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20 aastat tagasi ühinesid arvutifirmade
assotsiatsioon ning telekommunikatsiooni
ettevõtete liit, asutamisprotsessis osales
40 firmat. 

Tänaseks on ITL-i 102 liikme seas lisaks
ettevõtetele ka ülikoolid, kutsekoolid, 
koolitajad, advokaadibürood, pangad. 

Täname kõiki organisatsioone, kelle
spetsialistid on panustanud tuhandeid tunde
ühiskondlikku tegevusse.





Aasta Tegija 2019: Ralf-Martin Soe 

Aasta Tegu 2019: Cleveroni Akadeemia 

Aasta Läbimurdja 2019: I avalik proaktiivne 

automatiseeritud e-teenus (tellija: 

Sotsiaalkindlustusamet)



Link hinnangu andmiseks

https://itlitl.typeform.com/to/UrSYOZ
saabub e-kirjaga ja chatti

https://itlitl.typeform.com/to/UrSYOZ


Hääletamine

▪ Hääletada saavad liidu täisliikmed

▪ Aastaaruande kinnitamise hääletus toimub 

liidu täisliikmete poolt Docobit keskkonnas 

asuva otsuse digitaalse allkirjastamisega 

(täpne juhis ja link saadetakse koosoleku ajal)

▪ Koosoleku toimumise (vajadusel hiljem) 

kinnitamiseks salvestame selle



1. Kvoorumi ja volituste kontroll

2. Koosoleku juhataja valimine



3. Päevakorra kinnitamine



ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD

1. Kvoorumi ja volituste kontroll

2. Koosoleku juhataja valimine

3. Päevakorra kinnitamine

4. ITL-i arengu (tegevus)kava 2019 II p-a – 2020 I p-a täitmise aruanne 

juhatuselt

5. Majandusaasta 2019 aruande kinnitamine (Aastaaruande tutvustus; 

Audiitori aruanne; Revisjonikomisjoni järeldusotsus)

6. IKT sektori olukord kriisi ajal ja arutelu, kuidas koos edasi

7. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon



4. ITL-i arengu (tegevus)kava  

2019 II poolaasta – 2020 I poolaasta

aruanne juhatuselt



Infoühiskonna visioon 2030

Aastal 2030 on Eesti heaolu allikaks IKT nutikas kasutamine majanduselus ja ühiskonna korralduses

NUTIKAS EESTI
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IKT äri areneb majandusest kiiremini                            Piisavalt IKT tööjõudu                                    Atraktiivne ärikeskkond        .
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Eesti
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Eesti majandus on maailma agiilseim uute 

lahenduste rakendaja

Oodatav tulem: majanduse lisandväärtuse kasvust 

1/3 tuleb IKT rakendamisest koos automatiseerimise 

ja robotiseerimisega ja 1/3 teadus- ja 

arendustegevuse tulemuste rakendustest

Eestimaalased moodustavad 

laulva tehnoloogiarahva, 

kes on suurem oma väiksusest 

tänu kõigil elualadel rakendatavale 

tehnoloogiale ja targale tööjõule 

Oodatav tulem: nutikate valdkondade 

tööjõuvajadus on kaetud

Eestis on maailma mugavaim äri- ja 

elukeskkond ning efektiivseim riik

Oodatav tulem: Kõrge avaliku sektori teenuste 

rahulolu ning madalaimate valitsemiskuludega riik 

SKP kohta, kus 20% riigi teenistujatest on 

asendatud digivahendite ning masinõppega



Infoühiskonna visioon 2030

Aastal 2030 on Eesti heaolu allikaks IKT nutikas kasutamine majanduselus ja ühiskonna korralduses

ITL-i JUHATUSE FOOKUSTEEMAD 2019-2021
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Nutikas majandus

Majanduse digitaliseerimine on kiirenenud



Nutikas majandus – eesmärgid

▪ Nutikad tooted ja teenused

Kõik majandusharud loovad koos teadus-arenduse ja IKT-ga nutikaid tooteid ja teenuseid.

