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NUTIKAS MAJANDUS TÖÖPLAANI ÜLDVAADE 

 FOOKUSVALDKOND  
ITL STRATEEGIA TEEMA  
ja ÜLDEESMÄRK  

FOOKUS 2019-2021 OLULISEMAD SAAVUTUSED KUNI NOVEMBER 2019 
VEDAJA; 
PANUSTAJAD 

NUTIKAS MAJANDUS 

 

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

① Tootestamise ja teenustamise  
 R&D hype’i tekitamine  
 koostöös teiste erialaliitudega  
ning ühisosa leidmine Horizon Europe 
2021-2027 toetusmeetme 
maksimaalseks kasutamiseks 

Käivitatud on projekt loomaks ITL ja Tööandjate Keskliidu ja 
teiste erialaliitudega ühine toote- ja teenuse innovatsiooni task-
force 

Seth Lackman 
Ivo Suursoo 

Majanduse digitaliseerimine 
Eesti erasektor digitaliseerib 
ja automatiseerib järsult. 

Taristus ja õigusruum 
võimaldavad andmevahetust 
ja andmemajandust (ITS, e-
arved, jne) 
 

② Tööstuse digitaliseerimise 
hoogustamine ja riiklike toetuste 
jätkamine 

• Tööstuse alamklaster edukalt tegutsemas (täpsem ülevaade 
järgnevas detailses plaanis) 
• Meie poolt käima tõmmatud riiklikud toetused on osutunud 
populaarseteks, fookuses on jätkuvalt riiklike toetusmeetmete 
täiendamine, juurde tekitamine 

Juhan Pukk 
Ivo Suursoo 

③ ITS äris jõuda 5 toote-teenuseni 
ning loodud on eeldused transpordi ja 
logistika digitaliseerimiseks 

ITS alamklaster on aktiivselt tegutsemas (täpsem ülevaade 
järgnevas detailses plaanis) 
ITS Estonia rahvusvaheline tuntus on suurenenud. 

Madis Sassiad 

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

④IKT tootestamise ja 
ekspordihuviliste kommuuni loomine 
ning Once Only printsiibi 
rakendamine eksportijate sihtturgude 
ja huvivaldkondade info kogumisel ja 
jagamisel 

Ekspordi tegevuste vajadused kaardistatud liikmetelt.  
Avaliku sektoriga on suhtlus toimunud ja plaanime järgnevaid 
kohtumisi, et saada “Once only” printsiip ettevõtete ja avaliku 
sektori ekspordialases koostöö osas toimima 

Juhan Pukk 
Madis Sassiad 

 

  



NUTIKAS MAJANDUS TÖÖPLAANI DETAILNE ÜLEVAADE 

 TEEMA  EESMÄRK TEGEVUSED KUNI NOVEMBER 2019 VEDAJA; PANUSTAJAD 

Tootestamise ja 
teenustamise  
 R&D hype’i 
tekitamine  
 koostöös teiste 
erialaliitudega 

Tööstus- ja transpordisektorid loovad koos teadus-
arenduse ja IKT’ga nutikaid kõrgema lisandväärtusega 
tooteid ja teenuseid  

Toodete arvu, ettevõtete ärimahu ja teadlikkuse tõus 

Horizon Europe 2012-2027 võimaluste paremaks ära 
kasutamiseks käivitada ühisprojektid, et suurendada Eesti 
ettevõtete edukust Horizon raames 

- Idee esmased mõtted ITL juhatuses – august 2019 
- Tervik kontsepti loomine – okt 2019 
- Idee tutvustatud Tööandjates 29.10.2019 
- Töösuuna kinnitamine ITL juhatuses 6.11.2019 
- Tehtud ettepanekud MKM-ile EL uue rahastusperioodi Horizon  

Europe oluliste valdkondade ja teemade kohta – okt 2019 
- Tööandjate Keskliidu Volikogu otsus ühistööks 20.11.2019 
 

Seth Lackman 
Ivo Suursoo 
 

 Tööstuse 
digitaliseerimine 

Aastaks 2021 on vähemalt 100 Eesti tööstusettevõtet 
saanud kasu tööstuse digimeetmetest  

Riik on investeerinud vähemalt 3 miljonit vajaduste 
kaardistusse ja 50 miljonit lahenduste loomiseks  

