
Aastal 2019 tegeles Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit järgmiste 

siseriiklike õigusaktidega: 

1) Elektroonilise side koodeksi ülevõtmine Eesti õigusesse – väga mahukas ja oluline töö 

sidetaristu arengu seisukohalt on käinud nii ITL-i töörühmas kui ka MKM-i töörühmas 

terve aasta ja jätkub ka 2020. aastal. 

2) Tegelesime üle poole aasta riigi poolt plaanitavate sidevõrkude küberturvalisuse 

nõuetega nii ametnike, ministri kui ka peaministri tasemel. Esitasime aasta lõpus riigi 

ettevalmistatud määruse eelnõu kohta ITL-i seisukohad, milles tõime muu hulgas välja 

eelnõu puuduliku mõjuhinnangu, kaasneva negatiivse rahalise mõju ettevõtetele ja 

kavandatava protsessiga kaasneva ebamõistliku halduskoormuse. 

3) Mitmeid aastaid (alates 2015) väldanud protsessi tulemusel saavutasime 

raamatupidamisseaduse muudatuse, mille kohaselt toimus avalikus sektoris täies 

ulatuses kohustuslik e-arvetele üleminek alates 1. juulist 2019. 

4) Esitasime ITL-i ettevõtete huvides seisukohad riigihangete seaduse muutmise 

väljatöötamiskavatsusele. 

5) Osalesime nn „sideühenduse viimase miili“ toetusmeetme koostamisel ja aitasime 

sideettevõtetel saada Elektrileviga sõlmitavate lepingute tingimused reaalsuses 

rakendatavateks. 

6) Olime edukalt vastu kavandatud nõudele kasutada ettevõtete poolt 

varugeneraatorites biokütust, mis tegelikkuses ei tagaks varustuskindlust ning tekitaks 

ettevõtetele suuri lisakulutusi. 

7) Sagedusala 3.6 GHz kasutuseks eelduste loomine (sisend MKM-ile, Konkurentsiametile, 

TTJA-le). 

8) Oleme mõjutanud Riigivaraseaduse muutmist selleks, et toimuks riigile kuuluva tarkvara 

litsentsimine, mis võimaldaks ettevõtete poolt seda uuesti kasutada. 

9) Esitasime Kaubandus-Tööstuskoja kaudu sisendi välismaalaste sisserände kvoote 

käsitlevale määruse eelnõule. Siseministeerium loobus eelnõu edasisest menetlemisest. 

10) Esitasime Siseministeeriumile ITL-i arvamuse välismaalaste seaduse muutmise seaduse 

eelnõule, leides muuhulgas, et plaanitud muudatustega sätestatakse tööandjatele 

ebaproportsionaalne vastutus seoses välismaalase kogu tegevusega Eestis (mitte ainult 

seoses konkreetse tööandja juures töötamisega). Protsess jätkub ka 2020. aastal. 

11) Andsime Tööandjate Keskliidu kaudu sisendi Sotsiaalministeeriumi juhendile, mis käsitleb 

töötervishoiu ja -ohutuse nõudeid kaugtööl. 

12) Välismaalaste seaduse muutmise väljatöötamiskavatsuse kohta Siseministeeriumile 

tagasiside andmine, milles toetasime lühiajalise töötamise registreerimisele ette nähtud 

ajalise piirangu (365 päeva 455 päeva jooksul) kaotamist ning infosüsteemide 

kliendikesksemaks ja efektiivsemaks muutmist. 

13) Analüüsisime Riigikogu otsuse eelnõud „Õigusloomepoliitika põhialused aastani 2030“. 

14) Tarbijakaitsealase koostöö EL määruse rakendamisega seotud ettevõtete huvidele 

mittevastavate tarbijakaitseseaduse muudatustele vastu seismine ning põhiliste 

probleemsete sätete väljajätmise või muutmise saavutamine. 

15) Riigikaitse seaduse eelnõule ITL-i seisukohtade esitamine ja koostöös eelnõu autoritega 

paranduste tegemine. 

16) MKM-i määruse „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“ eelnõule ITL-i seisukohtade 

esitamine. Kahjuks nendega ei arvestatud. 

17) 700MHz/26GHz sagedusala kasutuse konsultatsioonis ITL-i seisukohtade esitamine 

TTJA-le. 



18) Riigile ettepaneku tegemine rahapesu tõkestamisega seotud nõuete leevendamiseks 

seoses mobiilimaksetega. Vastav töögrupp riikliku riskihinnangu läbiviimiseks alustas 

tööd 2019 novembris. 

19) Riigihangete seaduse muutmise eelnõu hankemenetluses teabevahetuse lihtsustamiseks 

(ITL-i seisukoha esitamine jaanuaris 2020). 

20) Välismaalaste seaduse ja õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse 

eelnõu, millega kehtestatakse täiendavaid piiranguid õppivate välismaalaste tööajale 

ja välismaalaste perekonnaliikmete viisale (ITL-i seisukoha esitamine jaanuaris 2020). 

21) Esitasime arvamuse „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja 

üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele 

esitatavad nõuded" määruse eelnõu kohta. 

22) Reklaamiseaduse muutmise eelnõu (liikmed ei pidanud ITL-i seisukoha esitamist 

vajalikuks). 