▪ Majanduse digitaliseerimine

Eesti erasektor digitaliseerib ja automatiseerib järsult.

Taristu ja õigusruum võimaldavad andmevahetust ja andmemajandust (ITS, e-arved jm). 

▪ IKT eksport

Ekspordikoostöö ettevõtete vahel on hea ja võimendatud avaliku sektori toega.



Nutikad tooted ja teenused
Fookus 2019-2021

• Tootestamise ja teenustamise R&D-haibi tekitamine koostöös teiste erialaliitudega ning 

ühisosa leidmine Horizon Europe 2021-2027 toetusmeetme maksimaalseks 

kasutamiseks.

Olulisemad saavutused ja plaanid

• Moodustatud on ITL-is ja Tööandjate Keskliidus innovatsiooni töörühmad, toimunud kaks 

liidu-sisest ja kaks liitude ülest kohtumist;

• Käivitasime ITL-i innovatsiooni töögrupi, mille eesmärgid on: innovatsiooni

fookusteemade eesmärgistamine, kõrgkoolide ja ettevõtete huvide kokkuviimine, 

rahvusvahelistesse innovatsioonivõrgustikesse kaasumine, koostööformaatide 

kokkuleppimine ja TA mõõdikute ülevaatamine;

• Oleme oluliselt mõjutanud TAIE strateegia sisu ja vormi ning osalenud 

Rakendusuuringute toetusmeetme välja töötamises;

• Oleme kaasatud EAS-i Innovatsiooniagentuuri loomise ja teenuste arendamisse.



Majanduse digitaliseerimine

Fookus 2019-2021

• Tööstuse digitaliseerimise hoogustamine ja riiklike toetuste jätkamine.

Olulisemad saavutused ja plaanid

• Meie poolt käima tõmmatud riiklikud toetused on osutunud populaarseteks 

(digidiagnostika, digitech), fookuses on jätkuvalt riiklike toetusmeetmete 

täiendamine/juurde tekitamine, vastava sisendi andmine avalikule sektorile;

• TööstusEST ajakirjas avaldatud meie liikmete poolt teostatud tööstuse digitaliseerimise 

edulood;

• ITL on üheks reaalajamajanduse standardi loomise tehnilise komitee asutajaks (e-kviitungi 

standardi välja töötamine);

• Oleme veebikonverentsi Industry 4.0 Praktikas üks peakorraldajatest;

• Krati strateegia on loodud ja rakendamine töös (era+avalik sektor).



Majanduse digitaliseerimine

Fookus 2019-2021

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

digitaliseerimiseks.

Olulisemad saavutused ja plaanid

• Osaleme aktiivselt Liikuvuse ja Taristu Arengukava 2021+ koostamisel;

• Koos on käimas regulaarsed töögrupid (kaubavedude digitaliseerimine, liikuvusteenused, 

intelligentse transpordi taristu);

• Läbi on viidud koostööseminarid (Air Cargo koostöövõrguga; Tartu linna ja Tartu Ülikooliga;

minister Taavi Aasaga);

• Algatamisel on logistikaettevõtete digitaliseerimise pilootprojekt;

• Osaleme Accelerate Estonia MaaS XT ja Põhjamaade MaaS platvormide tehnilise ühtlustamise 

projektides;

• Koostasime rahvusvahelisse meediasse eriolukorrale suunatud ITS lahendusi tutvustava 

artikli.



IKT eksport

Fookus 2019-2021

• IKT tootestamise ja ekspordihuviliste kommuuni loomine ning Once-Only-printsiibi

rakendamine eksportijate sihtturgude ning huvivaldkondade info kogumisel ja jagamisel.