Tööstuse alamklastri tegevused: 
- Toimunud 2 koostööseminari lennundusklastriga ühisprojektide 

algatamiseks; 
- Koostööteemad digitaalehituse klastriga kaardistatud. 
Riiklike toetuste lobby ja muud teadlikkuse tegevused: 
- ITL eestvedamisel välja töötatud tööstuse digitech meede käivitati 

mai 2019 ja osutus nii populaarseks, et vahendid (3,3 milj.) 
ammendusid oktoober 2019; 

- ITL avaldanud 2 artiklit tööstuse digitaliseerimise teemadel, 
fookuses on uute tööstuse toetusmeetmete  lobby; 

- Avaldatud 6 tööstuse digitaliseerimise edulugu TööstusEST 
ajakirjas; 

- Digi Kickstart programmi Eestisse toomine ja piloteerimine koos 
EAS’iga (Rootsi algatus) 

Juhan-Madis Pukk 
Ivo Suursoo 
tööstuse alamklaster 

 Transpordi 
digitaliseerimine (ITS)  

Loodud on vähemalt 5 transpordi ja logistika 
digitaliseerimise valdkonna uut toodet või teenust. 

Olemas on eeldused transpordi ja logistika 
digitaliseerimiseks 

- Liikuvuse ja Taristu  Arengukavale 2021+ on kogutud ning esitatud 
ettepanekud transpordi digitaliseerimise valdkonna võimalike 
meetmete osas; 

- Regulaarselt koos käimas töögrupid järgmistes teemades: 
o Kaubavedude digitaliseerimine; 
o Liikuvusteenused (reisijavedu); 
o Intelligentse transpordi taristu; 

- Läbi viidud 3 seminari ITS valdkonnas; 
- Käivitatud nn „Testbed Estonia“ kontseptsiooni loomine, et 

meelitada Saksamaa autotööstuste esindajaid Eesti ettevõtetega 
koostööd tegema; 

- ITS Estonia esindaja Eestit esindamas Digital Transport Days MaaS 
Summiti ümarlauas.  

Madis Sassiad  
ITS alamklaster 



- Läbiviidud ajurünnak Ülemiste City ja Europarkiga innovaatilise 
liikuvusteemalise toote loomiseks. 

 Tehisintellekti 
rakendamine 
eraettevõtetes 

Tehisintellekti lahenduste ja teenuste kiire väljatöötamine 
ning kasutuselevõtt erasektoris 

ITL valib 3-5 olulisemat teemat tehisintellekti valdkonnas 

- Erasektori meetmete rahastus vajab lisatööd, kuna algsed 
rahastusallikad on muutunud 

 

Mart Mäe,  
Andres Aavik  
Madis Sassiad 

IKT tootestamise ja 
ekspordihuviliste 
kommuuni loomine 
ning Once Only 
printsiibi 
rakendamine 
eksportijate 
sihtturgude ja 
huvivaldkondade info 
kogumisel ja 
jagamisel 

1. IKT tootestamise kompetentsi levik 
2. Ekspordikoostöö ettevõtete vahel on hea ja 

võimendatud avaliku sektori toega 
3. Once Only printsiibi rakendamine eksportijate 

sihtturgude ja huvivaldkondade info kogumisel ja 
jagamisel 

IKT toodete tootestamine 
- Planeeritud rahvusvahelise koolitajaga  tootestamise juhtimise 

koolitus liikmetele;  
Ekspordi koostöö 
- Ekspordist huvitatud osapoolte seminar on tehtud ja sealt tulnud 

sisendist lähtuvalt pannakse kokku järgnevat tegevuskava, kuidas 
parandada era- ja avalikusektori koostööd eksporditeemades. 

Once Only rakendamine era- ja avalikusektori ekspordi koostöös 
- Planeerimises 

Juhan-Madis Pukk 
Madis Sassiad  

Rakendusuuringud ja 
tootearendus 

Rakendusuuringute ja tootearenduse meetmete kasutus 
on kasvanud kolm korda   

- HITSA-le  antud hinnang ülikoolide poolt IKT teadusmeetme raames 
tehtule perioodil oktoober 2018 – september 2019. 

- HTM-ile esitatud seisukoht järgmise perioodi teadusrahastuse 
jaotuse valdkondliku proportsiooni kohta. Hetkel info ja side 
valdkonna ETAG uurimistoetuste osakaal 8% kogusummast ja 
töötleval tööstusel veel väiksem -  osakaalu on vaja suurendada.  

