
Kas teadsid, et aastal 2019…



… tähistasime liidu 19. sünnipäeva. ITL loodi 23.03.2000, kui Eesti Arvutifirmade 

Assotsiatsioon (AFA) ühines Telekommunikatsiooniettevõtete Liiduga (TEL). 

… liitus ITL-iga 13 uut liiget, kokku on meid nüüd 97. 

… sai ITL uue juhatuse aastateks 2019-2021. 

… kolis ITL pärast 12 aastat W. Zappi majas resideerumist 

uude kontorisse L. Puusepa majja aadressil Lõõtsa 2b.   

…. ITL-i meeskonnas töötab igapäevaselt teie heaks 8 inimest, 

lisaks on meil kaks osa-ajaga projektijuhti.

… ITL-i äriarenduse tegevusi viime alates 2009. a. ellu Eesti IKT klastri 

brändi alt. Klastri fookusvaldkonnad on tööstuse digitaliseerimine, 

e-riigi lahenduste eksport ja intelligentsed transpordisüsteemid. 

2019. a. toetasime klastri tegevusi 6 rahastusprojekti raames 

kokku summas 493 000 eurot.

493 000 € 
täiendavad vahendid

279 000 € 

ITL-i 
põhitegevuse

kulud

https://www.itl.ee/liidust/juhatuse-liikmed/


… andsime üle ITL-i aasta auhinnad ja Ustus Aguri

nimelise stipendiumi.

… andsime traditsiooniliselt IKT sektori sisendi Riigikogu 

valimistel. Tutvustasime kõikidele erakondadele IKT sektori 

visiooni Nutikas Eesti 2030 ning kutsusime Riigikogusse pürgivate 

erakondade esindajad IKT-teemalisele debatile, esitasime oma 

ettepanekud ka koalitsioonilepingu sõlmimise faasis.



Nutikas majandus

Kas teadsid, et majanduse digitaliseerimise

kiirendamiseks aastal 2019…



… panustasime Eesti 2035 strateegiasse ning Eesti teadus- ja arendustegevuse, 

innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 loomisse, esindades ITL-i

visioonis Nutikas Eesti 2030 kokkulepitut; 

… oleme suunanud uusi teadusteemasid ja ülikoolide tegevuse hindamist IKT teaduse 

toetusmeetme programmi (IT Akadeemia) raames;

… esitasime ettepanekud EL-i raamprogrammis "Euroopa horisont" meie jaoks oluliste 

fookusteemade kohta, milleks on digitaalsed võtmetehnoloogiad, targad võrgud ja 

teenused ning ohutu ja automatiseeritud maanteetransport;

… osalesime tippteaduse rahastuse põhimõtete muutmise arutelus, soovides suunata 

tulevikus rohkem vahendeid tehnikateadustele;

… algatasime Tööandjate Keskliidus innovatsiooni töörühma, mis peaks eest vedama 

majanduse digitaliseerimist ning toote- ja protsessiarendust ettevõtetes.

NUTIKAD TOOTED JA TEENUSED Innovatsiooni

task-force

https://www.itl.ee/visioon-2030/


… jätkasime „DIGINNO“ koostööprojektiga Industry 4.0 teemade 

arendamiseks Eestis (kogueelarve 3 aastaks 206 276 eurot).  

… ITL-i eestvedamisel käivitati mais 2019 Digitech toetusmeede, 

mille raames toetati tööstuse digitaliseerimise tegevusi 3,3 miljoni euroga.

… viisime läbi tööstuse digitaliseerimise alamklastri raames 8 koostööseminari 

teiste valdkondade ettevõtetega tööstuse toetusmeetmete tutvustamiseks ning 

korraldasime konverentsi Industry 4.0 in Practice, millest võttis osa 296 osalejat 14 

riigist.  

MAJANDUSE DIGITALISEERIMINE

… ITL sai Targa Töösturi auhinna aasta digialgatuse eest!

