
Liikmetele: 11.04.2019 
 

ITL-i juhatuse aruanne üldkoosolekule perioodi 2017 – 2019 kohta 
 
Valdkond: liidu strateegia ja hääl 

Alamvaldkond  
Visioon 2030: tegevused  

Staatus november 2017  Staatus mai 2018  Staatus november 2018  Plaan aprill 2019 Staatus aprill 2019 

Sõnastada ITL-i  lühiajaline 
strateegia ja mõõdikud:  
• 2019 prioriteedid  
• Strateegiliste mõõdikute 
komplekt  

• 2019 prioriteedid on 
kinnitatud ja esitletud  
28.06.2017  
Hinne 10 palli skaalal 
8,55  
• Strateegiliste 
mõõdikute komplekti 
koostamist juhatuse 
enamus  
otsustas lühiajaliselt 
mitte toetada  

Tegevuste tulemusi esitleti 
mai üldkoosolekul  
• Digimajanduse töö 
tulemusi hinnati 7.77  
• E-Riigi töö tulemusi 
hindega 8,31  
• Hariduse valdkonda 
hindega 8,07  
• Strateegia ja 
kommunikatsioon 8,15  

Esitleti juhatuse tööplaani 
tulemusi, liikmete tagasiside 
(10 palli skaalal): 
• Digimajandus ja eksport 
8,42 
• E-Riik ja infopoliitika 8,3 
• Haridus, tööjõud 7,9 
• Strateegiline planeerimine 
ja kommunikatsioon 8,65 

Esitletakse juhatuse 
tööplaani tulemusi  
  

Üldkoosolekul esitletakse 
juhatuse tööplaani täitmist 
neljas kategoorias: 
• Digimajandus ja eksport  
• E-Riik ja infopoliitika 
• Haridus, tööjõud 
• Strateegiline planeerimine ja 
kommunikatsioon 

Luua raamistik, mis näitaks 
tee heaolu kasvatamiseni 
läbi IKT rakendamise 
järgmise 10 aasta jooksul 
ehk Strateegia 2030 koos 
strateegiliste mõõdikute 
komplektiga  (S30) 

Tööplaan saab 
täienduse:  
• esimese etapina 
loome ITL visioon 2020 
täpsustuse, kuna ka riik 
on 2018 I poolel 
kohendamas oma 2020 
plaane 
• Seejärel II etapina 
loome 2030 strateegia.  

Tööplaan täienes ning 
esimese etapina on 
loodud: 
•  ITL visioon 
infoühiskonnast 2030 (10 
aastat 2018 ka) – 
koosoleku hinne 8,76 
•  Valmimas on visiooni 
alusel sõnumid 
erakondadele 

• Visioon 2030 koos esitluse 
materjalidega valmis ja 
üldkoosolekul kinnitatud- 
hindeks 8,65 (94% 
vastajatest 8-10) 
• Strateegilised 
fookusteemad järgnevaks 4 
aastaks esitatud 
üldkoosolekule ja kinnitatud 
• Sõnumid erakondadele 
olemas ja tutvustatud 

Üldkoosolek hindab 
esialgset ITL-i IKT 
visiooni ja ITL 
arengukava S30, 
Visiooni 
lõpptähtaeg mai 
2020. 

Oleme algsest plaanist aasta 
võrra ees, ITL-il on paigas: 
• 10 aasta visioon 
• 4 aasta strateegia suunad 
• Valimiste tsüklis on 
erakondadele esitletud ja läbi 
räägitud ITL ettepanekud 
platvormidesse ning esitatud ka 
täiendavalt ettepanek 
koalitsioonilepingu punktide 
osas 



Alamvaldkond  
Visioon 2030: tegevused  
JÄRG 

Staatus november 2017  Staatus mai 2018  Staatus november 2018  Plaan aprill 2019 Staatus aprill 2019 

Koostatud on strateegia 
(S30) elluviimiseks vajalik 
ITL-i kui liidu   arengukava 
(milline peab olema liit)  

Ei ole alustatud  • Liidu arengukava valmib 
peale Strateegia 2030 
valmimist  
  

• ITL strateegilise juhtimise 
raamistik üldkoosolekule 
kinnitamiseks – 94% 
küsitluse vastajatest toetas 
• Arengukava peale Liidu  
Strateegia 2030 kinnitamist  

ITL-i kui Liidu 
pikaajalise 
arengukava 
hüpoteesid uuele 
juhatusele 

• ITL-il on selge strateegilise 
juhtimise raamistik  
  - 10 aasta visioon 
  - 4 aasta strateegia 
  - 2 aasta juhatuse arengukava 
• Uue juhatuse valimisteks 
muudetud juhatuse valimise 
protseduuri ja määratletud 
juhatuse liikmete jaoks 
strateegilised fookusteemad. 
• Alustatud liidu liikmeskonna 
mudeli uuendamisega. 

Alamvaldkond  
ITL-i hääl ja kuvand: 
tegevused  

Staatus november 2017  Staatus mai 2018  Staatus november 2018  Plaan aprill 2019 Staatus aprill 2019 

ITL loob ITL/IKT sektori 
strateegia 
kommunikatsiooni  
tööplaani ja viib selle ellu  

Kommunikatsioonplaan  
(elav dokument) 
koostatud  

Kommunikatsiooni 
ühikuid on rohkem, kui 
algses plaanis 
Meediakajastusi 118, 
pressiteateid 10, 
originaalartikleid 6 

Strateegia 
kommunikatsioon on 
aktiivselt töös (erakonnad, 
Kaubanduskoda, Tööandjad, 
EestiPank, meedia) 
Meediakajastusi 137, 
pressiteateid 12, 
originaalartikleid 4. 

 Plaani elluviimine Kommunikatsiooniplaan 
aktiivselt töös - erakondade 
esindajatele korraldasime 
valimisdebati 15.02 ning 
edastasime tulevasele 
koalitsioonile IKT-sektori 
ettepanekud.  
Meediakajastused: 58, 
pressiteateid 10, neist ainult ITL-i 
2, originaalartikleid 4 
(raadiokanalid 6, telekanalid 7, 
ajalehed 8, online-meedia 37. 
Kasutusel uus formaat - 
otseülekanne valimisdebatist 
(Delfis ja Pealinnas). 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ITL juhatus on ITL-i kuvandi 
kandja tänapäevastes 
meediakanalites  

Lisaks Facebookile on 
loodud ka ITL leht  
LinkedIn’is ning tehtud ka 
esmased infojagamised  

Toimib   Toimib Toimib  Toimib Facebook, Linkedin 

ITL on esindatud kõigis 
olulistes valdkonna 
nõukogudes ja komisjonides  

Nõukogud ja 
komisjonid on 
kaardistatud ning 
liikmed paigas.  

Toimib   Toimib Toimib  Toimib ca 60 esindatust 
ITL president on valitud ka 
Tööandjate Keskliidu Volikogu 
aseesimeheks 

Alamvaldkond  
ITL-i liikmed: tegevused  

Staatus november 
2017  

Staatus mai 2018  Staatus november 2018 Plaan aprill 2019 Staatus aprill 2019 

Uute liikmete eelselektsioon 
ja värbamine  

  Liidul on 88 liiget.  
Neist 62 täisliikmed ja 26 
assotsieerunud liikmed.  

