
Kokkuvõte erialaliitude TA vajaduste kaardistustest. 
 
Arendusnõuniku ametikohti erialaliitudes toetatakse „Valdkondliku teadus-ja 
arendustegevuse tugevdamine (RITA)“ tegevuse 7 (edaspidi RITA 7) raames ja selle eesmärk 
on erialaliitude ja nende liikmete teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialase 
võimekuse ja teadlikkuse tõstmine. Arendusnõunike tööülesannete hulka kuulub: 

- Erialaliidu nõustamine teadus- ja arendustegevust (edaspidi TA tegevus) puudutavates 
küsimustes, sh valdkonna ettevõtete TA tegevuse koordineerimine ning sisendi 
andmine valdkondlike strateegiate koostamiseks, koolituste ja seminaride 
korraldamine, ettevõtete TA vajaduste väljaselgitamine, oluliste TA tegevuste 
kaardistamine ja TA mahukate lahenduste otsimise koordineerimine, teavitamine 
valdkonnas tehtud uuringutest, koostöö arendamine TA asutustega; 

- Sektorite ülese ja rahvusvahelise koostöö korraldamine, sh valdkonna esindamine 
rahvusvahelistes TA algatustes (Horizon Europe, Digital Europe, InvestEU); osalemine 
valdkondade üleste seminaride korraldamisel, valdkonna rahvusvaheliste ja siseriiklike 
TA koostöövõimaluste kaardistamine ja vahendamine; 

- Valdkonna ettevõtete toetamine TA tegevuste elluviimisel, sh ettevõtjate teadlikkuse 
tõstmine olemasolevatest rahastusmeetmetest ja ettevõtete nõustamine. 

 
Arendusnõuniku ametikoha loomist erialaliitudesse alustati RITA programmi raames 2019. 
aastal, 2020. aastal viidi läbi teine konkursivoor. Seisuga 31.12.2022 oli arendusnõuniku 
ametikoht loodud järgmistes erialaliitudes (kokku 15): 

- Eesti Arhitektide Liit (koos Eesti Sisearhitektide Liidu ja Eesti Maastikuarhitektide 
Liiduga) 

- Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit 
- Eesti Elektritööstuse Liit 
- Eesti Elektroonikatööstuse Liit 
- Eesti Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Liit 
- Eesti Kaitsetööstuse Liit 
- Eesti Masinatööstuse Liit 
- Eesti Meretööstuse Liit 
- Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit 
- Eesti Personalijuhtimise Ühing PARE 
- Eesti Puitmajaliit 
- Eesti Põllumajandus- Kaubanduskoda 
- Eesti Toiduainetööstuse Liit 
- Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liit 
- Eesti Tööandjate Keskliit 

 
Kõik erialaliidud viisid ajavahemikul 2020-2022 läbi oma liikmete ja laiemalt kogu valdkonna 
TA tegevuse vajaduse kaardistuse. Kaardistused sisaldasid valdkonna kirjeldust ning teadus- ja 
arendustegevuse ning innovatsiooni (edaspidi TAI tegevus) ettevõtetes ja/või koostööd TA 
asutustega; ülevaadet valdkonna ettevõtluse, teadus-ja arendustegevuse ning tehnoloogia 
arengu trendidest maailmas ja Eestis; valdkonna ettevõtete TA vajaduste ühisosa ning 
ettepanekuid ja soovitusi ettevõtluskeskkonna parendamiseks ja TAI süsteemi arendamiseks. 
 



Liidud lähenesid arendustegevuste kaardistamisele üldjuhul kompleksselt, hõlmates lisaks TA 
tegevustele terviklikult ettevõtete üldisi arenguvajadusi ja -võimalusi. Allpool on kokku võetud 
kaardistuste ühisosa ehk teemadeplokid, mis liitudele kõige enam muret valmistasid. 
Teemaplokke eraldi süvitsi avatud ei ole, nende kohta leiab lähemat infot liitude 
kaardistustest. 
 
Elu kui permanentne kriis. 
Viimastel aastatel on väliskeskkonnas toimunud rida suuri muutusi, mis on oluliselt mõjutanud 
Eesti ettevõtluskeskkonda. Eelkõige võib välja tuua koroonapandeemia, energiakriisi ja sõja 
Ukrainas, mis on toonud kaasa tõsiseid väljakutseid Eesti avatud majandusele. See on 
mõjunud kurnavalt ettevõtete ressurssidele, on sundinud neid keskenduma antud olukorras 
ellujäämisele ja on pikema perspektiiviga arendused pannud ootele. 
 
