
Paberivaba logistika on täna võimalik

Kriisilogistika juhtimine ja töökorraldus

Presenter: Heiti Mering

Accelerate Estonia



Kriisilogistika juhtimine vajab eksperte, seda 
ei pea eeldama riigilt

● Eriolukord võib kesta kuid ja vaja on tagada elutähtsate kaupade 

saadavus kõikised regioonides

● Paberkandja võib olla üks nakatumise allikas. Meil on võimekus 

sellest loobuda väga lühikese ettevalmistusajaga.

● Oleme ette valmistanud digitaalset transpordikoridori Soomest 

Poolani. See on ka täna peamine kaubatee, millele saame 

keskenduda

● Võimalus osa kaupa tuua kohale või tarnida lennutranspordiga.

● Tarneahela kriisijuhtimine ekspertide poolt on suur tugi 

valitsusele ja  aitab ennetada olukorra halvenemist



Kus näeme täna probleeme

● Piirid on suletud ja veoautode kiirkontrolliks puudub võimekus. 

See on tekitanud piiridel kaose ja 40km pikkused järjekorrad.

● Piiril kontrolli teostavad ametnikud ei tea väga hästi, mida tuleb 

kontrollida.  Ettevalmistuseks ei ole aega. 

● Paberdokumendid võivad olla viirusekandjad. See on ohtlik nii 

autojuhile kui kontrollijatele.

● Kriisilogistika vajab infot kaupade liikumise, varude olemasolu ja 

jaotuse osas. Koostöö ja hea tahe on siin üliolulised aga riik saab 

ka kohustada andmeid jagama. 

● Varude saadavus võib piirkonniti halveneda. Selle ennetamiseks 

on vaja omada infot. 



Võimalused

● Koordineeritud koostöö kogu tarneahela lõikes kõikide osapoolte 

vahel siseriikliku logistika digitaliseerimiseks.

● Kriis võib olla hea põhjus võtta vastu kiireid otsuseid ja teha asju 

kohe. 

● Me ei valmista ette riigihanget ja ei tee ka hackatoni. 

● Me ei loo mugavusteenust vaid olulist lüli tootmise ja tarbimise 

vahel nii kriisi ajal kui tavaolukorras. 

● Kombineerides erinevaid teenuseid saavutame parima tulemuse.



Ettepanek
● Huvitatud osapooled määravad kontaktisiku ja omapoolsed 

eksperdid (PM,  Analüütik, arendaja, andmesisestaja vms)

● Allkirjastame MOU, eesmärgiga luua püsiv lahendus. 

● Projekti organisatsioon, arenduskeskkond, infohaldus ja muud 

vahendid

● Ajakava, kommunikatsiooniplaan ja tegevused 

○ Kiired võidud (päev-nädal) , suur kasutatavuse %

○ Rahvusvahelised kontaktid ja piirülene suhtlus

○ Riigi ja ettevõtete roll ja vastutus

○ Lepime kokku kasutusjuhud, vahendid ja rollid



Ka kriisi ajal kehtivad reeglid

● Saatedokumentide kohustus

● Vedaja vastutus ja veosekindlustus

● Veoload ja litsentsid

● Auto register, juhtimisõigus

● Me ei tohi panna oma ettevõtjaid naabritest halvemasse olukorda

● Digitaalne saadetiste kontroll aitab lahendada järjekordade 

probleemi piiril!



EE0000 0123 4569

• Kuni 4 riiki

• 3 transpordiliiki

e-CMR võimalused

electronic consignment note

LOAD

UNLOAD

Undisputable proof of delivery 
& real-time overview of transportation



Sea transport

EMDE

Bill of Lading

Air Cargo

One Record

AWB & eCMR

Forwarders

Systems & 
TMS’s

Road Transport 
eCMR service 

providers

Railway

eSMGS/eCIM

Supermarkets Carriers
Food 

manufacturers
Wholesale

Logistics Data Exchange (LogiXdigi)
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Politsei, 

piirivalve ja 

toll



Heiti Mering,

Accelerate Estonia, eCMR lead

Mob. 5231174

Heiti.mering@accelerateestonis.ee

Kelli Püss,

ACCE 100

Mob. 5068519

Kelli.pyss@empowerment.ee

mailto:Heiti.mering@accelerateestonis.ee
mailto:Kelli.pyss@empowerment.ee

