analüüsi teostamiseks olid Äriregistri andmed ettevõtete kohta, intervjuude ja ankeetküsitluste tulemused 
energeetikasektori ettevõtetega. Andmeid kõrvutati lisaks ka erinevate arengukavades väljatooduga ja varasemalt sektoris toimunud TA 
tegevusega ETISe andmetel. Samuti kasutati varasemalt Statistikaameti poolt kogutud andmeid nagu näiteks andmeid selle osas, et 
palju on ettevõtted varasemalt panustanud TA tegevusse. Valdkonna kaardistamiseks kasutati suures osas Äriregistri andmeid ning 
teostati nende analüüs.



PEAMISED ARENGUSUUNAD LÄHTUVALT EL ARENGUKAVADEST

Väga palju mõjutavad valdkonna arengusuundumusi EL arengusuunad ja poliitika.

 Dekarboniseerimine (ing decarbonisation) – dekarboniseerimine viitab üleminekule puhtale ja süsinikuvabale majandusele 
taastuvate energiaallikate integreerimise ja kasutuselevõtu suurendamise kaudu. Dekarboniseerimise aluseks on fossiilsete 
kütuste „faze out“ ehk väljatõrjumine ning uute ja puhaste tehnoloogiate kasutuselevõtt. Dekarboniseerimine tähendab 
suuremat elektrifitseerimist, sh ka lõppkasutajate elektrifitseerimist (tööstus, küte, transport) ja energiatõhususe tõstmist. 
Samuti saab siin mõista e-mobiilsuse osakaalu märkimisväärset tõusu ja kõrgemaid makse fossiilkütuste kasutamise osas 
heitmete vähendamiseks. 

 tööstuse, transpordi ja hoonete otsene- ja kaudne elektrifitseerimine, e-mobiilsus, taastuvate energiaallikate kasutuselevõtt 
ja võrguga integreerimine, power-to-X tehnoloogiad,  süsiniku püüdmine ja ladustamine (CCS ja CCUS, carbon capture), 
energiatõhusus.

 Digitaliseerimine (ing digitalisation) – digitaliseerimine tähendab digitaalsete masinate ja seadmete laialdast kasutamist 
elektrisüsteemi kõigil tasanditel, alates tootmisest ja infrastruktuurist kuni lõppkasutajaseadmeteni välja.  

 elektrisüsteemi optimeerimine, targa võrgu rakendused, targad arvestid, IoT ja masinnägemise rakendused, kontrolli-, 
juhtimise- ja automaatikaseadmete lisandumine võrku, andmehaldus, AI ja ennustusrakendused, tööstuse- ja valdkonna 
laiem automatiseerimine.

 Detsentraliseerimine (ing decentralisation) – detsentraliseerimise all mõistame eelkõige olukorda, kus elektrienergia tootmine 
liigub suurtest tsentraalsetest elektrijaamadest väiksematesse piirkondadesse ning isegi kodumajapidamistesse. Iga tarbija saab 
olla nii tarbija kui ka elektrienergia tootja ehk prosuumer või siis ei peagi ta olema võrguga ühendatud – olles off-grid. 
Detsentraliseerimine eeldab eelkõige taastuvenergiaallikate kasutamist elektrienergia tootmises.

 hajatootmine, energiaühistud- ja energiakogukonnad, tarbimise juhtimine- ja optimeerimine, salvestustehnoloogiate areng, 
süsteemi paindlikkuse suurenemine.



VALDKONNA SUUNAD – JÄLGIME RAHASTUST

Energeetika valdkonna arengu osas on koostatud mitmeid arengukavasid ja dokumente nii Euroopaüleselt 

kui ka Eestis. Üldised suundumused on ühtsed, kuivõrd Eesti ei saa Euroopa suundumustest mööda 

vaadata või liikuda vastassuunas - võimalik on vaid arvestada kohaliku taseme eripärasid ning seada 

erinevaid rõhuasetusi.

Suures plaanis määravad EL toetused ära, et kuhu on mõistlik investeeringuid suunata, kui on soov 

nendest osa saada. 

Seetõttu on ka äärmiselt oluline, et ettevõtete jaoks olulised fookusvaldkonnad oleksid erinevates 

dokumentide ja arengukavades kajastatud. 



