
ITL-i TÖÖPLAANI TÄITMISE VAHEARUANNE ÜLDKOOSOLEKULE 25.11.2021 
ARUANDE PERIOOD mai 2021 – november 2021 

 

 FOOKUSVALDKOND  
ITL STRATEEGIA 
ÜLDEESMÄRK  2019-
2023 

EESMÄRGID 2021-2023 OLULISEMAD SAAVUTUSED KUNI NOVEMBER 2021 VEDAJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUTIKAS RIIK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-riik 
Eestis on maailma 
kõige efektiivsem 
riigikorraldus 
 
 

Jätkusuutlik, mugav ja efektiivne e-riik 
 
EESMÄRK 1: Ennetada e-riigi vundamendi 
lagunemist läbi kriitiliste süsteemide pideva 
rahastuse tagamise ning läbi targemate 
investeeringute 
 
EESMÄRK 2: Riigi IKT juhtimine on 
ametkondade ülene ning planeerimine 
koordineeritud ja realistlik 
 
EESMÄRK 3: Riik ei konkureeri erasektoriga 

• Riik suurendas baasrahastust järgmiseks 
eelarveaastaks 30M! 

 

• Riigi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
keskuse (RIT) moodustamisel sai tugevalt 
tõstatatud erasektorist sisse ostmise 
suurendamise vajadus;  

 

• Digiühiskonna arengukava võeti lõpuks vastu ja 
seal arvestati osaliselt ka ITL-i ettepanekutega. 

 
 
 
 
 
Ats Albre 
 
Urmas Kõlli  

Avaliku ja erasektori koostöö parendamine 
 
EESMÄRK: Avaliku ja erasektori konstruktiivne 
partnerlus mugava äri- ja elukeskkonna 
kavandamisel ning elluviimisel 

• Toimusid regulaarsed, sisukad kohtumised 
suuremate IKT hankijate, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM), Riigi 
Infosüsteemi Ameti (RIA) ja Tarbijakaitse ja 
Tehnilise Järelevalve Ametiga (TTJA); 

• ITL sai esindajad Digiriigi valdkonna nõukotta,  
Riigieelarve strateegia nõukotta ja Ettevõtja 
sündmusteenuse ja digivärava juhtrühma. 

 
Ats Albre 
 
Urmas Kõlli 
 

Eestkõneleja e-riigi edendamises 
 
EESMÄRK: Hoida Eesti e-riigi kõrget mainet 
maailmas ja pidevalt motiveerida meie e-riigi 
moderniseerimist 

• Avaldasime arvamusartiklid e-riigi baasrahastuse 
suurendamise ja e-valimiste turvalisuse kohta. 

 
Ats Albre 
 
Urmas Kõlli 

 
 
 
Ärikeskkond 
Eestis on Euroopa Liidu 
(EL) parim 
innovatsiooni ning 

Ärikeskkond ja taristu arendus 
 
EESMÄRK: Uusarenduspiirkondades 
sidetaristu (sh 5G võimekusega) planeeritud 
juba projekteerimis- ja arendusfaasis  
 
EESMÄRK: Transpordikoridorid on kaetud 

• Ehitusseadustiku uuendamise menetlusse esitatud 
ettepanekud uusarenduspiirkondade osas;  

• Transpordikoridoride osas on saavutatud 
poliitiline tugi, et edaspidi sidega teede 
projekteerimisel arvestatakse;  

• MKM-ilt saadud sisuline nõusolek õigusaktide 
muutmiseks, mis soodustaks B2B ja B2C suunal  

 
 
 
Allan Aedmaa 



ettevõtlust soodustav 
seadusandlus ja taristu 
 
 
 

kaasaegsete sideteenustega 
 
EESMÄRK: B2B ja B2C suhetes kasutatakse 
valdavalt e-arveid ja e-kviitungeid 

digitaalsete kanalite kasutamist (eeldatav 
jõustumistähtaeg 2023 suveks). 

Regulatiivne keskkond 
 
EESMÄRK: Ärikeskkonda mõjutavate otsuste 
ettevalmistamisel toimub riigi koostöö 
sektoriga, oleme „vahikoer“, vältides eelkõige 
sektoris uute massiivsete regulatiivsete 
kohustuste kehtestamist 

•  Erinevate riigiasutuste aruteludel sideandmete 
säilitamise ja kasutamise regulatsiooni muutmise 
vajaduse prioritiseerimine; 

• Panustasime EL sidekoodeksi ülevõtmisesse; 

• Esitasime ettepanekud valmisoleku seaduse 
väljatöötamiskavatsusele, et juhtida tähelepanu 
ettevõtete jaoks olulistele murekohtadele. 

 
 
 
Allan Aedmaa 
 
Urmas Kõlli 

Info-/küberturvalisus 
 
EESMÄRK: Küberturbe regulatsioonid toetavad 
ettevõtjaid süsteemide toimimise ja teenuste 
usaldusväärsuse tagamisel 
 

• Seisime liikmete huvide eest mitme 
küberturvalisuse valdkonna õigusakti eelnõu 
menetluses, nt küberturvalisuse seaduse 
muutmine ja EL võrgu- ja infosüsteemide 
turvalisuse direktiivi uuendamine;  

• Baasrahastuse 30M eurost läheb arvestatav osa 
küberturvalisuse tõstmiseks; 

• ITL-i tarkvaraarenduse ettevõtted lõid eraldi 
tarkvara turvalisuse töörühma, mille eesmärk 
leida viisid, kuidas tagada, et arendusettevõtete 
pakutavad lahendused on „secure by default“. 

