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Hääletamine

▪ Hääletada saavad liidu täisliikmed

▪ Aukohtu hääletus toimub liidu täisliikmete poolt

Dokobit-keskkonnas asuva otsuse digitaalse 

allkirjastamisega 

(täpne juhis ja link saadetakse koosoleku ajal)



1. Kvoorumi ja volituste kontroll

2. Koosoleku juhataja ja protokollija 

valimine



KOOSOLEKU JUHATAJA JA PROTOKOLLIJA

▪ Koosoleku juhataja: Jüri Jõema

▪ Koosoleku protokollija: Heleri Vahemäe



3. Päevakorra kinnitamine



ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRA KINNITAMINE

1. Kvoorumi ja volituste kontroll.

2. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.

3. Päevakorra kinnitamine.

4. ITL-i aukohtu koosseisu volituste pikendamine ja uute liikmete valimine (otsus).

5. ITL-i arengu-/tegevuskava 2020 täitmise aruanne juhatuselt.

6. Muudatused liidu töögruppides ja meililistides.

7. Majandus, toetused, eelarve uues keskkonnas. Kaspar Oja (Eesti Pank).

8. Pikast plaanist, rahast ja IKT-st riigivalitsemises. Janar Holm (Riigikontroll).

9. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon.



4. ITL-i aukohtu koosseisu 

volituste pikendamine 

ja uute liikmete valimine



AUKOHUS

Täname praegust aukohtu koosseisu!

▪ Ave Piik

▪ Raul Ennus

▪ Märt Haamer – Overall Eesti AS

▪ Ain Järv – Ridango AS

▪ Oleg Shvaikovsky – Nortal AS

▪ Eero Tohver – Uptime OÜ

▪ Ants Urvak – Oracle ECE Ltd Eesti filiaal



AUKOHTU KOHTA PÕHIKIRJAST

9.2. Aukohtu valib 2 (kaheks) aastaks Üldkoosolek. Aukohtu 

liikmete hulka võib vajadusel kaasata asjatundjaid väljastpoolt 

Liitu.

9.5. Aukohtus on 5 (viis) kuni 7 (seitse) liiget. Aukohus valib oma 

liikmete hulgast Aukohtu esimehe, kes korraldab Aukohtu tööd.

9.6. Aukohtu liige ei tohi olla samaaegselt Juhatuse liige.



OTSUSE ETTEPANEK AUKOHTU KOOSSEISU KOHTA

Pikendada senise koosseisu järgmiste liikmete volitusi:

▪ Ave Piik

▪ Märt Haamer – Overall Eesti AS

▪ Ain Järv – Ridango AS

▪ Oleg Shvaikovsky – Nortal AS

▪ Eero Tohver – Uptime OÜ

Ja valida uuteks liikmeteks:

▪ Raul Raudsepp – Heisi IT

▪ Kaido Heinsalu – Tieto Estonia AS



Hääletamine

▪ Hääletada saavad liidu täisliikmed

▪ Aukohtu hääletus toimub liidu täisliikmete 

poolt Dokobit keskkonnas asuva otsuse 

digitaalse allkirjastamisega 

(täpne juhis ja link saadetakse koosoleku ajal)

▪ Hääletus avatud kuni kella 17.30-ni



5. ITL-i arengu-/tegevuskava 2020 

täitmise aruanne juhatuselt



IKT äri areneb majandusest kiiremini                            Piisavalt IKT tööjõudu                                    Atraktiivne ärikeskkond        .

ITL-i fookus-

valdkonnad

Nutikad tooted ja 

teenused

Kõik majandus-

harud loovad koos 

teadus-arenduse ja 

IKT-ga nutikaid 

tooteid ja 

teenuseid

Majanduse 

digitaliseerimine

Eesti erasektor 

digitaliseerib ja 

automatiseerib 

järsult

IKT 

eksport

Uute lahenduste 

edukas eksport

Tehnoloogia-

haridus

Tehnoloogia-

oskuste saamine 

iga haridustaseme 

orgaaniliseks osaks

Tööjõud

Võimekuste 

arendamine 

rakendamaks 

nutikat tööjõudu 

välismaal ja tuues 

seda Eestisse

e-Riik

Eestis on maailma 

kõige efektiivsem 

riigikorraldus

Ärikeskkond

Eestis on EL-i parim 

innovatsiooni ja 

ettevõtlust soodustav 

seadusandlus ja taristu

STRATEEGIA

Nutikas 

rahvas

Nutikas 

ja julge

majandus

LIIKMETE HUVI

Nutikas ja 

visiooniga 

riik

VISIOON

Nutikas 

Eesti

TÖÖPLAAN

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

Soovitud tulemus: 

