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Mis on kratid?

• süsteemid, mis ilmutavad intelligentset
käitumist, analüüsides ümbritsevat keskkonda
ja võttes vastu teatud ulatuses iseseisvalt
otsuseid, et saavutada teatud eesmärke

• Ette programmeeritud lahenduste asemel
masinad ise õpivad lahendama (black box oht –
explainable AI suund)

• Meetodid: masinõpe, süvaõpe, jm

• Eeldus: piisavalt ja kvaliteetseid andmeid



18 protsenti küsitletutest oli 
tehisintellektist kuulnud või 
lugenud küllaltki palju.

Mõningal määral oli sellest 
teemast kuulnud/lugenud ligi 
pooled. 

Kolmandikul Eesti täisealisest 
elanikkonnast aga puudus 
informeeritus tehisintellekti 
kohta.

Inimeste hoiakud  



Kui ettevõtjatest ja FIE-dest ning 
palgatöötajatest arvas ligi 40 
protsenti, et nende praegust või 
tulevast tööd tehisintellekti 
kasutuselevõtt ei puuduta, siis 
õpilastest arvas nii vaid 15 
protsenti



Keskmisest pisut optimistlikumalt 
suhtuvad tehisintellekti kasutuselevõttu 
kõige nooremad (15-24 aastased) ja 
kõrgharidusega vastajad. 

Vaid 14% küsitletutest suhtusid 
positiivselt avalikus sektoris TI 
rakendamisse, 46% negatiivselt 



Miks kratid?
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+ Eesti majanduse väljakutse: tootlikkus ja 
vähenev rahvastik, st. tõsta tootlikkust

+ Teenused nähtamatuks, personaalseks ja 
proaktiivseks

+ Otsused andmepõhiseks ja ennustavaks

+ Pidev innovatsioon



Eesti on maailmas juhtiv
tehisintellektilahenduste
kasutaja avalike teenuste
pakkumisel: meie digiriik
on krativäeline.



Kratid Eesti digiriigis

100+
(sihiks oli 50 kratti)

KRATTIDE ARV

40+
(sihiks oli 25)

ASUTUSTE ARV

40+

TAASKASUTATAVAD KRATIJUPID
koodivaramu.eesti.ee

0
Veel pole automaatse otsuse kratte!

AUTOMAATSE  OTSUSE KRATID



Eestis saab avaliku sektoriga
asjad aetud vestluskrati abil
ja krattide abil on tehtud
avalikus sektoris uus
tõhusushüpe

+ Rõhk kompetentsi tõstmisel ja hariduse 
edendamisel

+ toetame taaskasutust ja tihendame koostööd
era- ja avaliku sektori vahel

+ pakume asutustele tuge kratiprojektide
läbiviimiseks koostöös erasektoriga

+ suudame krattidega kaasnevatele riskidele
tähelepanu juhtida ja riske maandada

+ tagatud on privaatsust ja turvalisust tagav
krattide ökosüsteem Eestis

+ toetame andmepõhist otsustust

+ tagame eesti keeletehnoloogia elujõulisuse
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Eesmärgid 2023 aastaks:

• Avalikus sektoris rakendatud krattide arv: 130, algtase: 80

• Kümme enim kasutatavat digiteenust on kratikomponendiga, algtase: 0

• Avalikus sektoris kratte rakendanud asutuste arv: 60, algtase: 40

• Avalikustatud kratijupid, lähtekood ja binaarid: 40, algtase: 6

• Avalikus sektoris bürokratti rakendanud asutuste arv: 10, algtase: 0

• Bürokrati kaudu pakutavate avalike teenuste arv: 15, algtase: 0 

• Eesti üldkeele kõnetuvastuse täpsus: 91%, algtase: ~85%

• Avaandmete arv: 2500, algtase: 709

• Koolitusel osalejate arv: 1400



Kratikava senised tegevused

+ Koostöövõrgustike käivitamine, sh. „kratid avalikus sektoris“

+ Deep dive’ide, ajurünnakute, inspiratsiooni hommikute läbiviimine

+ Andmeteaduse magistrikava käivitamine

+ Elements of AI Eestistamine

+ Veeb ning ideekorje @ www.kratid.ee

+ Arvamusfestival, artiklid, meedias valdkonna kajastamine, Vabamu näitus

+ Tugi projektide läbimõtlemisel, käivitamisel ja hangete ettevalmistamisel

+ Paindliku rahastusmeetme tekitamine

+ Kratijuppide, keeletehnoloogia ja bürokrati arendamine

+ Koolituste läbiviimine, juhendite loomine

+ Nõuete kehtestamine

+ Avaandmete, NT, andmehalduse arendamine

+ kratid.ee lehel info koondamine ja avalikustamine kratid.ee



Planeerimine ja ettevalmistus

Rakendamine

2022 202520242023

Q4 Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1Q4Q3Q2Q1

1 Kratijupid on hallatud ja kasutatavad

2 Digipöörded on krativäelised

3 Digiühiskond on krativäeline

4 Bürokrati baasplatvormi realiseerimine

5 Baasvõimekuse loomine

6
Keeletehnoloogia toetab digiühiskonna 
ligipääsetavust

7 Kõnetehnoloogiate baastehnoloogiaid

8 Tekstianalüüsi baastehnoloogiaid 

9 Erasektori põhilised platvormid ja teenused on kasutatavad 
eesti keeles

Paneme kokku kratijuppide tööriistakasti, tagame kesksete komponentide arenduse ja halduse, pakume tuge 
kasutuselevõtul ja seotud nõuete kokkuleppimisel. Kavas on riigipilves pakkuda SaaS teenusena