PEAMISED VÄLJAKUTSED=TA VÕIMALUSED

Kui teoorias on taastuvenergeetikale üleminek lihtne ja hoomatav, siis tehnilises ja teaduslikus mõttes 
toob see endaga kaasa erinevaid väljakutseid, mis tuleb riigil, sektori ettevõtetel ning TA asutustel 
omavahelises koostöös lahendada. 

Väljakutsed nullheiteni jõudmisel on üsna mitmerindelised – tehnoloogilised, poliitilised, majanduslikud ja 
ühiskondlikud. Rolli mängivad tehnoloogiad, tulevad uued ärimudelid, turu ja süsteemi toimimine ja 
ülesehitus ja ressursid ja nende väärindamine. 

Suures pildis tuleb energiavaldkonnas lahendada järgnevad väljakutsed või küsimused, mis hõlmavad nii 
elektrienergia tootmist, tänaste käitumis- ja tarbimismustrite muutumist kui ka energiamajandust:

 kõrged ja volatiilsed energiahinnad, 

 kasvav energianõudlus, 

 tootmis- ja transiitriike mõjutavad julgeolekuohud, 

 süsinikuheite vähendamine, 

 energiatõhususe edendamine, 

 taastuvenergia järjest suuremast osakaalust tulenevad probleemid,

 vajadus muuta energiaturud läbipaistvamaks ja ühtsemaks ning need omavahel paremini siduda. 



PEAMISED ARENGUHÜPET TAKISTAVAD TEGURID

 Tehnoloogia küpsusastmete tase

IEA on öelnud, et tehnoloogiad kliimaneutraalsuse saavutamiseks on 
tegelikkuses laias laastus juba olemas. Küll aga on probleemiks, et paljud 
tehnoloogiad on kas väga madala tehnoloogilise tasemega, kohati 
majanduslikult ebaotstarbekad, pole veel skaleeritavad või suuremahuliselt 
rakendatavad või on ühiskondlikud vastukajad.

 Turuküpsuse saavutamiseks vajalike TA investeeringute liialt kõrge määr

Eurelectricu hinnangul on kliimaneutraalsuseni jõudmise osas eelkõige 
ülioluline investeeringute kiirendamine. Nullheiteni jõudmine on võimalik, kuid 
nõuab meeletul hulgal investeeringuid energiasektorisse, mis ulatuvad 
miljarditesse.



KÜSITLUSTE JA INTERVJUUDE PEAMISED TULEMUSED



KÜSIMUSTIKU SISU

 Valdkonna arengusuunad ja trendid

 Info toetusmeetmete kasutamise osas

 Mille osas saaks TA asutused abiks olla

 Soovitused TA asutustele ja riigile

 Infokanalid

 Millist tuge vajavad riigilt, kitsaskohad

 Kuidas toimub TA tegevus ettevõttes



HINNANG RIIKLIKULE ENERGIAPOLIITIKALE

 Riiklikku energiapoliitikat peetakse liialt heitlikuks ning valitsuselt oodatakse 
rohkem kindlust investeerimisotsuste langetamiseks

 Toetutakse palju erasektorile. Ettevõtete hinnang on, et alusuuringute ja 
baasuuringute finantseerimine võiks ja peaks jääma riigi hooleks ning ettevõttete 
hooleks jääks just rakendusliku iseloomuga tööd.

 Riik võiks läbi viia järgmised laiemad baasuuringud: 
 Taastuvenergiaallikate rakendamine ja rohetehnoloogiate areng (eriti tuuleenergeetika, sh 

meretuulepargid). 

 Salvestustehnoloogia. 

 Elektri transport. 

 Vesiniku tehnoloogia. 

 Digitaliseerimine. 

 Puiduressursi jätkusuutlikkus 



KOOSTÖÖ TA ASUTUSTEGA

 Ettevõtete ja TA asutuste vahelise koostöö suurendamine osas hinnati 
suurima mõjuga tegevuseks seda, kui TA asutus tutvustaks ise ettevõttele 
oma võimekust, teenuseid või laboreid. 