Seth Lackman 

Infrastruktuur ja 
õigusruum  

Õigusruum reaalajamajanduse lahenduste kasutamiseks ei 
sea piiranguid ja on soosiv 

- MKM’is alustab novembrist tööd reaalajamajanduse projektijuht, 
kes on ühtlasi ITL RTE projekti juht. • Tegevmeeskond 

Reaalaja majandus 
(Real Time Economy - 
RTE) ja 
andmemajandus 

Andmemajanduse kui majandusharu mahud on 
suurenenud ja käivitunud on andmete vahetamise 
platvormid 

- ITL hakkas e-arve Eesti standardi hoidjaks (ületoomine 
Pangaliidust); 

- Liidul on e-arve kohustuse nõustajate tiim earvekasutus@itl.ee ja 
vastav nõustamise ning KKK alamleht. 

- Eesti Panga maksekeskkonna foorum juunis (osales Andres Lilleste) 
- Kaubandus-Tööstuskoja ettevõtetele suunatud e-arve seminar: 

ettekande tegi Andres Lilleste 
- E-arvete töörühm kohtus 19.11.  
- RTE projekt “Internet of Business - standardising financial 

transactional data”,  sai rahastuse summas  1 038 134 eur 

Seth Lackman  
e-arve toimkond 
(Andres Lilleste) 

mailto:earvekasutus@itl.ee


(75%/25%) EU CEF programmist, peamine eesmärk on võtta 
kasutusele XBRL GL ja ühildada see e-arve standardiga 

E-riigi eksport 

E-riigi lahenduste ekspordi kasv jätkub umbes 20% aastas 
 

Ettevõtete tulemuste võimendamine läbi koostöö 

- IKT klaster osaleb Dubai EXPO 2020 ametliku partnerina; 
- Läbi viidud e-valitsemise koolitusprojekt koostöös Aafrika Liiduga; 
- Toimunud 6 visiiti sihtturgudele; 
- Vastu võetud delegatsioonid: Vietnam, eSwatini, Rwanda, Keenia, 

Namiibia 
- Klastri eestvedamisel sõlmitud riiklikud MoU’d: Rwanda, Liibabon, 

Kuweit; töös/ettevalmistamisel: Ghana, Etioopia, Keenia, 
Tansaania, Namiibia; 

- Ekspordikogemuste jagamise kohtumine Rootsi ja Läti 
ettevõtetega; 

- Ühisstendiga väljas oldud 4 rahvusvahelisel konverentsil/messil; 
- Suhtlus rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöö teemadel: 

Maailmapank, ÜRO organisatsioonid, EL arenguabi agentuurid; 

• Andre Krull 

Erasektori eksport 

Toodete eksport on aastas vähemalt 15 miljonit eurot 
 

IKT klastri kaudu on ettevõtteid saanud ekspordi 
toetamiseks lisavahendeid 200 000 Eurot aastas 

- Osaletud ITS Euroopa ja ITS Maailmakongressil (sh kaasas 
transpordiminister kõrgetasemelise delegatsiooniga) ühisstendiga; 

- Leedu visiit, et tutvuda sealse IKT sektoriga ning avalikusektori 
toetusmeetmetega tööstusele; 

- Meie lobby töö tulemusena osaleb Eesti stendiga ja ametliku VIP 
delegatsiooniga Euroopa suurimal tööstusmessil Hannoveri 2020; 

- Vastu võetud erinevaid ITS valdkonna delegatsioone (sh Jaapanist, 
Saksamaalt Daimlerist jne).  

• Juhan-Madis Pukk  
Urmas Kõlli 

 

  



NUTIKAS RAHVAS TÖÖPLAANI ÜLDVAADE 

FOOKUSVALDKOND 
ITL STRATEEGIA TEEMA  
ja ÜLDEESMÄRK  

FOOKUS 2019-2021 OLULISEMAD SAAVUTUSED KUNI NOVEMBER 2019 
VEDAJA; 
PANUSTAJAD 

NUTIKAS RAHVAS 

Tehnoloogia haridus 
• Tehnoloogia oskuste 
saamine iga haridus-taseme 
orgaaniliseks osaks 
• IKT hariduse kvaliteet kõrge 
• Ülikoolide baas-
finantseerimise jaotuses on 
IKT-le määratud osa 
suurenenud kaks korda 
• Koostöö haridusasutustega 
tootearendusel ja teaduse 
rakendamisel on olulisel 
määral kasvanud 

① Haridusvaldkonna TOP 3 
probleemi kaardistatud 

 

Jätkuvad arutelud Hariduse töögrupis haridusvaldkonna 
probleemide täpsustamiseks ning nendele lahenduste 
leidmiseks: mida on meil võimalik mõjutada IT Akadeemia 
vahenditega ja millele me peame juhtima tähelepanu, et leida 
toetust ministeeriumitest. 