… saime toetuse reaalaja majanduse valdkonna edendamiseks 

projekti “Internet of Business - standardising financial

transactional data” kaudu (summas 1 038 000 eurot); projektiga 

võetakse kasutusele XBRL ja ühildatakse see e-arve 

standardiga.

Alates 2015 

väldanud protsessi 

tulemusel saavutasime 

täieliku kohustusliku 

ülemineku avalikus 

sektoris e-arvetele

alates 1.06.2019. 



… koordineerime jätkuvalt intelligentse transpordi koostöövõrgustiku 

tööd, kus on käesoleval hetkel 32 ametlikku partnerit nii avalikust 

kui erasektorist. ITS Estonia kuulub ka rahvusvahelise ITS Nationals koostöövõrgustikku.

MAJANDUSE DIGITALISEERIMINE 

17 000 
inimeseni jõudsime 

ITS Estonia 

veebilehe kaudu 

… korraldasime ITS Estonia tegevuste raames 38 erinevat 

seminari ja töögruppi; tegime 24 transpordi digitaliseerimise-

alast ettepanekut Liikuvus- ja Taristu Arengukavale 2021+;

… olime esimest korda stendiga väljas ITS Euroopa ja ITS 

Maailma kongressidel Hollandis ja Singapuris ning käivitasime 

koos Tallinna, Riia, Hamburgi ning Turuga ühise transpordi ITS 

innovatsiooni alase koostööprojekti - HUPMOBILE (kogueelarve 

2,6 miljonit eurot, millest ITL-i osa on 138 500 eurot).

https://its-estonia.com/et/its-estonia-et/
https://its-estonia.com/et/its-estonia-et/


… toetasime e-riigi lahenduste ekspordi valdkonnas ettevõtete tegevusi 

14 riigis, osalesime 4 rahvusvahelisel messil ühisstendiga, viisime läbi 

koostööprojekti Aafrika Liiduga, klastri eestvedamisel sõlmiti 3 riiklikku 

koostöömemorandumit;

… klastripartnerite ekspordi toetamiseks algatasime 2 uut projekti 

kogueelarvega 612 000 ja tutvustasime klastri tegemisi 3 rahvusvahelisel 

sündmusel;

… tõime Eestisse rahvusvahelise koolitaja Andrew Dickensoni, kes andis praktilisi 

näpunäiteid selle kohta, kuidas tootejuhtimise abil ettevõtete toodetes-teenustes 

muutusi ellu viia;

IKT EKSPORT 

… saavutasime Valitsuse varasema otsuse 

muutmise ja seega Eesti osalemise Dubai EXPO-l. 

ITL asutas selleks koos viie organisatsiooniga 

eraldi sihtasutuse. 

25 000
vaatajat

ühisturundus-
platvormil

e-estoniax.com

https://e-estoniax.com/


Rahvusvahelisi delegatsioone, 

keda huvitasid digiriik ning

meie ettevõtete pakutav

erinevates valdkondades, oli

pea igast maailmajaost

ITL-i, klastri ning alamklastrite

liikmed käisid omakorda üle

maailma Eestit esindamas

35 
riiki



Nutikas rahvas

Eestimaalased moodustavad laulva 
tehnoloogiarahva, kes on suurem oma väiksusest tänu 
kõigil elualadel rakendatavale tehnoloogiale ja 
targale tööjõule. Kas teadsid, et 2019. aastal…



… saavutasime edu välistööjõu kasutamist piiravate regulatsioonide tõrjumisega; 

… algatasime IKT kompetentsidega spetsialistide vajaduse kokkupaneku ja 

jätkame sellega aasta 2020 alguses;

… jätkasime ümberõppe programmi. Aastaks 2020 seatud eesmärk

500 lõpetanut, kes on omandanud noorem-tarkvaraarendaja 4. taseme 

kutsestandardist juhinduvad kompetentsid. Aastaks 2019 on 363 lõpetanut, 

hetkel õppureid 77. 

… osalesime pidevalt ülikoolide programminõukodades õppekavade 

kaasajastamisel.

… esitasime arvamuse Haridus- ja Teadusministeeriumile haridusvaldkonna

arengukava 2021-2035 koostamise ettepanekule. 