 
 
 
 
Ats Albre 
 
Urmas Kõlli 
 

Andmed ja tehisintellekt 
 
EESMÄRK: Loodud on riigi ja erasektori 
andmete kättesaadavaks tegemise eeldused 
ning andmed on kaitstud 
 
EESMÄRK: Loodud tehisintellekti laialdasema 
kasutuselevõtu eeldused 

 

• Esitasime ettevõtjate seisukohad EL tehisintellekti 
määruse ja andmealase õigusakti konsultatsiooni 
kohta, et ennetada ettevõtetele liigselt 
koormavate kohustuste panemist. 

 
 
Juhan-Madis 
Pukk  

 

  



NUTIKAS RIIK - TÖÖPLAANI DETAILNE ÜLEVAADE 

 TEEMA  EESMÄRK TEGEVUSED KUNI NOVEMBER 2021 VEDAJA 

 

Jätkusuutlik, mugav ja 

efektiivne e-riik 

 

EESMÄRK 1: Ennetada e-riigi vundamendi 

lagunemist läbi kriitiliste süsteemide pideva 

rahastuse tagamise ning läbi targemate 

investeeringute 

 

EESMÄRK 2: Riigi IKT juhtimine on 

ametkondade ülene ning planeerimine 

koordineeritud ja realistlik 
 

EESMÄRK 3: Riik ei konkureeri erasektoriga 

• ITL-i ettepanekute põhjal muudeti digiühiskonna arengukava skoopi; 

• ITL-i riigihangete töögrupp kohtus regulaarselt. Käsitletud teemad: riigihangete 
seaduse muutmine, soovituslik CV-vorm, tarkvaraarenduse tüüplepingud, 
parimate praktikate levitamine hankijatele; 

• Riigikantseleiga toimus arutelu Eesti uue EL poliitika teemal; 

• ITL-i liikmed osalesid MKM-i loodud IKT arhitektuurinõukogus.  

Baasteenuste konsolideerimine: 

• ITL-i baastaristu töörühm tegutses aktiivselt, osaleti MKM-i töörühmades, esitati  
ametlik arvamus RIT moodustamisdokumentide kohta; 

• Liikmetele toimus hommikuseminar “Mida ITL-i liikmed peaksid teadma Eesti 
digiriigi baasrahastusest ja Riigi IT maja loomisest”. 

Ats Albre 

Urmas Kõlli 

 
Marko Nemberg 
Riigihangete 
töörühm  
 
Kristo Kaasan 
IKT baasteenuste 
töörühm  
 
  

Avaliku ja erasektori 
koostöö parendamine 

 

 

EESMÄRK: Avaliku ja erasektori 

konstruktiivne partnerlus mugava äri- ja 

elukeskkonna kavandamisel ning elluviimisel 

 

• Toimus kolm kohtumist ettevõtlus-ja infotehnoloogiaminister Andres Sutiga; 

• Toimusid TTJA-ga regulaarsed igakuised kohtumised side valdkonna aktuaalsetel 
teemadel; 

• Toimus 2 kohtumist MKM-i asekantsleri Siim Sikkutiga: 1. tutvustas liikmetele 
hetkel aktuaalseid teemasid; 2. andsime ülevaate seni toimunud riigihangete 
teemalistest kohtumistest riigi IT-majadega; 

• Jätkusid riigihangete seminarid hankijatega ja toimub pidev hangete info edastus. 
Kohtumised Tallinna linna, Kaitseministeeriumi ja Riigi Kaitseinvesteeringute 
Keskuse (RKIK), Siseministeeriumi (SIM) ja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja 
arenduskeskusega (SMIT) ning MKM-i digivärava meeskonnaga.  

Ats Albre 

Urmas Kõlli 

IT-poliitika grupp 
 
Marko Nemberg 
Riigihangete 
töörühm 

Eestkõneleja e-riigi 

edendamises 

 

EESMÄRK: Hoida Eesti e-riigi kõrget mainet 

maailmas ja pidevalt motiveerida meie e-riigi 

moderniseerimist 

• Avaldasime arvamusartiklid e-riigi baasrahastuse suurendamise ja e-valimiste 
turvalisuse kohta. 

Ats Albre 

Urmas Kõlli 

Ärikeskkond ja taristu 
arendus 
 

EESMÄRK: Uusarenduspiirkondades 

sidetaristu (sh 5G võimekusega) planeeritud 

juba projekteerimis- ja arendusfaasis  

 

EESMÄRK: Transpordikoridorid on kaetud 

Sidetaristu ehituse teemad – maanteed ja uusarendused: 

• Esitasime MKM-ile ettepanekud side ehituse regulatsioonide muutmiseks, 
rõhutades vajadust arvestada igas planeerimise ja ehituse etapis sidetaristuga. 
Lisaks arutasime MKM-i ja Transpordiametiga, kuidas lihtsustada sidetaristu 
ehitust riigiteedel; 

• Teeme koostööd sidevõrkude teemal ELASA ja RailBalticuga; 

• Koostasime ITL-i ettepanekud Euroopa Liidu ühenduvuse parimate praktikate 

 
Allan Aedmaa 
 
Operaatorite 
nõukoda 
 
 



kaasaegsete sideteenustega 

 

EESMÄRK: B2B ja B2C suhetes kasutatakse 

valdavalt e-arveid ja e-kviitungeid 

 

tööriistakasti alusel koostatud Eesti teekaardi kohta. 