Ivo Lasn 
Katre Liiberg 

Tööjõud 
• IKT valdkonna 
tööjõuvajaduse tellimus 
(kompetentside  kaupa) on 
koostatud 
• Nutikate valdkondade 
tööjõuvajadus on kaetud  
• Välisspetsialistide kaasamise 
efektiivsus ja sellest saadav 
lisandväärtus on kõrgem 

② Tööjõu vajaduse tellimus  
3-5-10 a jooksul IKT sektoris 

Hetkel kaardistame erinvaid tööjõuvajaduse mõõtmise 
meetoodikaid ja praktikaid, et töötada välja selle baasil kõige 
usaldusväärsem meetod 

Ivo Lasn 
Katre Liiberg 

③ Vali IT 2 programmile jätk välja 
töötatud 

Ootame ValiIT! programmi analüüsi tulemusi 25. nov. 
Ivo Lasn 
Ants Sild 

 
  



NUTIKAS RAHVAS TÖÖPLAANI DETAILNE ÜLEVAADE 

 TEEMA  EESMÄRK TEGEVUSED KUNI NOVEMBER 2019 VEDAJA; PANUSTAJAD 

Tehnoloogiaharidus 
Tehnoloogia oskuste saamine iga haridustaseme orgaaniliseks 
osaks 

- IT Akadeemia programmi raames ettepanek jätkata nii IT 
õpetajate õppe ja ka IT teistes valdkondades õppe toetamist. Ivo Lasn 

Teadus 
Rahastuse kasv, et tagada teadlaste ja õppejõudude järelkasv. 
Aastal 2021 riigi panus 0,8% SKT-st 

- Peaministriga kohtumisel selgitatud teadusrahastuse mõju 
teadlaste ja õppejõudude järelkasvu tekitamisele. Ivo Lasn 

IKT erialane haridus 
Haridussüsteem annab piisaval hulgal ja vajalike oskustega IKT 
spetsialiste 

- Kutsekoja poolt kutsestandardite uuendamise suunamine 
(standardid IKT vanemspetsialist 6, IKT insener 7, 
tarkvaraarendaja 6, elektroonika ja süsteemiinsener 7, IT 
süsteemide nooremspetsialist 4) 

Tegevmeeskond 

 
Kõrgharidus: Lõpetajate oskuste kvaliteet on tõusnud ja 
kvantiteet piisav 

- IT Akadeemia uue strateegia koostamises osalemine, 1 
arendusseminar ITL-i ettevõtete liikmete ettepaneku 
koostamiseks; 

-  ITL-i esindatus kõrgkoolide teaduskondade nõukogudes ja 
programminõukodades. 

- Plaanis kutsuda kokku kõik ITL-i ettevõtete poolsed esindajad 
nõukogudes/nõukodades saamaks praktilist tagasisidet 
reaalsest tööst Ülikoolide juures ning kooskõlastada nendega 
ITL-i eesmärke 

Katre Liiberg  
Ivo Lasn  

 Kutseharidus: Lõpetajate kvaliteet on tõusnud 

- Arvamus uue kutsehariduse koolituskohtade tellimuse kohta 
HTM-ile. HTM-il plaanis muuta kutsehariduse koolituskohtade 
kavandamist kaasates rohkem erialaliite. Uus süsteem hakkaks 
toimima alates 2021 vastuvõtust. 

- ITL-i esindatus kutsekoolide nõunike kogudes. 

Katre Liiberg 

 
Täiendõpe: Tööandjatele vajalike kompetentsidega spetsialistide 
olemasolu 

- Täiendõpe/ümberõpe on hetkel riiklikul tasandil suunatud 
ainult noortele või töötutele, olemasolevas haridussüsteemis 
käsitlemata.  

- Eesti 2035 strateegiate kui ka IT Akadeemia aruteludes on 
meie poolt teema tõstatatud aga käega katsutavaid tulemusi 
selles osas näidata ei ole. 

