
Kas teadsid, et aastal 2021…



… valisid liikmed 9-liikmelise juhatuse aastateks 2021-2023. 

ITL-i president on Juhan-Madis Pukk (Flowit Estonia), asepresident

Anna-Greta Tsahkna (Timbeter OÜ).

… sai ITL 21!
… ITL loodi 23.03.2000, kui

Eesti Arvutifirmade

Assotsiatsioon (AFA) ühines

Telekommunikatsiooniette-

võtete Liiduga (TEL).

… sel aastal liitus ITL-iga

15 uut ettevõtet. 

112
liiget



… ITL-i meeskonnas töötab iga päev 

teie heaks üheksa inimest, lisaks 

projektijuht ITL Digital Lab'is.

… ITL-i eelarve kujundavad liikmemaks ja

erinevad äriarenduse projektid, mida

viime ellu Eesti IKT klastri brändi alt. 

… 2021. a. toetasime klastri tegevusi 

6 rahastusprojekti raames kokku 

summas 772 000 eurot.

29%

71%

ITL-i eelarve

Põhitegevuse kulud Täiendavad vahendid

772 000 €  

323 000 €



30 MEUR

Riik suurendas

baasrahastust

järgmiseks

eelarveaastaks. 

Digiühiskonna
arengukava

võeti lõpuks vastu

ja seal arvestati

osaliselt ka ITL-i 

ettepanekutega. 

Arengukava

skoop on laiem

kui e-valitsemine!

5G sageduste
jagamise eelduseks 

oleva
seadusandluse

kinnitamine

Vastu võeti sideseaduse 

muudatused ja turvanõuete 

määrus, mis on eelduseks 

kauaoodatud 5G 

sageduskonkursi 

läbiviimiseks.

Dubai EXPO 
2020

Eesti IKT klaster on  

maailmanäitusel 

Eesti paviljoni 

partner.

Olulisemad muudatused ja saavutused

ITS Estonia sai
ettevõtluse

auhinna

ITL-is tegutsev ITS 

Estonia võrgustik

sai Tallinna 

Ettevõtlusauhinna

parima koostöö

kategoorias. 

Andre Krull, Nortal

ITL-i saavutustest jäi 2021. aastail eredaimalt silma pikalt oodatud baasrahastuse

suurendamine e-riigi ülalhoiuks ning ühiselt liikmesettevõtetega EXPO-le minek.



… andsime üle IKT-sektori auhinnad:

Aasta Läbimurdja 2020 on Pipedrive, Aasta Tegija

2020 Marten Kaevats ning tiitli Aasta Tegu 2020 sai

Telia selle eest, et avas esimesena 5G-võrgu 

klientidele. Lisaks tunnustasime kõiki nutikate

lahenduste loojaid, kes pandeemia ajal abikäe

ulatasid.

… ja Ustus Aguri nimelise stipendiumi:

3000 euro suuruse stipendiumi pälvis Tõnis Laasfeld, 

Tartu Ülikooli keemia õppekava doktorant, kelle 

doktoritöö teema on “GPCR-ide toimemehhanismi 

uurimine mikroskoopiapiltide analüüsi ning 

süsteemibioloogia meetodite rakendamise abil”

(juhendajad Ago Rinken ja Leopold Parts Tartu Ülikoolist).

https://youtu.be/90qt5Zn55XY
https://youtu.be/9sIGLP4zTPk
https://youtu.be/JvWdOrJmbQ4
https://youtu.be/Ktq1VFiJYjY
https://itl.ee/uudised/ustus-aguri-stipendiumi-saaja-teab-kuidas-viirused-tehisintellekti-abil-inimkonna-kasuks-toole-panna/


Nutikas majandus
Kas teadsid, et majanduse digitaliseerimise kiirendamiseks aastal 2021…



… korraldasime liikmetele innovatsioonijuhtimise koolituse; 

… vähemalt 6 ettevõtet on saanud võimaluse osaleda Horizon Europe’i projektitaotlustes;

… IT Akadeemia (ITA) programmi raames tehtav ülikoolide ja ettevõtete

koostöö on muutunud süsteemsemaks ja konkreetsemaks;

… aitasime korraldada ITA konverentsi „ICT Means Business“, kus anti ülevaade Eesti 

ülikoolides arendatavatest tipptehnoloogiatest ning koostöövõimalustest;

… rakendusuuringute programmi (RUP) tegevustesse panustab regulaarselt ka ITL;

… panustasime TAIE digi fookusvaldkonna teekaardi ja peamiste teemavaldkondade

väljatöötamisse.