Madalaim 

valitsemiskulu 

SKP kohta koos 

kõrge teenuste 

rahuloluga

Soovitud tulemus: 

majanduse lisandväärtuse kasvust 

1/3 IKT + automatiseerimine 

+ robotiseerimine

1/3 teadus-arenduse tulemuste 

rakendustest

Reaalainete

õpetamise top 3 

probleemi 

adresseerimine

Liikmete ühisosa

Horizon 

toetusmeetme

kasutamiseks

Majanduse 

digitaliseerimise

kiirendamine

Teenustamise

ja ekspordi

koostöö

Vali-IT! 2 

programmi 

jätkamine

Nutikas 

rahvas

Nutikas 

ja julge

majandus

Nutikas ja 

visiooniga 

riikSoovitud tulemus: 

Eesti nutikate valdkondade 

tööjõuvajadus on kaetud

Tööjõu vajaduse 

tellimus 

3-5-10 a jooksul 

IKT-sektoris

Infoühiskonna 

juhtimise 

mudeli 

parendamine

Eestkõneleja 

e-riigi 

moderni-

seerimises ja 

innovatsioonis

Ärikeskkonna

arendus- ja 

konkurentsi-

võimelisus



Nutikas majandus

Majanduse digitaliseerimine on kiirenenud



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 eesmärgid ja plaanid maikuuks 2021: 

• EESMÄRK: ITL-i liikmete valmisoleku tõstmine ning 1-3 konsortsiumi ettevalmistamine Horizoni

projektides osalemiseks

OODATAV MÕJU: IKT-sektori TAI mahukuse ja ekspordi kasv.

• EESMÄRK: Koostöös Tööandjate Keskliiduga käivitada riigipoolne innovatsiooni toetamine (sh 

Innoagentuur, RUP).

OODATAV MÕJU: Kõik majandusharud loovad koos teadus-arenduse ja IKT-ga nutikaid tooteid ja 

teenuseid – lisandub 200 IKT-välist innovatsiooniga tegelevat ettevõtet, kellel on tihe koostöö IKT-ga.



NUTIKAD TOOTED JA TEENUSED

TEHTUD

▪ 2020 fookus on olnud liikmete valmisoleku tõstmisel Horizon 2020 

konsortsiumites osalemiseks tulevikus – innovatsiooni töörühma kaudu.

▪ Saadud rahastus, et palgata ITL-i arendusnõunik, kes hakkaks innovatsiooni 

valdkonnaga süvendatult tegelema – konkurss käimas.

▪ TAIE arengukava saab kinnituse ja ITL hakkab osalema selle juhtimises ning 

juba osaleb järgmise sammu e MKM-i meetmete väljatöötamise töögrupis.

▪ Rakendusuuringute programmi (RUP) meede saab lähikuul lõpliku kinnituse.

▪ EAS-i nõukogule esitatud selge ootus Innovatsiooniagentuuri sisu osas.



Majanduse digitaliseerimine – tööstus

Fookus 2019-2021

• Tööstuse digitaliseerimise hoogustamine ja riiklike toetuste jätkamine.

Olulisemad eesmärgid ja plaanid maikuuks 2021: 

EESMÄRK: EL majanduse taastemehhanismist (või mujalt) tööstuse digitaliseerimiseks 

rahastuse saamine.

OODATAV MÕJU: efektiivsemaks teha 200 eksportivat ettevõtet, a 250 000€, kokku 

investeering 2 aasta jooksul 50M €, tööstuse ekspordi maht suureneb 300-500M € aastas.



MAJANDUSE DIGITALISEERIMINE – TÖÖSTUS

TEHTUD

▪ ITL-i ja teiste kaasatud erialaliitude pöördumise alusel on MKM 

esitanud tööstuse digitaliseerimise meetmete taotlused EL taastefondi 

kavasse, ootavad valituse kinnitust. NB! Tulemus võib siiski olla ka 

tagasilükkamine!

▪ Tööstuse ja laiema ringi majanduse digidiagnostika meetme jätkumine 

on otsustatud ja eelnõu menetluses.

▪ Tööstuse digitaliseerimise hoogustamiseks on liikmetega koostöös viidud 

läbi seminare, avaldatud artikleid ja tehtud digitaliseerimise kiirkursuse 

videoid.



Majanduse digitaliseerimine – ITS

Fookus 2019-2021

• Intelligentse transpordi äris jõuda 5 toote-teenuseni/ühisprojektini ning loodud on eeldused

transpordi ja logistika digitaliseerimiseks.

Olulisemad eesmärgid ja plaanid maiks 2021:

EESMÄRGID:

- Liikuvus- ja Taristu Arengukavas 2035 on läbiva suure teemana transpordi ja logistika 

digitaliseerimine ning automatiseerimine.

- Riiklikes protsessides on sees, et enne suurte taristu hangete planeerimist kaalutakse väljakutsete 

lahendamist tehnoloogiliste võimaluste abil (ITS).

- Loodud on vähemalt 5 uut ITS toodet/ühisprojekti, mille tutvustamise kaudu tõsta nii Eesti kui ka 

rahvusvahelise üldsuse teadlikkust ning huvi ITS ettevõtete poolt pakutavate lahenduste vastu.