Katre Liiberg  
Mart Mäe 



Üldharidus ja IKT 
populariseerimine 

Üldharidus ja IKT populariseerimine: Tehnoloogia oskused on 
iga haridustaseme orgaaniliseks osaks (põhi-, kesk-, kutse-, 
kõrgharidus) 

IKT valdkonda õppima tulijate arv ei ole langenud 

Kõrge teadlikkus IKT valdkonnast ja ametitest 

-  ITL on partner MKM-i IKT populariseerimise projektis „Kõik on 
IT“, täpsem info www.startit.ee ;  

- Start IT veebilehe pidev ajakohane hoidmine. Katre Liiberg 
Ants Sild 
Ivo Lasn 
Tegevmeeskond 

Tööjõud 

Koostatud on selge tellimus, milliseid IKT-spetsialiste vajavad 
ettevõtted (sektor ja muud valdkonnad) ning millises vaates 
(kohe ning 3-5-10- aasta perspektiivis). Samuti, milliseid digi/IKT-
kompetentse vajavad kõik muud valdkonnad 

- Koostöös Start-up Estoniaga oleme kaardistamas mõõdikuid, 
mis võimaldaksid prognoosida tööjõuvajadusi lühikeses 
perspektiivis.  

- Pikas 10-aasta perspektiivis teeme koostööd OSKA raportite 
koostamisel.  

Ivo Lasn 
Katre Liiberg 

IT ümberõpe 
IKT ümberõpe on pidev, mitte projektipõhine. Seatud kindel 
eesmärk aastaseks ümberõppe mahuks. 

- 25.nov ValiIT! programmi tulemuste analüüsi 

tutvustamine programmi läbiviijate poolt. Osalejad SOM, 

HTM, MKM, ITL, Töötukassa. Sellest tulenevalt hakkame 

koostama uut ümberõppe programmi ettepanekut.  
 

Ivo Lasn  
Ants Sild 

Regulatsioonid ja 
õigusruum 

Regulatsioonid toetavad nutika tööjõu kasutamist ja välistööjõu 
Eestisse toomist 

- Esitasime liikmete seisukoha välismaalaste seaduse (VMS) 
muutmise seaduse eelnõule (Eestis töötamise reeglite 
väärkasutamise vähendamine); 

- Esitasime liikmete seisukoha määruse „Välismaalase 
lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord“ muutmise 
eelnõule; 

- Avaldasime arvamust välistööjõu kvootide määruse kohta ja 
selgitasime teemat Siseministeeriumiga kohtumisel. Tegime 
ettepaneku lisada kvoodi alt vabastatud IKT töötajate hulka ka 
elektroonikainsenerid ja telekommunikatsioonitehnikud; 

- Hetkel koondamisel sisend välismaalaste seaduse muutmise 
väljatöötamise kavatsusele. 

Ivo Lasn  
Ivo Suursoo 

 
  

http://www.startit.ee/


NUTIKAS RIIK TÖÖPLAANI ÜLDVAADE 

FOOKUSVALDKOND 
ITL STRATEEGIA TEEMA  
ja ÜLDEESMÄRK  

FOOKUS 2019-2021 OLULISEMAD SAAVUTUSED KUNI NOVEMBER 2019 
VEDAJA; 
PANUSTAJAD 

NUTIKAS RIIK 

e-Riik 

Kõrge avaliku sektori teenuste 
rahulolu ning ametnike arvu 
järjepidev vähenemine läbi 
automatiseerimise ja 
tehisintellekti 

Eestis on efektiivseim avalik 
sektor 

① Infoühiskonna juhtimise mudeli 
parendamine: ITL on aktiivne osaleja 
juhtimissüsteemi muutmises  ja 
infoühiskonna strateegilises ning 
operatiivses planeerimises 

Konsultatsioonid ja ettepaneku koostamine e-Eesti 
nõukogule/MKM-ile IÜA2027 skoobi kohta (Kas ainult IKT 
kitsalt või kaasates ka teisi valdkondi)  

Aktiivne osaleja diskussioonis taristu ja investeeringute 
rahastuse puudlikkuse osas ning prioriteetide sõnastamises 

Andre Krull 

② Liit on era- ja avaliku sektori 
koostöö parendaja 

Koostöö Korraldava kogu raames 

Koostöö Startup Leaders Club’iga ja Start-up Estoniaga 

Urmas Kõlli 
Andre Krull 

③ Liit on eestkõneleja e-riigi 
moderniseerimises ja innovatsioonis: 
eestkõneleja roll uute teemade lauale 
toomises.   
E-riigi/infoühiskonna baromeetri 
väljatöötamine. 