 Samuti toodi välja osalemist ühistes projektides või toetuse olemasolu TA 
konsultandi kaasamiseks, kes aitaks kaardistada TA tegevuse võimalused 
ettevõttes. 

 Soovitakse koostööd teha enim järgmistes valdkondades: 
 uuringute/tööde/konsultatsiooni tellimine; 

 toetuste taotlemine; 

 praktika; 

 mõnes projektis partnerina osalemine, kus projekti koordinaatoriks on mõni muu 
asutus/ettevõte; 



TA TEGEVUSTE ELLUVIIMINE ETTEVÕTETES

Ettevõtetelt uuriti, et milline on TA tegevuste läbiviimise struktuur ettevõttes – näiteks kuidas TA 
tegevusi ellu viiakse, kuidas toimub arendusplaanide paikapanek ning kas TA jaoks on ka eraldi 
eelarve. 

Üldpildis saab öelda, et nii liidu kui ka sektori ettevõtetes toimub TA tegevuste elluviimine 
eelkõige ettevõtte siseselt Eestis ning koostöös Eesti TA asutustega. Liidus toimub koostöö lisaks 
ka kontserni tasemel ning rohkem kui sektoris üldiselt ka koostöös välismaa ettevõtetega ning TA 
asutustega. 

TA tegevusi finantseeritakse nii sektori kui ka liidu ettevõtete puhul peamiselt omavahenditest, 
seejärel toetustest ning vähim märgiti, et TA tegevusi finantseeritakse laenu võtmise teel. Samuti 
toodi välja, et toetusi kasutataks oluliselt rohkem, kui oleks sobivaid võimalusi ja motiveerivaid 
meetmeid. Toetuste osas on kaasatud vahendeid olles partneriks Horizon2020 projektides või 
osaledes EAS rakendusuuringute või Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute voorudes.

Ettevõtetelt uuriti ka seda, et kui suur protsent ettevõtte käibest suunatakse TA tegevustesse. 
Suures osas jäi suurjärk 0,2-3% vahele käibest.



TA PARTNERID

 Üldiselt on TA partnerid Eesti ülikoolid. Analüüsi osas on pöördutud ka välismaale. Ettevõtetelt 
uuriti ka asjaolu, et kas ja mis põhjusel on nad arendustegevuse osas partneri leidmiseks 
pöördunud Eestist väljaspoole. Kui sektori puhul polnud suurem osa vastajatest välismaale 
pöördunud, siis liidu poolt olid kõik vastajad seda teinud. Põhjuseks toodi nii sektori kui ka 
liidu puhul toodi välja paremat kvaliteeti tööde teostamisel. Samuti paremat kättesaadavust. 
Toodi ka välja, et on pöördutud välismaale, kuna Eestis puudub ekspertiisiks vajalik 
kompetents ning infrastruktuur või on toimunud koostöö juba varasemalt. Välismaale on ka 
pöördutud, kui tegemist on väga spetsiifilise teemaga, mille osas Eestist kompetentsi võtta ei 
ole. 

 Nii sektori kui ka liidu ettevõtete puhul on põhiliseks arenduspartneriks Eestis Tallinna 
Tehnikaülikool ehk TalTech, mida toodi vastuses kõige enam välja. Lisaks Tartu Ülikool ning 
Eesti Maaülikool.

 TA partneri leidmiseks on nii sektoris kui ka liidus eelistatuimaks viisiks otsekontakti kaudu. 
Muud võimalused, mis olid küsitluses vastajatele välja pakutud (nagu näiteks riigihangete 
kaudu, ADAPTER, EAS abiga), ei olnud eelistatud. 



KITSASKOHAD TA TEOSTAMISEL

 Peamisteks kitsaskohtadeks seoses TA tegevuste elluviimisega toodi 

välja järgnevad tegurid: 

 uuendustega seotud liiga suured kulud; 

 tööjõu ja teadmiste puudus ettevõttes; 

 sobivate toetusmeetmete puudus ja nendega seotud liigne bürokraatia; 

 ebapiisavad toetused suurettevõtetele;

 ebakindlus investeeringute teostamiseks;

 maksupoliitika ei soosi TA teostamist;

 ei olda kursis TA asutuste võimekusega ning teadmussiire on kehv. 



