
TEHNOLOOGIATRENDID 

TÖÖTOA KOKKUVÕTE 
 

Tehnoloogiatrendide töötoa (18.10.2012) eesmärk oli arutleda, millised on järgneva 7-10 
aasta olulisemad tehnoloogiatrendid ning nende mõju sotsiaalmajanduslike väljakutsete 
lahendamisele, milliseid trende ja millistel eeldustel võiks Eestil õnnestuda oma kasuks 
pöörata ning kuidas saab trendidest kasusaamist/nendega kaasnevate riskide vältimist 
poliitikaga kõige paremini suunata. 

Arutelu sissejuhatuseks tegi ettekande olulisematest globaalsetest tehnoloogiatrendidest 
aastani 2017 uuringufirma Gartner Soome ja Baltimaade esinduse MarketVisio ekspert Jean-
David Muller. Järgnevalt lühikokkuvõte tema ettekandest: 

Peamised tehnoloogiatrendid mahuvad kolme valdkonna alla: demograafilised (vananev 
rahvastik,  pikem elu- ja tööiga, linnastumine, kahanev töötajate ja ülalpeetavate suhe jne), 
majanduslikud (globaalne tarbimise kasv, globaalne nõudluse kasv investeerimiskapitali 
järele, tõenduspõhine meditsiin, tihedam piiriülene kaubandus) ning elukorralduslikud 
(tehnoloogiapõlgurite kasv, vähenev ootus privaatsusele, nn elu salvestamine [lifelogging], 
multitaskingu ühiskond, töö tähenduse ümbermõtestamine jne). Avaliku sektori IT-korraldust 
mõjutavad järgmisel kümnendil enim viis tegurit: avatud, kodanikke kaasav ning koostööd 
soosiv teenuste osutamine (seamless socialization); IT tarbeesemustumine (commoditization), 
mille puhul uued IT-lahendused võetakse esmalt kasutusse tarbijate ja siis alles ettevõtete ja 
avaliku sektori poolt; töötajakesksus; katkematu infoväli (information continuum) ning 
erinevate seadmete ja andmeallikate ühinemine (confluence of IT, OT and CT). 

Tuleviku tehnoloogiaplatvormide aluseks on nexus of forces ehk nelja iseseisva megatrendi  - 
pilveteenused, sotsiaalne suhtlus, mobiilsus ja informatsiooni kasv - koosmõju1. Kuigi 
nimetatud neli trendi on ka individuaalselt võttes läbimurret loovad, tekib just nende 
koosmõjus uus väärtus ning kaasnevad muutused ettevõtluses ja riigi toimimises, ärimudelites 
ja juhtimises. See nelik on aluseks ka enamikele teistele olulisematele tehnoloogiatrendidele.  

Järgnevalt peatus Muller konkreetsemalt neljal suuremal tehnoloogiatrendil: 

• Arvutid ja side kõikjal (connected world). Tänu jõudsale arengule sensorite, 
andmetöötluse ja traadita interneti vallas ühendatakse internetiga üha enam füüsilise 
maailma esemeid ning arvatakse, et tulevikus on igal asjal (veekeetjal, lambil, jne) 
oma IP-aadress. Olulisemad kõikjaloleva ühenduse nähtused on näiteks asjade internet 
(sensorid seadmetes ja objektides), seadmetevahelist kontaktivaba suhtlust võimaldav 
NFC (near-field technology) tehnoloogia, kiirinfokoodid (QR), täiendatud reaalsus 
(augmented reality) jne. 

                                                            
1 Loe lähemalt nt siit: http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2097215  

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2097215


• Täiustatud analüütika (advanced analytics). Pideva võrgusolemise ja üha kasvavate 
infohulkade tingimustes on oluline leida uusi meetodeid ning tehnoloogilisi lahendusi 
suurte andmemahtudega toimetulekuks ja nendest kasu saamiseks. Kui varem kasutati 
andmetöötlust eelkõige minevikus toimunud sündmuste/nähtuste analüüsiks, siis tänu 
mobiilsuse, sotsiaalmeedia ja suurte andmete kasvule on täna keskmes reaalajas 
teostatav andmeanalüüs. Tulevikus saab tähelepanu olema üha enam ennustaval 
analüüsil, mis võimaldab asutustel ja ettevõtetel teha paremaid tulevikku suunatud 
otsuseid. Täiustatud analüütik alla  kuuluvad sellised trendid nagu suured andmed (Big 
Data), video ja audio analüüs, mälusisene arvutus (in-memory computing) jne. 