Reaalaja majandus: 

• Osalesime Eesti Panga digiühiskonna teenuste raporti koostamisel ja selle 
kommunikatsiooniplaani arutelul; 

• Toimus kaks ITL-i reaalajamajanduse/e-arvete töögrupi kohtumist, teemadeks e-
arvetele ülemineku kiirendamine ja rahvusvaheliste standardite rakendamine;   

• Panustasime makselahenduste (sh e-kviitungi) ja e-arve toetusmeetmete 
koostamisse;  

• Tegime ITL-i liikmetele üleskutse kasutada e-arveid. 

 
 
 
Andres Lilleste 
RTE töörühm 

Regulatiivne keskkond  
 

EESMÄRK: Ärikeskkonda mõjutavate otsuste 

ettevalmistamisel toimub riigi koostöö 

sektoriga, oleme „vahikoer“, vältides 

eelkõige sektoris uute massiivsete 

regulatiivsete kohustuste kehtestamist 

 

Sidevaldkonna regulatsioonid: 

• Esitasime kommentaarid Eesti raadiosagedusplaani eelnõule;   

• Esitasime ettepanekud kahele raadioseadmete nõudeid puudutavale määrusele; 

• Tegelesime aktiivselt sideandmete säilitamise ja kasutamise regulatsiooniga:  
Pöördusime õiguskantsleri, MKM-i, Justiitsministeeriumi (JUM) ja Riigikogu poole 

kriminaalmenetluse seaduse muutmise seaduse ja elektroonise side seaduse 

muutmise eelnõudega. Lisaks esitasime arvamuse Riigikohtu menetluses seoses 

sideandmete kasutamisega tsiviilkohtumenetluses kostja tuvastamiseks; 

• Tegelesime elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõuga, millega 
võetakse üle EL sidedirektiiv. Esitasime täiendavaid ettepanekuid nt 1247 
telefoninumbri ja nn must carry kohustuse teemadel;  

• Esitasime MKM-ile arvamuse seoses asukohapõhise ohuteavituse süsteemi 

kasutuselevõtmisega ning tegime ettepanekud isikuandmete töötlemise ja kulude 

kompenseerimise kohta.  

Elutähtsaid teenuseid puudutavad regulatsioonid: 

• Analüüsisime ja esitasime arvamuse neljale hädaolukorra seaduse alusel koostatud 

määruse eelnõule; 

• Selgitasime Riigikantseleile hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste vastuolusid; 

• Esitasime kommentaarid ja ettepanekud valmisoleku seaduse 

väljatöötamiskavatsuse kohta ning selgitasime neid Riigikantseleile;  

• Esitasime ettepanekud elektriteenuste toimepidevuse suurendamiseks sarnaselt 

sideteenustele kehtivate nõuetega. 

Muud regulatsioonid: 

• Arutlesime JUM-iga võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise teemal 

seoses digitaalse sisu ja kaugmüügiga; 

Allan Aedmaa 
 
Operaatorite 
nõukoda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kalev Pihl 
Infoturbe nõukoda 
 
Allan Aedmaa  
Operaatorite 
nõukoda 
 
 
Allan Aedmaa 

Operaatorite 



• Esitasime kommentaarid Riigikogu menetluses olevale autoriõiguse seaduse 
muutmise eelnõule 368SE tehtud ettepanekutele; 

• Esitasime arvamuse rikkumisest teavitaja kaitse eelnõu kohta, tuues esile mitmeid 

täpsustamist vajavaid sätteid ja paludes pikendada eelnõu jõustumistähtaega;  

• Esitasime ettepanekud toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõule 

eesmärgiga ennetada ebamõistlike ning liigselt koormavate nõuete kohaldamist. 

nõukoda 

Urmas Kõlli 

IT-poliitika grupp 

 

 

 

Info-/küberturvalisus 

 

 

EESMÄRK: Küberturbe regulatsioonid 

toetavad ettevõtjaid süsteemide toimimise 

ja teenuste usaldusväärsuse tagamisel 

 

• Toimusid regulaarsed infoturbe nõukoja kohtumised, kus käsitleti küberturvalisuse 
seaduse muutmist ja EL seadusandlikke algatusi ning kohtuti RIA ja MKM-i 
esindajatega infoturbe standardi jõustamise teemal;  

• Osalesime riigi küberturvalisuse poliitika nõukoja koosolekutel, esindades 
ettevõtete arvamusi regulatsioonide ja riigi plaanide kohta;  

• Esitasime MKM-ile ettepanekud küberturvalisuse seaduse muutmise eelnõu kohta; 

• Korraldasime kaks arutelu teemal küberturvalisus kui tarkvaraarenduse loomulik 
osa ja moodustasime alamtöörühma, kes asus tegelema lahenduste välja 
töötamisega; 

• Esitasime arvamuse EL eIDAS määruse ettepaneku kohta.  

 
Kalev Pihl 
Infoturbe nõukoda 

Andmed ja 

tehisintellekt 

 

EESMÄRK: Loodud on riigi ja erasektori 

andmete kättesaadavaks tegemise eeldused 

ning andmed on kaitstud 

 

EESMÄRK: Loodud tehisintellekti 

laialdasema kasutuselevõtu eeldused 

• Andmete ja AI töögrupis arutati nii era- kui ka avaliku sektori andmete kasutamise, 
tehisintellekti rakendamise ning reguleerimise ja GaiaX algatuse teemadel; 

• Esitasime seisukohad EL AI määruse ettepaneku kohta;  

• Esitasime seisukohad EL andmealase õigusakti ehk Data Act’i konsultatsioonis; 

• Esitasime Riigikogule ettepaneku lühendada väärtuslike andmestike 
kättesaadavaks tegemise tähtaega avaliku teabe seaduse muutmise eelnõus ja 
kaitsesime seda komisjonis. 