KOOSTÖÖ TÕHUSTAMINE

 Ettevõtted eelistaksid TA asutustega koostööd alustada juba enne projekti algust
lähteülesande koostamisel, mis aitaks osapooltel paremini aru saada poolte vajadustest. 

 Oodatakse TA asutustelt konsultatsiooniteenuste pakkumist, kus ettevõtte saaks abi
valdkondade kaardistamisel ja leidmisel, kus TA asutus saaks aidata ettevõttel väärtust luua. 
Praegusel hetkel võib see olla takistatud, kuivõrd selline konsulteerimine välistaks näiteks
hilisemalt konsulteerinud TA asutuse osalemise koostöö läbiviimisel (eelkõige 
hankemenetlus).

 TA asutused võiksid mõelda, et millised on need fookusvaldkonnad lähtudes ühiskonna
arengusuundadest, kus nad oleksid võimelised pakkuma kiireid lahendusi olemasolevas turu-
ja konkurentsiolukorras, tänu millele on ettevõtetel võimalus lahendusi kiirelt rakendada ning
ärilist efektiivsust tõsta. Ettevõtlikum lähenemine. 

 Info liikumise tõhustamine koostöö osas.



INFO KOOSTÖÖ OSAS

 Infot valdkonnas toimuvate teadusarengute ja teadusuuringute

osas eelistatakse eelkõige saada teadusuuringuid- ja tulemusi

tutvustavatelt seminaridelt või konverentsidelt. 

 Samuti toodi välja, et TA asutus võiks ka ise julgemalt

ettevõtetele teenuseid pakkuda, kaardistada, et mis valdkonnas

nad saaksid ettevõtetele abiks olla väärtust juurde luua.



RIIGI TUGI

Riigilt oodatakse tuge TA tegevuste mahu suurendamise osas eelkõige
kahes valdkonnas: 

 toetusmeetmed – konkreetsed programmid, mis on suunatud
valdkonna projektide rahastamisele. Praegusel hetkel on 
programmide rahalised mahud väikesed, mis ei võimalda omada
mõju rahvusvahelises konkurentsis; 

 riiklikud strateegiad – tuleks paika panna riiklikud pikaajalised
prioriteedid ja strateegiad ning seejärel vastavate regulatsioonide
väljatöötamine. Vaja on pikaajalist kindlust ettevõtluskeskkonna ja 
poliitika osas.



TEADUS- JA ARENDUSE RÕHU ASETUSE VAJADUS

Intervjuude ja küsitluste käigus tõid osalised välja mõned konkreetsed 
teemad, mis vajaksid põhjalikumat TA analüüsi.

 Nutistuv võrk ning taastuvenergeetika integreerimine

 Digitaalsed tehnoloogiad

 Ressursside väärindamine

 Desünkroniseerimine Venemaa võrgust

 Elektrivõrkude moderniseerimine

 Alternatiivsed kütused ja lahendused

 Süsteemide suuremahuline elektrifitseerimine

 Elektrifitseerimisega kaasnev digitaliseerimine



ARENGUSUUNAD LÄHI- JA KAUGEMAS PERSPEKTIIVIS

 Lähima 5 aasta vaates, arvestades asjaolu, et keskkonnanõuded karmistuvad, siis on olulisel 
kohal keskkonnasäästlikkus ning CO2 heitmete vähendamine, kus on oluline roll 
taastuvenergeetikal. TA peaks olema suunatud protsesside ja ressursside optimeerimisele, 
automatiseerimisele ning selliste projektide rakenduslikule poolele. Lähima 5 aasta 
märksõnaks on kindlasti ka varustuskindluse tagamine ning desünkroniseerimine
Venemaast. Põlevkivienergeetika poole pealt olulisteks märksõnadeks on põlevkiviõli ja -
bensiini puhastamine, põlevkivigaasi vääristamine ja keemiatööstus. Olulisel kohal ka 
elektrifitseerimine ja digitaliseerimise ja nutikuse kasv sektoris. 