… digiinnovatsiooni ja T&A valdkonnas:

Tanel Ojalill, Guardtime

”Kiidan ITL-i proaktiivsust ja avatust Euroopa teadus- ja innovatsiooniprojektidega liitumisel.



… tööstusharude digipöörde ja liikmete rohepöörde tegemiseks: 

… panustame tööstuse investeeringumeetme väljatöötamisse (mõju 58 MEUR), rakendamine 2022;

… osalesime turismisektori kesksete digilahenduste toetusmeetme väljatöötamisel

(mõju 4 MEUR);

… korraldasime 9 digiteadlikkuse tõstmise sündmust teistele tööstusharudele (videod), neist suurim

rahvusvaheline konverents Industry 4.0 in Practice;

… lõime ITL-is rohetöögrupi eesmärgiga toetada liikmeskonna panustamist valdkonda.

Hannes Rosenberg, Columbus Eesti AS 

Kuigi digitaliseerimine ei ole võluvõti, mis aitab jõuda ettevõtete digiarengus edulooni, 

viib heade tulemusteni järjepidev töö digiarengu visiooni ellu viimisel. Aitasime koos ITL-iga

kaasa digitaliseerimise teekaardi toetusmeetme avanemisele ning tutvustasime ettevõtetele

digitaliseerimise võimalusi. Koostöös peitub jõud!”

https://itl.ee/edulood/digitaliseerimine-toob-olulist-kasu/


… tegi ITL-i reaalaja majanduse (RTE) töörühm Rahandusministeeriumile ettepaneku 

EL e-arve standardile täielikuks üleminekuks; 

… 2021. aasta lõpus valmis Rahandusministeeriumi poolt tellitud e-arvete analüüs; 

… Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil valmis RTE veebileht. Mõlema loomisse panustas ka 

ITL.

… majanduse digitaliseerimiseks: 

Andres Lilleste, Unified Post 

Oli aktiivne aasta läbi mitmete ettevalmistavate projektide – e-arve Euroopa normi 

kodumaiseks standardiks viimine, e-kviitungi standardi loome, reaalajas

raamatupidamisinfo raporteerimise projekt ja aktiivne koostöö avaliku sektoriga. 

Olulised sammud RTE võimaldamiseks!” 

https://realtimeeconomy.ee/e-arvete-kasutamise-uuring
https://realtimeeconomy.ee/


… transpordi ja logistika valdkonnas:  

… intelligentse transpordi koostöövõrgustik ITS Estonia sai 5-aastaseks! 

… hetkel on võrgustikul 40 partnerit nii avalikust kui ka erasektorist;

… valdkonna eksporditegevused on tõusnud fookusesse: osalesime riigivisiidil Austriasse, olime 

väljas Hamburgi ITS Maailmakongressil jpm – välisvisiitidest sai kasu üle 30 organisatsiooni;

… viisime läbi 2 ühisarendusprojekti: logistikaettevõtte protsesside automatiseerimine ning 

nõudepõhise viimase miili transport;

… korraldasime ligi 30 ühisseminari/kohtumist uute koostööinitsiatiivide algatamiseks ning ITS 

valdkonna arendamiseks.