Liidul on 90 liiget.  
Neist 66 täisliikmed ja 24 
assotsieerunud liikmed. 

  Liidul on 89 liiget.  
Neist 63 täisliikmed ja 26 
assotsieerunud liikmed. 
Täisliikmed jagunevad: 
 - 33 ettevõtet (käive kuni 4.5M€) 
 - 23 ettevõtet (käive 4.5-32 M€) 
 - 3 ettevõtet (käive 32-64 M€) 
 - 4 ettevõtet (käive üle 64 M€) 

ITL-i liikmetele on 
tegevusplaane ja täitmist 
tutvustatud  

Üldkoosolek 2017-II  Lisaks jooksvale infole ITL 
listides esitab juhatus ja 
tegevmeeskond ülevaate 
üldkoosolekul 2018 mais.  

Lisaks jooksvale infole ITL 
listides esitab juhatus ja 
tegevmeeskond ülevaate 
üldkoosolekul 2018 
novembris 

Täitmise 
tutvustamine 
üldkoosolekul 2019-I 

Lisaks jooksvale infole ITL listides 
esitab juhatus ja tegevmeeskond 
ülevaate üldkoosolekul aprill 
2019  
 



Valdkond:  Digitaalne majandus  
Alamvaldkond 
Digitaliseerimine Eestis:  
tegevused  

Staatus november 2017  Staatus mai 2018  Staatus november 2018  Plaan aprill 2019 Staatus aprill 2019 

Tööstuse digitaliseerimine Kontseptsioon koostatud ja 
EAS/MKM-ile esitatud.  
  
Projekt algas septembris.  
  
Kirjeldatud 1 referentcase ja 
avaldatud www.geenius.ee 
 
Elluviidud 2 targa toote 
pilootprojekti ja dets 2017 
lõppeb tootmiprotsesside  
digitaliseerimise 
pilootprojekt.   
 
Konverents toimus 24.10 – 
25.10.2017, 649 osalejat  
28 erinevast riigist 

Tööstuse 
digitaliseerimise  
koostöökogu alustas 
tööd aprilli lõpus  
   
 EAS meede, mis 
puudutab IKT programmi 
5,6 mEUR  
on osaliselt loodud ja 
töös. Samas tööstuse 
analüüside 
toetusmeetme esimene 
hange tühistati EAS 
poolt, uus meede välja 
töötamisel.  
  
Esimene Industry hack 
läbiviidud Tehnopoli 
eestvedamisel ja teine 
tulemas juunis Industry 
4.0 konverentsi raames  
  
3 tööstuse 
digitaliseermise 
referentscase-i on 
kirjeldatud.  
  
Toimunud:  
- tootmislahenduste 

seminar Lääne-
Virumaal,  

Püüame saada koostöökogu 
tegelikult käima  
  
Kuna tegemist ministrite 
tasemel kohtumisega oleme 
andnud kutse edasi MKMile. 
 
Digidiagnostika meede avati 
oktoobri teises pooles ja 
hetkel pole veel jõutud ühtegi  
taotlust esitada.  
 
Tegeleme antud meetme 
reklaamimisega, ITL liikmete 
toetamiseks  loodud alamleht 
www.itl.ee/digidiagnostika  
 
Hangitud partner 
referentscase’ide tegemiseks, 
hetkel töös 11 case’i, 
avaldama hakkame alates 
jaanuar 2019  
  
Läbi viidud seminar: 
masinatööstusega, metsa-ja 
puidutööstusega, 
elektroonikaga ning 
plastitööstusega.   
  
Industry 4.0 konverents 
toimus juunis 2018, osalejaid 
oli 296, 17 riigist ja 178-st 
erinevast ettevõttest. 

Tööstuse 
digitaliseerimise 
koostöökogu töös 
osalemine. 
 
Digimajanduse riikliku 
toetus meetme 
lobbytöö 
erakondadele tehtud 
enne riigikogu 
valimisi  
 
Tööstus 4.0 alaste 
koostöö tegevuste 
elluviimine 
(IndustryHack, 
seminarid jne) 
vähemalt 5 üritust 
läbi viidud 
 
Hannover 2019  
 
Industry konverents 
2019 ettevalmistus. 

Ettevõtete esindajad osalesid 
koostöökogu töörühmades. 
 
Kuna koostöökogu ei ole 
kavandatud mudeli järgi 
käivitanud siis probleemi 
kirjeldamine ja lahenduste 
otsimine ettevõtlus-ja IT ministri 
ja ametnikega. 
Samuti võimalik uus mudel koos 
Kaubanduskojaga. 
 
Digidiagnostika meetme 
kasutamise promo tööstustele – 
ITL kodulehel bänner ja 
teenusepakkujad väljas, kolmel 
seminaril tööstustele meedet 
tutvustatud. 
 
ITL’i tunnustati Tark tööstur 
konkursil Aasta digialgatus 
auhinnaga. 
 
Digimajanduse suuremahulise 
toetusmeetme ettepanek 
parteidele programmidesse. 
 
Läbiviidud 3 digitaliseerimise 
seminari.  
Avaldatud 3 tööstuse 
digitaliseerimise case study. 
 

http://www.geenius.ee/
http://www.itl.ee/digidiagnostika


- koostööseminar 
puitmaja 
ettevõtetega  

 digitaliseerimise näidete 
seminar EU Komisjoni 
Watify platvormiga.   

Järgmise aasta konverents 
toimub 30.05.2019. 

Tehtud ettepanekud MKM tehaste 
digitaliseerimise meetmele (ette 
valmistamisel), meetme 
planeeritud avamine juuni 2019. 
 
EAS’iga koostöös planeerimisel 
Saksamaa sihtturu tegevused. 
Eesti esindamine Hannoveris 
2020. 
 
Industry konverents 2019 
korraldaja on TalTech, ITL, EAS, 
Elektroonikatööstuse Liit ja 
Confent ühiskonsortsium 

Andmete majanduse 
käivitamine  

        

- Digitaalse andmevahetuse 
(DeX) platvorm  

Uuringu lähteülesanne 
koostatud ja MKM-ile 
esitatud  

DeX eeluuringu 
rahastusotsus ootab 
heakskiitu MKM-it ja 
Riigikantseleist.  

Ei ole alustatud MKM-ist 
tulenevatel põhjustel  

DEX uuring valmis Ei ole alustatud MKM-ist 
tulenevatel põhjustel. 
 
Ebaselge on kas projekt saab 
rahastust või mitte 

- Reaalaja majandus  16.11. toimus projekti 
avaseminar, tegevused  
käivitatud  

IoB Horizon 2020 otsus 
negatiivne, uusi 
eesmärgid arutatakse 
peale suvepuhkuseid  

ITL osaleb MKM-i RTE 
ümarlaual.  
  
E-arve toimkonna skoobi 
laiendamise arutelu  

 ITL osaleb MKM-i reaalaja 
majanduse ümarlaual.  
 