 Pikemas vaates on samuti kesksel kohal keskkonnasäästlikkus ja CO2 heitmete vähenemine. 
Oluliseks saab tänasele elektrienergia tootmisele alternatiivide leidmine. Sellest tulenevalt 
toodi enamjaolt välja vesinikuenergeetika arengut ja taastuvenergeetika tähtsuse tõusu. 
Oluliseks saab ka salvestustehnoloogiate areng ning transpordisektori elektrifitseerimine ning 
ka vesiniku kasutuse tõus transpordis. Oluline on ka varustuskindluse tagamine ning kuivõrd 
elektrienergia tarbimine kasvab, siis oluliseks saab tarbimise juhtimine ja 
paindlikkusteenused. Tulevikutrendide osas toodi välja ka tuumaenergeetika arengut. 



RESSURSSIDE VÄÄRINDAMINE

Teemad lähtuvalt Eesti põlevkivi olulisuse kasvavast osakaalust keemiatööstuses ja 
ressursside väärindamise olulisusest.

RESSURSI VÄÄRINDAMINE, sh :

 Puidutööstuse jäätmete väärindamine ning kasutamine energiatootmises

 Põlevkivitööstuse kõrvalsaaduste efektiivne rakendamine

 Pürolüüsitehnoloogiate arendus. 

 Plastijäätmete ja vanarehvide kasutus energeetikas kütusena. 

 Tootmisprotsessis tekkiva CO2 kinnipüüdmine ja ärakasutamine keemiatööstuse 
toorainena 

 Põlevkiviõli või põlevkivibensiini ümbertöötlemine kõrgema kvaliteediga aineteks 

 Ringmajandus ning üleüldine taaskäitlemise printsiipide parendamine 



NUTISTUV VÕRK NING TAASTUVENERGEETIKA INTEGREERIMINE 

Süsteemi toimimise osas tõstatati taastuvenergiaallikatele ülemineku tähtsust, salvestustehnoloogiate arengut, uudseid energiatootmislahendusi, 
hajutatud elektrienergia tootmist ja elektrifitseerimise olulisust. Täpsemalt toodi välja: 

 Targa elektrivõrgu lahenduste arendus. 

 Taastuvenergiaallikate mõju uuringud elektrivõrkudele (pinge, sagedus). 

 Elektrivõrkude modelleerimine. 

 Vesiniku alased uuringud, sh rohelise vesiniku tootmine ja rakendamine

 Elektriautode laadimispunktide ehitus

 Meretuuleenergeetika arendus

 Elektrivõrkude releekaitse ja automaatika

 Soojuspumpade arendus

 Rohelise vesiniku tootmine ja rakendamine

 Tuumaenergeetika alased uuringud

 Koostootmisjaama uuenduslikud lahendused

 Võrgu digitaliseerimine

 Investeeringute optimeerime läbi targa võrgu lahenduste

 Uudsete süsteemiteenuste väljatöötamine ja pakkumine

 Pumphüdroelektrijaama rajamise uuringud

 Virtuaalsete elektrijaamade arendus



DIGITAALSED TEHNOLOOGIAD

Digitaalsete tehnoloogiate osas tegeletakse küsitletute poolt aktiivselt veel järgmiste teemadega: 

 Andmeanalüüsi võimekuse tõstmine. 

 Elektrivõrgu pingete ning seadmete anomaaliate tõlgendamine ja rikete ennetamine läbi optimeeritud andmemudelite. 

 Iseõppivate võrgujuhtimise algoritmide väljatöötamine dispetšerite töö lihtsustamiseks. 

 Suurandmetel põhineva strateegilise analüüsi mudelite loomine teenuste parendamise eesmärgil. 

Intervjueeritavate üleüldine seisukoht oli, et digitaliseerimise ja andmepõhise juhtimise roll tööstuses kasvab. 

Osapooled tunnistasid, et energeetikas saab tähtsaks energeetikateadmiste ning IT sünergia ja omavaheline koostöö.



PEAME SUURENDAMA TA RAHASTUST

2020. aastal moodustas Eestis TA 

kogurahastus 1,79% SKP-st. Rootsis oli

vastav osakaal 3,51%, Saksamaal 3,14% 

ja Soomes 2,94%, Euroopas keskmine

2,32%. 