23) Ehitisregistri põhimääruse muutmine (liikmed ei pidanud ITL-i seisukoha esitamist 

vajalikuks). 

24) Ehitusseadustiku jt seaduste muutmise eelnõu (liikmed ei pidanud ITL-i seisukoha 

esitamist vajalikuks). 

25) ITL esitas seisukohad ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri määruse „Toetus digitaalsete 

tehnoloogiate, robotite ja automatiseerimise kasutamisele töötlevas tööstuses ning 

mäetööstuses“ eelnõule ning nendega arvestati. 

26) Andsime praktilise tagasiside rahandusministri määruse “Masintöödeldava 

algdokumendi juhendi kehtestamine” muutmise eelnõule. 

27) Esitasime ettepanekud riikliku statistika seaduse ja avaliku teabe seaduse muutmise 

seaduse eelnõu kohta. 

28) Esitasime arvamuse planeerimisseaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsuse 

kohta. 

 

Aastal 2019 tegeles ITL järgmiste Euroopa Liidu õigusaktidega seotud küsimustega: 

1) Analüüsisime jätkuvalt EL e-privaatsuse määruse väljatöötamise käigus koostatud 

ettepaneku erinevaid versioone ning esitasime nende kohta MKM-ile oma seisukohad ja 

muudatusettepanekud. Samuti selgitasime ettevõtete seisukohti ministeeriumidele. ITL-i 

hinnangul ei tohi e-privaatsuse määrus hakata sideettevõtja tegevust ebamõistlikult 

piirama ning GDPR-i dubleerima. 

2) Esitasime Justiitsministeeriumile digitaalse sisu ja kaupade direktiivide ülevõtmise 

konsultatsiooni raames ITL-i seisukohad. 

3) Jälgisime EL-i küberturvalisuse määruse (Cybersecurity Act), mis muuhulgas käsitleb IKT 

küberturvalisuse sertifitseerimist, ettepaneku menetluses toimunud arenguid ning 

hoidsime liikmeid toimuvaga kursis. 

4) Esitasime Justiitsministeeriumile uute autoriõiguse direktiivide ülevõtmise konsultatsiooni 

raames ITL-i seisukohad ning osalesime sellele järgnenud kohtumistel huvigruppidega. 

5) Osalesime Kultuuriministeeriumi korraldatud kohtumisel huvigruppidega, kus käsitleti 

audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi ülevõtmisega seoses kavandatavaid muudatusi 

meediateenuste seaduses.  

6) Jälgisime EL andmete vaba likumise (free flow of data (FFoD)) määrusega seotud 

arenguid ja andsime liikmetele tagasisidet seoses Komisjoni suunistega FFoD ja GDPR 

koostoime kohta. 

 



Aastal 2019 tegeles ITL järgmiste õigusloomega seonduvate teemadega: 

1) Liikmete palvel korraldasime kohtumised kindlustusmaakleritega uurimaks, kuidas oleks 

võimalik lahendada Eesti IT-ettevõtjatel tegevuseks vajaliku vastutuskindlustuse 

hankimisega seotud probleeme. Ettevõtted said vajalikku nõu ja abi. 

2) Tegime Rahandusministeeriumiga koostööd selleks, et saavutada e-arvete suurem 

kasutuselevõtt, sh koostasime ühise kommunikatsiooniplaani ja lõime ITL-is e-arvete 

teemalise nõustamise võimaluse. 

3) Koostasime ja andsime MKM-ile sisendi 5G teekaardi uuendamiseks ettevõtete vaates. 

4) Andsime huvigruppidega toimunud kohtumisel MKM-ile tagasisidet seoses 

võrgurajatiste andmevahetuse mooduli kavandatavate arendustega. 

5) Andsime MKM-ile tagasisidet, millised kõrgväärtusega andmed peaksid edaspidi 

olema tasuta kättesaadavad. 

6) Edendasime koostööd Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga (TTJA), 

korraldades regulaarseid kohtumisi TTJA juhtkonnaga päevakohastel teemadel. 

7) Koostasime ITL-i arvamuse Konkurentsiameti seisukoha kavandi ning hiljem ametliku 

seisukoha kohta seoses sageduslubade andmisega sagedusalas 3410-3800 MHz. 

8) Eesti infoturbe nõukoja koosolekul andsid ettevõtete esindajad esialgse sisendi MKM-is 

koostatavale Eesti küberturbe majandusharu kontseptsioonile. 

9) Andsime tagasiside siseturvalisuse arengukavale ning identiteedihalduse ja isikut 

tõendavate dokumentide valgele raamatule. 

10) Korraldasime liikmete kohtumise Rahandusministeeriumi ametnikega, et arutada 

ministeeriumi uut tõlgendust minihangete hindamiskriteeriumitega seoses. 

11) Teede baastaristuga seoses toimusid regulaarsed intelligentse transpordi taristu 

töögrupi kohtumised, mille tulemusena on Maanteeamet tellimas tasuvus- ja 

teostatavusanalüüsi selgitamaks välja, millise tasemega teede juurde ITS baastaristu 

peaks kuuluma. 

12) Seisime vastu Riigikogu tasemel 5G uute sageduste kasutuselevõtu keelamisele seoses 

väidetava kahjuliku kiirgusega inimestele. 