Ettevalmistamisel uus RTE projekt, 
taotlemine mai 2019 

Alamvaldkond  
Transpordi ja logistika 
digitaliseerimine – ITS:  
tegevused  

Staatus november 2017  Staatus mai 2018  Staatus november 2018  Plaan aprill 2019 Staatus aprill 2019 

ITS Estonia võrgustik  ITS Estonia võrgustik on 
loodud ja rahvusvahelise 
ITS National võrgustiku 
liige.  
Käesoleval ajal toimuvad 
jätkusuutlikkuse tagamise 
arutelud jm tegevused  

ITS Estonia tegutseb 
aktiivselt ITL struktuuris. 
August 2017- aprill 2018 
läbi viidud 10 valdkonna 
üritust, keskmiselt 48 
osalejat üritusel.  
 

Mudel on tööle rakendunud 
– hetkel 26 ametlikku 
partnerit nii era kui avalikust 
sektorist. Liikmete ringi on 
plaanis veelgi laiendada.   
 
 

Sisend Eesti 
transpordi 
arengukavale on 
antud 

ITS Estonia tegevused aktiivselt 
käimas ligi 30 partneriga.  
 
Aktiivgrupp paigas võrgustiku ning 
valdkonna strateegiliseks 
arendamiseks.  



ITS Estonia on liitunud ITS 
Nationals võrgustikuga.  
 
Esinemised mitmetel 
rahvusvahelistel üritustel.  

Teemasid initsieeriv 
aktiivgrupp käivitunud, 
teemapõhised töögrupid 
käivitumas (liikuvus, 
kaubaveod, infra, andmed), 
eesmärgid paigas, 
tegevusplaan järgmiseks 2ks 
aastaks kokkuleppimisel.  
 
30 liikmeline Eesti 
delegatsioon 
Kopenhaagenis ITS 
maailmakongressil sept 
2018 sh VIP esindus.   
 
Igakuised seminarid 
toimumas, keskmiselt ~40 
osalejaga.   
 
Ettevalmistus koostöös ITS 
Finland-iga Euroopa 
kongressiks 2019 ühisele  
stendile, samuti 
ettevalmistumine Maailma 
ITS kongressiks 2019 aastal 
Põhjamaade ühisel stendil   

Teemapõhised töögrupid on 
käivitunud (reisijavedu, 
kaubavedu, ITS taristu) ning 
tegevuskavad ja eesmärgid 
teemade lõikes paigas.  
 
ITS Estonia on esindatud Eesti 
liikuvuse ja taristu arengukava 
2035 koostamise juhtgrupis ning 
teemapõhistes töögruppides. 
Sisemine töökorraldus 
arengukavale sisendi andmiseks 
paigas.  
 
Rahvusvaheline koostöö aktiivne. 
Ettevalmistamisel: 

- 21.-15.10 Singapuris ITS 
Maailmkongressil teiste 
põhjamaadega ühisel stendil  
-  03.-05.06 Hollandis ITS 
Euroopa kongressil ITS 
Finlandiga ühisstendil 
- Nordic Plus 
koostööseminar (Soome ja 
Rootsiga) Soomes Digital 
Transport Days 
kõrvalüritusena 
- Hupmobile projekti 
raames 5 rahvusvahelist 
seminari/vebinari ning 1 
rahvusvaheline konverents 
(sügis 2020) 

ITS pilootprojektid ITS 
Estonia liikmete osalusel  

  Kokku 8 pilooti või 
minipilooti.  
Mitmed neist 
rahvusvahelised.  

  6 algatatud pilooti, 
neist vähemalt kaks 
rahvusvahelised 

8 pilooti/minipilooti on ellu viidud 
FinEst Smart Mobility projekti 



ITS uute toodete ja teenuste 
loomine ITL-i liikmete poolt  

  ITS pilootprojektidest on 
tulemas.  

Üks uus toode olemas 
(veokite sadamasse 
kutsumise süsteem)  

Kolm uut ITS teenust 
või toodet 

Tooted ja teenused on: 
- Veokite sadamasse 
kutsumise süsteem; 
- Videovoost AI abil  
ristmike kinni sõitmise 
ennetamise lahendus 
- Digitaalne veotee 
(ettevalmistamisel) 

Koostöö Rail Balticuga 
teenuste innovatsiooni 
käivitamiseks  

    Seminar läbi viidud. 60 
osalejat  

  

Alamvaldkond IKT 
eksport: tegevused  

Staatus november 2017  Staatus mai 2018  Staatus november 2018  Plaan aprill 2019 Staatus aprill 2019 

E-riigi lahenduste eksport          

Eksporditavate lahenduste 
laiendamine läbi 
strateegilise nõustamise ja 
klastri tegevuste 

www.e-estoniax.com leht 
on loodud ja seal on  
kirjeldatud e-riigi 
lahendused – pidevas 
täiendamises.  
 
Loodud IKT klastri 
ettevõtete e-riigi ekspordi 
strateegia. Meie 
strateegiline eesmärk on: 
„We help countries and 
organizations achieve 
world-class digital 
societies”.  
Klastri kaudu  on toetatud 
ettevõtete ekspordi 
tegevusi. 
 

Kirjeldatud  
müügimaterjalidena 
kokku 24 e-riigi lahendust 
www.e-estoniax.com  
lehel.   
  
Ühisturundusmaterjalid 
on ajakohased ja 
ühendatud eestonia 
lehega.   
  
Klastri kaudu on toetatud 
ettevõtete ekspordi 
tegevusi.   
  
Sõlmitud MoU Smart Africa 
organisatsiooniga ja 
algatatud aktiivsed 
tegevused Aafrika riikide 
suunal. 

www.e-estoniax.com on 
ajakohane, hetkel 
kirjeldatud 38 lahendust 
 
Elluviimisel e-governance 
demolahenduste 
pilootprojekt koostöös VM, 
Aafrika Liit ja 8 ettevõtet.   
  
  
Klaster on turundanud e-
riigi lahendusi koos 
partneritega e-Governance 
konverentsil, Transform 
Africa suurüritusel, 
aukonsulite kohtumistel.   
  
Antud sisse kaks uut 
rahastustaotlust ettevõtete 
eksporditegevuste 
toetamiseks. 

Pidevalt ajakohased 
ühisturunduse 
materjalid www.e-
estoniax.com, 
kirjeldatud üle 40 
müügimaterjali.  
 

Projekti „Aafrika riikides e-
valitsemise alase koostöö 
edendamine“ workshopid 
toimuvad 7-9 mai 2019. 
 
Pidevalt ajakohased 
ühisturunduse materjalid www.e-
estoniax.com, kirjeldatud üle 40 
müügimaterjali.  
Käivitatud Välisministeeriumi 
toetusel eraldi projekt e-riigi 
tehnoloogiate tutvustamiseks 
arenguriikides.  
 
Eksporditegevuste toetamiseks 
saadud lisatoetus Central-Baltic 
Interreg programmist. 
 

http://www.e-estoniax.com/
http://www.e-estoniax.com/
http://www.e-estoniax.com/
http://www.e-estoniax.com/
http://www.e-estoniax.com/
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http://www.e-estoniax.com/
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- Riigiasutustega ekspordi 
toetamiseks vajalikud 
koostöömudeli kokku 
leppimine ja rakendamine   

Koostöömudeli välja 
töötamine on käimas.  
  
MoU allkirjastatud  

Koostöömudel on loomisel, 
EAS on välja töötamas 
hetkel lepingu drafti.   
 
Toimunud üks ühisseminar 
EGA-ga.   

Piloodi jaoks otsitakse  
hetkel sobivad case’i  
  
Seminar EGA-ga 
korraldatud. Lepitud kokku 
ettevõtete lahenduste 
tutvustused neile.   