Olulisemad saavutused ja plaanid

• EAS on välja töötanud esmase era- ja avaliku sektori koostöö Once-Only-printsiibi

lahenduse ja presenteerib seda töörühmale lähinädalatel;

• Toimunud 2 rahvusvahelist koolitust ITL-i liikmete ekspordivõimekuse suurendamiseks;

• Loodud e-riigi lahendusi kriisisituatsioonis tutvustavad materjalid ja uuendatud IKT klastri 

turundusmaterjale;

• Koostööprojekt VM-iga EL koroonakriisi toodete/lahenduste ühisplatvormi loomiseks 

arenguriikidele;

• Viime läbi virtuaalsed seminarid tööstuse suunal Saksamaal ja e-riigi lahenduste

suunal Aafrikas.



Nutikas rahvas

Eestimaalased moodustavad laulva 
tehnoloogiarahva, kes on suurem oma 
väiksusest tänu kõigil elualadel rakendatavale
tehnoloogiale ja targale tööjõule



Nutikas rahvas – eesmärgid

▪ Tehnoloogia-haridus
Tehnoloogia-oskuste saamine iga haridustaseme orgaaniliseks osaks. 

IKT-hariduse kõrge kvaliteet. 

Ülikoolide baasfinantseerimise jaotuses on IKT-le määratud osa suurenenud kaks korda.

Koostöö haridusasutustega toote arendusel ja teaduse rakendamisel on olulisel määral 
kasvanud.

▪ Tööjõud
IKT valdkonna tööjõuvajaduse tellimus (kompetentside kaupa) on koostatud.

Nutikate valdkondade tööjõuvajadus on kaetud.

Välisspetsialistide kaasamise efektiivsus ja sellest saadav lisandväärtus on kõrgem. 



Tehnoloogia-haridus
Fookus 2019-2021

• Eesmärgi täitmiseks haridusvaldkonna TOP 3 probleemi kaardistatud.

Olulisemad saavutused ja plaanid

• IKT-erialade doktoriõppes väga vähe tudengeid. Õppejõudude järelkasvu suur defitsiit. 

Kuidas muudame: IT Akadeemia toetusmeetmed; sisend Hariduse arengukava 2035 ja 

TAIE Strateegia 2035;

• Üldhariduskoolides puudus loodusainete ja matemaatikaõpetajatest. Asendusvajadus 

lähiaastatel väga suur. Kuidas muudame: IT Akadeemia toetusmeetmed; sisend Hariduse

arengukava 2035;

• Paljud õpikeskkondade ja IT-lahenduste võimalused jäävad koolide IT-taristu puudujäägi ja 

õpetajate võimekuse tõttu kasutamata. Kuidas muudame: sisend Hariduse

arengukava 2035.



Tööjõud
Fookus 2019-2021

• Tööjõu vajaduse tellimus 3-5-10 a jooksul IKT-sektoris.

Olulisemad saavutused ja plaanid

• 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. Vastas 10 

ettevõtet kellel kokku kohe vaja 77 inimest (detsembris 122) ja ümber- või täiendõpet 

175-le töötajale.

Fookus 2019-2021

• Vali-IT! programmile jätk välja töötatud.

Olulisemad saavutused ja plaanid

• Vali IT! programmi vahekokkuvõtted ja plaanide arutelud MKM-i, HTM-i ja SOM-iga. 

Jätkuprogrammi võimalus on hetkel olemas (MKM-i kriisipaketis).



Nutikas riik

Eestis on maailma mugavaim 
äri- ja elukeskkond ning kõige efektiivsem 
avalik sektor



Nutikas riik – eesmärgid

▪ e-Riik

Kõrge rahulolu avaliku sektori teenustega ning ametnike arvu järjepidev vähenemine 

läbi automatiseerimise ja tehisintellekti. 

Eestis on kõige efektiivsem avalik sektor. 

▪ Ärikeskkond

Eestis on maailma mugavaim äri- ja elukeskkond.