Andmed ja AI 
töörühm 
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ITL STRATEEGIA 
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NUTIKAS RAHVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnoloogiaharidus  
Tehnoloogia-oskuste 
saamine iga 
haridustaseme 
orgaaniliseks osaks 
 
 
 
 
 

Rohkem ja nutikamaid IKT-erialade lõpetajaid 
Eesti haridussüsteemist 
 
EESMÄRK: IKT-erialade teadlaste ja 
õppejõudude arvu kasv Eesti kõrgkoolides, mis 
aitab kaasa lõpetamisefektiivsuse 
tõstmisele. IKT-erialade doktoriõppe 
rahastamist suurendada läbi IT Akadeemia 
erinevate meetmete  
 
EESMÄRK: Kutsekeskharidusõppe IT-
õppekavad muuta kõigis kutsekoolides 4-
aastaseks 

 

• ITL osales aktiivselt IT Akadeemia (ITA) juhtimises, 
andes sisulise sisendi ITA uue perioodi 
strateegiasse, mille põhifookus on doktoriõppe 
tugevdamisel; 

• Oleme suunanud IT Akadeemia kutsehariduse 
programmi, aidates koostada mõõdikud, 
nõustades pilootprojekti ja osaledes 
ekspertkomisjonis.  

 
 
 
 
 
Ivo Lasn 

Läbi ümber- ja täiendõppe lisatöötajad IKT-
ametitele Eestis  

 
EESMÄRK: Vali-IT! programmile on jätk välja 
töötatud ja rahastus tagatud   
 
EESMÄRK: Uus OSKA IKT-raport – sisend 
koolitustellimuseks. Täiendõpe teiste sektorite 
töötajatele 

• Ette valmistatud ja Haridus-  ja 
Teadusministeeriumiga (HTM) läbi arutatud 
taasterahastu vahenditega korraldatava ümber- ja 
täiendõppe programm tarkvaraarendajate 
koolituseks ning küberturvalisuse kompetentside 
koolituseks; 

• ITL-i esindajad suunasid ja nõustasid juhtrühma 
liikmetena OSKA 2021 IKT analüüsi läbiviimist 
(valmib detsember 2021). 

 
 
 
 
 
Ivo Lasn 

 
Tööjõud 
Võimekuste arendamine 
rakendamaks nutikat 
tööjõudu välismaal ja 
tuues seda Eestisse 
 

Välistööjõud 
 
EESMÄRK: Taotleme välisvärbamise toetuse 
uue ringi käivitamist EAS-i juures  
 

• Andsime tagasisidet välistalentide kaasamise 
tegevuskavale; 

• Saavutasime Sotsiaalministeeriumi poolt kaugtöö 
regulatsioonide kaasajastamise algatamise.  

 
 
 
Ivo Lasn 

 

  



 

NUTIKAS RAHVAS - TÖÖPLAANI DETAILNE ÜLEVAADE 

 TEEMA  EESMÄRK TEGEVUSED KUNI NOVEMBER 2021 VEDAJA 

 

Rohkem ja nutikamaid 

IKT-erialade lõpetajaid 

Eesti 

haridussüsteemist 

 

 

 

 
 
EESMÄRK: IKT-erialade teadlaste ja 
õppejõudude arvu kasv Eesti kõrgkoolides, 
mis on aitab kaasa lõpetamisefektiivsuse 
tõstmisele. IKT-erialade doktoriõppe 
rahastamist suurendada läbi IT Akadeemia 
erinevate meetmete  
 

EESMÄRK: Kutsekeskharidusõppe IT-
õppekavad muuta kõigis kutsekoolides 4-
aastaseks 

• ITL osales aktiivselt IT Akadeemia programmi juhtkomisjonis ja kutsehariduse 
ekspertnõukogus. Koostatud on uus ITA strateegia ja koostamisel uus 
kõrgharidusprogramm;  

• Osalesime aktiivselt IT Akadeemia teadussuundade nõuandvate kogude töös ja 
andsime tagasiside IT Akadeemia teadussuundade arengule nov 2020 - okt 2021;  

• ITL oli IT Akadeemia teaduskonverentsi kaaskorraldaja; 

• ITL-i esindajad olid aktiivsed Kutsekoolide nõunike kogude töös (esindused 10 

koolis). Meie liikmetega toimus ühiste positsioonide arutelu kutsehariduse teemal; 

• Osale(si)me OSKA 2021 analüüsi koostamisel; 

• Osaleme kutsehariduse hindamisel Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse 

Kvaliteediagentuuri (EKKA) kutsehariduse hindamisnõukogus; 

• ITL-i esindajad (ettevõtete eksperdid) osalevad ülikoolide õppeprogrammide 

nõukogudes. 

Ivo Lasn 
 
ITL-i hariduse grupp 

Täiend- ja ümberõpe 

 

EESMÄRK: Vali-IT! programmile jätk on välja 
töötatud ja rahastus tagatud   
 
EESMÄRK: Uus OSKA IKT-raport – sisend 
koolitustellimuseks. Täiendõpe teiste 
sektorite töötajatele 

• Oleme dialoogis HTM-iga IKT ümberõppe (Vali IT 2!) sisu ja rahastuse teemal. 
Sisend on antud tarkvaraarendajate ümberõppe vajadusele ning küberturvalisuse 
kompetentside täiendkoolituse vajadusele seoses Euroopa Taastefondi rahastuse 
kasutamise plaanidega; 

• Aitasime Töötukassal paika saada IKT valdkonna õppekavarühmade jaotust. 