Loodud selge 
seadusandlik baas ja 
loodud toimiv 
tasustusmudel 
riigiametnike 
kaasamiseks. Tehtud 
piloot ja 
koostöömudel on 
rakendunud. 
 

Pilooti veel läbi viidud pole, kuid 
e-Estonia Briefing Centre’i poolt 
on täielik valmisolek 
koostöömudelit reaalse projekti 
puhul katsetada 

Digitaliseerimise 
lahenduste eksport 
erasektorile 

 Aktiivselt on tegeldud Eesti 
osalemisega EXPO 2020-l. 

Erasektori lahendustele 
pakutakse samamoodi nagu 
e-riigi lahendustele 
ühisturunduse platvormi 
www.e-estoniax.com, 
kirjeldatud 12 lahendust 

 EXPO-l osalemise otsus on ümber 
vaadatud ja osalemise sihtasutus 
asutatud. ITL on üks 6-st asutajast 

 
 
 
 
 
  

http://www.e-estoniax.com/
http://www.e-estoniax.com/
http://www.e-estoniax.com/


Valdkond: E-riigi innovatsioon ja infoühiskonna poliitika, e-riigi innovatsioon,  infoühiskonna poliitika, digitaalne taristu, 
regulatsioonid 

Alamvaldkond  
Avaliku sektori teenused 
ja riigi innovatsioon:  
tegevused  

Staatus november 2017  Staatus mai 2018  Staatus november 2018  Plaan aprill 2019 Staatus aprill 2019 

Riigi innovatsioon          

- Infoühiskonna arengute 
suunamine  

Ettepanekud e-Eesti 
nõukogu osas ITL poolt 
tehtud.  S.Sikkutiga 
sellekohane kohtumine 
toimunud.  Tagasisidet 
hetkel ei ole.  

Koosolek toimub juunis.  Koosolek ei ole toimunud. 
Plaan 27.11.2018  

E-Eesti nõukogule ITL 
teemade esitamine 
ja koosolekul 
osalemine 

Koosolekud toimusid 27. 
novembril ja 15. veebruaril. 
Teemad on tulnud riigi poolt. 
Oleme kritiseerinud nõukogu 
formaalset tegevust. 

-  ITL koht ja mõju riigi 
innovatsioonis  

  Riigis ei tundu see olevat 
kellegi tõsiseltvõetav 
teema. Tegeleme 
survestamisega  

 Ei tegele Ei tegele Ei tegele 

- innovatsiooni 
edendamiseks 
teavitustegevused  

      Innovatsiooni-
teemaline ITL-i poolt 
tehtav teavitus- ja 
motivatsioonitegevus 
(sh. sisendi andmine 
www.geenius.ee 
portaali) 

Ei ole tegelenud 

- E-arvete ja e-kviitungi 
laialdasem kasutus  

Konsultatsioon Rahandus- 
ministeeriumiga tehtud. 
Õige hetk paari kuu 
pärast. Hetkel riigiga 
ühise 
kommunikatsiooniplaani 
koostamine  

IoB projekti raames on 
mapping praktiliselt valmis 
ning avalikustatakse mai 
teises pooles.  
 
Koos Rahandus- 
ministeeriumiga on välja 
töötatud e- arvete 

Eelnõu hetkel ametlikul 
kooskõlastusringil.  
 
 
Põllumajandus- 
andmete kasutamise 
projekti nõuandvas kogus 
osalemine. 

e-arvete ja e-
kviitungi sidumine 
 
 
Põllumajandus- 
andmete kasutamise 
projekti nõuandvas 
kogus osalemine. 

Riigile e-arvete kohustuslikkuse 
seadusemuudatus jõustub 1. 
juulil 2019. Teavitustegevus 
jätkub. 
 
J. Jõema osaleb nõuandva kogu 
töös. 
 

http://www.geenius.ee/


kasutuselevõtu kasulikkuse 
promo plaan 

Osalemine Riigikantselei 
tehisintellekti töörühmas 
ja ITL-i vastava töörühma 
töö. 

Osalemine 
Riigikantselei 
tehisintellekti 
töörühmas ja ITL-i 
vastava töörühma 
töö. 

ITL osaleb  Riigikantselei 
tehisintellekti töörühmas. ITL-i 
vastav töörühm on aktiivne. 
Anname tagasisidet 
koostatavale Eesti 
tehisintellekti strateegiale. 

- Infoühiskonna 
arengukava 2020 
ülevaatamises osalemine  

  ITL-i esindajad on osalenud 
IYA 2020 ülevaatamise 
ajurünnakutel. Sisendi 
andmine käib. Osaletud 
valdkondlikel töö-  
koosolekutel. Kestab juulini  
2018  
 
Infoühiskonna arengukava  
2018 – 2020 
rakendusplaani 
ülevaatamine. 

Infoühiskonna arengukava 
tekstile on antud ITL 
poolsed ametlikud 
ettepanekud.  

 Infoühiskonna arengukava 
juurde tekivad nüüd uue 
tegevuspõhise riigieelarve 
terminoloogias programmid: e-
riigi ja sideturu programm ja 
küberturvalisuse programm. 
MKM-is on nende 
programmide eelnõud 
koostatud aga veel ei jagata. 

Avaliku sektori teenused          

- Riigi-era IKT  
koostööinitsiatiivi raames 
riigi teenuste 
kasutusmugavuse 
mõõtmine  

Riigi ja erasektori 
töögrupp.  

Metoodika esimene ametlik 
redaktsioon valmib ka. mai 
lõpuks.  MKM testib praegu 
siseselt.  

Metoodikast on üldine 
tööversioon.  MKM on 
pakkunud 3 teenust 
hindamise  piloodiks.  

Hindamise 
metoodika on 
saanud üldlevinuks ja 
hinnatud on oluline 
osa avalikest 
teenustest 

Teenuste hindamis-metoodika 
on MKM-il sisemiselt testimisel 
ja pole veel välja antud. 

Arendustegevus     Saame tegeleda peale 
metoodika avalikustamist  

Metoodika on sellises 
seisus, et piloottööd 
oleksid nüüdsest 
võimalikud.   

Kord on saanud 
normiks 

MKM-il ei ole valmis 

E-residentsus       

- virtuaalühiskonna 
arendamine  

  Teema ei ole leidnud ITL-s 
kõlapinda.  

E-residentsuse töögrupilt 
uus kutse kaastööks.  

Ei tegele  

- nutika e-residentide 
teenuse keskkonna  
arendamine  

Kohtumine e-residentsuse 
tiimi esindajaga toimunud.  

Tegevusi ei ole toimunud.  E-residentsuse töögrupp 
on teinud uue  

Ei tegele  



teenuskeskkonna ilma ITL-
ta kuna meilt koostööhuvi 
polnud  

Alamvaldkond  
Ärikeskkonna reeglid:  
Tegevused  

Staatus november 2017  Staatus mai 2018  Staatus november 2018  Plaan aprill 2019 Staatus aprill 2019 

IT valdkonna 
regulatsioonid  

        

- Regulatsioonide 
mõjutamine  

    Toimunud on jooksev 
reageerimine EL ja Eesti 
õigusaktide eelnõudele: 
Autoriõiguste direktiiv  

(art 13);  
- EL digitaalsete 

teenuste 
maksustamine;  

- Riigivaraseaduse VTK;  

Reageerimine 
ilmuvatele 
regulatsioonidele 
ja nende 
muudatustele 

Tegeletud näiteks: 
- Riigivara seaduse 
muutmisega (tarkvara 
litsentsimine); 
- Nn. tühja kasseti 
tasu seaduse eelnõuga; 

Täpsemalt aasta 2018 
õigusaktid  

Sh. Kübervaldkonna 
seaduse eelnõule  

ITL-i ametlikud 
ettepanekud eelnõule 
esitatud  

KÜTS on Riigikogus II 
lugemise läbinud.  