E-riik
Fookus 2019-2021

• Infoühiskonna juhtimise mudeli parendamine.

• Liit on era- ja avaliku sektori koostöö parendaja.

• Liit on eestkõneleja e-riigi moderniseerimises ja innovatsioonis.

Olulisemad saavutused ja plaanid

• Sisend Eesti 2035 arengukavale ning Digiriigi ja küberturvalisuse arengukava 

2025 koostamisesse;

• Koostöö Korraldava kogu raames;

• Koostöö MKM-i ja Rahandusministeeriumiga;

• Koostöö Eesti Startupi Juhtide Klubi ja Start-up Estoniaga;

• Loodud koostöös MKM-iga tehisintellekti hankimise juhis avalikule sektorile.



E-riik
Fookus 2019-2021

• Eestis on maailma mugavaim äri- ja elukeskkond / Seadusandluse valvekoer

Olulisemad saavutused ja plaanid

• Saavutasime edu mitmete regulatsioonide muutmise ettevalmistamisel ettevõtete 

halduskoormuse vähendamise või otsese rahalise kokkuhoiu suunas;

• Olulisemad on:

- EL 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;

• Analüüsitud ja esitatud ettepanekud riigile Covid-19 ja sellega seotud majanduskriisi 

mõjudest IKT sektorile.



Toimiv ja kestlik liit

Liit on aktiivselt toimiv sektori eestkõneleja 



Toimiv ja kestlik liit
Fookus 2019-2021

• IKT-sektori põhinäitajad ja liidu strateegiasuundades jälgitavad indikaatorid on 

operatiivselt kättesaadavad.

• Liidu kuvandi hoidmine ja positiivse kuvandi loomine sidusrühmades.

• Liikmete uuendatud väärtuspakkumine, liikmelisuse mudeli ülevaatamine.

Olulisemad saavutused ja plaanid

• Eesti Statistikaamet on ITL-i eestvedamisel loonud IKT töölaua (https://juhtimislauad.stat.ee/), 

esitatud ettepanekud sisu oluliseks muutmiseks;

• Meediakajastused Novembrist 2019 – aprillini 2020: ITL-i/IKT klastri tegemisi, seisukohti 

kajastatud meediakanalites 140 (sellest raadiokanalites 8, telekanalites 1) korral;

• Uute liikmete mentorprogramm on edukalt käivitunud (3 ettevõtet kasutamas seda);

• Allkirjastatud koostöömemorandum Eesti Startupi Juhtide Klubiga;

• ITL sai 20 ja andsime välja ITL aastaauhinnad;

• Koondame ja esindame ettevõtete seisukohti koroonakriisi toetusmeetmete osas.

https://juhtimislauad.stat.ee/


Anname on-line tagasisidet!



Toimiv ja kestlik liit
▪ ITL-i temaatilised töörühmad, mille kaudu liikmete arvamust koondatakse:

– IT poliitika 

– operaatorid

– e-arved

– haridus 

– infoturve

– klaster

– e-riigi eksport

– tööstuse digitaliseerimine

– intelligentsed transpordisüsteemid 

– tehisintellekt

Lisaks vajaduspõhised töörühmad ühekordsete teemade lahendamiseks. 



▪ ITL-i meililistid, mille kaudu saate infot liidu teemade ja tegevuse kohta:
– Uudiskiri  uudiskiri@itl.ee

– Infoühiskond it-policy@itl.ee

– Klaster  klaster@itl.ee

– Tehisintellekt AI@itl.ee

– Riigihanked riigihange@itl.ee

– IKT baastaristu baastaristu@itl.ee

– ITL-i liikmesettevõtete juhid itl@itl.ee

– Eksport eksport@itl.ee

– Personal personal@itl.ee

– Haridus haridus@itl.ee

– Elektrooniline side operaator@itl.ee

– Autoriõigus ipr@itl.ee

– Juhiabid juhiabi@itl.ee

– Hädaolukorra seadus HOS@itl.ee

– Praktikate infovahetus praktika@itl.ee

– E-arve toimkond paberivaba@itl.ee

– Juhatus juhatus@itl.ee

– Infoturve infoturve@itl.ee

– Intelligentsed transpordisüsteemid its@itl.ee (koos partneritega list itspartnerid@itl.ee)

