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NUTIKAS MAJANDUS - TÖÖPLAANI ÜLDVAADE 

 FOOKUSVALDKOND  
ITL STRATEEGIA TEEMA  
ja ÜLDEESMÄRK  

FOOKUS 2019-2021 OLULISEMAD SAAVUTUSED KUNI APRILL 2021 
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 

EESMÄRK: ITL liikmete valmisoleku tõstmine 
ning 1-3 konsortsiumi ettevalmistamine 
Horizoni projektides osalemiseks 

EESMÄRK: Koostöös Tööandjate Keskliiduga 
käivitada riigi poolne innovatsiooni toetamine 
(sh Innoagentuur, RUP). 

EESMÄRK: Koostöö tõhustamine ülikoolide ja 
ITL liikmete vahel eesmärgiga suurendada 
teaduse panust majandusse 

 
2020-I 
Moodustatud on ITL-is ja Tööandjate Keskliidus 
innovatsiooni töörühmad, toimunud kaks liidu-sisest ja 
kaks liitude ülest kohtumist. ITL-i innovatsioonitöörühm 
toimib koostöös Elektroonikatööstuse Liiduga. 
ITL-i ja Tööandjate initsiatiivil on oluliselt muutunud TAIE 
arengukava, on arendatud EAS Innovatsiooniagentuuri 
skoopi ja rakendusuuringute programmi (RUP). 

Seth Lackman 
Ivo Suursoo 

2020-II 
• ITL on kaasatud TAIE arengukava rakendamise 
ettevalmistusse tähtajaga 2021 algus. 
• ITL abiga on defineeritud rakendusuuringute programmi 
(RUP) määrus.  
• Koostöös Tööandjate Keskliiduga on valmimas 2021 aasta 
alguseks kõrgetasemeline innovatsiooni populariseerimise 
kampaania. 

2021_I 
- Innovatsioonihaip on käivitatud riigi kõrgeimal 

tasemel (president, peaminister, IT minister, 
MKM, HTM, Ülikoolid) ja meedia; 

- uuendusmahukate ettevõtete 2% klubi algatus on 
Tööandjate Keskliidu poolt käivitatud 

- RUP meede 23 M eurot on käivitunud – esimene 
voor peaaegu lõppenud; 

- ITL-i liikmete hulgas TA kaardistuse uuring 
läbiviidud ja ITL-is eraldi nõunik innovatsiooni 
teemadele 

Majanduse 
digitaliseerimine 
Eesti erasektor 

② Tööstuse digitaliseerimise hoogustamine ja 
riiklike toetuste jätkamine. 

2020-I 
Tööstuse alamklaster edukalt tegutsemas (täpsem 
ülevaade järgnevas detailses ülevaates) 
 

Juhan Pukk 
Ivo Suursoo 



digitaliseerib ja 
automatiseerib järsult. 

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

 

EESMÄRK: EL majanduse taastemehhanismist 
tööstuse digitaliseerimiseks rahastuse saamine 

Meie poolt käima tõmmatud riiklikud toetused on 
osutunud populaarseteks, fookuses on jätkuvalt riiklike 
toetusmeetmete täiendamine, juurde tekitamine 

2020-II 
Digitoetuse meetme pilootprojektiga sarnane 
toetusmeede on ettevalmistamisel meie osalusel. 
 
Esitatud on tööstuse digitaliseerimise meetmete 
ettepanekud EL taastefondi vahenditele, mida toetab ka 
MKM, eelneva toetuseks edukas IT ministri visiit 
Neiserisse. 

2021-I 
- Tööstuse digidiagnostika ja jätkumeedet 

kasutanud ca 130 ettevõtet 
- Tööstuse digitaliseerimise teekaardi toetusmeede 

mahus 1,5 miljonit on käivitumas; 
- RRF rahastuse plaanis ettevõtete digitoetuseks 64 

miljonit 
- Tööstuse digitaliseerimise kiirkursuse videod 

loodud. 

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

EESMÄRK: Liikuvus- ja Taristu Arengukavas 
2035 on transpordi ja logistika digitaliseerimine 
ning automatiseerimine läbiva suure teemana 
sees.  

EESMÄRK: Riiklikes protsessides on sees, et 
enne suurte taristu hangete planeerimist 
kaalutakse väljakutsete lahendamist 
tehnoloogiliste võimaluste abil (ITS) 

 

2020-I 
ITS Estonia võrgustik on aktiivselt tegutsemas (täpsem 
ülevaade järgnevas detailses ülevaates) 
ITS Estonia rahvusvaheline tuntus on suurenenud. 

Madis Sassiad 



EESMÄRK: Loodud on vähemalt 5 uut ITS 
toodet/ühisprojekti, mille tutvustamise kaudu 
tõsta nii Eesti kui rahvusvahelise üldsuse 
teadlikkust ning huvi ITS ettevõtete poolt 
pakutavate lahenduste vastu.  

 

2020-II 
Liikuvus- ja Taristu Arengukavas 2035 on transpordi ja 
logistika digitaliseerimine ning automatiseerimine läbiva 
teemana sees. ITS Estonia aktiivgrupi poolt on tehtud 
arengukavale täiendusettepanekud, mis suures osas ka 
vastu võeti.  
 
 
Antud eesmärgi poole liikumisel on astutud esimene samm 
– ITS Estonia taristu töögrupi tulemusel on Maanteeamet 
tellinud ITS baastaristu tasuvus- ja teostatavusanalüüsi, mis 
valmib novembri jooksul.  
 
Eesmärk on täidetud – loodud on 10 uut ITS 
toodet/ühisprojekti/algatust. 

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

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

EESMÄRK: Once Only printsiibil põhineva 
keskkonna loomine on saanud osaks 
Välisministeeriumi järgmise (2021) aasta 
tööplaanist.  

EESMÄRK: B2B ja 
B2G  ekspordisõnumite/plaanide ülevaatamine, 
tihe koostöö  seotud osapooltega  

2020-I 
Ekspordi ühistegevuste ülevaade detailses ülevaates.  
Loodud töörühm, mida veab EAS Once only-printsiibi välja 
töötamiseks  ettevõtete ja avaliku sektori ekspordialases 
koostöös, esmast lahendust esitletakse lähinädalatel.  

Juhan Pukk 
Madis Sassiad 

2020-II 
Once-Only printsiibil loodav infovahetuse platvorm Eesti 
ekspordi toetamiseks on 2/3 ulatuses plaanis teostada VM-
i uue CRM-i arendamisel ja puudujääva osa on VM valmis 
samuti välja arendama, kui MKM seda aktsepteerib ja ei 
plaani luua muud sarnast süsteemi. 
 
Erinevad ekspordiga tegelevad riiklikud instantsid on 
muutmas oma visuaalset lahendust. Sellega seoses on 
plaan ka sõnumite ülevaatus. 

2021-I 
Koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega on tihenenud 
(ühised digisündmused) ja meie liikmetele on loodud 
võimalus olla kaasas rahvusvahelistes projektides ja 
konsortsiumites.  
 
2020. aastal toimusid virtuaalsed tegevused 30 riigiga.  



 

NUTIKAS MAJANDUS - TÖÖPLAANI DETAILNE ÜLEVAADE 

 TEEMA  EESMÄRK TEGEVUSED KUNI APRILL 2021 
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 

2019 
- Idee esmased mõtted ITL-i juhatuses – august 2019 
- Tervik-kontsepti loomine – okt 2019 
- Idee tutvustatud Tööandjate Keskliidus 29.10.2019 
- Töösuuna kinnitamine ITL-i 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 
 

2020-I 
- Teadus-arendustegevuse, innovatsiooni ja ettevõtluse (TAIE) strateegia 

koostamises osalemine ja nende sisu ning vormi oluline muutmine  
- ITL on mõjutanud EAS Innovatsiooniagentuuri skoopi ja rakendusuuringute 

programmi (RUP) skoopi 
- Teaduspoliitika komisjoni raames sisendi andmine tippteaduse  

rahastuse proportsioonide kohta tehnikateadustele   
- Käivitasime ITL-i innovatsiooni töögrupi, mille eesmärgid on: 

innovatsioonifookusteemade eesmärgistamine, kõrgkoolide ja ettevõtete huvide 
kokku viimine, rahvusvahelistesse innovatsioonivõrgustikesse kaasumine, 
koostööformaatide kokkuleppimine ja TA mõõdikute ülevaatamine. 

- Osalemine Tööandjate Keskliidu juurde loodud innovatsiooni töörühma tegevuses. 

2020-II 
- Oleme partneriks Digitaalse Innovatsioonikeskuse (EDIH) konsortsiumi eeltaotluses; 
- Oleme osalised Tööandjate Innovatsiooni Käivituskojas. 
- MKM/HTM Innovatsiooni ja teaduspoliitika komisjonides TAIE strateegia 

fookusvaldkondade valiku suunamine; 
- Saadud rahastus arendusnõuniku palkamiseks ITL-i; 
- Innovatsiooni töörühma regulaarsed kohtumised toimunud; 

  

2021-I 
- TAIE strateegia koostamise mõjutamine selleks, et see oleks erasektori vajadustele 

vastav, 
- IT Akadeemia teadusmeetme rahastuse saanud uurimisgruppide teadustulemuste 

kommertsialiseerimise mudel loodud; 
- ITL viis oma liikmete seas läbi uuringu kaardistamaks ettevõtete senist TA tegevust, 

tulevikuplaane ning ootusi nii liidule kui ka avalikule sektorile; 
- ITL-is tegutseb eraldi arendusnõunik, toimunud on kohtumised ettevõtete TA 

võimaluste leidmiseks ning teadlikkuse tõstmiseks; 

 



- ITL osaleb Horizon riiklike partnerluste otsustamise aruteludes; 
- Peaministri majanduse käivitamise ekspertkogu kaudu saadud sisse pea kõik IKT 

rahastamise soovid uutesse SF ja Taasterahastu fondidesse; 
- ITL osaleb uue IT ministri „Tulevikurahastu“ väljatöötamises; 
- Oleme aktiivselt kaasas innovatsiooni toetavate initsiatiivide loomisel ja 

sisustamisel, nagu EAS juurde loodav Innovatsiooniagentuur ja EDIH; 

  

 

Tööstuse 
digitaliseerimine 

 

 

 

 

 

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  

 

2019 
- Toimunud 2 koostööseminari lennundusklastriga ühisprojektide algatamiseks; 
- Koostööteemad digitaalehituse klastriga kaardistatud. 
- ITL-i 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 lobitöö; 
- 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 

