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“Tavahange”
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Hankija on innovaator
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Hankija kirjeldab vajadust

4



Hankijast sõltumatu innovatsioon
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Järeldused:

1.

2.

3.
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Innovatsioonihanked Eestis

• Teadmine puudub:
+ Innovatsioonihangete näited

+ Kogemused ja õppetunnid

+ Poliitikaeesmärkide hindamine

• Teadmiste omandamine:
• Uuringud

• Hangete seire
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Uuringu ülesehitus
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Uuringu tulemused

• Innovaatilisteks hangeteks osutusid lõpuks 76 hanget, millest 90% olid
erinevad IT valdkonna hanked.
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Uuringu tulemused 2

• Kõikides 2015 aastral läbi viidud hangetest 0,7–1,2% innovaatilised. 
Küsitluses selgus lisaks innovatsiooni tuvastamisele ka muid

• Uuring on leitav: 
https://www.mkm.ee/sites/default/files/inno_26_eesti.pdf
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Seiresüsteem

Innovatsioonihangete seiresüsteem e-riigihangeteregistris (RHR). 
• Seiret alustatakse uue riigihangete seadusega samaaegselt

• Asendab tulevasi uuringuid (alates 2017)

• 4 jah/ei küsimust

• Automaatne informatsiooni korje
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Innovaatilised aspektid RHR-is 

Kas hankisite selle hanke raames teadus- ja arendustegevust? (Näiteks: Alusuuringud, 
rakendusuuringud, katse- ja arendustööd jms)

Kas selle hanke ese oli uus nii hankija kui ka pakkujate jaoks? (Näiteks: Kaitsevägi hankis raadio teel 
õhitavate lõhkekehade aktiveerimissignaali blokeerimise lahenduse, mida enne turul ei 
eksisteerinud)

Kas selle hanke raames hangitud lahendus oli uus hankija jaoks? (Näiteks: Targa tänavavalgustuse 
juhtimissüsteemi hange. Peab olema Eestis uudne, kuid võib olla mujal riigis kasutusel.)

Kas hangitud lahendus muutis hankija asutuse tööprotsesse efektiivsemaks? (Näiteks: IT lahenduse 
uutes valdkondades kasutamine nagu Tallinna sadama liiklusvoogude juhtimise ja planeerimise 
süsteemi hange)
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Innovatsioonihangete näited

Valik Eestis korraldatud innovatsioonihangetest
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Kiirabi mobiilne töökoht (KMT)

• KMT on kiirabi tööks vajalik tarkvaraline ja riistvaraline lahendus, mis 
võimaldab:
• Vastu võtta Häirekeskusest tulevaid kutseid sündmuskohale.

• Täita sündmuskohal elektrooniliselt kiirabikaarti.

• Tuvastada patsienti pärides rahvastiku registrist andmeid.

• Pärida aegkriitilisi andmeid Tervise Infosüsteemist (TIS).

• Allkirjastada ja edastada täidetud kiirabikaarti TIS-i.

• Hankija: Eesti E-tervise Sihtasutus

• Pakkuja: ThinkLab OÜ
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Ehitusregister (HER) - Ortofotod

• Hange hõlmab ortofotodelt hoonete tuvastamist tuvastatud hoonete 
andmete kandmist EHRi ja andmete korrastamist. 

• Lisaks loodi EHRis kaardipõhine tööriist. Samuti tuleb luua vastav 
statistikamoodul saamaks ülevaate hoonete andmete kontrollimise ja 
menetlemise protsessi edenemise kohta.

• Hankija: MKM

• Pakkuja: Selgumisel
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E-kviitungi portaali arendus

• E-kviitung võimaldab kõigil jaetarbijatel hallata oma ostudega seotud 
andmeid ühes keskses süsteemis, loobudes paberkviitungite 
vastuvõtmisest poekassas. 

• E-kviitungi võimaldab hoida kokku nii aega kui paberit ning on 
seetõttu oluliseks muutuseks inimeste igapäevaelus ja jaekaubanduse 
keskkonnamõjus.

• Hankija: AS Eesti Post

• Pakuja: OÜ TripleDev
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Aitäh!

CC ikoonid: https://thenounproject.com/

Paul Jaakson

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

paul.jaakson@mkm.ee
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