Argo Verk, Ridango

ITS Estonia on hästi toetanud oma liikmete ekspordile suunatud eesmärkide täitumist –

oleme olnud kohal ja nähtavad rahvusvahelistes võrgustikes ja valdkonna tähtsaimatel

üritustel.”

https://its-estonia.com/


… IKT ekspordi edendamiseks:

… Valitsus tegi ITL-i sisendist tulenevalt otsuse EAS-i ja Välisministeeriumi ekspordikoostöö 

integreerimiseks;

… IKT klaster on Dubai EXPO-l Eesti paviljoni partner;

… korraldasime 24 ekspordisündmust-visiiti-töötuba, oleme toetanud 45 ettevõtet;

… kaaskorraldasime esmakordselt Eesti Sõprade Üritust;

… suurenes arengukoostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega; sõlmisime koostöömemorandumid 

Sharjah, Brasiiliaga.

Priit Kongo, Net Group

ITL-i eksporditegevus aktiveerus, tähtsaimaks ühistegevuseks on Dubai EXPO-le minek

ja Eesti IT-lahenduste tutvustamine ning müümine klientidele üle maailma.” 



Aleksander Reitsakas, Aktors

ITL ja eeskätt Eesti IKT klaster on platvorm koostööks nii rahvusvaheliste organisatsioonide

kui ka erinevate riikidega. Klaster on täna meie jaoks ka tugevaim välisvisiitide korraldaja. 

2021 olid suurimateks saavutuseks osalemine ühise väljapanekuga Dubai EXPO-l ning

virtuaalsed e-valitsemise koolitused ja koostööseminarid. Rõõm on tõdeda, 

et klastri ettevõtete vahel on tekkinud suurem sünergia ning koostöö on viimaste aastate

jooksul oluliselt suurenenud!“



Nutikas rahvas

Eestimaalased moodustavad laulva tehnoloogia-rahva, kes on suurem

oma väiksusest tänu kõigil elualadel rakendatavale tehnoloogiale ja 

targale tööjõule. Kas teadsid, et 2021. aastal …



… osalesime aktiivselt IT Akadeemia (ITA) uue strateegia ja sellel põhineva uue kõrgharidusprogrammi

koostamisel;

… suunasime ITA kutsehariduse (4-aastane IKT-õpe) programmi ja aitasime luua selle mõõdikuid; 

… 11 kutsekooli nõunike kogudes on ITL-i esindajaid ning kümneid ettevõtete spetsialiste

on kõrgkoolide õppeprogrammide nõukodades.

Ants Sild, BCS Koolitus

ITL-i mõjujõud digioskuste arendusmeetmete kavandamisel on kõvasti kasvanud. Järjest

vähem saab tuua halbu näiteid, kus ametnikud mõtlevad isekeskis välja „parimad 

lahendused“ osapooltega sisuliselt arutamata. Ministeeriumid kutsuvad ITL-i hariduse ja 

kompetentsi küsimustes kaasa mitte lihtsalt tülika kliendina, vaid sisulise kompetentseima

partnerina.” 

… tehnoloogiahariduse valdkonnas: 



… ümberõppe ja tööjõu valdkonnas: 

… Sotsiaalministeerium algatas ITL-i ettepanekul kaugtööd puudutava tööõiguse regulatsioonide 

muudatuse, mida ettevõtjad on pikalt oodanud. Seisame selle eest, et lõpptulem oleks ITL-i liikmetele 

sobiv ning tööandja ja töötaja õiguste/kohustuste osas tasakaalus;

… andsime riigile sisendi uute toetusmeetmete loomiseks Vali IT!-tüüpi IKT-spetsialistiks ümberõppe 

ja täiendkoolituse jaoks ning küberturvalisuse kompetentside õpetamiseks;

… ITL osales põhipartnerina Kutsekoja OSKA IKT valdkonna tööjõuvajaduse värske analüüsi 

läbiviimisel, see annab pildi IKT-spetsialistide vajadusest 7 aasta jooksul;

… selleks, et välisspetsialiste Eestisse paremini saada, vaatasime koostöös Work in Estonia 

meeskonnaga üle ning tegime ettepanekuid uude välistalentide kaasamise tegevuskavva;

… tõstatasime kutsenõukogus vajaduse kaasajastada IKT kutseeksamite süsteemi – uue mudeli

väljatöötamine hakkab toimuma ITA programmi raames. 