 
Ivo Lasn 
  

Välistööjõud 

 
EESMÄRK: Taotleme välisvärbamise toetuse 
uue ringi käivitamist EAS-i juures 
 
Lisaks tööjõu üldised teemad 

• Toetasime MKM-i poolt välja töötatud välistalentide kaasamise tegevuskava, 
millega soovitakse lihtsustada tehnoloogia ja inseneeria valdkonna spetsialistide 
Eestisse toomise tingimusi;  

• Esitasime koostöös Tööandjate Keskliiduga ettepanekud valveaja regulatsioonide 
muutmiseks;  

• Saavutasime Sotsiaalministeeriumi (SOM) poolt kaugtööd käsitleva 
seadusemuudatuse algatamise, mis aitab lahendada ettevõtete tõstatatud 
probleeme tööandja ja töötaja vastutuse piiritlemisel. 

Ivo Lasn 
 
 
Tööjõu grupp 
  

 

  



 FOOKUSVALDKOND  
ITL STRATEEGIA 
ÜLDEESMÄRK  2019-2023 

EESMÄRGID 2021-2023 OLULISEMAD SAAVUTUSED KUNI NOVEMBER 2021 
VEDAJA; 
PANUS-
TAJAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUTIKAS 
MAJANDUS 

 
 
 
 
Nutikad tooted ja 
teenused 
Kõik majandusharud 
loovad koos teadus-
arenduse ja  
IKT-ga nutikaid tooteid ja 
teenuseid 

Digitaalne innovatsioon ja TA  
EESMÄRK 1: Toetame IKT teadusuuringute ja 
innovatsiooni rahalise toetuse suurendamist ja 
tõhustamist, eriti teadusuuringute ja 
innovatsiooni raamprogrammi Horizon Europe  
kaudu   

EESMÄRK 2: Soodustame teaduse, IKT-sektori ja 
erinevate tööstusharude vahelist jätkusuutlikku 
koosloomet   

EESMÄRK 3: Toetame seadusandlikes ja 
regulatiivsetes küsimustes seotud osapooli, mis 
mõjutavad digitaaltehnoloogiate innovatsiooni 
ning teadus- ja arendustegevust 

• Teadusasutuste ja IKT ettevõtete koostöö 
teadustulemuste paremaks kasutamiseks on 
muutunud olulisel määral süsteemsemaks; 

• ITL-i abiga on vähemalt 6 ettevõtet saanud 
võimaluse osaleda Horizon Europe’i 
projektitaotlustes; 

• ITL on kaasatud kahte Horizon Europe’i 
projektitaotlusesse, ühes nendest juhtpartnerina. 

 

 
 
 
 
 
 
Seth 
Lackman 

 

 

 

Majanduse 
digitaliseerimine 
Eesti erasektor 
digitaliseerib ja 
automatiseerib järsult 

 

Tööstusharude digipööre  
 

EESMÄRK 1: Toetame poliitikate kujundamist 
eesmärgiga suurendada uute tehnoloogiate 
vastu usaldust, nende kasutuselevõttu ja 
rahastamist  

EESMÄRK 2: Toetame sektorite-ülest koostööd 
ning Eesti tööstusharude digikompetentside 
tõusu ja digitehnoloogiate rakendamist  

• Oleme kaasas taasterahastu toetusmeetmete 
välja töötamisel – 64 MEUR tööstuse 
digitaliseerimisele ja turismisektori 
äriinnovatsioonile; 

• Läbi viidud tööstuse digitaliseerimise sündmused 
sihtgrupile. 

 
 
Juhan-Madis 
Pukk 
 
Anna-Greta 
Tsahkna 
 

Transpordi digitaliseerimine  
 

EESMÄRK 1: ITS Estonia võrgustik on 
jätkusuutlik ja liikmete arvult suurem  

EESMÄRK 2: Eestis on soodne keskkond 
innovaatiliste liikuvusteenuste (sh MaaS, 

• ITL võitis Tallinna Ettevõtlusauhinna parima 
koostööprojekti kategoorias ITS Estonia 
võrgustiku eest; 

• ITS Estonia võrgustik on kasvanud 40 liikmeni; 

• Suurenes Eesti ITS lahenduste nähtavus 
rahvusvahelistes võrgustikes (sh  Austrias, UK-s, 
Lätis, Saksamaal ning mujal) läbi edukate 
ühisturundus- ja eksporditegevuste. 

• Ühisarendusprojekti tulemusena on valminud 
isejuhtiva nõudepõhise transpordisüsteemi 

 
 
 
 
 
 
 
Jaanus Truu 



nõudepõhine transport jne) rakendamiseks  

EESMÄRK 3: Eestis on soodne keskkond targa 
transpordi infrastruktuuri (nt nutikad 
ülekäigurajad, targad rattaparklad, tark teekate 
jms) rakendamiseks  

EESMÄRK 4: Kaubaveo suunas on paika saanud 
selged eesmärgid ning tegevuskava koostöö 
suurendamiseks 

EESMÄRK 5: ITS valdkonna ühine eksport on 
edukalt laienenud Euroopa sihtturgudel ning 
vähemalt ühele turule ka väljapoole Euroopat   

EESMÄRK 6: ITS valdkonna ettevõtted oskavad 
oma lahenduste keskkonnamõju mõõta ning 
lähtuvad roheteemadest ka tootearenduses  

prototüüp ning sellele on tehtud esmane 
piloteerimine Ülemiste Citys; 

• Ühisarendusprojekti käigus on valminud 
logistikaettevõtte protsesside kaardistus ning 
omavahel integreeritud moodulitest koosnev 
logistikaettevõtetele suunatud tarkvara lahendus;  

 

Digipöörde=rohepööre  
EESMÄRK 1: ITL-i liikmed orienteeruvad 
kaalukate organiseerunud 
roheliikumiste tegevustes. Tunneme sealseid 
tegijaid ja nende tegevusplaane.  