Kvalifitseeritud tööjõu puudus. 
Kvalifitseeritud tehnoloogilise haridusega inimeste puudust nähakse ülekaalukalt kõige 
olulisema arengutakistusena – mida tehnoloogiliselt arenenum on ettevõte, seda 
kvalifitseeritumaid inimesi on ettevõtte toimimiseks ja edasiseks arenguks vaja. Suure 
koormuse tõttu napib ettevõtetel ka võimekust kaasata teadlasi ja neile vajalikku tuge 
pakkuda. Praegune inseneride ja tehnoloogide ettevalmistuse maht ülikoolides ja 
kutseõppeasutustes ei kata ettevõtete vajadusi. Parendusvõimalustena toodi välja lõpetajate 
praktilise ettevalmistuse suurendamist, lõputööde elulisuse ja praktilise aspekti suurendamist 
ning nn tööstusdoktorantuuri käivitamist. Oluliseks peeti ka tööstusega seotud inimeste 
senisest suuremat kaasamist ülikoolide ja kutseõppeasutuste töösse, samuti teadlikkuse 
tõstmist inseneeriast ja tehnoloogiatest koos varase hoiakute kujundamisega. Oluliselt lihtsam 
peaks olema kvalifitseeritud võõrtööjõu värbamine. 
 
Vajadus poliitilise selguse ja riigi toe järele. 
Riigilt oodatakse selget ja järjekindlalt tulevikku vaatavat pikaajalist vaadet ja riiklike 
prioriteetide seadmist, mis aitaks hoida majanduskeskkonna stabiilsust ja annaks kindlust 
erinevate majanduslike otsuste tegemisel. Hoiduda tuleks tarbetutest, liigsetest ja erinevaid 
tõlgendusi võimaldavatest reeglitest ja seadustest. Oluliseks peetakse oma tootjate võrdset 
kohtlemist – riik ei tohiks lubada importi riikidest, kus kauba/teenuse ja selle tootmise 
standardid on leebemad kui meil siseriiklikult kehtivad. Riik peaks võtma senisest aktiivsema 
roll innovatsiooni edendamisel (nt innohangete näol), ettevõtlust toetava regionaal- ja 
maksupoliitika (sh TA maksusoodustus) edendamisel ning ekspordi soodustamisel, sh 
riikidevaheliste kaubanduslepete sõlmimisel. 
 
Ettevõtlustoetuste vajadus. 
Eesti avatud majandusruumis nähakse jätkuvat vajadust eelkõige eksporditoetuste järele, 
millega kaasneks riigipoolne aktiivne tugi uutele turgudele jõudmiseks. Vaja on ka 
regionaalseid investeeringuid, toetusi tootearenduseks ja innovatsiooniks (sh 
rakendusuuringuteks), loovisikutele suunatud innovatsioonitoetusi ning erinevaid 
koostöötoetusi (sh tipp- ja kompetentsikeskuste ning klastrite toetamine). 
Oluliseks peetakse toetuste paindlikkust ja kiiret reageerimist erinevatele globaalsetele 
väljakutsetele, nt energia, kliima, rohe- ja digipööre. 
Suurimate takistustena toetuste kasutamisel nähakse teadmatust erinevate meetmete kohta, 
meetmete paljusust ning nende taotlemise ja aruandlusega kaasnevat bürokraatiat. 



 
TAI süsteemi ettevõtlusele lähendamine. 
Kuigi Eestis tehtav teadus on rahvusvaheliselt hea mainega, on selle side ettevõtlusega nõrk. 
Selle sidususe parandamiseks on vajalik suurendada TAI rahastamisel inseneeria ja 
tehnikateaduste ning rakendusuuringute ja tootearenduse osakaalu. Riiklike prioriteetide 
järgmiseks on vajalik uuringute parem valdkondlik suunitlemine ning valdkondlike TAI 
programmide väljatöötamine. Erinevate meetmete kujundamisel, elluviimisel ja taotluste 
hindamisel on vajalik ettevõtjate aktiivsem kaasamine. 
 
Koostöö TA asutustega. 
Koostöö TA asutustega on tänaseni pigem juhuslik. Ettevõtete ja TA asutuste vajadused, 
ootused ning töömeetodid on erinevad. Vajadust nähakse pikaajalise TA koostöö (nt ResTA 
tüüpi programmid) ning rakendusuuringute ja tootearenduse mahu suurendamise järele. 
Vajalik on senisest parem juurdepääs TA taristule (sh akrediteeritud laboritele) ning 
mastaabiefekti saavutamiseks TA asutuste välisvõrgustikule. Suurendamaks ettevõtete 
teadlikkust on vajalik TA asutuste võimekuste, teenuste ja taristu kaardistus ja avalikult 
kättesaadavaks tegemine. 
 
Väljakutsed liitudele. 
Liidud näevad ka endal senisest suuremat rolli oma liikmete arendustegevuste toetamisel. 
Eelkõige puudutab see liitude võimekust nõustada oma liikmeid TAI küsimustes ja vastava 
võimekuse arendamisel, suurendada nende teadmisi ja teadlikkust TAI pakutavatest 
võimalustest nii Eestis kui Euroopa Liidus, aidata vahendada erinevaid koostöökogemusi ning 
välja selgitada liikmete ühishuvi erinevate TAI tegevuste vastu. 
 
Liitude kaardistused on leitavad Eesti Teadusagentuuri veebilehelt 
https://etag.ee/rahastamine/programmid/rita/arendusnounikud-ettevotete-erialaliitudes-
rita-tegevus-7/ 
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