2020-I 
- Osalesime MKM-i tööstuse finantsinstrumentide planeerimise arutelus 
- Toimus tööstuse alamklastri koostööseminar digiehitusega ja lepiti kokku edasised 

tegevused; 
- Avaldatud 2 tööstuse digitaliseerimise edulugu; 
- Koostöös EAS-iga vaatas tööstuse alamklaster üle tööstuse digitaliseerimise 

toetusmeetmete tulemused, hetkel rahastatud 110 digidiagnostikat ja 24 digitech 
projekti; 

- Antud tagasiside uutele tööstuse digitaliseerimise toetusmeetmele;  
- IKT klaster on Industry 4.0 praktikas veebikonverentsi üks korraldajatest; 

2020-II 
- Virtuaalkonverents Industry 4.0 Praktikas toimus 28.05.; 
- DIGINNO projekti raames valmis ettevõtete digiküpsuse enesehindamise 

töövahend https://www.diginnotool.eu/kodu; 
- Koostöös Tallinna linna digitaliseerimise kiirkursuse videode tegemine (avaldatud 4 

, kokku valmib 8); 
- Korraldatud digitaliseerimise teemaline visiit minister Siemile tööstusettevõttesse; 
- Koostöös teiste erialaliitudega esitatud tööstuse digitaliseerimise 

rahastusmeetmete ettepanekud Tööstuse Ekspertkogule ja 
Rahandusministeeriumi; 

https://www.diginnotool.eu/kodu


2021-I 
- Andsime koostöös liikmetega tagasiside MKM-ile “Digitaliseerimise teekaardi” 

määruse eelnõule; 
- Panustasime EL RRF ettevõtluse digitaliseerimise meetme ettepaneku loomisse 

(saavutus 64 miljonit); 
- Koostöös Tallinna linnaga filmisime kokku 8  tööstuse digitaliseerimise kiirkursuse 

õppevideot, mis on avaldatud ITL-i veebis, “Tark tööstus” Facebookis ja Tallinna 
linna digimeedia kanalites; 

- Andsime kaasallkirja tööstuse liitude pöördumisele Valitsusele, milles esitati 
ettepanekud suurinvesteeringute toetamise põhimõtete kohta.  

- Osalesime Tööstuse Koostöökogu 2030 väljasõidu seminaril ja mõjutasime 
koostöökogu toimimise uuendamist; 

- Korraldasime koostöös MKM-iga DIGINNO projekti lõpukonverentsi; 
- TööstusEst detsembri number töötati välja koostöös ITL-iga 

 

 

 

Transpordi 
digitaliseerimine 
(ITS)  

 

 

 

 

 

 

 

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

Olemas on eeldused transpordi ja logistika 
digitaliseerimiseks 

2019 

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

- Regulaarselt koos käimas töögrupid järgmistel teemadel: 
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.  
- Läbiviidud ajurünnak Ülemiste City ja Europarkiga innovaatilise liikuvusteemalise 

toote loomiseks. 
- Viisime läbi koostööseminari majandus- ja taristuminister Taavi Aasaga (13.12) 

Madis Sassiad  
ITS alamklaster 

2020-I 

- Osaleme ning anname sisendeid Liikuvuse ja Taristu Arengukava 2021+ juhtgrupis; 
- Korraldasime koostööseminari Air Cargo Collaboration koostöövõrgustikuga (14.01) 

ning ITS teemalise seminari Tartu Ülikooli ning Tartu Linnavalitsusega – 13.02; 
- Regulaarselt on koos käimas ITS taristu, liikuvusteenuste ning kaubavedude 

digitaliseerimise töögrupid; 
- Osaleme liikuvusteenuste töögrupi Accelerate Estonia MaaS XT projektis; 



 

Transpordi 
digitaliseerimine 
(ITS)  

 

- Andsime sisendeid Maanteeameti poolt tellitava ITS taristu tasuvus- ning 
teostatavusvanalüüsi ning Tallinna linna liikuvuse teemalise innovatsioonihanke 
lähteseisukohtadele; 

- Alustasime eeltöid logistika digitaliseerimise teemalise ühisprojekti käivitamiseks;  
- Andsime intervjuud Hyunday Motor Group, International Transport Forum ning 

University College London esindajatele;  
- ITS Estonia võrgustiku esindaja osales ITS UK poolt korraldatud rahvusvahelisel 

COVID-19 mõjude arutelu teemalisel veebiseminaril; 
- Võtsime vastu Müncheni Tehnikaülikooli, Toyota South-Africa ja 

Fukuoka linna delegatsioonid; 
- Otsustasime osaleda Põhjamaade poolt initsialiseeritud MaaS platvormide ja teiste 

kohapealsete transpordi operaatorite liideste tehnilise ühtlustamise projektis. 
- Koostasime rahvusvahelisse meediasse eriolukorrale suunatud ITS lahendusi 

tutvustava artikli. 

2020-II 

- Loodud on intelligentse transpordi valdkonna ettevõtete ühine ekspordistrateegia 
koos määratletud sihtturgude ning tegevuskavaga. Käivitatud on regulaarne ITS 
ekspordi töögrupp;  

- ITL sõlmis MOU ning sai võrgustiku partneri staatuse EIT Urban Mobility Euroopa-
üleses partnerluses;  

- Tegime parandusettepanekud Liikuvuse ja Taristu Arengukavale 2035, mis võeti 
suures osas arvesse;   

- Viisime läbi koostöökohtumise teiste Põhjamaade ITS võrgustikega (Soome, 
Norra,Taani, Rootsi) riikideüleste koostöötegevuste edasiseks määratlemiseks;  

- ITS Estonia võrgustiku esindajad andsid intelligentse transpordi valdkonda 
tutvustava loengu TalTechi logistika õppekava magistrantidele; 

- Alustasime koostöös Välisministeeriumiga nutika mobiilsuse ja logistika teemaliste 
virtuaalvisiitide planeerimist erinevatesse sihtriikidesse; 

- Valminud on ITS Estonia uus visuaalne identiteet – vt rohkem: www.its-

estonia.com. 

https://www.eiturbanmobility.eu/
http://www.its-estonia.com/
http://www.its-estonia.com/


2021-I 

- Tegime parandusettepanekud Ühistranspordi seadusele, ITS direktiivile ning 
Liikluseeskirja masinloetavale kujule viimise osas Transpordiametile; 

- Koostöös Välisministeeriumiga oleme läbi viinud või planeerimas erinevaid 
(virtuaal)visiite ITS  teemas – Norra, Rootsi, Eesti-Soome-Suurbritannia, Austria; 

- Läbi on viidud seminar isejuhtivate sõidukite teemas (09.02), ajurünnak Forum 
Viriumiga (13.01) ning arutelu kergliikluse laadimisvõrkude osas (11.03);  

- Regulaarselt on koos käinud nutikate kaubavedude, targa taristu ning reisijate 
liikuvuse töögrupid; 

- Oleme käivitanud kaks ITS valdkonna pilootprojekti: logistikaettevõtte 
automatiseerimise osas ning nõudluspõhise isejuhtiva viimase miili transpordi osas; 

- Andsime sisendeid ITS õppemooduli loomiseks Tallinna Tehnikakõrgkoolile ning ITS 
teemalise loengu TalTechi ja Tehnikakõrgkooli tudengitele; 

- Oleme ette valmistamas ITS Estonia osalemist ITS Maailmakongressile Hamburgis 
Põhjamaadega ühisel stendil. 

Tehisintellekti 
rakendamine 
eraettevõtetes 

Tehisintellekti lahenduste ja teenuste kiire 
väljatöötamine ning kasutuselevõtt 
erasektoris 

ITL valib 3-5 olulisemat teemat tehisintellekti 
valdkonnas 

2019 
- Erasektori meetmete rahastus vajab lisatööd, kuna algsed rahastusallikad on 

muutunud 

Mart Mäe 

 
 

2020-I 
- Krati strateegia on vastu võetud ja sisaldab konkreetseid juhiseid tehisintellekti 

kasutuse hoogustamiseks. 
- MKM-i juhtrühmaga räägitud vajadusest edasi liikuda Krati strateegiast tulenevate 

meetme rakendamisega, kuid eriolukorra tõttu on tegevused peatunud. 
- Ettepanek koondada ITL-i liikmete pakutavate tehisintellekti-põhiste lahenduste 

erileht, mis aitavad kriisiga hakkama saada ning digitransformatsiooni kiirendada. 

2020-II 
- Viisime läbi Avaandmete tegevuskava arutelu riigi andmete juhi Ott Velsbergiga ja 

esitasime selle kohta täiendavad ettepanekud. 

2021-I 
- ITL koos liikmesettevõtete esindajatega oli kaaskorraldaja Balti andmete seminaril 

BALTIC'S OPPORTUNITY TO BECOME DATA ECONOMY LEADERS IN EU;  
- Jälgisime algatuse GAIA-X arenguid ja otsisime võimalikku kasu ettevõtetele; 
- Viisime läbi ITL liikmetele suunatud tehisintellekti teemalise kogemuste vahetuse 

seminari; 



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 

2019 
- Planeeritud rahvusvahelise koolitajaga tootestamise juhtimise koolitus liikmetele;  
- Ekspordist huvitatud osapoolte seminar on tehtud ja sealt tulnud sisendist lähtuvalt 

pannakse kokku järgnevat tegevuskava, kuidas parandada era- ja avaliku sektori 
koostööd eksporditeemades. 

Juhan-Madis Pukk 
Madis Sassiad  

2020-I 
- Loodud EAS poolt juhitav, erinevaid osapooli kaasav töörühm Once Only-printsiibi 

rakendamiseks era- ja avaliku sektori koostöö osas. 
- Läbi viidud hommikuseminar liikmetega „Kuidas rääkida e-Eesti lugu?“ 

2020-II 
- Korraldatud kaks ekspordikogemuste jagamise töötuba; 
- Sõlmitud koostöö memorandum ITL ja Välisministeeriumi vahel, mille üks teema on 

ka Once Only; 
- Toimunud avaliku sektori osapooltega ühised arutelud Once Only teemal; 

2021-I 
- Oleme andnud sisendit  e-Eesti esitluskeskusele digiexpo loomisel, et tagada meie 

liikmesettevõtete huvide parem esindatus;  
- Toimunud Once Only printsiibi rakendamise arutelud MKM, EAS ja VM-iga;  

 

Rakendusuuringud ja 
tootearendus 

 

 

Rakendusuuringute ja tootearenduse 
meetmete kasutus on kasvanud kolm korda   

2019 
- 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 
Ivo Suursoo 

2020-I 
- ITL-i esindajad osalesid ITA teadusmeetme nõuandvate kogude töös 
- Andsime tagasisidet MKM-i uuele rakendusuuringute meetmele, mis peaks 

jõustuma 2020. a. teises pooles.  
- Oleme kaasatud EAS-i Innovatsiooniagentuuri loomisse ja teenuste välja 

arendamisse. 