EESMÄRK 2: ITL-i liikmed oskavad välja 
arvestada oma tegevuse ökoloogilist jalajälge 

EESMÄRK 3: ITL-i liikmete tooted ja teenused 
panustavad rohepöördesse 

• Kaardistatud ITL-i liikmete huvid rohepöörde 
teemas; 

• Defineeritud ITL-i rohetöögrupi eesmärgid ja 
struktureeritud edasised tegevused;  

• Toimivad aktiivsed konsultatsioonid ja 
infovahetus rohevaldkonnas tegutsevat 
osapooltega.  

 

 
 
 
 
 
Mattias 
Männi 

 
 
 
IKT eksport 
Ekspordikoostöö 
ettevõtete vahel on hea ja 
võimendatud avaliku 
sektori toega 

IKT eksport  
 
EESMÄRK 1: Toetame omalt poolt Team Estonia 
loomist, mis on EAS-i ja Välisministeeriumi 
ekspordiga tegelevate osakondade ühendamine 
ühiste eesmärkide nimel. Rakendame Once-
Only-printsiibi eksportijate sihtturgude ja 
huvivaldkondade info kogumisel ja jagamisel 

• Valitsus on teinud ITL-i sisendist tulenevalt otsuse 
EAS-i ja Välisministeeriumi (VM) ekspordikoostöö 
integreerimiseks; 

• IKT klaster on Dubai EXPO-l Eesti paviljoni ametlik 
partner; 

• Ühisturundustegevusi toetatud 6-s riigis; 

• B2B ekspordisuunal koostööraamistiku välja 
töötamine uutele turgudele sisenemiseks (Ladina-
Ameerika, Kanada);  

 
 
 
Juhan-Madis 
Pukk 
 
Anna-Greta 
Tsahkna 
 



EESMÄRK 2: B2B- ja B2G-alane ekspordikoostöö 
ettevõtete vahel on konstruktiivne 
ning võimendatud klastri, avaliku sektori ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide toega 

• Suurenenud arengukoostöö rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, loodud ühisprojekte ja 
korraldatud sündmusi. 

 
NUTIKAS MAJANDUS - TÖÖPLAANI DETAILNE ÜLEVAADE 

 TEEMA  EESMÄRK TEGEVUSED KUNI NOVEMBER 2021 
VEDAJA; 
PANUSTAJAD 

 

Digitaalne 
innovatsioon ja TA 

 

EESMÄRK 1: Toetame IKT teadusuuringute ja 
innovatsiooni rahalise toetuse suurendamist ja 
tõhustamist, eriti teadusuuringute ja innovatsiooni 
raamprogrammi Horizon Europe kaudu   

EESMÄRK 2: Soodustame teaduse, IKT-sektori ja 
erinevate tööstusharude vahelist jätkusuutlikku 
koosloomet   

EESMÄRK 3: Toetame seadusandlikes ja 

regulatiivsetes küsimustes seotud osapooli, mis 

mõjutavad digitaaltehnoloogiate innovatsiooni 

ning teadus- ja arendustegevust 

• Osalesime HTM-i teaduspoliitika komisjoni töös; 

• Analüüsisime teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse väljatöötamiskavatsust ja 
esitasime arvamuse HTM-ile; 

• Andsime panuse EAS-i poolt välja töötatavale Riikliku intellektuaalomandi protokolli 
loomisele; 

• IKT klaster korraldas liikmetele innovatsioonijuhtimise koolituse;  

• Toimus haridustehnoloogia ühisplatvormi mudeli arutelu Haridus- ja Noorteametiga; 

• Liitusime üleeuroopalise võrgustikuga Digital SME Alliance, mille kaudu on võimalik leida 

koostööpartnereid. Igal ITL-i liikmel on võimalus võrgustiku töös osaleda töögruppide 

kaudu; 

• Toimus kaks innovatsiooniseminari, kus tutvustati võimalikke TA-partnereid Tallinna 

Tehnikaülikoolist, Tallinna Ülikoolist ning Tartu Ülikoolist;  

• ITL-i juhtimisel on käivitatud esimene sektorite ülene TA projekt “IKT lahendused 

põllumajanduses”; 

• ITL oli esindatud mitmel TA-d ja innovatsiooni käsitleval paneeldiskussioonil. 

Seth Lackman 
 
Innovatsiooni 
töörühm 

 

Tööstusharude 
digipööre 

 

EESMÄRK 1: Toetame poliitikate kujundamist 
eesmärgiga suurendada uute tehnoloogiate 
vastu usaldust, nende kasutuselevõttu ja 
rahastamist  

EESMÄRK 2: Toetame sektorite-ülest koostööd 

ning Eesti tööstusharude digikompetentside tõusu 

ja digitehnoloogiate rakendamist  

• Andsime kooskõlastuse tööstuse digitaliseerimise teekaardi muutmisele; 

• Osalesime tööstuse investeeringumeetme ettevalmistavatest aruteludes; 

• Esinesime tööstuse digitaliseerimise inspiratsioonipäeval Pärnus ja olime Industry 4.0 in 
Practice konverentsi kaaskorraldaja; 

• Viisime läbi kokku 9 digiseminari koostöös Tööandjate Keskliiduga, Töötukassaga ja 
Maakondlike Arenduskeskustega; 

• Koostasime MKM-ile koos Trükiliiduga ettepanekud tööstuspoliitika eesmärkide ja 
koostöökogu kohta. 