Vali IT! 

363
lõpetanut 

TEHNOLOOGIAHARIDUS JA TÖÖJÕUD 

http://vali-it.ee/


… andsime ettevõtete sisendi (ITA) programmi uue strateegia 

koostamisse. Meie peamine sõnum: ITA peab toetama IKT hariduse andjaid selleks, et 

saada rohkem ja parema kvaliteediga spetsialiste. 

… ITL-i algatusel algas kolmes kutsekoolis IT Akadeemia kutsehariduse pilootprogramm: 

uuendatud tarkvaraarendaja õppekava, kus põhiharidusega noored omandavad 4

aastaga nii kesk- kui ka erihariduse.

… osalesime partnerina MKM-i kampaanias “dIKTeeri oma tulevik”, keskseks veebiks

TEHNOLOOGIAHARIDUS JA TÖÖJÕUD 

… andsime infoühiskonna teerajaja Ustus Aguri nimelise stipendiumi 

Tallinna Ülikooli doktorandile Kais Allkivi-Metsojale, kelle doktoritöö 

eesmärk on aidata kaasa eesti keele kui teise keele paremale 

omandamisele, kasutades infotehnoloogia võimalusi. Tulevikus aitab

keeleoskustaset automaatselt hinnata veebirakendus.

https://www.hitsa.ee/ikt-haridus/ita
https://startit.ee/


Nutikas riik

Eestis peab olema maailma mugavaim 
äri- ja elukeskkond ning kõige efektiivsem 
avalik sektor. Kas teadsid, et aastal 2019…



… kohtudes mitmel korral peaministri ning väliskaubanduse ja IT-ministriga, saime 

käsitleda meie jaoks olulisi teemasid: majanduse digitaliseerimine, riigi IT juhtimine ning 

IKT kompetentsidega tööjõu vajadus. 

… IKT poliitika teemal saame kaasa rääkida regulaarsetel kohtumistel MKM-i

asekantsleriga.

… elektrooniline side on luubi all olnud kohtumistel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve

Ameti (TTJA) juhtkonnaga.

… infoturbe aktuaalseid teemasid käsitleme regulaarselt Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA)

juhtkonnaga. 

… käib endiselt töö nn Korraldava Kogu raames riigi suurte tellijate mõistlike 

koostöömudelite ja uute projektide otsimiseks (Korraldav Kogu on ITL-i ja avaliku sektori 

koostöökogu, mis koosneb erasektori ja avaliku sektori IT-tellijate ja pakkujate 

organisatsioonide liikmetest); 

… oleme mõjutanud Riigivaraseaduse muutmist selleks, et toimuks riigile kuuluva 

tarkvara litsentsimine, mis võimaldaks ettevõtete poolt seda uuesti kasutada. 

E-RIIK JA ÄRIKESKKOND



… kogu aasta jooksul oleme töötanud nii ITL-i töörühmas kui ka MKM-i töörühmas selle

nimel, et EL uuenenud elektroonilise side koodeks võtta üle Eesti õigusruumi ettevõtete jaoks 

võimalikult mõistlikult. 

… sidetaristu arendamiseks: osalesime nn “sideühenduse viimase miili“ toetusmeetme 

koostamisel ja aitasime sideettevõtetel saada lepingud Elektrileviga reaalsuses 

rakendatavateks; andsime ettevõtete sisendi Eesti 5G teekaardile ning analüüsisime 5G 

küberturvalisuse plaanitavaid nõudeid; andsime sisendi MKM-ile, Konkurentsiametile ja 

TTJA-le sagedusalade 700MHz, 3.6 GHz ja 26GHz kasutuseks eelduste loomiseks. 

… andsime omapoolseid sisendeid Riikliku Tehisintellekti Tegevuskava loomisel ning hoiame 

kätt pulsil ka selle elluviimise protsessis. 