2020-II 
- ITL-i esindajad osalesid ITA teadusmeetme nõuandvate kogude töös 
- Korraldasime liikmetele „Targa linna tippkeskuse FinEst Twins piloodiprogrammi ja 

ideekonkursi tutvustuse“ 

2021-I 
- Viisime läbi digitaliseerimise kasutegurite seminari turismiettevõtetele 

koostöös EAS-iga 
- ITL-i esindajad osalesid ITA teadusmeetme nõuandvate kogude töös. 



Infrastruktuur ja 
õigusruum  

Õigusruum reaalajamajanduse lahenduste 
kasutamiseks ei sea piiranguid ja on soosiv 

2019 
- MKM-is alustab novembrist tööd reaalajamajanduse projektijuht, kes on ühtlasi ITL 

RTE projekti juht. 

Tegevmeeskond 

2020-I 
- Esitasime MKM-ile arvamuse EL andmestrateegia kavandile, toetades vajadust 

arendada andmemajandust ja piirduda minimaalse regulatsiooniga; 
- Ettepanekud „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse  

„Targa linna tippkeskuse toetusmeetme rakendamine“ elluviimiseks“  
eelnõu kohta  

2020-II 
- ITL on esindatud e-kviitungi EL standardi väljatöötamise töögrupis. 

2021-I 
- Rahandusministeeriumile on esitatud ettepanek kaaluda Eestis ainult EL-i standardi 

formaadile vastavate e-arvete kasutamist; 

Reaalaja majandus 
(Real Time Economy - 
RTE) ja 
andmemajandus 

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

2019 
- 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 eurot (75%/25%) EU CEF programmist 

Seth Lackman  
e-arve toimkond 
(Andres Lilleste) 

2020-I 
- Esitasime arvamuse reaalajamajanduse (RTE) tegevuskava 2020-

2027 tööversiooni kohta  
- ITL on üheks reaalajamajanduse standardi loomise tehnilise komitee asutajaks. 

Komitee hakkab tegelema e-kviitungi Eesti ja EL standardi väljatöötamisega. 

2020-II 
- RTE projekt “Internet of Business - Standardising Financial Transactional Data“ 

raames on loodud XBRL GL standardi kasutusele võtmiseks vajalik 
dokumentatsioon, projekti partnerid on standardi juurutanud ning loonud vastavas 
standardis aruannete esitamise võimekuse riigiasutustele üle MyCompanyData 
teenuse.  

2021-I 
- Reaalajamajanduse teise poolaasta veebiseminaril võeti kokku sel aastal tehtu ja 

tutvustati järgmisi plaane seoses e-arvete, e-kviitungite ja andmepõhise 
aruandlusega; 

mailto:earvekasutus@itl.ee


- Reaalaja majanduse IoB projekt lõppes seminariga: Andmepõhine aruandlus Sinu 
raamatupidamistarkvaras ; 

- Jätkus töö e-kviitungi standardiga; 
- E-arve rakendamise analüüsi tellimise dokumendi arutelu 

Rahandusministeeriumiga; 

E-riigi eksport 

E-riigi lahenduste ekspordi kasv jätkub umbes 
20% aastas 
 

Ettevõtete tulemuste võimendamine läbi 
koostöö 

2019 
- 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, Zimbabwe, 
EASTECO, Etioopia, Filipiinid; 

- 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; 
- Vastu võetud delegatsioonid: Tai, Vietnam, Nigeeria, Keenia, Brasiilia, Namiibia, 

Aserbaidžaan, Ruanda; 
- Osalemine Välisministeeriumi Aasia strateegia arutelul 

Andre Krull 
E-riigi ekspordi 
alamklaster 

2020-I 
- Läbi viidud ÜRO organisatsioonide toimimist ja koostöövõimalusi tutvustav 

kontaktvisiit Genfi; 
- Osalemine Välisministeeriumi Aafrika strateegia arutelul;  
- Vastu võetud delegatsioon Botswanast; 
- Loodud e-riigi lahendusi kriisisituatsioonis tutvustavad materjalid avaliku sektori 

organisatsioonidele, peamine kasutaja Välisministeerium/Eesti välisesindused; 
- Algatatud koostööprojekt VM-iga EU koroonakriisi toodete/lahenduste 

ühisplatvormi loomiseks arenguriikidele; 
- Ettevalmistamisel e-valitsemise veebiseminar arenguriikidele koostöös VM-i ja 

Smart Africa’ga 

2020-II 
- Toimus E-riigi ekspordistrateegia uuendamise töötuba; 
- Toimus ITL juhatuse kohtumine välisminister Urmas Reinsaluga ettevõtete ekspordi 

toetamise teemal;  
- Toimus e-valitsemise teemaline veebiseminar arenguriikidele koostöös VM-i ja 

Smart Africa’ga; 
- Sõlmisime lepingu GIZ’iga koolitusprojektiks, mille raames IKT klaster viib läbi 3 e-

governance koolitust Vahemere riikides; 
- Osalesime erinevate rahvusvaheliste projektide aruteludes: D4D Hub, ITU, GIZ, 

DIAL, WHO jt partneritega; 

https://easteco.org/


- Loodud e-riigi lahenduste koostoimet tutvustavad demovideod e-estoniax lehel; 

2021-I 
- OECD tellimusel viisime läbi Digital skills koolituse Kashastanile;  
- Viisime läbi digitaalse identiteedi teemalised töötoad Rahvusvahelise 

Rändeorganisatsiooniga (IOM) ja EASTECO-ga Ida-Aafrika riikidele; 
- Viisime läbi e-valitsemise teemalise koolituse Alžeeria digitaalse 

transformatsiooniga seotud ametnikele ja organisatsioonidele koostöös 
Vahemereriikide liidu (UfM) ja Saksa arenguabiorganisatsiooniga (GIZ); 

- Osalesime välisministeeriumi Aafrika strateegia koostamise protsessis ja selle 
lansseerimisüritusel; 

- Jätkuvalt osaleme rahvusvahelistes projektides/konsortsiumites D4D Hub, ITU, GIZ, 
DIAL, WHO jt partneritega, sh läbisime D4D Hub konsortsiumis osalemiseks vajaliku 
hindamise. 

  

https://www.iom.int/
https://ufmsecretariat.org/
https://www.giz.de/en/html/index.html


Erasektori eksport 

Toodete eksport on aastas vähemalt 15 
miljonit eurot 
 

IKT klastri kaudu on ettevõtted saanud 
ekspordi toetamiseks lisavahendeid 200 000 
eurot aastas 

2019 
- Osaletud ITS Euroopa ja ITS Maailmakongressil ühisstendiga (sh kaasas 

transpordiminister kõrgetasemelise delegatsiooniga); 
- Leedu visiit, et tutvuda sealse IKT sektoriga ning avaliku sektori toetusmeetmetega 

tööstusele; 
- Meie lobitöö tulemusena osaleb Eesti stendiga ja ametliku VIP delegatsiooniga 

Euroopa suurimal tööstusmessil Hannoveris 2020; 
- Vastu võetud erinevaid ITS valdkonna delegatsioone (sh Jaapanist, Saksamaalt 

Daimlerist jne); 
- Korraldasime liikmetele rahvusvahelise koolitajaga tootestamise teemalise 

koolituse (koolitaja Andrew Dickenson) 

Juhan-Madis Pukk 
Madis Sassiad 
  
IKT klaster 

2020-I 
- Korraldasime liikmetele rahvusvahelise koolitajaga läbirääkimiste ja eneseesitluse 

teemalise koolituse (koolitaja Annette Kramer); 
- Toetasime klastripartnerite visiiti Jaapanisse ja Hamburgi 
- Läbi viidud veebiseminarid IFC/ Financial Times auhindade tutvustamiseks, India 

turu teemal, Maailmapanga grupi hangete tutvustamiseks;   
- Koostöös EAS-iga korraldame 4 virtuaalset seminari Saksamaa ettevõtetele 

eesmärgiga tutvustada koostöövõimalusi Eesti IKT ettevõtetega; 
- Uuendatud klastri ettevõtteid tutvustav trükis. 

2020-II 
- Osalesime Välisministeeriumi ja Ida-Aafrika Teadus- ja Tehnoloogia Komisjoni 

(EASTECO) koostöökokkuleppe sõlmimisel - ITL on MoU rakendav osapool Eestis; 
- Korraldasime liikmetele kohtumisi EE saatkondadega ja teiste EE esindajatega 

erinevates maailma piirkondades: Kanada, Jaapan, Hispaania, UK, Prantsusmaa,  
Holland, USA, Rootsi; 

- Läbi viidud veebiseminarid ÜRO hangete tutvustamiseks, WEFi digitaalsete 
välisinvesteeringute uuringu tutvustamiseks; 

- Läbiviidud seminar EBRD liikmetele, kus Eesti ettevõtteid tutvustasid 
finantsvaldkonna lahendusi; 

- Ettevõtetele loodud võimalus klastri raames liituda hankekeskkondadega ja 
rahvusvahelise kommunikatsiooni andmebaasidega. 

2021-I 
- Koostöös Välisministeeriumiga kaasatud meie liikmeid virtuaalsetele visiitidele 

Islandisse, Tšehhi, Poola ja Rootsi; 
- Jätkub IKT klastri osaluse planeerimine Dubai EXPO-l, selle raames oleme 

tutvustanud meie liikmeid kolmel rahvusvahelisel virtuaalsel seminaril; 
- Viisime läbi koostöös Läti ja Rootsi klastritega ekspordikogemuste seminari; 
- IKT klaster oli väljas virtuaalsel Hannoveri messil;  



- Toimus veebiseminar MEDEF-iga, mis on ettevalmistav kohtumine Prantsuse 
äridelegatsioonile; 

- Tutvustasime Eesti IKT klastri ettevõtteid virtuaalselt Kanadas, Ugandas 
- Korraldasime IKT klastri partneritele Project Management Professionals (PMP®) 

sertifikaadi koolituse. 