ITL-i survel ja kaasabil 1. juulist avalikus sektoris täielik 
üleminek e-arvetele. 
 
Baromeetri välja töötamise tegevused planeeritud 2020. 
aastasse 

Andre Krull 
Urmas Kõlli 
Ivo Suursoo 

Ärikeskkond 
• Eestis on maailma mugavaim 
äri- ja elukeskkond  
 

Seadusandluse valvekoer 

Liit on saavutanud edu mitmete regulatsioonide muutmisel 
ettevõtete halduskoormuse vähendamise või otsese rahalise 
kokkuhoiu suunas. 

Täpne ülevaade järgnevas detailses plaanis regulatsioonide ja 
taristu elemendid osas. 

Tegevmeeskond 

 

  



NUTIKAS RIIK TÖÖPLAANI DETAILNE ÜLEVAADE 

 TEEMA  EESMÄRK TEGEVUSED KUNI NOVEMBER 2019 VEDAJA; PANUSTAJAD 

E-riik: 
efektiivne riik 

Eestis on maailma efektiivseimad e-teenused ning parima 
ärikeskkonnaga infoühiskond 

- Riigi IT arhitektuurinõukogu uuendamine. ITL liikmesfirmade 
esindajad riigi arhitektuurinõukogus; 

- Kohtumine KOV teenuste teemal omavalitsuste liidu esindajatega ja 
tulemas kohtumine ühiselt riigihalduse ministriga; 

Andre Krull 
Juhan-Madis Pukk 
Mart Mäe 

Teenused 

Valdkondlike sündmusteenuste lai kasutuselevõtt äri- ja 
elukeskkonna parandamiseks  
Once-only-printsiibi rakendamine äriettevõtete suhtluses 
riigiga 

- Oleme andnud MKM-ile sisendi seoses kõrgväärtusega andmetega 
kasutamisega  (PSI direktiiv); Andre Krull 

Juhan-Madis Pukk 

Tehisintellekt 
Tehisintellekti lahenduste/teenuste kiire väljatöötamine ja 
kasutuselevõtt erasektoris 

- Käivitatud Krati kampaania st Krattide projektid, mille käigus 
arendatakse välja projekte 

- Aitasime ümber kujundada fookust pilootprojektile vs projekt peab 
lahendama koheselt probleemi. 

- Andsime tagasiside Krattide lahenduste hankimise 
juhendmaterjalile. 

 

Mart Mäe 

E-riik: 
avaliku ja erasektori 
koostöö 

Saavutatud on efektiivne koostöö riigiasutuste, riigi IT-
asutuste ning tarnijate vahel ja erasektor on koostanud 
“targa tellimise” põhimõtted 

- Koostöö riigiasutustega nn. korraldava kogu raames selleks, et 
lahenduste (infosüsteemide) asemel tellitaks teenuseid; 

- Riigikontrolli riigi IT hangete auditi analüüs ja seisukohad Riigikogu 
komisjonis (jätkub). 

- RIK-i infopäeval osalemine seoses vanglate e-poe soetamise 
analüüsiga 

Urmas Kõlli 
Andre Krull 
Seth Lackman 
Agu Leinfeld 

Riigi IT strateegiline 
juhtimine 
(arengukavad, 
tegelik 
juhtimismudel, 
rahastusmeetmed 
riigi teenuste jaoks) 

e-Eesti nõukogus on kokku lepitud strateegilise juhtimise 
põhimõtted   
 

Eesti 2035 sisaldab ITL-i visiooni ja strateegiat  

Infoühiskonna arengukava (IÜA) 2027 sisaldab ITL-i 
ettepanekuid 

- E-Eesti nõukogu koosolekutel osalemine 
- Eesti 2035 strateegia arenduskoosolekutel osalemine (arutelud: 

üldine strateegia, majandus, tööjõud); 
 

Andre Krull 
Ivo Suursoo 
Urmas Kõlli 

Ärikeskkond ja 
taristu 

Eestis on EL-i parim innovatsiooni ja ettevõtlust soodustav 
seadusandlus ja taristu.  