Seega panustavad meie põhjamaised

naabrid ning ka Euroopa keskmiselt

teadusesse kogumahus rohkem kui

Eesti. 
Allikas: ETAG kodulehekülg, TA statistika rahvusvaheline võrdlus



EDASISED TEGEVUSED JA KOKKUVÕTE



SOOVITUSED TA ALASE KOOSTÖÖ TÕHUSTAMISEKS

Kaardistuse raames toodi välja soovituse TA alase koostöö tõhustamiseks. Muuhulgas:

 Peame panustama teadus- ja arendustegevusse ja innovatsiooni ning suurendama koostööd ja teadmiste liikuvust ja arengut Eestis

 Peame tõhustama koostöö mehhanisme ja leidma selleks paremad võimalused. Lihtne lahendus on TA rahastuse suurendamine TA asutustele, et 
põhirõhk läheks TA tegevustele mitte muudeks tegevusteks. 

 Parendada tuleb info liikumist TA asutuste pakutavate võimaluste osas ettevõtetele. TA asusute kompetentside ja võimekuse ülevaadete 
koostamine.

 TA alane info on raskesti kättesaadav ja see on killustunud. Ühtne portaal. Ettevõtted ei tea tihti kuhu pöörduda.

 Riiklikult tuleks suurendada investeeringuid riigile prioriteetsetes TA valdkondades ning teostada vajalikud baasuuringud ettevõtete 
investeerimiskindluse suurendamiseks. Ettevõtted soovivad teha TA tegevust, mitte ei soovi teha teadust või teostada baasuuringuid. 

 Investeeringud peavad suurenema. Tuleks välja töötada vaid valdkonnale suunatud TA ja innovatsiooni otsetoetuseid ettevõtetele. 
Valdkonnaspetsiifilised programmid, kus energeetika ei konkureeri teiste teemadega. 

 Tuleks välja töötada vaid valdkonnale suunatud TA ja innovatsiooni uurimistoetuseid TA asutustele. töötatud ResTA toetusprogramm, mis toetas 
ettevõtluse vajadusest lähtuvat teadus- ja arendustegevust puidu, toidu ja maapõueressursside väärindamisel, et soodustada neis valdkondades 
teadusrühmade võimekuse tõusu, valdkondlike spetsialistide pealekasvu ning arenduskoostööd ettevõtete ja teadusasutuste vahel.

 Tuleks kaaluda uuenduslike toetusmeetmete väljatöötamist valdkonnas. Midagi võiks pidevalt saada olla. Näiteks ka konsultatsiooniteenuse 
toetus, mis võimaldaks ettevõtetel abi saada vajalike TA võimaluste kaardistamisel.

 Vähendada tuleks toetusmeetmete taotlemisega seonduvat bürokraatiat. Kiidetakse varasemat Nutika meedet.

 Tööjõu puudus on proleemiks. Energeetikaalase haridust tuleb noorte hulgas ulatuslikumalt populariseerida. Vajame uut tüüpi insenere ja 
järelkasvu. Kui IKT sektoris tudengite arv kasvab, siis energeetikas väheneb.

 Tuleks kaaluda maksuerisuste- või soodustuste kehtestamist valdkonnas TA tegevuste osas. 

 Tuleb eemaldada investeerimisbarjäärid. Vajalik on menetlustoimingute kiirendamine ja taotlemisbürokraatia vähendamine. 



EDASISED TEGEVUSED

 Tõsisem teavitustegevus TA asutuste võimekusest

 Kaardistuse tulemuste alusel juba täpsemate võimalike 
arendusplaanide paikapanek ja partnerite omavaheline 
kokkuviimine

 detailsemad kohtumised ülikoolidega ja TA asutustega

 erialaliidu ja valdkonna ettevõtete nõustamine TA küsimustes ning erialaliidu
TAI alase koostöö korraldamine ja koordineerimine

 teavitamine valdkonnas tehtud uuringutest ja koostöö arendamine TA 
asutustega

 valdkonna ettevõtete toetamine TA tegevuste elluviimisel, sh ettevõtjate
teadlikkuse tõstmine olemasolevatest rahastusmeetmetest



TÄNAN KUULAMAST!

 ETL arendusnõunik:

 Merylin Pill

 merylin.pill@elektriliit.ee

 574 93012
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