 

  



NUTIKAS RAHVAS - TÖÖPLAANI ÜLDVAADE 

FOOKUSVALDKOND 
ITL STRATEEGIA TEEMA  
ja ÜLDEESMÄRK  

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

NUTIKAS RAHVAS 

Tehnoloogia haridus 
• Tehnoloogia oskuste 
saamine iga haridustaseme 
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 

EESMÄRK: IKT erialade teadlaste ja 
õppejõudude arvu kasv Eesti 
Ülikoolides. IKT erialade 
doktoriõppe rahastamise 
suurendamine läbi IT Akadeemia  
IKT Teadusmeede. 

 

2020-I 
TOP probleemid: 

1. IKT erialade doktoriõppes väga vähe tudengeid. 
Õppejõudude järelkasvu suur defitsiit.  

2. Üldhariduskoolides puudus loodusainete ja 
matemaatikaõpetajatest. Asendusvajadus lähiaastatel 
väga suur. 

3. Paljud õpikeskkondade ja IT-lahenduste võimalused 
jäävad koolide IT-taristu puudujäägi ja õpetajate 
võimekuse tõttu kasutamata. 

 
Ivo Lasn 
Katre Liiberg 

2020-II 
IT Akadeemia programmi 2021-2030 strateegia on kinnitatud 
põhifookusega IKT doktorantuuril. 

2021-II 
- Uus valitsusliidu koostöölepingus aastateks 2021-2023 on 

kirjas eesmärk läbi viia doktoriõppe reform tagamaks 

noorteadlaste järelkasvu; 

- Pooleli on ITA uue kõrgharidusprogrammi koostamine. 

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 

Ei ole fookus 2020. 

2020-I 
Oleme ette valmistamas koos Kutsekojaga aastal 2020  
IKT kompetentsidega tööjõu vajaduse uuringu (kiirema kui OSKA) 
teostamist. Liikmete hulgas viidi läbi kiiruuring detsembris ja 
seoses kriisiga aprillis.  

Ivo Lasn 
Katre Liiberg 

2020-II 
Kokku on lepitud IKT OSKA uuringu toimumine aastal 2021. 
Ettevalmistused selleks on alanud. 

2021-II 
Osaleme uue OSKA IKT uuringu juhtrühmas. Uuringu tulemused 

avalikustatakse 2022 a jaanuaris. 

③ Vali IT 2 programmile jätk välja 
töötatud 

2020-I 
Vali IT! programmi vahekokkuvõtted ja  
Plaanide arutelud MKM-i, HTM-i ja SOM-iga. Jätkuprogrammi 
võimalus on hetkel olemas (kriisipaketis). 

Ivo Lasn 
Ants Sild 



 2020-II 
Läbirääkimised erinevate ministeeriumitega programmi 
rahastamiseks pole siiani tulemusteni jõudnud. Jätkame ümber- 
ja täiendkoolitusele koha leidmist Haridusministeeriumi 
tegevuskavades ja eelarves. Järgmisena töös kohtumine 
Töötukassa juhiga nende vahendite kaasamiseks IKT erialade 
ümberkoolitusse. 

2021-I 
- Ümberõppe programmi osas läbirääkimised erinevate 

ministeeriumidega programmi rahastamiseks pole siiani 
lõplike tulemusteni jõudnud. EL-i uue perioodi rahastuses on 
vähemalt 10 miljonit eurot digikompetentside arendamiseks. 

 

 

NUTIKAS RAHVAS - TÖÖPLAANI DETAILNE ÜLEVAADE 

 TEEMA  EESMÄRK TEGEVUSED KUNI APRILL 2021 
VEDAJA; 
PANUSTAJAD 

Tehnoloogiaharidus 
Tehnoloogia oskuste saamine iga 
haridustaseme orgaaniliseks osaks 

2019 
- IT Akadeemia programmi raames ettepanek jätkata nii IT-õpetajate õppe ja ka IT teistes 

valdkondades õppe toetamist. 

Ivo Lasn 

2020-i 
- Seoses HITSA koondumisega uude Haridusametisse, on IT Akadeemia juhtimise mudel 

tulevikus hetkel ebaselge. Arutasime seda HITSA asutajate koosolekul ning 
ministeeriumi poolt lubati täiendavaid selgitusi maikuus. 

2020-II 
- Osalesime aktiivselt HITSA Haridus-ja Noorteametisse liikumise protsessis nõudes 

seniste tegevuste jätkumist ja koostööd erasektoriga. Pärast liitumist panime koos 
HARNO juhtkonnaga paika koostöö printsiibid. 

2021-I 
- Oleme aktiivselt ITA programmi suunamisel kaasas olnud. 

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

2019 
- Peaministriga kohtumisel selgitatud teadusrahastuse mõju teadlaste ja õppejõudude 

järelkasvu tekitamisele. 

Ivo Lasn 
2020-I 
- IT Akadeemia teaduse toetusmeetme jätkumine ja ITL-i poolne monitoorimine. 

Projektis osalevad TalTech, Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool. Palgatud on juba 
täiendavaid professoreid (välismaalased), kes moodustavad enda juurde 
teadusrühmasid. 



2020-II 

- Koostasime ja esitasime HARNO-le ITA teadusmeetme ettevõtluse poolse aruande. 

2021-I 

- Jooksev töö ITA teadusmeetme teadusteemade suunamisega ettevõtete vajaduste 
kohaselt juhtkomisjonis ja läbi eraldi arutelude ülikoolidega; 

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

2019 
- Kutsekoja poolt kutsestandardite uuendamise suunamine  

(standardid IKT-vanemspetsialist 6, IKT-insener 7, tarkvaraarendaja 6, elektroonika ja 
süsteemiinsener 7, IT-süsteemide nooremspetsialist 4) 

Tegevmeeskond 

2020-I 
- Osalemine uue Haridusstrateegia loomises; 
- IT Akadeemia juhtkomisjonis tegeldud 

ITA õppekavade tulemuslikkuse hindamise, taotlusvoorude planeerimise ja  
uue kutsehariduse ITA programmiga 

2020-II 
- Andsime HTM-ile tagasisidet kutsehariduse 2021 aasta koolituskohtade planeerimisel ja 

ühtlustasime erinevate koolide nõunike kogude liikmete seisukohti. 

2021-I 
- Korraldasime kutsekoolide nõunike kogude liikmetele seisukohtade ühtlustamise 

arutelu. 

 
Kõrgharidus: Lõpetajate oskuste kvaliteet on 
tõusnud ja kvantiteet piisav 

2019 
- 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  

2020-I 
- IT Akadeemia uue strateegia koostamine jätkus ITL-i esindajate osalusel; 
- Seoses HITSA koondumisega uude Haridusametisse, on IT Akadeemia juhtimise mudel 

tulevikus hetkel ebaselge. Ministeeriumi poolt lubati täiendavaid selgitusi maikuus. 



2020-II 

- ITL-i esindatus kõrgkoolide teaduskondade nõukogudes ja programminõukodades; 

2021-II 

- ITL-i esindatus kõrgkoolide teaduskondade nõukogudes ja programminõukodades; 

 
Kutseharidus: Lõpetajate kvaliteet on 
tõusnud 

2019 
- 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 (koosolekud Polütehnikum, Kuressaare 
AK, Ida-Virumaa KHK, Tartu KHK) 

Katre Liiberg 

2020-I 
- Toimus kutsehariduse IT Akadeemia juhtkomisjoni esimene koosolek, kus pandi paika 

eesmärgid ja tööplaan; 
- ITL-i esindatus kutsekoolide nõunike kogudes. 
- Ettekanne Kutseõppe Edendamise Ühingu konverentsil IKT-sektori jaoks kutsehariduse  

tasemel õppimise teemadel; 
- Kutsehariduse õppekavade hindamisnõukogu töös osalemine (EKKA); 
- Jätkusid kutsehariduse koolitustellimuse uue mudeli arutelud; 

2020-II 

- IT Akadeemia kutsehariduse programm on käivitunud. Tegevuskavad, mõõdikud ja 
eelarve on juhtkomisjoni poolt kinnitatud. 

- Kutsehariduse õppekavade hindamisnõukogu töös osalemine (EKKA); 
- ITL-i esindatus kutsekoolide nõunike kogudes on tagatud. 

2021-I 

- IT Akadeemia kutsehariduse programmi arenduseesmärkide, mõõdikute ja 
tulemusrahastuse mudeli määratlemine; Kutsekoolide nõunike kogude töös osalemine, 
ITL-i esindajate infovahetus ja seisukohtade ühtlustamine, uute esindajate määramine; 

- IT Akadeemia uue kõrgharidusprogrammi kavandamine koos HARNO-ga; 



 
Täiendõpe: Tööandjatele vajalike 
kompetentsidega spetsialistide olemasolu 

2019 

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

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

Katre Liiberg  
Mart Mäe 

2020-I 

- Sisend HTM-i täiskasvanuhariduse nõukojale läbi Kaubanduskoja ja ETKL esindajate; 

- Valmimisel olevasse Haridusvaldkonna arengukavasse 2021-2035 on lisatud 
mitteformaalõppe alla ka täiskasvanute täiendõpe. Samuti lubadus parandada 
tingimusi ja võimalusi täiskasvanute pidevaks enesearendamiseks, sh töötada välja ja 
rakendada kombineeritud rahastamismudel, mis hõlmab eri osapoolte vastutust 

2020-II 

- Korraldasime ümarlaua arutelu andmaks sisendit (Kutsekoja ja Arenguseire Keskuse 
korraldatud) IKT tööjõu- ja oskuste vajaduse eriuuringule (COVID kriisi mõju kontekstis). 

2021-I 

- Toimus arutelu Välisministeeriumiga IT ja küberturvalisuse valdkonna tööjõu 
koolitusest ; 

- Esitasime ettepanekud Täiskasvanute koolituse seaduse väljatöötamiskavatsuse kohta; 

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 

2019 

- Start IT veebilehe pidev ajakohasena hoidmine: www.startit.ee 

Katre Liiberg 
Ants Sild 
Ivo Lasn 
Tegevmeeskond 

2020-I 

- Start IT veebilehe pidev ajakohasena hoidmine. 

2020-II 

- Start IT veebilehe pidev ajakohasena hoidmine 

http://www.startit.ee/


- Toetasime Inseneride Liidu algatust luua Eesti Teadus- ja tehnikakeskus ning taotleda 
selleks vahendeid Riigikogult. 

2021-I 

- Start IT veebilehe pidev ajakohasena hoidmine. 
- Töötukassa uues portaalis IKT ametiprofiilide osa uuendamine. 