Oleme kokku pannud kratitoe portfelli, kavas on pakkuda jooksvalt tuge asutustele ja haldusaladele 
krattide rakendamisel, pakume tuge ja viime ellu projekte vähevõimekates asutustes

Jätkame kratikava elluviimist, sh. erasektori suunal. Eesmärk on järgmiste aastate jooksul laiendada 
tehnoloogia siiret erasektori suunal ja leida avaliku sektoriga ühisosa. Oluline fookus baasvõimekuse kasv

Kavas on jätkata Bürokrati edasiarendustega, juurutada uusi asutusi, võimaldada teenuste kasutamist, luua 
võimalus kasutada alternatiivseid kanaleid, tagada piiriülene ja kobarteenuste osutamine erasektoriga

Eesmärk toetada loodud lahenduste teisest kasutuselevõttu, pakkuda tuge arenduste läbiviimisel, 
projektide ja ideede valideerimisel, viia läbi täiendkoolitusi, tagada läbipaistev ja usaldusväärne kasutus

Arendame keskseid lahendusi tagamaks teenuste ligipääsetavus nii era- kui ka avalikus sektoris, näiteks on 
arendatud reaalajasubtiitrite lahendus, arendame edasi kõnetuvastust, käivitame viipekeele tuvastuse arendamise

Kavas on arendada custom-mudelite arendamise tööriist, häälepõhine isikusamasuse tuvastus, luua 
kõnekorpust, tagada kõnesünteesi loomulikkus 

Käimas tõlkevärava arendus, kavas kokku leppida nõuded tõlgete tellimiseks, määratleda 
keeleandmestikud väärtuslike andmestikena, luua õigekirjakorrektor, kokkuvõtete tegija, NER jm.

Kavas on realiseerida MS Teamsi reaalajasubtiitritrid, tagada Apple Siri, iOS ja Google Assistant eesti 
keele tugi, toetada erasektori teenuste kvaliteedi parandamist

Põhiliste strateegiliste initsiatiivide realiseerimine

Põhilised eesmärgid / initsiatiivid
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Olulisemad tegevused

Kompetents ja võimekus 

• Teadmiste leviku ja kogemuste vahetuse 

korraldamine

• Laiema teadlikkuse suurendamiseks 

süsteemse "andmekirjaoskuse" koolituse ja 

teavituse tellimine

• Kratiprojektide tellijatele, spetsialistele, 

arendajatele ning asutuste juhtidele koolituste 

läbiviimine

Kesksed lahendused ja algatused

• Bürokrati arendamine ja elluviimine

• Andmete kompetentsikeskuse käivitamine

• Algoritmi läbipaistvuse standardi piloot rakendamine

• Riigipilve baasil ühise taristu arendamine ja pakkumine

• Kratijuppide ja mikroteenuste tellimine ning 

kättesaadavaks tegemine, sh. kratijuppide 

tööriistakasti kokkupanek

• Keeletehnoloogia ja keeleressursi arendamine, sh. 

eesti keele toe tagamine olulistes erasektori teenustes



Mis on Bürokratt?

Virtuaalne abiline, tänu kellele ei kuluta inimene riigiga 
suhtluseks enam ühtegi liigset hetke.

• kõik vastused ühest kohast

• usaldusväärne info

• töötab 24/7

• tasuta
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Olulisemad tegevused

Teostuse toetamine

• Andmeteaduse alase kompetentsi ja võimekuse parandamine

• Krati projektide käivitamisel, läbiviimisel ja haldamisel jooksva toe 

pakkumine läbi kratitoe portfelli

• Vastutustundliku ja läbipaistva andmetöötluse nõuete välja töötamine

• Nõuete ja meetmete väljatöötamine toetamaks inimkesksete ja 

usaldusväärsete krattide arendamist ning kasutamist 

• Andmepaneeli ja –liivakast teostuse toetamiseks



AI rakendamine erasektoris

EESMÄRK Panustada Eesti ettevõtete nominaalse tööjõutootlikkuse kasvu. 

Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava 2035 
eesmärk on Eesti nominaalse tööjõutootlikkuse (EL-27 keskmisest) kasv 78-lt protsendilt 
110-le %-le. Mõõdetakse digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeksiga (DESI). 

