
ESTONIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY / ЭСТОНСКАЯ ТОРГОВО - ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
TOOM-KOOLI 17, 10130 TALLINN / REG NO 80004733 / TEL: +372 604 0060 / KODA@KODA.EE / WWW.KODA.EE / WWW.ENTERPRISE-
EUROPE.EE 
 

 

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium Teie 12.10.2020 nr 20-1304/01  
Suur-Ameerika 1  
10122 Tallinn Meie 18.11.2020 nr 4/275 
 
 
 
 
 
Arvamuse esitamine väliskaubandus-  
ja infotehnoloogiaministri määruse  
„Digitaliseerimise teekaardi toetamise  
tingimused ja kord“ eelnõu kohta   
 
Lugupeetud Raul Siem 
 
 
Eesti Kaubandus-Tööstuskoda (edaspidi: Kaubanduskoda) tänab Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumit võimaluse eest avaldada arvamust väliskaubandus- ja 
infotehnoloogiaministri määruse „Digitaliseerimise teekaardi toetamise tingimused ja 
kord“ eelnõu (edaspidi: Eelnõu) kohta, mille eesmärgiks on toetada ettevõtete 
digitaliseerimist.  
 
Alljärgnevalt toome esile mõned märkused ja küsimused, mis sisaldavad endas liikmete 
antud tagasisidet:  
 

1. Tervitatav on riigi ettepanek toetada ettevõtteid digitaliseerimise kiirendamise 
osas digitaliseerimise teekaardi loomise kaudu, kuid soovime teada, kas riik 
toetab ettevõtteid ka teekaardis väljatoodud tegevuste elluviimise osas. 
Digitaalsete uuenduste elluviimine ja nende toimimise hoidmine on olulised 
digitaliseerimise osad, mis nõuavad ettevõtetelt palju rahalist ressurssi, mida neil 
ei pruugi olla. Seetõttu võib juhtuda, et luuakse digitaalne teekaart, kuid edasised 
sammud jäävad ettevõtetel tegemata ning suurt kasutegurit ettevõttele sellest ei 
teki. Seega peab Kaubanduskoda vajalikuks, et riik looks toetusmeetme ka 
digitaliseerimisega seotud investeeringute elluviimiseks.  
Kui riik loob toetusmeetme ka teekaardis väljatoodud tegevuste elluviimiseks, siis 
rõhutame põhimõtet, et selle toetuse saamise nõudeks ei oleks ainult sellise 
teekaardi koostamine, mis vastab eelnõust tulenevatele nõuetele või ka 
üleüldiselt digitaalse teekaardi olemasolu. Kui ettevõtja on tellinud teekaardi, mis 
täielikult ei kattu eelnõust tulenevate teekaardi nõuetega, siis ka sel juhul peaks 
igal juhul olema ettevõtjal võimalik toetust taotleda. 
 

2. Mitmed ettevõtted tõid välja, et erisuse loomine Tartu ja Tallinna ettevõtetele, kelle 
puhul on toetuse määr ainult 50% abikõlblikest kuludest, pole mõistlik ega õiglane 
kõikide sektorite vaates (Eelnõu § 6 lg 3). Mõistame, et soov on eelkõige toetada 
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ettevõtteid, kes ei asu suuremates linnades, et mõjutada positiivselt riigi 
regionaalarengut, kuid osades tööstusharudes asuvadki ettevõtted peamiselt 
Tartus ja Tallinnas. Näitena võib tuua trükitööstuse firmad, millest enamik asuvad 
Tallinnas ja Tartus ning kes peaksid erisuse tõttu arvestama väiksema 
toetusmääraga.  
 

3. Liikmete poolt esitati ka ettepanek lisaks teekaardi koostamise toetamisele 
toetada ka digimuutuste elluviimise nõustamist. See on just seetõttu oluline, et kui 
teekaardi koostamine tehakse välise abiga ära, siis samamoodi on vaja 
kompetentsi uuenduste elluviimisel. Samade ekspertide kaasamine viiks nähtava 
tulemuseni, kus oleks tagatud toetusrahade tõhus kasutamine ning tulemuslikkus.  
 

4. Märgiti ära, et toetust võiks saada rohkemate valdkondade ettevõtjad, sest 
koroonaviiruse tõttu on majanduslikult raskes olukorras paljude sektorite 
ettevõtted. Näiteks on kahju saanud hulgi- ja jaekaubanduse valdkondades 
tegutsevad ettevõtjad, kel on olnud vajalik koroonaviirusest tingitud olude tõttu 
kiirelt digitaliseerida olemasolevaid protsesse. Seletuskirjas võiks veelgi 
põhjalikumalt esile tuua põhjendused, miks osad valdkonnad on täielikult 
välistatud ning miks on toetusmeede suunatud pigem teatud kindlate sektorite 
ettevõtjatele.  
 

5. Eelnõu § 11 lg 3 toob välja vajaduse võrreldavate hinnapakkumiste võtmiseks 
juhul, kui teenuse maksumus on suurem kui 20 000 eurot. Liikmed tõid esile, et 
selle punkti puhul oleks vajalik välja tuua, kas ja millisel määral see hindamist 
mõjutab. Võib tekkida olukord, kus toetuse taotleja tunneb sundi valida odavaim, 
mitte endale kõige sobivam pakkumine. Palume selguse mõttes lisada, et 
madalaima hinnaga pakkumise valimine ei ole kohustuslik.  

 
6. Toome märkusena esile, et huvigruppidele anti ebamõistlikult lühike tähtaeg 

eelnõule tagasiside andmiseks (10.11.2020 saadeti eelnõu ning seletuskiri välja 
ja tagasiside tähtajaks määrati 13.11.2020). Ministeeriumitele saadeti eelnõu 
kooskõlastusringile varem, kuid meieni jõudis see kahjuks hiljem. Palume 
edaspidi võimaldada pikemat vastamise tähtaega, et saaksime liikmetelt pikema 
aja jooksul arvamust küsida ning omapoolseid seisukohti kujundada.   

 
 
Loodame, et peate võimalikuks meie seisukohti arvesse võtta. Vajadusel oleme valmis 
neid ka lähemalt selgitama. 
 
Lugupidamisega 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Mait Palts 
Peadirektor 
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