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 

2019 

- 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 

2020-I 
- Oleme ette valmistamas koos Kutsekojaga aastal 2020 IKT kompetentsidega tööjõu 

vajaduse uuringu (kiiremat kui OSKA) teostamist 

2020-II 

- IKT oska analüüs toimub 2021 aastal ja algab aasta alguses. Tegeleme koos Kutsekojaga 
juba ettevalmistustega. 

2021-I 

- IKT OSKA 2021 ettevalmistuses ja käivitamises osalemine (juhtrühmas) 

IT ümberõpe 

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

 

 

2019 

- 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 

2020-I 

- Vali IT! programmi vahekokkuvõtted ja plaanide arutelud MKM-i, HTM-i ja SOM-iga.  
Jätkuprogrammi võimalus on hetkel olemas (kriisipaketis). 

2020-II 



- Tegelesime erinevate ministeeriumitega (sh minister Reps) sellega, et saada laiemalt 

IKT kompetentside arendamiseks ja kitsamalt Vali IT! jätkamiseks 

rahastust. Kokkuleppeni pole jõudnud siiani. 

- Töötukassa meetmeid on vähesel määral võimalik kasutada. 

2021-I 

- Kohtumine Töötukassa juhatusega  täiskasvanute ümberõppe ja  täiendkoolituse 

teemal 

Regulatsioonid ja 
õigusruum 

Regulatsioonid toetavad nutika tööjõu 
kasutamist ja välistööjõu Eestisse toomist 

2019 
- 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 

Ivo Lasn  
Ivo Suursoo 

2020-I 
- Esitasime ITL-i, Eesti Startupijuhtide Klubi ja Jagamismajanduse Liidu  

ühisseisukoha välismaalaste seaduse muutmise eelnõu kohta, leides et eelnõuga  
kehtestatakse põhjendamatud piirangud välismaalaste töötamisele ja pereelule;  

- Seoses plaaniga liita HITSA loodavasse Haridus- ja noorteametisse, oleme kohtunud 
otsustajate ja asutajatega. Samuti teinud HTM-ile ettepaneku 
hoida HITSA innovatsiooni osa ikkagi eraldi uuest haridusametist.Juriidiliselt on riigil 
võimalus teha HITSA liitumise otsus ilma teiste asutajate nõusolekuta. Ministeeriumi 
poolt lubati täiendavaid selgitusi maikuus; 

- Esitasime arvamuse Riigikogu põhiseaduskomisjonile välismaalaste seaduse 
muutmise seaduse (Eestis töötamise reeglite väärkasutuse vähendamine) eelnõu kohta, 
eesmärgiga välistada see, et tööandja loetakse vastutavaks kogu välismaalase faktilise 
tegevuse eest Eestis.  

2020-II 

- Tegime ettepanekud Välismaalaste seaduse (145SE) eelnõule ja kaitsesime seda  
Riigikogu põhiseaduskomisjonis. 

- Välisüliõpilastele põhjendamatuid piiranguid seadva Välismaalaste seaduse (241SE) 
muutmise eelnõu analüüs ja Riigikogule kirja saatmine koostöös teiste partneritega.  



2021-I 

- Välismaalaste seaduse muutmise (241SE) arutelu ja ITL-i seisukohtade kaitsmine 
Riigikogu põhiseaduskomisjonis. Hetkel eelnõud ei menetleta. 

-  Kaugtöö probleemide kaardistuse ja lahenduste otsimise ITL-i arutelud ITL-is ja 
Kaubanduskoja ning Tööandjate Keskliiduga. Vastava ettepaneku esitamine 
Sotsiaalministeeriumile; 

 
  



NUTIKAS RIIK - TÖÖPLAANI ÜLDVAADE 

FOOKUSVALDKOND 
ITL STRATEEGIA TEEMA  
ja ÜLDEESMÄRK  

FOOKUS 2019-2021 OLULISEMAD SAAVUTUSED KUNI APRILL 2021 
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. 

EESMÄRK: 

Leiame viis suuremat riigi erinevate 
haldusalade ülest teemat ja algatame 
nende lahendamise (lähtume 
samadest teemasid mis Digiriigi 
arengukavas: ühenduvus, efektiivsus, 
kasutajakesksus, teenuste kvaliteedi 
ühtlus ja koostöö erasektoriga. 
Jälgime, et nende teemade areng ei 
peatuks.  

 

2020-I 

Sisend Eesti 2035 arengukavale ning Digiriigi ja 
küberturvalisuse arengukava 2025 koostamisesse. 

Andre Krull 

2020-II 

Sisend Eesti 2035 arengukavale ning Digiriigi ja 
küberturvalisuse arengukava 2025 koostamisesse. 

Jaanuariks 2021 loodame digiriigi ambitsioonikas visioonis 

ning praktilistes eesmärkides kokku leppida. 

2021-I 

- Digiühiskonna arengukava suunamine kogu majanduse 
laiuseks (mitte ainult e-valitsus) 

② Liit on era- ja avaliku sektori 
koostöö parendaja. 

EESMÄRK: Riigi ja IKT sektori vahelise 
koostöö muutumine partnersuhteks 
mis avaldab positiivset mõju uute 
teenuste väljatöötamisse.  

2020-I 
Koostöö Korraldava kogu raames; 
Koostöö Startup Leaders Club’iga ja Start-up Estoniaga; 
Koostöö MKM-i ja RM-ga 

Urmas Kõlli 
Andre Krull 

2020-II 
Olulist nihet ei ole veel saavutatud. 
Mõningad ühised teemad on tekkinud Asutajate Koguga (nt 
välistööjõud) 
 
Tehisintellekti töögrupp (MKM ja ITL) alustab tehisintellekti 
kasutamise hoogustamist erasektoris. 

2021-I 
- Riigi IT majadega riigihangete seminaride sarja edukas 

käivitamine ja läbiviimine 



③ Liit on eestkõneleja e-riigi 
moderniseerimises ja innovatsioonis: 
eestkõneleja roll uute teemade lauale 
toomises.   
E-riigi/infoühiskonna baromeetri 
väljatöötamine. 
Eesmärk 2020: 
Liit on eestkõneleja kuid e-riigi 
moderniseerimises ja innovatsioonis 
ehk siis täpsemalt viies olulises 
teemavaldkonnas. 

2020 
E-riigi baromeetri väljatöötamine plaanis 2020 teisel poolel 

Andre Krull 
Urmas Kõlli 
Ivo Suursoo 2020-II 

Otsus baromeetri loomisega mitte jätkata ning keskenduda 
viiele olulisele teemavaldkonnale. 
 

Ärikeskkond 
Eestis on maailma mugavaim äri- 
ja elukeskkond  
 

EESMÄRK 2020: 

Analüüsitud ja esitatud ettepanekud 
riigile Covid-19 ja sellega seotud 
majanduskriisi mõjudest IKT sektorile. 

2020-II 

Esitasime koos teiste erialaliitudega kaks pöördumist 
koalitsioonierakondadele ettepanekutega taastefondi 
vahendite kasutamiseks. 

Urmas Kõlli 

 

Ärikeskkond 
Eestis on maailma mugavaim äri- 
ja elukeskkond  
 

Seadusandluse valvekoer 

2020-I 
Liit on saavutanud edu mitmete regulatsioonide muutmise 
ettevalmistamisel ettevõtete halduskoormuse vähendamise 
või otsese rahalise kokkuhoiu suunas. 
Olulisemad on: 

• EL-i elektroonilise side koodeksi ülevõtmine; 

• 5G küberturvalisuse nõuded; 

• Eelduste loomine uuele sidetaristule - sagedused ja 
lairiba arendamise mudelid ning rahastus; 

Infoturbe nõukojaga kohtumised RIA-ga 
küberturvalisuse seaduse mõistliku rakendamise teemal; 
Loodud koostöös MKM-iga tehisintellekti hankimise juhis 
avalikule sektorile; 
Analüüsitud ja esitatud ettepanekud riigile Covid-19 ja sellega 
seotud majanduskriisi mõjudest IKT-sektorile; 
Täpne ülevaade järgnevas detailses ülevaates regulatsioonide 
ja taristu elemendid osas. 

Tegevmeeskond 

2020-II 
Liit on saavutanud edu mitmete regulatsioonide muutmise 
ettevalmistamisel ettevõtete halduskoormuse vähendamise 
või otsese rahalise kokkuhoiu suunas. 

 
Täpne ülevaade järgnevas detailses ülevaates regulatsioonide 
ja taristu elemendid osas. 



2021-I 
- Elektroonilise side seaduse suuremahuline muutmine; 
- NIS2 direktiivi ebamõistlike ettepanekute Valitsuse 

positsioonist välja saamine 

 

 



NUTIKAS RIIK - TÖÖPLAANI DETAILNE ÜLEVAADE 

 TEEMA  EESMÄRK TEGEVUSED KUNI APRILL 2021 
VEDAJA; 
PANUSTAJAD 

E-riik: 
efektiivne riik 

Eestis on maailma efektiivseimad e-
teenused ning parima ärikeskkonnaga 
infoühiskond 

2019 
- Riigi IT arhitektuurinõukogu uuendamine. ITL-i liikmesfirmade esindajad riigi 

arhitektuurinõukogus; 
- Kohtumine KOV teenuste teemal omavalitsuste liidu esindajatega ja tulemas kohtumine 

ühiselt riigihalduse ministriga; Andre Krull 
Juhan-Madis Pukk 
Mart Mäe 

2020-I 
- Riigi IKT baastaristu elementide ja uue hankimise mudeli arutelu ITL-is ja 

rahandusministeeriumiga 

2021-I 
 

Teenused 

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

2019 
- Oleme andnud MKM-ile sisendi seoses kõrgväärtusega andmetega kasutamisega (PSI 

direktiiv); 

Andre Krull 
Juhan-Madis Pukk 

2020-I 
- Viisime läbi Once Only printsiibi rakendamisvõimaluste arutelu era- ja avaliku 

sektori ekspordialases koostöös  

2020-II 
- Toimunud Once Only temaatilised arutelud VM ja MKM esindajatega. 

2021-I 
Once Only rakendamiseks kõik erasektorist sõltuv on tehtud, edasi vaja suruda avaliku sektori 

koostöövõimet. 