Juhan-Madis 
Pukk 
 
IKT klaster 
Tööstuse 
alamklaster 



Transpordi 
digitaliseerimine 

 

EESMÄRK 1: ITS Estonia võrgustik on jätkusuutlik ja 
liikmete arvult suurem  

EESMÄRK 2: Eestis on soodne keskkond 
innovaatiliste liikuvusteenuste (sh MaaS, 
nõudepõhine transport jne) rakendamiseks  

EESMÄRK 3: Eestis on soodne keskkond targa 
transpordi infrastruktuuri (nt nutikad 
ülekäigurajad, targad rattaparklad, tark teekate 
jms) rakendamiseks  

EESMÄRK 4: Kaubaveo suunas on paika saanud 
selged eesmärgid ning tegevuskava koostöö 
suurendamiseks 

EESMÄRK 5: ITS valdkonna ühine eksport on 
edukalt laienenud Euroopa sihtturgudel ning 
vähemalt ühele turule ka väljapoole Euroopat   

EESMÄRK 6: ITS valdkonna ettevõtted oskavad 
oma lahenduste keskkonnamõju mõõta ning 
lähtuvad roheteemadest ka tootearenduses  

• Osalesime ITS Maailmakongressil Hamburgis, olles väljas Põhjamaadega ühisel stendil. 

Ühtlasi korraldasime koostööseminari sealse tehisintellekti võrgustikuga ARIC;    

• Korraldasime ärivisiidi Lätti kohtumaks sealse ITS-kogukonnaga;  

• Osalesime ITS valdkonna äridelegatsiooniga riigivisiidil Austriasse;    

• Viisime  läbi virtuaalse kolmepoolse Eesti-UK-Soome ärifoorumi „Smart Mobility and 

Logistics“;     

• Viisime läbi koostööseminarid Rail Baltica innovatsiooninõuniku ja Transpordiameti 

juhtkonnaga;    

• Võtsime vastu Rumeenia parlamendi delegatsiooni;    

• Koostasime seisukoha liikluseeskirja masinloetavaks viimise osas;    

• Viisime läbi kokku 8 temaatilist töögruppi, et luua Eestis ITS arenguks soodsamat 

keskkonda ning käivitada uusi ühisalgatusi/pilootprojekte;     

• Viisime läbi 2 ühisarendusprojekti intelligentse transpordi teemas. 

Jaanus Truu  
 
ITS Estonia 
võrgustik 

Digipööre= 
roheteema 

EESMÄRK 1: ITL-i liikmed orienteeruvad kaalukate 

organiseerunud roheliikumiste tegevustes. 

Tunneme sealseid tegijaid ja nende tegevusplaane.  

EESMÄRK 2: ITL-i liikmed oskavad välja arvestada 

oma tegevuse ökoloogilist jalajälge 

EESMÄRK 3: ITL-i liikmete tooted ja teenused 
panustavad rohepöördesse 

• Toimus hommikuseminar, kus anti ülevaade EL-i poliitikast ja eesmärkidest ja toodi 
praktilisi näiteid rohepöördest ettevõtetes. Toimus üleskutse töögrupi moodustamiseks; 

• ITL-i liikmete seas viidi läbi uuring “Keskkonnajuhtimise teadvustamine ja rakendamine 
IKT ettevõtetes” (sept 2021); 

• Moodustati rohepöörde töögrupp, kus hetkel esindajad 18-st ettevõttest. Uued liitujad 
oodatud. 

Mattias 
Männi 
 
Rohetöörühm 



 

Ekspordi koostöö 

 

EESMÄRK 1: Toetame omalt poolt Team Estonia 

loomist, mis on EAS-i ja Välisministeeriumi 

ekspordiga tegelevate osakondade ühendamine 

ühiste eesmärkide nimel. Rakendame Once-Only-

printsiibi eksportijate sihtturgude ja 

huvivaldkondade info kogumisel ja jagamisel 

EESMÄRK 2: B2B- ja B2G-alane ekspordikoostöö 
ettevõtete vahel on konstruktiivne 
ning võimendatud klastri, avaliku sektori ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide toega 

• Viisime läbi klastri ekspordikogemuste vahetamise seminarid; 

• Korraldasime/osalesime järgmistel visiitidel: Etioopia, Vabariigi presidendi visiit 
Keeniasse, minister Suti visiit Dubaisse, klastri visiit AÜE-sse ja Saudi-Araabiasse, 
matchmaking Šveitsi ettevõtetega; visiit Hamburgi; 

• Viisime läbi e-valitsemise teemalise töötoa Palestiinale;  

• Valmistasime ette ja esitasime rahastamiseks D4D Hub koostööprojekti koos VM ja e-Riigi 
Akadeemiaga (eGA), samuti saime uue raamprojekti rahastuse VM-ilt; 

• Meie eksperdid osalevad GovStack projektis; 

• Osaka EXPO 2025 osalemise kohta uurimine ettevõtetelt ja ettepanekud MKM-ile; 

• Oleme väljas Dubai EXPO 2020 Eesti paviljonis ja korraldasime selle raames visiidi ning 
ühissündmuse paviljonis; 

• ITL Sõlmis koostöömemorandumi (MoU) Sharjah kaubanduskojaga ja oleme osa Keenia-
Eesti MoU-st, mille raames valmimas konkreetsem tegevusplaan; 

• Esitasime Team Estonia teemalise seisukoha MKM-ile ja VM-ile, antud teema on alati 
fookuses juhatuse kohtumistel ministritega.  