Toimunud on konsultatiivkohtumised: 
- Peaministriga 
- IT- ja väliskaubanduse ministriga 
- Tehnilise järelevalve ja tarbijakaitse ameti juhtkonnaga 
- MKM riigi IT ja side asekantsleriga 
- Riigi Infosüsteemi Ameti juhtkonnaga (üldteemad ja 

info/küberturvalisus) 

Andre Krull 
Tegevmeeskond 



Regulatsioonid 
Oleme suutnud vähendada IKT ja kogu ettevõtluse 
konkurentsivõime tagamiseks EL-i ja Eesti regulatsioonide 
mõju  

- EL-i uue elektroonilise side koodeksi Eesti õigusesse ülevõtmine 
(ITL-i töögrupp, osalemine MKM töögrupis); 

- 5G küberturvalisuse nõuete väljatöötamisel ettevõtete huvide 
kaitse (et ei tekiks tarnijate piiranguid või nõuded oleksid 
minimaalsed); 

- Vastu seismine biolisandiga kütuste kasutamisele ettevõtete 
reservelektrivarustuse generaatorites; 

- Jälitustegevuseks vajalike sideandmete kasutuse selgitamine PPA-
ga ja käitumisjuhise küsimine Justiitsministeeriumilt; 

- Tarbijakaitseseaduse muutmine (seoses EL määruse 
rakendamisega). Seisukohad MKM-i ja Justiitsministeeriumile, 
kohtumine eelnõu autoritega; 

- EL e-privaatsuse määruse arengute jälgimine ja mõjutamine (kirjad 
MKM-i); 

- Riigikaitseseaduse eelnõu kohta arvamus esitatud, kohtutud eelnõu 
autoritega; 

- Riigivaraseaduse muutmine selleks, et saaks korduvkasutada juba 
riigi omanduses olevat tarkvara; 

- Riigihangete seaduse muutmise väljatöötamise kavatsusele ITL 
sisend; 

- Kahe autoriõiguse direktiivi (DSM direktiivi ja CabSat2 direktiivi) 
ülevõtmismenetlustes osalemine; 

- Audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi (AVMSD) 
ülevõtmismenetluses osalemine; 

- Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 
muudatuste initsieerimine sideteenuse osutajatest makseteenuse 
pakkujatele soodsamas suunas 

- Nn „tühja kasseti tasude“ arengute mõjutamine ettevõtetele 
soodsamas suunas 

Tegevmeeskond 

Taristu elemendid 
(lairiba, 5G, digi-ID, 
infoturve, …) 

Infoühiskonna taristu on kestlik, turvaline ja adekvaatselt 
rahastatud 

- Maanteeameti järgmise aasta eelarvesse saadud vahendid 
intelligentse transpordi baastaristu analüüsiks; 

- 3.6 GHz sageduskonkursi ettevalmistusse ja vaidlustesse ettevõtete 
sisendi andmine, sh 5G olulisuse, vajalikkuse, mõjude selgitamine 
Konkurentsiametile; 

- 5G kiirguse mõju tervisele – arutelu Riigikogus ja jätkutegevused; 
- ITL esindajate nimetamine riiklikusse küberturbe nõukotta; 
- Elektrilevi lairiba taristu lepingute suunamine sideettevõtjatele 

mõistetavaks ja mõistlikuks (last mile); 
- MKM-le sisendi andmine võrgurajatiste andmevahetuse mooduli 

osas; 

Kalev Pihl   
Madis Sassiad  
Katre Liiberg  
Tiit Tammiste 



- Nn „neutraalse 5G võrgu“ idee (Tele2 algatus) arutamine 
operaatorite nõukojas; 

- Telemarketingi hea tava ülevaatamine operaatorite nõukojas; 
- Võimalused nn õngitsus-SMS’ide vastu võitlemiseks (sideettevõtete 

ja pankade esindajate vaheline kohtumine ITL’is); 
- Numbrilubade riigilõivu alandamise võimalik ettepanek riigile; 

 
 
 
  



TOIMIV JA KESTLIK LIIT TÖÖPLAANI ÜLDVAADE 

FOOKUSVALDKOND 
ITL STRATEEGIA TEEMA  
ja ÜLDEESMÄRK  

FOOKUS 2019-2021 OLULISEMAD SAAVUTUSED KUNI NOVEMBER 2019 
VEDAJA; 
PANUSTAJAD 

TOIMIV JA KESTLIK ITL 
Liit on aktiivselt toimiv 
sektori eestkõneleja 

① IKT sektori põhinäitajad ja liidu 
strateegiasuundades jälgitavad 
indikaatorid on operatiivselt 
kättesaadavad  

- Põhitöö on plaani järgi algamas 2019 lõpus 
- Algatatud koostöö Start-up Estoniaga ühiste sektoriüleste 

mõõdikute koondamiseks 
Ivo Suursoo 
Ivo Lasn 
Andre Krull 

② Liidu kuvandi hoidmine ja positiivse 
kuvandi loomine sidusrühmades läbi 
aktiivse meediakajastuse, koostöö 
teiste liitude, organisatsioonide ja 
riigiga 

- ITL’i/IKT klaster tegemisi, seisukohti kajastatud 

raadiokanalites 9, telekanalites 5, ajalehtedes (paberlehed) 

17, online-meedias 106 korral. 