Tehisintellekt 
Tehisintellekti lahenduste/teenuste kiire 
väljatöötamine ja kasutuselevõtt 
erasektoris 

2019 
- 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 2020-I 
- Vastu võetud Krati strateegia, mis on ka käima lükatud (20+ lahendust kasutusel või 

arenduses);  
- Loodud koostöös MKM-iga uus juhend Krati efektiivsemaks hankimiseks (innovatsiooni 

võimaldamiseks); 
- Töö käib veel lahenduste paketeerimisega ja selles osas, kuidas võimalikult efektiivselt 

lahendusi riigis taaskasutada (pilv). 



2020-II 
- Esitasime arvamuse krati VTK –d ehk algoritmiliste süsteemide mõjude reguleerimise 

väljatöötamise kavatsuse kohta Justiitsministeeriumile. 

2021-I 
- ITL-i uue andmete ja tehisintellekti töögrupi käivitamine; 
- Arvamus avaliku teabe seaduse muutmise kohta; 
 

E-riik: 
avaliku ja 
erasektori koostöö 

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

2019 
- 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 

2020-I 
- Koostöö riigiasutustega nn korraldava kogu raames selleks, et lahenduste 

(infosüsteemide) asemel tellitaks teenuseid; 
- Koostöö Rahandusministeeriumiga  IT töökohateenuse konsolideerimise projekti raames 

2020-II 
- Koostöö Rahandusministeeriumiga  IT töökohateenuse konsolideerimise projekti raames 

2021-I 
- Läbi on viidud riigihangete seminar-arutelud suurte tellijatega: HARNO, RMIT, KEMIT, RIK, 

TEHIK, SMIT, PRIA (plaanis RIA, EAS., …); 
- IKT taristu ja baasteenusete teema ITL-i ettepaneku Valitsusele ettevalmistus;  
- Riigihangete töögrupp kohtus Rahandusministeeriumi esindajatega, et arutada 

riigihangete aktuaalseid muresid; 

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 

2019 
- E-Eesti nõukogu koosolekutel osalemine; 
- Eesti 2035 strateegia arenduskoosolekutel osalemine (arutelud: üldine strateegia, 

majandus, tööjõud) 

Andre Krull 
Ivo Suursoo 
Urmas Kõlli 

2020-I 
- Ettepanekud Infoühiskonna arengukava 2025 skoobi ja sisu osas. Osalemine arengukava 

koostamise töögruppides; 
- Andsime tagasisidet ja osalesime Eesti 2035 strateegia aruteludel ning olime pidevas 

kontaktis ametnikega, kes protsessi juhivad 

2020-II 
- Oleme teinud järjepidevalt ettepanekud Digiriigi arengukava 2030 skoobi laiendamiseks ja 

analüüsinud kavandi sisu. Esindajad on osalenud arengukava koostamise töögruppides. 
- Strateegia Eesti 2035 on kinnitatud ja sisaldab ITL-i ettepanekuid. 



2021-I 
- Oleme andnud sisendit ja suunanud Digiühiskonna arengukava 2030 koostamist nii, et see 

ei kajastaks vaid e-valitsemist; 
- Oleme andnud aktiivselt sisendit EL uue perioodi ja RRF-i meetmete kavandamisse; 

Ärikeskkond ja 
taristu 

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

2019 
Toimunud on konsultatiivkohtumised: 
- Peaministriga; 
- IT- ja väliskaubanduse ministriga; 
- Tehnilise järelevalve ja tarbijakaitse ameti juhtkonnaga (kaks korda); 
- MKM-i riigi IT ja side asekantsleriga; 
- Riigi Infosüsteemi Ameti juhtkonnaga (üldteemad ja info/küberturvalisus) 

Andre Krull 
Tegevmeeskond 

2020-I 
Toimunud on konsultatiivkohtumised: 
- IT- ja väliskaubanduse minister Siemiga; 
- MKM-i riigi IT ja side asekantsleriga; 
- Riigi Infosüsteemi Ameti juhtkonnaga (üldteemad ja info/küberturvalisus); 
- Andmekaitse Inspektsiooni peadirektoriga; 
- Rahandusministeeriumi riigihangete regulatsioonide eest vastutavate ametnikega; 
- Covid –19 kriisi mõju hinnangud sektorile, ettepanekud riigile. 

2020-II 
Toimunud on konsultatiivkohtumised: 
- IT- ja väliskaubanduse ministriga; 
- Regulaarselt Tehnilise järelevalve ja tarbijakaitse ameti juhtkonnaga; 
- MKM-i riigi IT ja side asekantsleriga; 
- Riigi Infosüsteemi Ameti juhtkonnaga (info/küberturvalisus); 

2021-I 
Toimunud on konsultatiivkohtumised: 
- IT- ja väliskaubanduse minister Siemiga; 
- IT-ja ettevõtlusminister Sutt-iga; 
- MKM-i riigi IT ja side asekantsleriga; 
- Riigi Infosüsteemi Ameti juhtkonnaga (üldteemad ja info/küberturvalisus); 
- Rahandusministeeriumi riigihangete regulatsioonide eest vastutavate ametnikega; 

 

 

 

 

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

2019 
- EL uue elektroonilise side koodeksi Eesti õigusesse ülevõtmine (ITL-i töögrupp, osalemine 

MKM-i 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; 

Tegevmeeskond 



 

 

 

 

 

Regulatsioonid 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulatsioonid 

 

 

 

 

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

- EL e-privaatsuse määruse arengute jälgimine ja mõjutamine (kirjad MKM-ile); 
- 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-i 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; 
- Ettepanek Rahandusministeeriumile planeerimisseaduse ja teiste seaduste  

muutmise kohta; 
- Esitasime ITL-i seisukoha seoses digitaalse sisu ja kaupade direktiivide Eesti 

õigusesse ülevõtmise valikutega, et ettevõtjate kohustused ebamõistlikult ei suureneks. 

2020-I 
- EL uue elektroonilise side koodeksi Eesti õigusesse ülevõtmine (ITL-i töögrupp, osalemine 

MKM-i töögrupis) ja ametlik arvamus elektroonilise side seaduse muutmise eelnõu kohta; 
- 5G küberturvalisuse nõuete väljatöötamisel ettevõtete huvide kaitse (et ei tekiks tarnijate 

piiranguid või nõuded oleksid minimaalsed); 
- Hädaolukorra seadusest tulenevate sideteenuste iseseisva toimepidevuse nõuete teemaga 

tegelemine; 
- Nn “tühja kasseti tasu” regulatsioonide uuendamises ITL-i ettepanekute koostamine 

seaduse ja määruse muutmise ettepanekule, et tasude maksmine oleks läbipaistev, 
õiglane ja lihtne; 

- Ettepanekud meediateenuste seaduse muutmise kohta eesmärgiga tagada see, et tellitava 
meediateenuse osutaja kohustused sätestatakse võimalikult täpselt;  

- Toetasime riigivaraseaduse täiendamise eelnõud, mis loob võimaluse korduvkasutada juba 
riigi omanduses olevat tarkvara; 

- Riigihangete seaduse muutmise eelnõu (teabevahetuse lihtsustamine) kohta 
ITL-i seisukoha esitamine. Seisime vastu kavandatud lihtsustatud elektroonilise 
teabevahetuse regulatsioonile väikese maksumusega riigihangetes, et hankeprotsess oleks 
ka edaspidi usaldusväärne ning hankijaid ei koheldaks ebavõrdselt. Kordame oma 
ettepanekut ka Riigikogule;  

- Andsime sisendi Eesti 5G teekaardi uuendusse; 
- ITL osaleb Finantsinspektsioonis rahapesu tõkestamise riikliku riskihinnangu töögrupis 

mobiilimaksete teemal; 
- Esitasime oma ettepanekud tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu 

kohta intellektuaalomandi õiguse rikkumisele tugineva hagi tagamisega seoses; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulatsioonid 

 

- Analüüsisime eriolukorras kiirkorras menetletavaid eelnõusid ja esitasime oma 
ettepanekud abipolitseiniku seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõule 
(COVID-19 haigust põhjustava viiruse SARS-Cov-2 levikuga seotud meetmed), et meetmeid 
rakendatavate isikute ring ei läheks liiga laiaks ning isikuandmete kaitse üldpõhimõtted 
jääksid tagatuks.  

2020-II 
- EL uue elektroonilise side koodeksi Eesti õigusesse ülevõtmine (eelnõu järgmise versiooni 

analüüs) ja ametlikud arvamused elektroonilise side seaduse muutmise eelnõu kohta 
MKM-ile ja Justiitsministeeriumile. 

- Siseministeeriumi erinevad ettepanekud ESS-i kohta: kõnekaartide isikustamine, OTT 
teenuste pealtkuulamine. 

- 5G küberturvalisuse nõuete väljatöötamisel ja määruse kooskõlastusel ettevõtete huvide 
kaitse; 

- Riigihangete seaduse ja praktika probleemide kohta koostasime ülevaate 
Rahandusministeeriumile ja selgitasime seda RAM spetsialistidele. Töö nende 
probleemide lahendamiseks jätkub. 

- Esitasime Rahandusministeeriumile arvamuse riigihangete vaidlustuskomisjoni reformi 
kohta, millega plaanitakse kaotada riigihangete kohtueelne vaidluste lahendamine. 

- Digiteenuste paketi konsultatsiooni (Digital Services Act) arutelu MKM-iga ja ITL-i 
esmaste seisukohade esitamine sisendina riigi seisukoha kujundamiseks. 

- Tegelesime Hädaolukorra seaduse toimepidevuse nõuetega sideettevõtetele (MKM ja 
SIM). Määruse eelnõu hetkel kooskõlastusel. 

- Riikliku statistika seaduse, ESS-i ja IKS-i muutmise eelnõu analüüsimine ja  ettepanekute 
esitamine Rahandusministeeriumile. Eelnõuga kavandatakse kohustada sideettevõtjaid 
esitama Statistikaametile ulatuslikke andmeid. 

- Riigivara seaduse muutmise seaduse Justiitsministeeriumi märkustega kooskõlastuse 
analüüs ja täiendava seisukoha esitamine MKM-ile. 

- Võrgu- ja infosüsteemide direktiivi ülevaatamise Eesti seisukohtade analüüs ja oma 
seisukohade ja ettepanekute esitamine Eesti riigile ja Euroopa Komisjonile. 

- EIDAS määruse ülevaatamise Eesti seisukohtade mõjutamine ja Euroopa Komisjoni 
konsultatsioonis osalemine.  