KÜTS rakendusaktide 
analüüs ja 
ettepanekute andmine  

 RIA/MKM valmistab ette 
auditite määrust (aga pole 
veel avalikustatud). 

(VITS) sisendi andmine   Lõpphääletus 9. mail. ITL-i 
ettepanekuid ei arvestatud.  

Tegeldud 
rakendusaktidega. 

  

Sh. Riigihangete 
seadusese jõustamine   

ITL on teemast huvitatud. 
Osaletud EMTA 
koosolekul. Ootame EMTA 
ettepanekuid.  

Teema ei ole edasi 
arenenud.  

RHS muutmisettepanekud  Kui tuleb eelnõu Töös: Riigihangete seaduse 
väljatöötamiskavatsusele 
ettepanekute koostamine 

Sh. Andmekaitse 
üldmääruse (GDPR) 
jõustamine  

Ettekanne ALSO seminaril;  
Seminar ITL-i liikmetele  
16.11.2017. 

Rakendusseaduse ja uue 
isikuandmete kaitse 
seaduse eelnõud on ITL-is 
analüüsitud.  

  Eelnõud Riigikogu 
menetluses, 
vajadusel reageerida 

Eelnõud on Riigikogus vastu 
võetud. Edasine rakendamine 
AKI poolt on ees. 

     Liikmete poolt tõstatatud 
vastutuskindlustuse teema. 
Kohtumised on toimunud 
Kindlustusseltside Liidu ja 
kindlustusmaakleritega. 
Huvi tundnud ettevõtted on 
endale lahenduse leidnud. 

https://itl.ee/public/files/2018_oigusaktid.pdf
https://itl.ee/public/files/2018_oigusaktid.pdf


  IKT statistika kogumise 
metoodika parendamises 
osalemine 
 
Statistikaameti 
andmeagentuuri projektis 
osalemine. 

ITL-i esindajad on 
Statistikaameti 
andmehalduse 
töörühmas.  
  
Arvamus Riikliku statistika 
seaduse muutmise kohta. 

 Riikliku statistika seaduse 
muutmise eelnõule tehtud 
ettepanekud. Seaduse 
muudatused vastu võetud aga 
andmejagamise teenus vajab 
edasi tegelemist 

Riigikapitalism           

- koostöö kokku leppimine  Üks koosolek toimunud.  Infopoliitika nõukojaga 
on kokku lepitud 
positsioon ja prioriteedid.  
Ühistegevus käib.  
Osapooled on laua taga, 
MoU pole hetkel vajalik.  

Paigalseis.  Riigi tellijatel 
oma organisatsioonide 
kasvatamise huvid. PwC-lt 
saadud ebaobjektiivne 
hinnang tööde 
maksumusele väljast 
tellituna. Asekantsler ei 
suuda riigi tellijaid 
kontrollida. Lisandub äri 
andmetega.  

Seire Endiselt paigalseis. Kohtumist 
riigi IT majade juhtidega ei ole 
vaatamata jõupingutustele 
õnnestunud korraldada. 

- ühistegevus    Ühistegevus käib.    Kokkuleppe laiendamine     

Poliitika mõjutamine           

- Töö erakondadega    Juhatus kohtus minister 
Paloga.  
  
Valimised 2019 teemal 
algavad kohtumised mais.  

Kohtumised minister 
Tammistiga.  
  
Sõnumid parteidele 
valimisteks 2019 on 
koostatud peaaegu kõigi 
parteidega (va. EKRE ja 
Eesti 200) on kohtutud 
hetkel.  

Parteidega enne 
valimisi (3.03.2019) 
kohtutud 

Toimunud on uued kohtumised 
parteidega ja valimiste 
programmide teemaline debatt 
15.02.2019. 
 
ITL on esitanud töötanud välja 
ja esitanud ettepanekud 
parteide programmidese ning 
koalitsioonilepingusse.  
 
Kohtumised minister 
Tammistiga. 
 
IT gurude töörühmas 
osalemine (IKT programm). 



- Töö arvamusliidritega ja 
nende tekitamine 
koostöös MKM IKT 
asekantsleriga  

    Regulaarne suhtlus, 
kaasamine ITL-i üritustele  

 Regulaarne suhtlus, 
kaasamine ITL-i 
üritustele 

MKM on arvamusliidrite 
tekitamise programmi 
lõpetanud. Suhtlus toimunud 
isikutega 

- ITL koostöö asekantseri 
ja RISOga  

Toimus kohtumine Siim 
Sikkutiga  

Toimus teine kohtumine 
Siim Sikkutiga.  

MKM asekantsler osales 
ITL-i koosolekutel. 

Toimub infovahetus 
regulaarsete 
kohtumiste raames 

Toimus kohtumine riigi CDO-ga 
avaandmete teemal. 
 

- ITL koostöö RK e-Eesti 
toetusrühmaga  

  Ei ole  Toetusrühmaga ei ole 
kohtutud, küll aga 
üksikute liikmetega. 

Toimub infovahetus 
regulaarsete 
kohtumiste raames 

Toetusrühmaga ei ole 
kohtutud, küll aga üksikute 
liikmetega. 

- ITL koostöö Riigi-era IKT 
koostööinitsiatiiviga  

Nn. Korraldava kogu 
koosolek toimus  
15.11.2017  

Korraldava kogu 
koosolekud regulaarselt.  
 
 

Toimub infovahetus 
regulaarsete kohtumiste 
raames  
 

 Toimub infovahetus 
regulaarsete 
kohtumiste raames 

 Töögruppide tegevus on 
peatatud kuni asutuste juhtide 
tasemel baaskokkuleppe 
sõlmimiseni. Seda ei ole aga 
siiani arutudki. 

Alamvaldkond  
Elektrooniline side ja 
lairibavõrgu arendus:  
tegevused  

Staatus november 2017  Staatus mai 2018  Staatus november 2018  Plaan aprill 2019 Staatus aprill 2019 

Erinevate õigusaktide (EL 
ja Eesti) eelnõudega 
tegelemine  

  - Eesti 
numeratsiooniplaan.  