Toimiv ja kestlik liit

mailto:uudiskiri@itl.ee
mailto:it-policy@itl.ee
mailto:klaster@itl.ee
mailto:AI@itl.ee
mailto:riigihange@itl.ee
mailto:baastaristu@itl.ee
mailto:itl@itl.ee
mailto:eksport@itl.ee
mailto:personal@itl.ee
mailto:haridus@itl.ee
mailto:operaator@itl.ee
mailto:ipr@itl.ee
mailto:juhiabi@itl.ee
mailto:HOS@itl.ee
mailto:praktika@itl.ee
mailto:paberivaba@itl.ee
mailto:juhatus@itl.ee
mailto:infoturve@itl.ee
mailto:its@itl.ee
mailto:itsestonia@itl.ee


Anname on-line tagasisidet!



5. Majandusaasta 2019 aruande 

tutvustus ja kinnitamine 

Aastaaruanne 

Audiitori aruanne 

Revisjonikomisjoni järeldusotsus



Liikmeskond: 102 liiget (mai 2020)

Täisliige

IKT valdkonna ettevõte (sh välisfirma filiaal)

75 ettevõtet 

Assotsieerunud liige

IKT sektori ettevõte või 

mitte IKT sektori 

ettevõte või 

haridusasutus

27 ettevõtet/

organisatsiooni



Tulemiaruanne

2019 aruanne 2018 aruanne

Kokku tulud 885 891 749 595

Sh liikmemaksud 287 864 271 616

Kokku kulud 861 226 700 719

Aasta tulem + 24 579 + 48 888



AUDIITORI JÄRELDUSOTSUS

Kokkuvõte

Ülevaatuse põhjal ei saanud ma teadlikuks millestki sellisest, mis paneks mind 

uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades 

õiglaselt Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu finantsseisundit 

seisuga 31.12.2019 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta 

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Raili Vesberg-Pikk

Vandeaudiitori number 640

Koidu Audiitorteenused OÜ



REVISJONIKOMISJON

▪Andu Tali - esimees

▪Erko Tamuri

▪Valev Tõnisson



REVISJONIKOMISJONI JÄRELDUSOTSUS

1. lähtudes ITL-i põhikirjalistest kohustustest, ITL-i missioonist ning 2019 

aasta tegevusplaanist ja selle tegelikust täitmisest, tunnistab ITL-i

revisjonikomisjon Liidu juhatuse töö aruandeperioodil heaks;

2. ITL-i revisjonikomisjon nõustub Koidu Audiitorteenused OÜ sõltumatu 

vandeaudiitori Raili Vesberg-Pikk 01.04.2020 aruande ja 

järeldusotsusega Liidu finantsseisundi kohta;

3. tulenevalt ITL-i põhikirja punktist 14.5 teeb ITL-i revisjonikomisjon Liidu

üldkoosolekule ettepaneku kinnitada Liidu juhatuse poolt esitatud ITL-i 

2019 majandusaasta aastaaruanne.



Ettepanek otsuseks: kinnitada liidu 

majandusaasta 2019 aruanne



6. IKT sektori olukord kriisi ajal

ja arutelu, kuidas koos edasi

Uuring ITL-i liikmete hulgas



Uuring ITL-i liikmete hulgas:

kriisi mõjude kaardistamine

Allies Digital



Arutelu: Kuidas koos edasi?



7. Kohapeal algatatud küsimused 

ja informatsioon 



Täname tähelepanu eest!

Üldkoosolek – 2020 - I