- Toote nõuetele vastavuse seaduse muutmise analüüs ja ettepaneku esitamine, et 
turulejärelevalve tõhustamise eesmärgil ei kasutataks ebaproportsionaalselt palju 

sideettevõtjate abi. 
- Haldustrahvimenetluse eelnõu kohta arvamuse esitamine. 
- Tarbijavaidluste komisjoni reformiplaanidele arvamuse esitamine. 
- Tühja kasseti tasu muutva eelnõu kohta Riigikogule arvamuse esitamine. 



 

 

2021-I 
- EL elektroonilise side koodeksi ESS-i ülevõtmise eelnõu 301SE analüüs ja kiri Riigikogule 
- Analüüsisime Meediateenuste seaduse muutmise eelnõud 
- Toetasime Riigikogu menetluses olevat Riigivaraseaduse muutmise eelnõu (308SE) millega 

luuakse eeldusi riigi tarkvara lähtekoodi eraettevõtetele kättesaadavaks tegemiseks; 
- tühja kasseti tasu määruse jõustamisega seotud täiendavate ettepanekute esitamine; 
- Arvamuse esitamine Justiitsministeeriumile Euroopa Komisjoni digiturgude õigusakti 

(Digital Markets Act) ettepaneku kohta; 
- Toetasime küberturvalisuse seaduse (KüTS) ja avaliku teabe seaduse muutmise seaduse 

eelnõud mis asendab ISKE uue Eesti infoturbestandardiga; 
- Analüüsisime EL-i digimaksu konsultatsiooniküsimustikku; 
- Riigikaitsekoormiste koondkava arvamus Kaitseministeeriumile; 
- Side toimepidevuse nõuete uute muudatuste kohta arvamuse koostamine; 
- Arvamus Küberturvalisuse seaduse muutmise (sertifitseerimine) eelnõu VTK  esialgse 

versiooni kohta; 
- iga uue võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiivi (NIS2) ettepaneku analüüs 

ja selle kohta seisukohad ning ettepanekud; 
- EL-i digiteenuste määruse (DSA) ettepaneku, mis muudab ka infoühiskonna teenuse 

seaduses sisalduvaid vahendaja vastutuse sätteid, analüüs ja seisukoha esitamine MKM-
ile; 

- EL-i autoriõiguse direktiive ülevõtva autoriõiguse seaduse muutmise eelnõu analüüs ja 
ettepanekute esitamine Justiitsministeeriumile; 

- Statistikaameti ettepanek mobiilside andmete kasutamise kohta; 
- Esitasime seisukohad tarbijavaidluste komisjoni reformi kavatsuse kohta; 
- Välisinvesteeringute usaldusväärsuse seaduse eelnõu analüüs ja arutelu MKM-iga; 
- Pöördusime JUM-i poole seoses sellega, et MKM ei arvestanud meie E-identimise ja e-

tehingute usaldusteenuse jt seaduste muutmise eelnõu  
- kohta tehtud ettepanekuid;  
- Esitasime MKM-ile esialgsed seisukohad EL-i andmehalduse määruse ettepaneku kohta; 
- Tarbijakaitse seaduse muutmise eelnõu (tarbija õiguste jõutamine, allahindlused) analüüs 

ja ettepanekute esitamine MKM-ile; 
- Toodete nõuetele vastavuse seaduse eelnõu versioonide analüüsid ja seisukohtade 

esitamine MKM-ile; 
- Esitasime arvamuse määruse "Küberintsidentide registri põhimäärus" eelnõu kohta, milles 

ei toetatud registri asutamist eelnõus sätestatud tingimustel; 
- Esitasime arvamuse EL-i ettepaneku kohta muuta määrust, mis käsitleb rändlust 

üldkasutatavates mobiilsidevõrkudes liidu piires; 
- Asukohapõhise ohuteavitussüsteemi algatuse konsultatsioonidel osalemine ja 

seisukohtade kujundamine; 
- Andsime sisendi EL-i ligipääsetavuse direktiivi ülevõtmiseks; 



 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Infoühiskonna taristu on kestlik, turvaline 
ja adekvaatselt rahastatud 

2019 
- 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-i esindajate nimetamine riiklikusse küberturbe nõukotta; 
- Elektrilevi lairiba taristu lepingute suunamine sideettevõtjatele mõistetavaks ja 

mõistlikuks (last mile); 
- MKM-ile sisendi andmine võrgurajatiste andmevahetuse mooduli osas; 
- 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 

Kalev Pihl   
Madis Sassiad  
Katre Liiberg  
 

2020-I 
- 26GHz sageduste kasutamisega seonduvad ettepanekud (sageduste planeering, 

riigilõivud); 
- 700MHz sageduste kasutamisega seonduvad ettepanekud (sageduste planeering); 
- Sideettevõtete koostöö Rail Balticuga sidevõrgu ühise arendamise teemal; 
- Infoturbe nõukoja formaadis mitu kohtumist RIA-ga 

küberturvalisuse seaduse rakendamise teemal; 
- Lairiba juurdepääsuvõrkude uuel EL rahastusperioodil arendamise plaanide kohta 

kogusime sisendit ettevõtetelt ja esitasime mõned ettepanekud MKM-ile 

2020-II 
- Koostasime Ehitusseadustiku probleemide kaardistuse sidetaristu osas ja esitasime MKM-

ile ettepanekud ning toimus vastav arutelu MKM-i ja Maanteeametiga. 
- EL uue perioodi eelarves digitaliseerimise rahastuse tõstmise teema kirja 

saatmine peaministrile.  
- 3.6GHz konkursi määruse avalikus konsultatsioonis ja selle jätkuprotsessi paljuses 

aruteludes osalemine. Saavutasime konsultatsiooni pikendamise, kuid ei suutnud muuta  
lubade arvu jätmist neljaks. 

- Ettevõtete initsiatiivil tegime ITL-i 5G kohta teabe avaldamise 
veebilehe http://www.5geestis.ee  

- Infoturbe nõukoja formaadis kohtumised RIA juhtide ja MKM-i küberturvalisuse juhtidega. 
- Must Carry seadusemuudatusele ettepaneku esitamine. 
- Välisinvesteeringute taustakontrolli eelnõu väljatöötamiskavatsuse analüüs ja arvamuse 

esitamine MKM-ile (3.07);  
- Elutähtsate sideteenuste toimepidevuse nõuete määruse analüüs ja seisukoha esitamine. 

http://www.5geestis.ee/


2021-I 
- Tegelesime asukohapõhise kiire ohuteavituse süsteemi kasutuselevõtu juriidiliste ja 

tehniliste teemadega; 
- Sideettevõtete ja Elektrilevi kohtumised (MKM juhtimisel) elektrivarustuse taastamise 

ning selle prioriteetide teemal; 
- Elektrilevi ja sideettevõtete taristu ning selle toimepidevuse arenduste 2021 ning 

edasiste plaanide arutelud; 
- 5G küberturvalisuse nõuete uute redaktsioonide analüüs ja arvamuste esitamine; 
- Elutähtsate teenuste osutajate (side) riskianalüüside ja kriisiinfo arutelu MKM, RIA ja TTJA-

ga ; 
- Terviseametile ettepanek automatiseerida raadiolubade kooskõlastamist; 
- 5G kasutuslugude uuringus osalemine; 
- Arutelud 110 lühinumbri edasisest kasutusest Siseministeeriumi ja Häirekeskusega; 
- Kohtusime regulaarselt TTJA-ga sageduskonkursside, uute regulatsioonide ja muudel 

aktuaalsetel teemadel; 
- Infoturbe nõukoja kohtumised RIA ja MKM-iga; 
- Esitasime arvamuse Euroopa elutähtsate infrastruktuuride kaitse direktiivi (2008/114/EÜ) 

muutmise kavandi kohta; 

 

  



TOIMIV JA KESTLIK LIIT - TÖÖPLAANI ÜLDVAADE 

FOOKUSVALDKOND 
ITL STRATEEGIA TEEMA  
ja ÜLDEESMÄRK  

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

TOIMIV JA KESTLIK ITL 
Liit on aktiivselt toimiv 
sektori eestkõneleja 

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

2020-I 

Eesti Statistikaametile esitatud ettepanekud sektori 
põhinäitajate kuvamise kohta nende töölaual 

Ivo Suursoo 
Ivo Lasn 
Andre Krull 

2020-II 
Oleme saavutanud teatavaid muudatusi Statistikaameti poolt 
avaldatavas teabes aga see pole veel meid rahuldav. 

2021-I 
- Statistikaamet on meie ettepanekute põhjal täiendanud IKT 

valdkonna statistikat https://www.stat.ee/et/avasta-
statistikat/valdkonnad/infotehnoloogia-innovatsioon-ja-
teadus-arendustegevus 

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

2019-2020 

- Novembrist 2019 – aprillini 2020 ITL-i ja IKT klastri tegemisi, 

seisukohti kajastatud meediakanalites 140 (sellest 

raadiokanalites 8, telekanalites ühel) korral.  

- Originaal-artikleid loodud 12.  

- Koostöös partneritega pressiteateid avaldatud 9  ja ITL-i 

originaal-pressiteateid 6 korral. 

Juhatus 
Tegevmeeskond 

2020-II 

- ITL-i/IKT klastri tegemisi, seisukohti kajastatud või liitu ja 

alamklastreid mainitud meediakanalites 160 (sellest 

raadiokanalites 12, telekanalites 2) korral. 

- Koostöös partnerorganisatsioonidega pressiteateid 

avaldatud 14 ja ITL-i originaal-pressiteateid ühel korral; 

- Suurenenud koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega. 

Juhatus 
Tegevmeeskond 

2021-I 

- ITL läbis edukalt 

Belgia välisabi organisatsiooni ENABEL auditi selleks, 

et liituda Digital for Development (D4D) projektiga; 

https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/infotehnoloogia-innovatsioon-ja-teadus-arendustegevus
https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/infotehnoloogia-innovatsioon-ja-teadus-arendustegevus
https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/valdkonnad/infotehnoloogia-innovatsioon-ja-teadus-arendustegevus


- Kaasajastasime ENABEL auditi põhjal liidu erinevaid 

protseduurireegleid; 

- Uuendasime liidu töögruppe eesmärgiga fokusseerida 

teemade käsitlemist ja saada aruteludesse ettevõtteid keda 

teema tõesti kõnetab  

- ITL-i/IKT klastri tegemisi, seisukohti kajastatud või liitu ja 

alamklastreid mainitud meediakanalites 111 (sellest 

raadiokanalites 7, telekanalites 1) korral.  

- Koostöös partnerorganisatsioonidega pressiteateid 

avaldatud 4 ja ITL-i originaal-pressiteateid 3 korral; 

originaalartikleid 9 korral. 