- Kinnisasja avalikes 
huvides omandamise 
seaduse eelnõu;  

- Operatiivraadioside  
tulevik;  

- EL tarbijakaitse 
õigusaktid;  

- EL autoriõiguse 
direktiivi teemal 
arvamus ja kohtumine 
ametnikega;  

- Tartu maantee 
mobiilside vajadused;  

- EL digitaalteenuste 
maksu eelnõu; 

Tegeldud :  
- Tarbijakaitse juhis;  
- Audiovisuaalmeedia  

teenuste direktiiv;  
- 700MHz konkurss;  
- 3.6GHz konkurss;  
- Kinnisasja avalikes 

huvides kasutamise 
seadus; 

- 5G teekaart;  
- mobiilside sektori 

anonüümsete 
telefonimüügi kõnede 
hea tava;  

- Sideandmete  
säilitamine;  

- Numeratsiooniplaani 
muudatused;  

Tegeldakse vastavalt 
algatamisele ja 
liikmete huvide 
riivele 

Täpsem nimekiri eraldi 
dokumentides kas teadsid 
2018 ja õigusaktid 2018  
 
Antud sisend 5G teekaardile 
(MKM). 

https://mailchi.mp/440d4635bb96/itl-i-julutervitus-1398749
https://mailchi.mp/440d4635bb96/itl-i-julutervitus-1398749
https://itl.ee/public/files/2018_oigusaktid.pdf


- Numbri broneerimise 
kord  

 

- Sh. Euroopa Liidu 
elektroonilise side koodeksi 
väljatöötamisele sisendi 
andmine  

Koodeksi viimast 
versiooni operaatorite 
poolt analüüsitud ja 
ettepanekud koostatud. 
Kohtumine Eesti  
Brüsseli atašeedega.  
Käib täiendav analüüs  

Käib pidev analüüs.    Sidekoodeksi 
rakendusaktidele ja 
juhenditele 
jõustamine 

Sidekoodeksi ülevõtmine algas 
jaanuaris 2019. Selleks toimib 
ITL-i töörühm mis annab 
sisendit MKM-i töörühmale. 

- Sh. EL e-Privaatsuse 
määruse  koostamisse 
ettevõtete sisend (sh. 
Dataretention)  

Drafti analüüs.  E-privaatsuse määruse 
teemal on esitatud ITL-i 
ettepanekud MKM-ile ja 
Justiitsministeeriumile. 
Toimunud on kohtumine 
mõlema ministeeriumi 
ametnikega.  

Esitatud arvamus EL e-
privaatsuse määruse 
eelnõu kohta MKM-ile.  

Määrus jõustunud ITL 
liikmete soovitud 
parendustega. 
 
Rakendusaktidele ja 
juhistele sisendi 
andmine. 

Määruse menetlus EL-is 
endiselt pooleli. 

- Sh. Hädaolukorra seaduse 
rakendamine äriettevõttele 
ebamõistlikke nõudeid 
kehtestamata  

Määruse ettepaneku 
analüüs ja ettepanekud 
MKM-ile. Koosolek 
MKM-iga.  

HOS §37(2):  
-Sideteenuste määrus;  
- Elektroonilise 
isikutuvastuse määrus 
Elektrivarustuse määrus. 
Sideteenuste määruse 
versioonis lahtine   
operaatorite kohustused 
elektriga varustamise 
toimepidevuse nõuete 
kohta. Elektri 
varustuskindluse nõuded 
ITL liikmetele on oluliselt 
kõrgemad energeetika 
ettevõtetele.  

- Elektrivarustuse 
määruses meie 
ettepanekuid ei 
arvestatud;  
- Elektroonilise 
isikutuvastuse määruse 
kohta ettepanekud;  
- Sideteenuste määruse 
üle vaidlused käivad 
(MKM ministri tasemel). 

Jõustunud HOS 
rakendusaktides on 
arvestatud ITL 
liikmete sisendiga ja 
meil ei ole 
ebamõistlikke 
majanduslikke 
kohustusi 

Uusi rakendusakte ei ole olnud 
ja elektrivarustuse teema ei ole 
edasi arenenud. 



- Lairibavõrgu ehitamist 
lihtsustava direktiivi sisuline 
tööle saamine   

Kohtumised Elektrileviga 
neile kuuluvate mastide 
ühiskasutuse teemal. 
Kahjuks siiani toimivad 
kokkulepped puuduvad.  

ITL esitas ettepaneku 
Konkurentsiametile 
elektri jaotusvõrgu 
tasude metoodika 
muutmise kohta.  
 
Elektrilevi mastide 
ühiskasutuse tingimuste 
ja hinnakujunduse 
selgitamine. Järgmine 
etapp - tulemuste 
analüüsimine ja 
jätkutegevuste 
plaanimine.  

- Ettepanekud 
Ehitusseadustiku 
muutmisele 703SE  

Koostöös MKM-i ja 
TJA-ga osapoolte 
koostöö 
parendamine 

Eelnõu 703SE mis käsitles 
sideehituse regulatsiooni  
Ehitusseadustikus aruteludes 
osalemine. 
 

- Viimase miili  
toetusmeetme määrus  

Määrusele sisend antud. 
Hetkel olukord 
muutunud ja tuleb uus 
määrus.  

Määrus hetkel avalikul 
kooskõlastusringil. ITL 
esitas arvamuse ja 
ettevõtted eraldi ka.  
 
ITL püüdis 
konsolideerida erinevate 
sideettevõtete soove 
lairiba baasvõrgu 
ehitamiseks 2018 – 2019 
aga see ei õnnestunud. 
Projektid valis MKM. 

Määrus on vastu võetud 
ning ITL-i ettepanekutega 
arvestatud. Konkurss 
toimunud.  
 
ITL püüdis konsolideerida 
erinevate sideettevõtete 
soove lairiba baasvõrgu 
ehitamiseks 2019 aga see 
ei õnnestunud. Projektid 
esitatakse MKM-i. 

Jälgimine Viimase miili konkursi võitnud 
Elektrilevi lepingute ja 
tehniliste tingimuste analüüs ja 
kohtumiste korraldamine. 

- Küberturvalisuse ja 
küberjulgeoleku teemad  

Otsus – moodustada 
infoturbe toimkond, 
mille skoobis on Eesti ja 
EL õigusaktid.  

Toimkond tegutseb 
regulaarselt, osaleb 25 
ettevõtet.  
 
Põhiteema 
Küberturvalisuse 
seaduse eelnõu ja 
ettevõtete huvide kaitse 
selle juures. KÜTS on 
Riigikogus II lugemise 
läbinud, ITL-i 

Nõukoda tegutseb 
regulaarselt.  
  
Kohtutud RIA esindajatega 
koostöö sisseseadmiseks. 
KÜTS rakendusaktide 
eelnõude analüüs ja 
ettepanekud esitatud.   

 Nõukoda tegutseb ja osalus on 
aktiivne. Kvartaalselt toimuvad 
kohtumised RIA esindajatega. 
 
Tegelesime küberturvalisuse 
seaduse alusel kehtestatava 
võrgu- ja infosüsteemide 
riskianalüüsi nõudeid ja 
turvameetmeid käsitleva 
määrusega. 



ettepanekuid pole 
arvestatud.  
Lõpphääletus 9. mail. 
 
Eesti Ja EL 
küberturvalisuse 
strateegiate 
ettevalmistus 

- Mudel kuidas teede ehitustel 
tagada sidetaristu  

       Rail Balticu projekteerimise 
ülesandesse  
sideettevõtete vajadused 
koostatud.  
  
Eelnõu 703SE raames esitatud 
ettepanekud EhS ja PlanS 
täiendamiseks (hetkel töös). 
Väga tugev vastasseis 
Maanteeametilt ja MKM-ilt.  
Baastaristu tagamise 
saavutamise töö jätkub ITS-i 
taristu töögrupis koos 
sideettevõtetega. 