E-RIIK JA ÄRIKESKKOND

Õigusaktide arv, mida

analüüsisime ja kuhu

ettepanekuid tegime

Olime vastu:

… 5G uute sageduste kasutuselevõtu keelamine 

seoses võimaliku kahjuliku kiirgusega inimestele; 

… biokütuste kasutamise nõuded;

… välistööjõu kvoodi vähendamine.
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Toimiv ja kestlik liit

Liit on aktiivselt toimiv sektori eestkõneleja. 

Kas teadsid, et aastal 2019…



… olime liiduna ametlikult esindatud 59 riigiasutuste, partnerorganisatsioonide või 

koolide moodustatud komisjonides ja nõukogudes, näiteks: 

•    e-Eesti Nõukogu liige on Andre Krull;

•    TTÜ IT teaduskonna nõukogu liikmed on Seth Lackman ja Ants Sild;

•    IT Akadeemia juhtkomisjoni liikmed on Ants Sild, Jüri Jõema, Agu Leinfeld ja Ivo Lasn;

•    IKT kutsenõukogu liikmed on Jüri Jõema, Marek Kusmin, Ants Sild, Agu Leinfeld, Hele Tammenurm ja 

Raul Pärnsalu; 

•    Tarbijavaidluste komisjoni liikmed on Taivo Kendla, Lea Vainomäe, Kristel Ütsi, Kristiina Maasik ja 

Allan Aedmaa. 

… tegutses ITL-is kokku 6 nõukoda ja töögruppi, kes käisid koos 86 korral. Koos käis:   

•    operaatorite nõukoda 27 korda,

•    infopoliitika nõukoda 16 korda,

•    e-arvete toimkond 4 korda,

•    infoturbe nõukoda 6 korda,

•    tehisintellekti töörühm 4 korda, 

•    tööjõu ja hariduse töörühm 2 korda;

•    klastri juhtgrupp 3 korda ja alamklastrite töörühmad 22 korda;



… liidu liikmesettevõtete töötajate vaba aja sisustamiseks: 

•    toimusid spordiüritused: jalgpalli-, tennise-, korvpalli-, lauatennise ja rannavolle turniirid. 

•    tegutses meil endiselt ITL-i Segakoor, keda õnnestus kuulata nii IKT aasta auhindade

üleandmise tseremoonial kui ka suvisel juubelilaulupeol. 





KOKKUVÕTTES, kas teadsid, et…

5,9 miljonit €

… on olnud Eesti IKT 

klastri lisarahastuse 

maht 5 aasta jooksul.

249

… korral räägiti

meist 2019. a. 

meedias. 

493 000 €

… oli summa, millega

2019. a. toetasime klastri 

tegevusi 6 rahastus-

projekti raames.

1856

… osalejat oli 2019. a. 

erinevatel ITL-i ja klastri

Eesti-sisestel ning

välisriikides toimunud

koosolekutel, seminaridel

ja konverentsidel.

Ja veel: 

… detailsemat tegevusaruannet teostatud tegevuste kohta 2019. a. saad lugeda juhatuse

aruannetest poolaasta I ja II üldkoosolekul; 

… oleme koostanud ka detailsema loetelu õigusaktidest, millega aasta jooksul on tegeletud 

ja mida saavutatud on. 

… kõigi ITL-i ametlike esindajatega komisjonides ning nõukogudes saad tutvuda 

siseveebis.

https://wp.itl.ee/files/2019_I_YK/YK_slaidid_17042019.pdf
https://wp.itl.ee/wp-content/uploads/2019/11/aruanne_I_2019_21112019.pdf
https://wp.itl.ee/wp-content/uploads/2020/01/2019-%C3%B5igusaktid.pdf
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1x-_ay_juHh5nQLm986SHyvvKcCnXAh4sc_WfIrH7UIY/edit#gid=0


itl.ee

Kui leidsite, et on teemavaldkondi, mis jäänud kajastamata, kuid millega ITL peaks 

veel tegelema, siis palun andke kindlasti märku – saame ühiselt plaani võtta!

https://www.facebook.com/EestiITL/
https://www.linkedin.com/in/itl-estonia-76613214b/
http://www.itl.ee/
https://e-estoniax.com/