• Loomulikku suhtlust võimaldavad kasutajaliidesed (natural user interaction). 
Puutetundlikud ekraanid on muutumas normiks, lisandumas on viipepõhised liidesed, 
näo- ja kõnetuvastus ning inimkeeles vastamine (natural-language question 
answering), mis muudavad tehnoloogia kasutamise mugavamaks ja intuitiivsemaks. 

• Uued digitaalsed piirialad (new digital frontiers)2: 3D trükkimine, mobiilsed 
(videokonverentsivõimekusega) robotid ja mobiilne virtuaalne kohaolek, autonoomsed 
sõidukid.  

Järgnevalt arutleti, milline on nelja olulisema tehnoloogiatrendi tähendus, võimalused ja 
riskid Eestile. Grupitöö käigus üritati iga trendi analüüsida lähtuvalt järgmistest küsimustest: 

1. Kas trend/valdkond aitab Eestil lahendada strateegilisi väljakutseid (Kuidas? Miks? 
Milliseid?)? Kas trendi ärakasutamine tooks kaasa eristuva hüppe või vaikse paranemise? 

2. Milliseid eeldusi on vaja trendist kasusaamiseks? Millised riskid trendist Eestile tekivad? 
3. Kuidas saab IKT-poliitikaga trendist kasusaamist võimaldada/riske ennetada? 

Alljärgnevalt ülevaade arutelu tulemustest trendide kaupa. 

ARVUTID JA SIDE KÕIKJAL (Connected world) 

NFC - near-field communications  
NFC on kontaktivaba lühidistantsi andmevahetust võimaldav tehnoloogia 
elektroonikaseadmete, mobiilsete seadmete ja arvutite vahel. Eeldatakse, et 2015. aastaks on 
NFC võimekus 50%-l nutitelefonidest. Kasutatakse ligipääsuõiguste andmiseks ja 
autoriseerimiseks, pikemas perspektiivis on ette näha kasutusvõimalusi mobiilsete maksete 
vallas. 
 

1. Vajalikkus: muudab teenuste osutamise tõhusamaks, võib aidata kaasa e-Eesti maine 
tõstmisele (Eesti kui NFC-katselava). 

2. Mitmed olulised eeldused on täidetud: läbi on viidud rakendusuuringuid, käivitatud on 
mitmeid pilootprojekte. Eestis suuremahulise rakendamise eeliseks on riigi väiksus ja 
paindlikkus. Riskid seonduvad eelkõige turvalisusega. 

3. Poliitikakujundamise tasemel võib NFC rakendamise edendamisel abiks olla kasutamise 
kohustuslikkus (nagu ID-kaardi puhul) ning riigi „asjade toomine NFC rahakoti vahele. 
Samuti on oluline rahvusvahelise standardimistegevuse mõjutamine  ning tulevikus 
potentsiaalselt riigi tugi NFC-lahenduste müügi toetuseks.  
                                                            
2 Täiendavat infot võib lugeda siit: http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2209615  

http://www.gartner.com/it/page.jsp?id=2209615


 
Ühendused 

1. Kiire interneti olemasolu toetab riigi konkurentsivõimet (kaugtöövõimalused, 
tootmisefektiivsuse tõstmine, regionaalse ebavõrdsuse vähendamine, sotsiaalse sidususe 
suurendamine jne). 
2.-3. Kiire internet peab olema kättesaadav kõikjal, s.t. tegeleda tuleb ka last mile’iga (nt koolide 
ühendused ei vasta tänastele vajadustele ja võimalustele).  Poliitikakujundamisel oluline 
arvestada jätkuvat investeerimisvajadust ning ajakohastada regulatsiooni. 
 