 

Alamvaldkond  
Digi identiteet:  
tegevused  

Staatus november 2017  Staatus mai 2018  Staatus november 2018  Plaan aprill 2019 Staatus aprill 2019 

Digi-identiteet  Hetkel seoses ID-kaardi 
sündmustega ametnike 
ajaressursi tõttu edasi 
lükatud.  

 Toimunud juhatuse 
kohtumine RIA ja PPA 
digiidentiteedi valdkonna 
juhtidega. Lubadus 
kaasata  
meid kohe-kohe 
alustavasse  
riigi digi-identiteedi 
strateegia töörühma.  

ITL on kaasatud tuleviku 
identiteedihalduse valge 
raamatu (RIA/PPA) ja 
siseturvalisuse 
arengukava (SIM) 
koostamisse.  

On olemas riigi digi-
identiteedi 
arenguplaan 

Identiteedihalduse ja isikut 
tõendavate dokumentide 
valge raamat on valmis. 
Samas Siseministeeriumil (ja 
PPA-l/SMIT-il) puudub 
võimekus ettepanekuid 
rakendada. 

Alamvaldkond  
IoT:  
tegevused  

Staatus november 2017  Staatus mai 2018  Staatus november 2018  Plaan aprill 2019 Staatus aprill 2019 



IoT jaoks vajalikud 
seadusemuudatused ja 
standardid  

  Tegevusi ei ole toimunud, 
hetkel ettevõtete huvi 
ühistegevuste vastu 
puudub  

Tellimust ei ole tulnud.   Plaanis tegelda IoT 
kompetentside kirjeldamisega 
õppekavade jaoks. 

 
  



Valdkond: Haridus, tööjõud, Teadus ja arendustegevus  
Alamvaldkond  
IKT hariduse kvaliteet:  
Tegevused  

Staatus november 2017  Staatus mai 2018  Staatus november 2018  Plaan aprill 2019 Staatus aprill 2019 

ITLi positsiooni dokument: IKT 
kõrgharidus ja selle kvaliteedi 
tagamine (sh seisukohad 
tudengite tööle värbamise 
kohta)  

Väga esmane draft 
olemas.  

Ühine arusaam on 
kasvanud. Otseseid 
erimeelsusi ülikoolide 
ja tööandjate poolt 
enam avaldatud ei ole. 
Ühtsete seisukohtade 
kujundamine ja nende 
sõnastamine on 
osutunud raskemaks 
kui oodatud. Ei ole 
kindel, et sellise ühise 
dokumendi 
sõnastamine lähiajal 
reaalseks osutuks.  

Kajastatud Visioon 2030 
dokumendis  

  

IKT kompetentside (sh 
õppekavade) arenduse 
metoodika välja töötamine ja 
juurutamine HITSA, ülikoolide 
ja tööandjate koostöös ITL 
osaleb ekspertidena ja järele 
valvajana)  

Metoodika HITSA  
poolt koos ITL-iga tellitud 
ja valmis. 
 Käib piloteerimine  
TTÜ-s ja TÜ-s.  
  

Metoodika on testitud  
ja ülikoolidele  
tutvustatud / Üle 
antud. Õppekavade 
arenduses kasutatakse 
välja töötatud 
põhimõtteid järjest 
enam.  
Valmis, käib 
juurutamine.  

Ülikoolide soovile vastates 
on HITSA tõlkinud 
metoodika inglise keelde. 

  

TTÜ ja IT Kolledži ühendamine 
ja sellega saavutatav 
kvalitatiivne ja kvantitatiivne 
areng (MoU täitmine ITL-i 
poolt)  

Tehtud järelepärimine 
TTÜ rektorile.  

Peale Kalle 
Tammemäe ITK 
direktoriks nimetamist 
on alanud aktiivne 
suhtlus TTÜ ja ITL-i 
vahel MOU 
eesmärkide üle. TTÜ 
on esitanud kirjalikult 

Toimub regulaarne MoU  
tingimuste jälgimine. ITL-i 
esindajad on määratud IT  
Kolledži nõukogusse. IT 
Kolledži õppekavade 
programminõukodades 
on ITL-i esindajad.  

Plaani edenemise 
raporteerimine ja vajadusel 
ITL-i seisukohavõtt. 

HITSA on läbi viinud ITK ja 
TTÜ ühinemise analüüsi. 
 
ITL koostab ettevõtete 
vaates hinnangu MoU 
täitmisele. 
 
 



hinnangu MOU 
täitmisele.  

ITL-i esindajate pidev töö 
õppekavade 
programminõukogudes, 
õppeasutuste juhtorganites  

ITL-i liikmed on 
programmi- 
nõukodades. Metoodika 
seminar TTÜs toimunud.  

Programmi- 
nõukodadesse on 
nimetatud ITL-i poolt 
liikmed, kes teavad 
oma rolli ja on valmis 
võtma tööülesandeid 
ja vastutust. Eri 
nõukodade töö on 
väga erineval tasemel.  

  Pidev jooksev töö 
 

Programmide nõukojad 
toimivad. 
 
ITL-i esindajad on IT 
Akadeemia 
juhtkomisjonis ja 
suunavad seda. 

Kutsestandardite arendus  Uuendatud 
kutsestandardid 
telekommunikatsiooni 
tehnik 4 ja 5.  
  

Infoturbe spetsialisti V 
taseme kutsestandard 
on läbinud ekspert 
hindamise.  
Kutsestandardite 
uuendamine on käsil 
vastavalt tööplaanile.  

Uuendatud 
telekommunikatsiooni 
spetsialisti ja noorem 
tarkvaraarendaja 
kutsestandardid.  

Kompetentside põhine 
kutsestandardite arendus 
on de facto standard. 
Kutsestandardid on 
õppekavade arenduse 
juurdunud ja 
aktsepteeritud 
koostisosadeks. 
Kutsestandardite 
kompetentside kirjeldusi 
on hakanud kasutama ka 
tööandjate HR inimesed. 

Uuendamisel on 
kutsestandardid: 

- Info- ja 
telekommuni- 
katsiooni- 
tehnoloogia 
vanemspetsialist; 
- Tarkvaraarendaja; 
- IT-tugiisik 

IT-süsteemide 
nooremspetsialist 

Alamvaldkond 
kvantiteet: 
tegevused 

Tulemus november 
2017 

 Tulemus mai 2018 Tulemus november 2018 Plaan aprill 2019 Staatus aprill 2019 

Ümber- ja täiendõppe 
võimaluste kasv.  
Rahastamise ja mahu tõus.  
Uued projektid.  

Kaks gruppi lõpetanud. 
Järgmised töös.  

 Vali-IT! saab 
raporteerida häid 
tulemusi nende 
õppurite osas, kellele 
IT ettevõtted on 
suutnud pakkuda 
praktikakohti – 73% 
lõpetanutest on 
saanud tööle IT 
valdkonnas. Firmade 
huvi ja valmisolek 

Teema lükatud edasi pool 
aastat.  
  
  

Järgmise võimaliku 
ümberõppe programmi sisu 
ja eesmärk on 
formuleeritud. 