- Originaal-artikleid on loodud 7. 

- Koostöös partneritega pressiteateid avaldatud 9 ja  originaal-
pressiteateid 4 korral 

Juhatus 
Tegevmeeskond 

③ Uute liikmete profileeritud 
uuendatud väärtuspakkumine, 
liikmelisuse mudeli ülevaatamine 

- Koostatud ülevaade liidu saavutustest koos selge 
väärtuspakkumisega uutele liikmetele; 

- Loodud mentorlusprogramm uutel liitujatele; Juhan-Madis Pukk 

 

 
  



TOIMIV JA KESTLIK LIIT TÖÖPLAANI DETAILNE ÜLEVAADE 

 TEEMA  EESMÄRK TEGEVUSED KUNI NOVEMBER 2019 VEDAJA; PANUSTAJAD 

 IKT sektori 
põhinäitajad ja liidu 
strateegiasuundades 
jälgitavad indikaatorid 
on operatiivselt 
kättesaadavad 

IKT valdkonna olulisemad numbrid on alati ITL-ist 
kättesaadavad 
 

- Põhitöö on plaani järgi alles algamas 2019 lõpus 
- Algatatud koostöö Start-up Estoniaga ühiste sektoriüleste mõõdikute 

koondamiseks; 
- Plaanis kaasata eraldi analüütik mõõdikute süsteemi välja töötamiseks; 

Ivo Suursoo 
Andre Krull 

ITL kogub, jälgib ja avalikustab oma 
strateegiasuundadega seotud oluliste indikaatorite 
arengut 

- Töö on plaani järgi algamas 2020 

 Liidu kuvandi 
hoidmine ja positiivse 
kuvandi loomine 
sidusrühmades läbi 
aktiivse 
meediakajastuse 

Liidu tegevus ja on meedia vahendusel olnud pidevalt 
nähtavad 

- ITL’i/IKT klaster tegemisi, seisukohti kajastatud raadiokanalites 9, 

telekanalites 5, ajalehtedes (paberlehed) 17, online-meedias 106 korral. 

- Originaal-artikleid on loodud 7; 

- Koostöös partneritega pressiteateid avaldatud 9 ja  originaal-pressiteateid 
4 korral. 

Andre Krull 
Tegevmeeskond 

Liidu liikmeskonna ja 
mõju suurendamine 

Liidu liikmeskond on tänasest suurem ning sisaldab 
läbi IKT klastri palju aktiivseid initsiatiivgruppe 

- Koostatud 2 aasta ülevaade liidu suurimatest saavutustest; 
- Uuendatud liiduga liitumise väärtuspakkumine; 
- Loodud uutele liikmete mentorlusprogramm 1 aastaks, et liita neid 

paremini liiduga 
-  Liidu liikmeskond on poole aasta jooksul kasvanud 7 liikme võrra (8 

juurde, 1 ära); 
- ITL’is tegutseb 5 nõukoda (haridus, e-arved, Infoturve, operaator, IT 

poliitika) 
- klastri raames toimivad e-riigi ekspordi, tööstuse digitaliseerimise ja ITS 

valdkonna alamklastrid;  
- Alustatud on läbirääkimisi robootika klastri ühendamiseks ITL-iga. 

Andre Krull  
Juhan-Madis Pukk 

Liikmete ühiste 
ärihuvide eest 
seismine 

Pidev liikmete poolt ühiselt tõstatatud probleemide 
lahendamine 

- Toetasime ITL liikmete liitumist Tech Green Pledge initsiatiiviga. 
- Liidu eesmärkide saavutamist toetavad rahastusprojektid (rahastaja ja 

projekti lühinimi): EAS -  klastriprojekt, INTERREG – Diginno projekt, 
Välisministeerium -  arengukoostöö projekt, ITS  - Hupmobile projekt, 
Central-Baltic – eMESAI ekspordiprojekt, CEF – RTE projekt. 

Kogu juhatus 

 

 

 