 

Asjade internet / sensorid 
1. Kasutusvaldkonnad: sotsiaalhooldus ja tervishoid (arstijärjekordade vähendamine 
kagudiagnostika kaudu jne), tark kodu (energia kokkuhoid), tark tee jne.  
2. Riskid seotud privaatsuse ja turvalisusega. 
3. Riigi poolt vaja kiirendada üleminekut IPv6-le (asutada „karmimat kätt“, sh suurendada 
teadlikkust ning seada konkreetsed üleminekukuupäevad nagu digi-TV puhul). Kaaluda tasuks 
osade andurite (nt teeandurid) avalikuks kuulutamist.   

 
Täiendatud reaalsus  

Täiendatud reaalsuse all peetakse silmas digitaalse info lisamist teenustele ja rakendustele, 
muutes need seeläbi nutikamaks (võimalik saada õigel hetkel, kohapõhiselt, rohkem vajalikku 
informatsiooni). Trend on tihedalt seotud avatud andmete ja suurte andmetega. 

  
1. Seekordses arutelus keskenduti täiendatud reaalsuse kasutusvaldkondadest eelkõige  

haridusele, ent toetab ka paljude teiste valdkondade toimimist (uued teenused äris, hariduses 
korrakaitses jne). 

2. Eeldused: avaandmed, avaliku ja erasektori ühtne inforuum. 
Riskid seonduvad privaatsuse kao ja infomüraga; on oht, et teatud aja jooksul võib tekkida 
abitus, liigne sõltuvus tehnoloogiast.  

3. Riikliku poliitika kujundamisel tuleks toetada liideste tekitamist infosüsteemide ja erinevate  
tehnoloogiate vahel, algust võiks teha hariduses (enam ei toodeta õpikuid, vaid kasutatakse 
seadmeid, mis suudavad linkida infot kogu maailmas).   

 
 
PC-järgne maailm: mitme ekraani paradigma, mobiilsus, pilv 

1. Toetab konkurentsivõimet, suurendab kodanikulähedust (tarbijad juba on PC-järgses 
maailmas – riigil on aeg järgi jõuda). 

2. Riskiks on rakendamisel hiljaks jäämine, turvalisuse küsimused. 
3. Avalik sektor peaks sätestama teatud nõuded, nt et kõik uued lahendused tuleb teha 

adaptiivsete tehnoloogiatega (nt USA-s on seatud eesmärk, et kõik riigiasutuste veebilehed 
peavad teatud kokkulepitud ajaks olema mobiilisõbralikud). 

 
Seekordse mõtteharjutuse käigus nimetatud teemade eeldusi põhjalikumalt analüüsida ei jõutud, 
ent see oleks kahtlemata vajalik. Arutelust käis läbi mõte, et sellist täiendava analüüsi ning 
piloteerimise rolli võiks täita nö innovatsioonikeskus (nt Demokeskuse juures). Samuti on 
nimetatud trendide ärakasutamiseks oluline IKT-oskuste pidev täiendamine. Tänane 
tehnoloogiaharidus on üsna ära lahterdatud, samas kui tulevikutehnoloogia on risti-rästi 
läbipõiminud. Seega vaja tulevikus ka IKT-sektori sees oskuseid laiendada (nt telekomi vs IP-
inimesed). 



 

TÄIUSTATUD ANALÜÜTIKA  

Lingitud (ava)andmed (Linked Data) ja Suured Andmed (Big Data) 

Lingitud andmed  
1. Suurendavad juhtimise läbipaistvust, võimaldavad nii struktureeritud kui mittestruktureeritud 

andmete tõhusat seostamist, viies seeläbi  paremate otsusteni (nii ettevõtte kui riigi tasandil). 
2. Eeldused: vaja kokkulepet, millised andmeid avada ja kes avavad (täna puudub piisav info). 

Samuti on vaja tõsta teadlikkust  nii tehnoloogia enda kui selle kasutegurite kohta.  
Riskid: kui eeldusi ei täideta, on risk, et kasutajaid ning seega rahas mõõdetavat kasu ei teki 
piisavalt; samuti on potentsiaalseks ohuks teatud privaatsuse riive tekkimine.  

 
 
Suured andmed (Big Data) 

Suurte andmete all ei mõelda mitte niivõrd suuri andmemahtusid, vaid erinevat tüüpi andmete 
ja andmeallikate kiiret kasvu, pigem tehnoloogiate kogumit kui  konkreetset tehnoloogiat. 
 