③ Uute liikmete profileeritud 
uuendatud väärtuspakkumine, 
liikmelisuse mudeli ülevaatamine 

2020-I 

- Uute liikmete mentorprogramm on käivitunud 
- Toimunud on arutelu liikmemaksude mudeli ülevaatamiseks 

Juhan-Madis Pukk 

 

2020-II 

Hetkel 101 liiget (75 täisliiget, 26 assotsieerunud liiget), lahkus 4 
liiget (Võrumaa Kutsehariduskeskus, HITSA, Interinx, Quretec), 
liitus 3 liiget (HeisiIT, Advokaadibüroo TGS Baltic, Amphora 
Infohaldus).  
Mitmete potentsiaalsete liikmetega on liitumisläbirääkimised 
lõpusirgel. 

2021-I 

Hetkel on ITL-il  105 Liiget (77 täisliiget, 28 assotsieerunud liiget). 
Poole aastaga lisandus 7 ja lahkus 2. 

 

 

 

 

 

 



TOIMIV JA KESTLIK LIIT - TÖÖPLAANI DETAILNE ÜLEVAADE 

 TEEMA  EESMÄRK TEGEVUSED KUNI APRILL 2021 
VEDAJA; 
PANUSTAJAD 

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

IKT valdkonna olulisemad numbrid 
on alati ITL-ist kättesaadavad 
 

2019 
- ITL-i eestvedamisel on Statistikaamet loonud lehele https://juhtimislauad.stat.ee/  IKT-sektori 

töölaua, mille sisu siiski veel ITL-i ei rahulda; 
ITL on esitanud konkreetsed parendusettepanekud kaasaegsete põhiandmete kuvamiseks ning ITL-i 
lehel nähtavaks tegemiseks 

Ivo Suursoo 
Andre Krull 

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

2020-I 
- Püüame Statistikaameti kaudu saada põhilisi majandusnäitajaid ja seda võimalikult ajakohasena.  

Projekt pooleli. 

2020-II 
Oleme saavutanud teatavaid muudatusi Statistikaameti poolt avaldatavas teabes aga see pole veel meid 
rahuldav. 

2021-I 
- Statistikaamet on meie ettepanekute põhjal täiendanud IKT valdkonna statistikat. Kahjuks palju veel 

tegemata. 

Liidu kuvandi 
hoidmine ja 
positiivse kuvandi 
loomine 
sidusrühmades läbi 
aktiivse 
meediakajastuse 

Liidu tegevus on meedia 
vahendusel olnud pidevalt 
nähtavad 

2019 

- Oktoobri keskpaigast detsembri lõpuni ITL-i/IKT klastri tegemisi, seisukohti kajastatud 

raadiokanalites 5, online-meedias 47, paberlehtedes 9 korral; 

- Originaal-artikleid on loodud 6; 

- Koostöös partneritega pressiteateid avaldatud 5 korral; 

- 21. novembril kuulutas ITL välja iga-aastase Ustus Aguri nimelise stipendiumi saaja: tunnustuse 
pälvis Tallinna Ülikooli digitehnoloogiate instituudi doktorant Kais Allkivi-Metsoja, kelle doktoritöö 
teemaks on „Statistical Modeling of Language Proficiency Levels for Automated Assessment of 
Written L2 Estonian“. 

Andre Krull 
Tegevmeeskond 2020-I 

- ITL-i/IKT klastri tegemisi, seisukohti kajastatud, liitu mainitud meediakanalites 84 (sellest 

raadiokanalites 3, telekanalites 1) korral;  

- Originaal-artikleid on loodud 6; 

- Koostöös partneritega pressiteateid avaldatud 4 ja originaal-pressiteateid 6 korral;  

- 24. märtsil kuulutas ITL välja sektori 2019. a. aasta auhindade saajad: Aasta Tegija 2019 tiitli sai 

TalTechi targa linna tippkeskuse FinEst Twins asutaja Ralf-Martin Soe, Aasta Tegu 2019 on 

õppeprogramm Cleveroni Akadeemia ning Aasta Läbimurdjaks 2019 nimetati esimene avalik 

proaktiivne automatiseeritud e-teenus, mille tellija on Sotsiaalkindlustusamet. 

https://juhtimislauad.stat.ee/


2020-II 

- ITL-i/IKT klastri tegemisi, seisukohti kajastatud või liitu ja alamklastreid mainitud meediakanalites 

160 (sellest raadiokanalites 12, telekanalites 2) korral;  

- Originaal-artikleid avaldatud 12 korral;   

- Koostöös partnerorganisatsioonidega pressiteateid avaldatud 14 ja ITL-i originaal-pressiteateid 1 

korral;   

- Sotsiaalmeediakanalitest kasutusel 3 Facebooki (ITL, ITS Estonia, StartIT, 2 LinkedIn’i (ITL, ITS 

Estonia), 1 Twitteri-konto (ITS Estonia).  

- ITS Estonia võrgustiku visuaalne kuvand uuendatud.  

- Alustatud ITL-i veebilehe ülesehituse ja kujunduse kaasajastamist.  

- 19. novembril kuulutab ITL välja iga-aastase Ustus Aguri nimelise stipendiumi saaja 

2021-I 

- Üldkoosolekul 22. aprillil kuulutatakse välja 2020 aasta auhinnad; 

- ITL-i/IKT klastri tegemisi, seisukohti kajastatud või liitu ja alamklastreid mainitud meediakanalites 

111 (sellest raadiokanalites 7, telekanalites 1) korral.  

- Koostöös partnerorganisatsioonidega pressiteateid avaldatud 4 ja ITL-i originaal-pressiteateid 3 

korral; originaalartikleid 9 korral. 

- Käimas on ITL-i veebilehe uuendamistööd: veebilehe struktuuri ja UI/UX disaini loomine. 

Liidu liikmeskonna ja 
mõju suurendamine 

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

2019 
- 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); 
- Alustatud on läbirääkimisi robootika klastri ühendamiseks ITL-iga. 

Andre Krull  
Juhan-Madis Pukk 

2020-I 
- Korraldasime tänuürituse liidu töögruppides aktiivselt osalenutele; 
- Liiduga on liitunud 7 uut liiget. Kokku liikmeid 102 (75 täisliiget ja 27 assotsieerunud); 
- Allkirjastatud koostöömemorandum Start-up Liidrite Klubiga 

2020-II 
- Liiduga on liitunud 7 uut liiget. Kokku liikmeid 101 (75 täisliiget ja 26 assotsieerunud); 

2021-I 
- Liiduga on poole aasta jooksul liitunud …..  uut liiget. Kokku liikmeid 105 (… täisliiget ja … 

assotsieerunud); 



Liikmete ühiste 
ärihuvide eest 
seismine 

 

 

 

 

Liikmete ühiste 
ärihuvide eest 
seismine 

 

 

Pidev liikmete poolt ühiselt 
tõstatatud probleemide 
lahendamine 

2019 
Toetasime ITL-i liikmete liitumist Tech Green Pledge initsiatiiviga. 

Kogu juhatus 

2020-I 
- Liidu eesmärkide saavutamist toetavad rahastusprojektid (rahastaja ja projekti lühinimi): EAS - 

klastri projekt, INTERREG - Diginno projekt, Välisministeerium - arengukoostöö projekt, ITS - 
Hupmobile projekt, Central-Baltic – eMESAI ekspordiprojekt, CEF – RTE projekt. 

- ITL-is tegutseb 5 nõukoda (haridus, e-arved, infoturve, operaator, IT poliitika),  
klastri raames toimivad e-riigi ekspordi, tööstuse digitaliseerimise ja ITS valdkonna alamklastrid;  

 
Koroona kriisi lahendamiseks: 
- Koostasime liikmete abiga ITL- ettepanekud riigile koroonaviiruse kriisi probleemide lahendamiseks;  
- Koostasime ITL-i küberturbealased soovitused ettevõtete kaugtöö korraldamiseks;  
- Tegelesime põhjalikult mobiilside positsioneerimise andmete 

Statistikaametile edastamise mudeli skoobi ja isikuandmete kaitse riive teemadega; 
- Lõime ITL-i liikmete jaoks meililisti kriis@itl.ee selleks, et mitte seda teemat teistes listides liigselt 

postitada.  

2020-II 
- Liidu eesmärkide saavutamist toetavad rahastusprojektid (rahastaja ja projekti lühinimi): EAS - 

klastri projekt, INTERREG - Diginno projekt, Välisministeerium - arengukoostöö projekt, ITS - 
Hupmobile projekt, Central-Baltic – eMESAI ekspordiprojekt, CEF – RTE projekt. 

- Positiivne rahastusotsus saadud kahele projektile, mille tegevused algavad 2021 alguses: GIZ – e-
valitsemise koolitusprojekt,  INTERREG – Dinnocap projekt tööstuse digitaliseerimise teemal;  

- Suurenenud koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega, mille kaudu ITL liikmed saavad osaleda 
tulevikus suurtes arengukoostöö projektides;  

- ITL-is tegutseb 5 nõukoda (haridus, e-arved, infoturve, operaator, IT poliitika),  
klastri raames toimivad e-riigi ekspordi, tööstuse digitaliseerimise ja ITS valdkonna alamklastrid;  

 
Koroona kriisi lahendamiseks: 
- Koroonaäpi laialdasema kasutuse kommunikatsiooni arutelu sideettevõtetega ja ka SOM-iga. 
- Esitasime koos teiste ettevõtlusliitudega poliitikutele pöördumise, kus on ettepanekud, mis aitavad 

kaasa majanduse taastumisele pikaajalises vaates. 

2021-I 
- HOIA äpi teavituse korraldamisest sideettevõtete poolt SOM-iga tehtud arutelud; 
- Liidu eesmärkide saavutamist toetavad rahastusprojektid (rahastaja ja projekti lühinimi): EASi klastri 

projekt, INTERREG - Dinnocap projekt, Välisministeerium - arengukoostöö projekt, ITS - Hupmobile 
projekt, Central-Baltic – eMESAI ekspordiprojekt, GIZ-evalitsemise projekt, ETAG arendusnõuniku 
projekt. 

- Suurenenud koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega (OECD, ITU jne), mille kaudu ITL liikmed 
saavad osaleda tulevikus suurtes arengukoostöö projektides;  

 

https://itl.us5.list-manage.com/track/click?u=597c7e58c749a6f268785b801&id=490bc797d6&e=901b221de2