FOOKUSES 

1) Tööstus

2) TAIE fookusvaldkonnad ehk nutika spetsialiseerumise valdkonnad: 
▪ digilahendused igas eluvaldkonnas

▪ tervisetehnoloogiad ja -teenused

▪ kohalike ressursside väärindamine

▪ nutikad ja kestlikud energialahendused



Tehisintellekti- ja robootikakeskusest AIRE. 
Eesti esinduskeskus European Digital Innovation Hub (EDIH) 
võrgustikus

https://aire-edih.eu/

KLIENDIKS: töötleva tööstuse ettevõtted. 
Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted toetatud ELi poolt.  

https://aire-edih.eu/


DIGIKÜPSUSE 
HINDAMINE

.

AI ja ROBOTI-
SEERIMISE 

OTSTARBEKUSE 
HINDAMINE

AI ja roboti-
seerimise 
KOOLITUSED

DEMO-
PROJEKTID 
(test before

invest):

FINANTSEERIMISE 
LEIDMISE TUGI AI 
JA ROBOOTIKA 

ARENDUSTE 
EDASISEKS 

RAHASTAMISEKS

AIRE teenused 2022- 2025

VÕRGUSTIKUTÖÖ EESTIS JA EUROOPAS (200+ EDIHit). 
AIRE klubid (iga kuu)

AIRE student meet-up’id tudengite kaasamiseks ja sidususeks õppetööga 
Digiteadlikkuse tõstmine tehisintellekti ja robootika vallas



15. veebruar AIRE klubi, Tartus
16. veebruar veebiseminar: Ressursitõhusus ettevõttes ja 
ressursitõhususe auditi teostuse alused
17. veebruaril selguvad järgmised töötleva tööstuse 
demoprojektid. 
20.vbr – 3. märts veebikoolitus: AI projekti planeerimine
14.-15.märts koolitus: Robotiseerimise praktikas. 

Peatselt toimumas

https://aire-edih.eu/koolitused/

https://aire-edih.eu/koolitused/


AI arenguprogramm

https://ai.tehnopol.ee/

Klientideks: tööstusettevõtted ja TAIE fookusvaldkondades 
tegutsevad andmemahukad /digilahendusi pakkuvad 
ettevõtted (iduettevõttest suurfirmani). 

https://ai.tehnopol.ee/


AI 
IDEEPÄEVAD 
teadlikkust 
tõstvad 
ühepäevased 
üritused.

.

AI TÖÖTOAD

Koostöös mentorite ja 

partneritega luuakse 

AI põhise 

arendusprojekti 

plaan. Parimad 

saavad rahastuse

AI PILOOT-
PROJEKTIDE 
ELLUVIIMINE 
6-kuuline toetatud 
pilootide elluviimine
mentorite (tehniline, 
äriline, juriidiline, IO) 
kaasabil

AI KIIRENDID
6-kuuline 
uusettevõtluse 
käivitamise 

AI arenguprogrammi teenused 2022-2024

Tugi ettevõtete AI teadlikkuse tõusul, rakenduste loomisel ja kasutuselevõtul. 

AI kasutuslugude levitamine



Peatselt toimumas

23. – 24.märts – AI töötuba Tööstusettevõtete eri koos pilootprojektide 
rahastuse otsustega

Märts 2023 – AI kiirendiprogrammi eelseminar

Märts 2023 – alustab AI 6-kuuline kiirendiprogramm

https://ai.tehnopol.ee/

https://ai.tehnopol.ee/


Kratid ja andmetöötlus

“Meil on andmekaitse osas küsimusi, kas saab projekte selliselt läbi viia”

“Vaja oleks ettekirjutusi AI andmekaitse osas”

“Sõnumid pole ikka kohale jõudnud, et kõik saaksid samamoodi aru, 
kuidas tehnoloogiat rakendada”

“Andmete töötlemise osas vaja saada selgus”

“Isikuandmete ristkasutus on väga problemaatiline – kaugele nii ei jõua.”

“vaja parem arusaam, kuidas andmete ligipääseda ja ristkasutada”

“Anonüümimine kui protsess on vajaka riigis”

“kas isikuandmetega õpetamine on okei või mitte”

Kokkuvõtvalt,“vaja on kompetentsi, kelle käest küsida, mida nõuda - seda
oleks hea kui oleks rohkem.”



Millest tõstatuvad probleemid?

Digiriigi aluspõhimõte on hajusus, eesmärgipärasus, maksusaladus, x-tee …

samas ootus on töödelda keskselt…



Nõuded/soovitused
rakendamisel

Lahendused
Teostuse
toetamine

Mõjuhinnang

• Tehisintellekti määrus
• Andmejälgija kohustuslikkus
• Andmehaldusele kohalduvad nõuded
• Andmekaitse mõjuhinnang
• Privacy-by-design ehk lõimitud andmekaitse

• Privaatsuskaitse
tehnoloogiad

• Sünteetilised andmed
• Andmejälgija
• Anonümiseerija

• Andmete liivakast
• Andmepanel
• Juhendid
• Koolitused
• Andmekirjaoskus
• Kogemuste vahetamine

• Vastutustundliku andmetöötluse
põhimõtted

• Algoritmi mõjuhinnangu metoodika





Aitäh!

ott.velsberg@mkm.ee

kratid.ee 

avaandmed.eesti.ee

kratid.ee
avaandmed.eesti.ee