Juhan-Madis 
Pukk  
 
Anna-Greta 
Tsahkna 
 
IKT klaster 
 
e-riigi 
ekspordi 
alamklaster 
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TOIMIV JA KESTLIK 
LIIT 

 
 
 
 
 
 
 
 
Liit  
Liit on aktiivselt ja 
jätkusuutlikult 
toimiv IKT-sektori 
usaldusväärne 
eestkõneleja  
 
 

 
EESMÄRK 1:Liidu liikmeskond ja mõju 
suureneb, seisame liikmete ühiste ärihuvide 
eest 
 

• Liit on aktiivselt jälginud seadusloomet ning 
analüüsinud selle võimalikke mõjusid ettevõtetele;  

• Oleme liikmeskonnalt kasvanud 7 liikme võrra; 

• Oleme aktiivne kaasarääkija organisatsioonides, mille 
liige oleme; 

• Tihenenud koostöö start-up-kogukonnaga Asutajate 
Seltsi ja Start-up Estonia kaudu. 

 
 
 
Juhan-Madis Pukk 

EESMÄRK 2: Hoida liidu kuvandit ja luua 
positiivne kuvand sidusrühmades läbi 
aktiivse tegevuse ja kommunikatsiooni 
 
 

• Liidul on kommunikatsioonistrateegia, mis sisaldab nii 
teemade proaktiivselt avalikkusele esitamist ning 
probleemteemade kohta reageerimise plaani; 

• ITL-i/IKT klastri tegemisi, seisukohti kajastatud 
meediakanalites 168 korral;  

• Seoses suurenenud koostööle rahvusvaheliste 
organisatsioonidega, on ITL-klaster nähtavamaks 
muutunud ka välismeedias (38 kajastust). 

 
 
 
Juhan-Madis Pukk 
 

EESMÄRK 3:Liidu strateegia on uuendatud • Antud teemaga tegeletakse 2022. Juhan-Madis Pukk 

 

TOIMIV JA KESTLIK LIIT - TÖÖPLAANI DETAILNE ÜLEVAADE 

 TEEMA  EESMÄRK TEGEVUSED KUNI NOVEMBER 2021 VEDAJA 

 

TOIMIV JA KESTLIK LIIT 

 

EESMÄRK 1:Liidu liikmeskond ja mõju 

suureneb, seisame liikmete ühiste ärihuvide 

eest 

 
 

 

• Liikmete arv on perioodil kasvanud 7 võrra, kokku on liidus 112 liiget (30 
assotsieerunut ja 82 täisliiget); 

• Valitud juhatus koostas tööplaani 2021–2023 ja tutvustas seda liikmetele;  

• Moodustati nutika riigi valdkonna eest vastutavate juhatuse liikmete ja 
töögruppide juhtide steering-grupp, et ühtlustada valdkonna fookusi ja 
eesmärke; 

• IKT klastrile viidi läbi uus pronksitaseme sertifitseerimisprotsess ESCA poolt, mis 
on aluseks kulla taotlemisel 2022; 

• Alates september 2021 on liidul uus tegevjuht; 

• Novembris sai liidu liikmete poolt loodud ITS Estonia koostöövõrgustik 5-
aastaseks (tänaseks on võrgustikus 40 liiget); 

• Toetasime liidu eesmärkide saavutamist ja liikmete ühiste ärihuvide teostamist 
läbi 6 rahvusvahelise koostööprojekti; 

• Ühtlustasime Kaubandus-Tööstuskojaga arvamusi erinevate õigusaktide 
eelnõude kohta; 

Kogu juhatus 



• Koostöö Astujate Seltsiga on tihenenud; 

• Osaleme Tööandjate keskliidu erinevates töögruppides, sh innovatsiooni 
käivituskojas, ning ühtlustame positsioone erinevatel teemadel; 

• Loodud hommikuseminaride formaat juhatuse tegevuste tutvustamiseks 
liikmetele. 

 

EESMÄRK 2: Hoida liidu kuvandit ja luua 

positiivne kuvand sidusrühmades läbi 

aktiivse tegevuse ja kommunikatsiooni 

• ITL osaleb Eesti IKT ajaloo koostamise projekti juhtrühmas; 

• ITL-i veebileht uuendatud, liidu väärtuspakkumine uuendamisel; 

• Sotsiaalmeediakanalitest on kasutusel Facebook (ITL, ITS Estonia, StartIT), 

LinkedIn (ITL/ICT Cluster, ITS Estonia), Twitter (Estonian ICT Cluster, ITS Estonia); 

• 25. novembril kuulutab ITL välja iga-aastase Ustus Aguri nimelise stipendiumi 
saaja; 

• Koostöös partnerorganisatsioonidega pressiteateid avaldatud 5 ja ITL-i originaal-

pressiteateid 4 korral; 

• Originaal-artikleid ilmus 5, koostöös partneritega loodi 10 arvamus- ja 

turundusartiklit; 

• ITL-i/IKT klastri tegemisi, seisukohti kajastatud meediakanalites 168 (sellest 

raadiokanalites 8, telekanalites 1) korral;  

• Seoses suurenenud koostööle rahvusvaheliste organisatsioonidega, on ITL-

klaster nähtavamaks muutunud ka välismeedias (38 kajastust). 

Kogu juhatus 

 