Nutikas riik
Eestis peab olema maailma mugavaim äri- ja elukeskkond ning

kõige efektiivsem avalik sektor. Kas teadsid, et aastal 2021…



… riik suurendas baasrahastust järgmiseks eelarveaastaks – 30 MEUR; 

… kinnitati Digiühiskonna arengukava 2030, millesse andsime sisendeid – alustatud

on tegevuskavade koostamist kolmes valdkonnas: digiriik, ühenduvus, küberturvalisus; 

… rääkisime kaasa riigi uue IT maja (Riigi Info ja Kommunikatsioonitehnoloogia

Keskuse ehk RIT) loomisel eesmärgiga kaitsta erasektori huve riigile toodete ja 

teenuste pakkumisel; 

… võeti vastu ITL-i poolt pikalt toetatud riigivaraseaduse muutmise eelnõu, millega

loodi eeldused riigi tarkvara lähtekoodi eraettevõtetele kättesaadavaks tegemiseks.

… jätkusuutliku, mugava e-riigi edendamiseks:



… kohtus ITL-i juhatus korduvalt ettevõtlus- ja infotehnoloogia ministri Andres Sutiga ja infopoliitika

nõukoda IT asekantsleri Siim Sikkutiga; 

… tegeles andmete ja AI töögrupp nii era- kui ka avaliku sektori andmete kasutamise, tehisintellekti

rakendamise ning reguleerimise ja GaiaX algatuse teemadega;

… riigihangete töörühm kohtus omavahel 12 korda ja suuremate hankijatega

(nt SMIT, RMIT, RIK, RIA jne) 13 korral, et levitada parimaid hankepraktikaid ning muuta

hankemenetlust efektiivsemaks. 

Marko Nemberg, Trinidad Wiseman

Riigihangete töörühma jaoks oli tegus ja viljakas aasta. Kohtusime Eesti suurimate

hankijatega ja töötasime selle nimel, et IKT-hangete praktika senisest efektiivsemaks ja 

läbipaistvamaks muutuks. Samuti tegelesime soovitusliku CV-vormi koostamise ja 

tüüplepingu uuendamisega, mille väljatöötamises ja täiendamises osalesid lisaks ITL-i 

liikmetele ka mitmete hankijate esindajad.“

… efektiivse koostöö edendamiseks riigiga:



… jõudis lõpule EL sidedirektiivi Eesti elektroonilise side seadusesse ülevõtmine. ITL seisis ettevõtete

jaoks mõistliku regulatsiooni kehtestamise eest, jätkutegevusena tegime ettepanekuid uue regulatsiooni

rakendamiseks vajalike määruste eelnõudele; 

… alustasime MKM-i ja Transpordiametiga arutelu, kuidas lihtsustada sidetaristu ehitust riigiteedel; 

… pidasime arutelusid asukohapõhise kiire ohuteavituse süsteemi kasutuselevõtmiseks;

… 5G osas võeti vastu muudatused, mis kehtestavad küberturvalisusest tulenevad piirangud

sidevõrkudele ja mis on riigi poolt eelduseks 5G arendamisega edasiminekuks; 

… MKM tegi olulise otsuse 5G jaoks vajalike sageduslubade jaotamise osas ja jätkas

sageduskonkursside määruse muutmise menetlust, mis annab aluse 2022. a. sageduskonkursi

läbiviimiseks ja võimaluse uute innovaatiliste teenustega turule tulekuks.

Allan Aedmaa, Elisa Eesti

Eks sideandmetega seonduv on olnud lõppeva aasta üks põhiteemasid. ITL on väsimatult

võidelnud Eesti inimeste sideandmete kaitstuse eest ning aidanud jõuda riigis arusaamani, 

et Eesti seadused vajavad selles osas põhjalikku muutmist.” 