Koostöö Töötukassa, 
MKMi ja HTMiga uute 
täiendus- ja ümberõppe 
eriprojektide 
rahastamisvõimaluste 
leidmisel. Töötukassal 
olemas valmisolek 
eriprojekte kaaluda. 
Otsest mahukamat 
„tellimust“ ei ole me ITL-i 



võtta praktikante on 
plaanitust kolmandiku 
kuni poole võrra 
madalam. Uute 
projektide käivitamist 
sellises olukorras 
taotleda ei ole mõtet. 
Firmade huvi vähesuse 
jätkumisel tuleb Vali-
IT! seisma panna.  

poolt suutnud 
leida/formuleerida. 
 
EKKA (Hariduse 
Kvaliteediagentuur) on 
käivitanud 
täienduskoolituse 
kvaliteedihindamise 
süsteemi väljatöötamise. 
ITLi esindajad 
ekspertrühmas ja 
nõukogus. 

IKT ametite populariseerimine. 
Teavitustöö ja suunamine 
erialavalikul.  

StartIT veeb on 
uuendatud.  
  
Ettevõtluspäeva 
Innovatsioonilaboris IT 
valdkond väljas 4.10 -
5.10.2017  
 
ITL oli EduEXEX 
kaaskorraldaja/toetaja 

 Läbi viidud IKT  
karjäärinõustajate 
koolitused enam kui 
400 karjäärinõustajale 
Innovest, Töötukassast 
ja koolidest ITL on 
partner MKM IKT 
erialade 
populariseerimise 
kampaanias „IKT on 
kõikjal“.  
 
Kampaania peamine 
väljund on ITL veebileht 
www.startit.ee 

ITL on hanke võitja toetaja 
partner.  
 
Toetame kampaania IKT on 
kõikjal! läbiviimist.  
 
Edu EXEX edukalt läbi 
viidud. 

Pidev kaasabi IDEA-le. 
 
Startit.ee veebi 
kaasajastamine. 

IDEA-le 
teavitusprogrammi „IKT 
on kõikjal!“ raames 
kaasabi osutamine. 

IT huviringide toetamine     Ettepanekud on tehtud 
erakondade 
programmidesse  

 
  

http://www.startit.ee/


Alamvaldkond  
Tingimused IKT tööjõule:  
Tegevused  

Staatus november 2017  Staatus mai 2018  Staatus november 2018  
  

Plaan aprill 2019 Staatus aprill 2019 

Ettevõtete välistööjõu 
vastuvõtu võimekuse  
tõstmine  

Plaanis jaanuar 2018  Välistööjõu MKM 
meede (avaneb mais) 
loob ettevõtetele 
võimaluse saada 
toetust välismaalasest 
IKT spetsialisti toomise 
ja integreerimisega 
seotud kulude 
kompenseerimiseks.  

MKM meede olemas ja  
ettevõtetel võimalik 
toetust taotleda.  

Teavitustegevus Teavitus ettevõtetele 
meetme olemasolust ja 
võimalustest. 

Valveaja regulatsioonide 
muutmine töölepingu 
seaduses  

Arutelu SoM-iga uuesti 
käivitunud.  

Uus eelnõu on  
Sotsiaalministeeriumi 
poolt algatatud.  

Eelnõu menetlus jäi 
seisma.  

Jälgime toimuvat, 
vajadusel sekkume 

Uut eelnõu algatust ei ole 
toimunud. 

Sotsiaalmaksu  
lagi/erisused välistööjõule  

Plaanime toetamist aga 
vaja koostöö Tööandjate 
Keskliidu jt-ga 

Kajastame IKT 
strateegias 2027 ja 
anda sisendina  
Tööandjate Keskliidu 
poolt koostatavale 
Tööandjate manifestile 

Ettepanek on 
formuleeritud 2019 
valimiste sõnumid 
parteidele  
 
Töölepingu seaduse ja 
töötervishoiu seaduse 
VTK-dele arvamus 
esitatud. 

Jälgime toimuvat, 
vajadusel sekkume 

Ettepanek kehtestada 
sotsiaalmaksu erisused on 
tehtud parteide 
programmidesse.  
 
Edasisi arenguid ei ole 
toimunud. 
 
ITL ei toetanud 
tööõnnetuskindlustusfondi 
loomist. 

Alamvaldkond 
Teadus ja arendustegevus: 
tegevused 

Staatus november 2017  Staatus mai 2018 Staatus november 2018 Plaan aprill 2019 Staatus aprill 2019 

ITL-i positsioonipaber IKT T&A 
tegevuse korraldamiseks ja 
rahastamiseks. 
Positsioonipaber hõlmab nii 
ettevõtete, teadusasutuste kui 
riigi tegevusi T&A suunal, 

Versioon 1 algne draft 
olemas 

ITL-i positsiooni 
väljatöötamine on 
käimas IKT 
teadusmeetme 
käivitamiseks IT 
Akadeemia raames.  

Formuleeritud Visioon 
2030-s kui T&A  
teemastamine ja 
prioriteetide seadmine 
majanduse ja ettevõtete 
vajadustest lähtudes on 
aktiivselt arutelu all 

 Levitame ITL-i Visioon 
2030-s esitatud seisukohti. 
Toetame igati samme T&A 
rahastuse suurendamiseks 
Eesti majandusarengu ja 
konkurentsivõime 
tõstmiseks 



eelkõige tulemusliku koostöö 
tagamist) 

Ühtse positsiooni 
formuleerimine on 
arvatust palju kee 
Lahkarvamused IKT 
teadusuuringute 
majandusliku mõju 
küsimuses 
ülikoolidega 

  
 

Teavitustöö ITL-i liikmete ja 
ülikoolide T&A projektidest 

ITL-i positsiooniartikkel  
Postimehe 
arvamusrubriigis 
19.09.2017.  
Uues ITL-i veebis T&A 
valdkonna eraldi plokk 
 
IT Akadeemia raames IKT 
T&A programmi teemade 
ettepanekute koostamise 
esimene koosolek 
toimunud. Formuleeritud 
lähteseisukohad T&A 
meetme tingimuste osas. 

Meedias on teadustöö 
ja IKT uuringud saanud 
palju tähelepanu.  
IKT sektor on sattunud 
pigem kadeda kriitika 
alla, kui enim 
tähelepanu ja 
finantseerimist saav 
sektor. ITL-i 
seisukohad IKT-st kui 
kogu Eesti majandust 
ja ühiskonda 
edasiviivast jõust ei 
ole saanud piisavalt 
tähelepanu. Pigem ei 
ole ITL-i ses osas 
mõistetud. 
 
Teadusteemad on 
valitud. Hetkel käib 
hindamiskriteeriumite 
väljatöötamine 

Teadusteemade 
nõuandvates kogudes on 
ettevõtete esindajad ja 
korraldame selle koostöö 
tegelikku käivitamist. 
Selleks on toimunud on 
kohtumised ülikoolide ja 
ettevõtete esindajatega 
koostöö käivitamiseks. 

Teavitus meedias. 
Positiivse kuvandi 
tugevnemine IT sektori 
ja töötuse koostööst ja 
selle tulemuslikkusest 

Ülikoolides käib 
personaliotsing. Ettevõtete 
esindajate kaasamine 
nõuandvatesse kogudesse 
varieerub teemade osas.  
 
Tallinna Ülikooli 
teadusteema „Digital 
Transformation 
Methodologies“ sai ka 
rahastuse (aastaks 2019). 

 


