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Nutikas riik
Eesti digiühiskonna arengukava 2030



Nutikas riik → nutikas majandus

Uuendusmeelne
Vastutustundlik

Tööjõu tootlikkus 
110% EL keskmisest



Nutikas riik → nutikas majandus

Eesti tööjõu tootlikkus 
(meie riigi ja elanike heaolu allikas)

võrrelduna EL keskmisega

KUST PEAKS TULEMA 15. aastaga 30%?

~70%

2010

~80%
EL

100%
110%

2020 2035

Eesti
2035

eesmärk!

10 aastat & 10% 15 aastat & 30% ???

30%

Eesti riigi tuleviku tagavad 
kõrgema lisandväärtusega
innovaatilised ettevõtted!

Teadus- ja arendustegevuse, 
innovatsiooni ning ettevõtluse 
(TAIE 2035) arengukava



Nutikas majandus → nutikas ettevõte

Alustav ettevõte
• Inimesed, nõudlus, veel inimesi
• Product-market-fit

Arenev ettevõte
• Toodete ja ettevõtte laiendamine
• Protsessid ja digitaliseerimine

Toote- ja teenuse innovatsioon
• Deep-tech & new-age tooted, uued ärimudelid
• Toodete, teenuste, ärimudelite innovatsioon

Digipööre

Rohepööre

Innovatsioonipööre



Nutikas ettevõte →
digipööre

Kellele/2.06.2020/Lorem ipsum dolor sit amet



Digipöörde suunad



Nutikas ettevõte →
teadlikult juhitud digitaliseerimine

Süsteemne 
digitaliseerituse
analüüs

Näide: Columbus Eesti teenus, 
digitaalse innovatsiooni ettevõtte i-
Ettevõte analüüsi väljavõte



Nutikas ettevõte →
teadlikult juhitud digitaliseerimine
analüüs → tegevuskava

2022 2023 2024

Digitaliseerimise teekaardi i-Ettevõte metoodika



Nutikas ettevõte →
innovatsioonipööre

Kellele/2.06.2020/Lorem ipsum dolor sit amet



Nutikas ettevõte →
teadlikult juhitud innovatsiooni S kurvid

Allikas: Abdelkader Mazouz, Al Ain University, 2019, Innovation and entrepreneurship

Tooted/teenused, ettevõtted … 
sünnivad, kasvavad ja lõpetavad
S-kurvidena

Ühe S-kurvi sees toimub väärtuse langus 
ja konkurentsi kasv



Ühelt S-kurvilt teisele liikumine

Innovatsioonil on rohkem ühist 
kirurgiaga kui kreatiivsusega
Innovatsioon on protsess, kus 1/10 katsetest annab 100 
kordse võimenduse. Selleks, et teada milline 10-st annab 
100 kordse võimenduse, tuleb katsetada kõigi 10-ga.

• Alex Osterwalder esitlusest NBF 2019
(Business Model Canvas looja, strategyzer.com kaasasutaja)



Kõik 10 katset on olulised!



Teadlikult juhitud innovatsioon →
innovatsioonijuhtimise protsess & investeeringud

PROTSESS

• ISO – raskekaallastele 

• Innovatsioonistrateegia – pühendunudtele 

•Parim praktika – siit saavad kõik alustada

INVESTEERINGUD

•Min. 2% käibest →
2% R&D investeeringuid SKP-st



Mis on 
veel laual?

Nutikas 
ettevõte



Allikas: Gartner 2019

Ettevõtte juhtide prioriteedid



IT strateegia

Visioon 
(arengusuunad, 

eesmärgid, 
põhimõtted)

IT arengukava

Mõõdikud & 
raporteerimine

Klassikaline IT

IT infra

Kasutaja 
töövahendite 
arhitektuur

Server 
arhitektuur

Võrgu 
arhitektuur

Küberturve
& riski-

juhtimine

Küberturbe
standard ja 
arhitektuur

Küberturbe
arenguplaan

Sise-info-
süsteemid

Arhitektuur ja 
süsteemide 

portfell

Andmed

Andmeait 
ja andme-

arhitektuur

Rep. Portali
haldus

IT tagatuba

IT finantside
ja varade 
juhtimine

IT organisat-
sioon & 

elluviimine

Struktuur, 
vastutusalad, 

partnerid

Toodete-teenuste IT

Toodete-
teenuste 

teh-set-up

Omatoodete 
tech-stacki

arhitektuur/ 
reeglid

Tehnilised 
teenused 
klientidele

Süsteemid ja andmed

Näidis: kõrgkäideldava IT juhtimise skoop OIXIO

Ettevõte

Partner 2
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Litsentside ja muude tähtajaliste varade (sertifikaadid) haldus
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IT ja küberturbe teadlikkus

Töökorrad  ja juhendid

OSKUSED JA TEADLIKKUS

HALDUS

ARENGUPLAAN

ARHITEKTUUR



Ajakestev õlitatud IT 
kui konkurentsieelis

Kõrgkäideldavus
10 min katkestus = ~25% päeva tootlikkust



Nutikas ettevõte →mis on laual?

1. Äriplaan

2. Innovatsioonijuhtimise mudel, mis toetab äri jätkusuutlikkust

3. Digitaliseerimise kava, mis toetab äriplaani

4. Õlitatult toimiva IT plaan e. kõrgkäideldav IT, mis tagab töö ja kõrge kasutajate rahulolu

5. Küberturbe kava, mis maandab üha kasvavad äri digitaalsed riskid

6. Vastutustundlikkuse kava (CSR kava), mis juhib rohepööret ja sotsiaalset vastutust



Võtame kokku
Nutikas riik & majandus
• Innovatsioonipõhine majandus

110% tööjõu tootlikkus EL keskmise võrdluse
• Küberturvaline digitaliseeriv riik ja majandus

Soovitused 
nutikale ettevõttel?



Nutikas ettevõte koos oma partneritega
1. Maanda küber-riskid
2. Tee kõrgkäideldavast IT-st konkurentsieelis
3. Rakenda digitaliseerimise ja 

automatiseerimise teekaart
4. Käivita innovatsioonijuhtimise parim praktika
5. Tee min.2% R&D innovatsiooni investeeringuid

Areneme nutikalt nutikaks!