… innovatsiooni ja ettevõtlust soodustava sidetaristu arendamiseks:



… infoturbe nõukojas:

Kalev Pihl, SK ID Solutions 

Infoturbe osas on olnud põnev aasta: tuli uus Eesti infoturbe standard, uus Küberturbe

arengukava, RIA-st liikus reaalse küberturbe poliitika kujundamise funktsioon MKM-i, 

Euroopa küberturbe reguleerimise ambitsioonid laienesid jõuliselt. ITL on olnud aktiivselt

kaasas keskkonna kujundamises ning ühtne vaade on olnud abiks kas või väikeste

muudatuste saavutamiseks. Liidus oleme jõudnud uue diskussioonini: mida infoturve

tähendab meile IKT valdkonna ekspertidena ja millist vastutust kanname ühiskonna ees.“

… olime riigiga tihedas dialoogis, kohtudes korduvalt nii RIA kui ka MKM-iga, et arutada aktuaalsete

arengukavade, standardite ja regulatsioonide üle; 

… tegime ettepanekuid mitme küberturvalisuse valdkonda reguleeriva õigusakti ettepaneku kohta. 

Näiteks küberturvalisuse seaduse muutmine seoses Eesti infoturbe standardi vastuvõtmise ja 

sertifitseerimise korraldusega; 

… Riigikantselei kaasas meid aktiivselt valmisolekuseaduse väljatöötamisse;

… panustasime Eesti seisukohtade kujundamisse EL-i regulatsioonide kohta, millest olulisemad on uus

võrgu- ja infoturbe direktiiv ehk NIS 2 ja uus digitaalset identiteeti puudutav määrus ehk eIDAS 2; 

… alustasime ühiselt tarkvaraarendajatega diskussiooni, mida infoturve tähendab meile IKT valdkonna

ekspertidena, ja lahenduste otsimist, kuidas tagada arendatava tarkvara turvalisust.



… õiguskeskkonna kujundamisel nõudis meie tähelepanu lisaks muule:

… rikkumisest teavitaja kaitse seaduse eelnõu, mis sisaldas ebaselgeid kohustusi

kõikidele üle 50 töötajaga ettevõtetele; 

… ligipääsetavuse direktiivi ülevõttev eelnõu, mis suurendab eraisikutele tooteid ja teenuseid

müüvate ettevõtete kohustusi; 

… mitu avaliku teabe seaduse muutmise eelnõud, millest esimesega võeti üle

avaandmete direktiiv ja teisega reguleeritakse nõusolekuteenus; 

… EL-i tarbijakaitse uute nõuete ülevõtmise eelnõud ja riigi plaan reformida tarbijavaidluste

komisjoni toimemudelit, kehtestades muuhulgas kauplejatele vastuvõetamatu menetlustasu. 

Õigusaktide arv, 
mille koostamise ja muutmise kohta aastal

2021 ettepanekuid tegime – vt aktide loetelu!

55

https://itl.ee/wp-content/uploads/2022/01/2021-oigusaktide-loetelu.pdf


Toimiv ja kestlik liit
Kas teadsid, et aktiivselt toimiva sektori eestkõnelejana aastal 2021…



… liidus:

… valisid liikmed uue juhatuse aastateks 2021-2023; 

… ITL-i tegevjuht vahetus: alates 1. septembrist 2021 on tegevjuht Doris Põld; 

… alustas tegevust uus rohepöörde teemaline töögrupp; 

… algatas juhatus enda tegevuste liikmeteni toomiseks kohtumised hommikuseminaride formaadis; 

… tegime üleskutse liikmeskonnale näitamaks eeskuju reaalajamajanduse eesmärkide saavutamisel

hakata e-arveldajaks. 

… liidu liikmesettevõtete töötajate vaba aja sisustamiseks: 

… toimusid vaatamata piirangutele siiski rannavolle ja tenniseturniirid; 

… ITL-i Segakoor tõi lavale koostöös Aapo Ilvese ja Priit Pajusaarega muusikali

“Maailma parim laulukoor”, mida loodame kõigile liikmetele näidata sel aastal.





Meediakajastused piltidena



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

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

itl.ee

https://www.facebook.com/EestiITL/
https://www.linkedin.com/in/itl-estonia-76613214b/
https://e-estoniax.com/
https://twitter.com/EstonianIct
https://its-estonia.com/et/
https://itl.ee/