1. Kasutusvaldkonnad: suurendab ettevõtete võimet kiirelt ja paindlikult reageerida turu ja  
keskkonna muutustele, tõhustada kodanike tervisliku seisundi jälgimist (seotud 
sensorandmetega). Suurte andmete tehnoloogia on aluseks ennetavatele tegevustele (nt kui 
keegi hakkab riigiportaalis infot või mõnda teenust otsima, on süsteemil juba aimu, mida 
inimene tahab) – selline ennetav käitumine pakub märkimisväärset potentsiaali 
sotsiaalmajanduslike väljakutsete lahendamiseks ning võib potentsiaalselt tuua kaasa teatud 
kvalitatiivse hüppe. 

2.-3. Eelduseks sensorandmete kogumise tehnika kerge kättesaadavus ja kasutatavus, eesti keele 
(nii kõne- kui kirjakeele) tehnoloogilise toe olemasolu (suurte andmete analüüs eeldab 
andmete semantilist analüüsi), teadlikkus riigi infosüsteemi arendajate seas (ettevõtetes 
teadlikkus olemas ning teatud määral valdkonnaga tegeletakse).  
Riskid: tehnoloogia küpsuse tase on hetkel kõikuv, sest see on alles algusfaasis (samas areng 
on kiire ning valdkonda investeeritakse palju). 
 
 
LOOMULIKKU SUHTLUST VÕIMADLAVAD KASUTAJALIIDESED (natural user 
interaction) 
 

Eesti keele tugi (kõnetuvastus, kõnesüntees) 
1. Vajalik kultuuri ja kõne säilimiseks, samuti sõltub keelelise toe olemasolust paljude seadmete 

ja teenuste kasutamine (tervishoid, sotsiaalteenused, transport) ning mitmete trendide (nt 
täiustatud reaalsus, robootika, suured andmed jne) realiseerumine.  

2. Eeldused: standardiseeritud ja avatud, olemasolevate süsteemidega kokkusobiva mootori 
väljaarendamine, ühilduv semantika, avatud standardid, koostöö ja kokkulepped 
suurfirmadega eesti keele toe kasutuselevõtuks. 
Riskid: keeruline ja kallis, kasutajaid vähe. Mootorist üksi ei piisa, jääb ebakindlus, kas 
õnnestub saavutada kokkulepped suurfirmadega (nt Apple’iga). Võib tekkida vajadus 
olemasolevate standardite täiendamiseks.  



3. Poliitikasammud: riik saab tellijana stimuleerida ja nõuda, seista avatuse ja võimalikult lihtsa 
kasutuse eest, teha suurfirmadele lobby. Kui riik keelemootorit ära ei tee, jääb see tegemata, 
sest see  ei ole väikefirmadele jõukohane. 

 

 

UUED DIGITAALSED PIIRIALAD 

• Võtmetehnoloogiate (nanotehnoloogia, biotehnoloogia) tugi ja nendevahelised 
arendusvõrgustikud 

• 3D trükkimine: võiks olla kasulik ja oluline, ent raske ette näha riigi sekkumise kohta 
• Virtuaalne kohalolek (telepresence): võiks pakkuda lahendusi sotsiaalmajanduslikele 

väljakutsele. Aitab vähest ressurssi paremini kasutada, viies kokku õiged inimesed: 
kodaniku õige arstiga, kodaniku õige ametnikuga jne.  

• Automaatne isikutuvastus 
• Avalike teenuste rakendused (app’id): ettevõtted juba teevad, riik täna veel PC-põhine. 

Vajalik rakendada kodanikega suhtluse säilitamiseks. 
 
 
Kokkuvõttes: 
Töötoa arutelu kokkuvõttes nenditi, et arutelu keskendus eelkõige uutele tehnoloogiatele, 
samas kui olemasolevate tehnoloogiate kasutamisele nii palju mõelda ei jõutud. Samuti 
rõhutati vajadust meelest pidada, et kindlasti võib esile kerkida trende, millele praegu 
tähelepanu ei oska pöörata.  
 
Mis saab edasi? Töötoa järeldused on aluseks täiendatud ja fokusseeritumale trendianalüüsile, 
et täpsustada, millistele trendidele, millisel määral ning konkreetsemalt milliste ülesannete 
lahendamisel tuleb poliitikakujundamisel tähelepanu pöörata. 
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