OODATAV MÕJU: ITS valdkonna ettevõtete ärivõimaluste ja müügikäibe kasv 2-kordseks 2 aastaga.



INTELLIGENTNE TRANSPORT

TEHTUD

▪ Liikuvus- ja Taristu Arengukavas 2035 on ITS läbiva teemana sees.

▪ Valmimas on ITS baastaristu tasuvus- ja teostatavusanalüüs, Riiklikku Teehoiukavasse on 

loodud eraldi ITS arendusmeede (koos rahastusega).

▪ ITS Estonia kaasabil on seni tekkinud 10 uut ITS toodet/ühisprojekti/algatust.

▪ Loodud on ITS ühine ekspordistrateegia, käivitatud on regulaarne ITS ekspordi 

töögrupp. 

▪ ITL sõlmis koostöö memorandumi ning sai võrgustiku partneri staatuse 

EIT Urban Mobility Euroopa-üleses partnerluses.

▪ Valminud on ITS Estonia uus visuaalne identiteet, vt: www.its-estonia.com

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


IKT EKSPORT
Fookus 2019-2021

• IKT ekspordihuviliste kommuuni arendamine ning Once-Only-printsiibi rakendamine

eksportijate sihtturgude ning huvivaldkondade info kogumisel ja jagamisel.

Olulisemad eesmärgid ja plaanid maikuuks 2021:

EESMÄRGID:

- Once-Only-printsiibil põhineva keskkonna loomine on saanud osaks Välisministeeriumi

järgmise (2021) aasta tööplaanist. Luua selgus ekspordi toetamise protsessis erinevate

riiklike osapoolte rollis;

- B2B ja B2G ekspordisõnumite/plaanide ülevaatamine, tihe koostöö seotud

osapooltega. Whole world works remotely – we do it smartly!

OODATAV MÕJU: Once-Only-printsiibi rakendumisel IT ettevõtete praeguse ca 1,1 miljardi €

suuruse ekspordikäibe 3,8% tõus 42 M € võrra aastas, ekspordi lisakäive kogu majandusele 

kuni 0,5 miljardit € aastas.



IKT EKSPORT

TEHTUD

▪ Tihenenud koostöö erinevate rahvusvaheliste organisatsioonidega, mis loob 

eeldused ettevõtete osalemiseks tulevastes arengukoostöö hangetes ja projektides 

(EL-D4D, GIZ, USAID, ITU).

▪ Toimunud kohtumised saatkondadega ettevõtete ekspordi toetamiseks; 

▪ IKT klaster osaleb partnerina Dubai EXPO 2020 – turunduskontseptsioon loomisel. 

▪ Sõlmitud MoU Välisministeeriumiga.

▪ Koostöö MoU ja sündmuste kaudu Smart Africa ja EASTECO organisatsioonidega. 



Nutikas rahvas

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



Tehnoloogiaharidus

Fookus 2019-2021

• Eesmärgi täitmiseks haridusvaldkonna TOP 3 probleemi kaardistatud.

Olulisemad eesmärgid ja plaanid maikuuks 2021:

EESMÄRK: Top 3 eesmärgid tuleb uuesti defineerida ja teema eskaleerida.

EESMÄRK: IKT-erialade teadlaste ja õppejõudude arvu kasv Eesti Ülikoolides. IKT-erialade 

doktoriõppe rahastamise suurendamine läbi IT Akadeemia + ITA Teadusmeetme.

OODATAV MÕJU: Aastal 2023 suureneb doktorantuuri vastuvõtt 40-lt 100-le.



TEHNOLOOGIAHARIDUS

TEHTUD

▪ IT Akadeemia programmi 2021-2030 strateegia on kinnitatud,

põhifookus IKT doktorantuuril.



Tööjõud

Fookus 2019-2021

• Vali-IT! programmile jätk välja töötatud.

Olulisemad eesmärgid ja plaanid maikuuks 2021:

EESMÄRK: Vali-IT! programmile jätk välja töötatud ja rahastus tagatud. 

OODATAV MÕJU: Vähemalt 600 uut töötajat IKT-erialadele ümberõppe tulemusel järgneva 

3 aasta jooksul. 



TÖÖJÕUD

TEHTUD

▪ Läbirääkimised erinevate ministeeriumidega programmi 

rahastamiseks pole siiani tulemusteni jõudnud. Töö jätkub 

Töötukassaga.



Nutikas riik

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



E-riik. IKT juhtimine
Fookus 2019-2021

• Infoühiskonna juhtimise mudeli parendamine:
- Oleme aktiivne osaleja juhtimissüsteemi muutmises; 

- ITL on aktiivne osaleja infoühiskonna strateegilises ja operatiivses planeerimises.

Olulisemad eesmärgid ja plaanid maikuuks 2021: 

EESMÄRK: Leiame 5 suuremat riigi erinevate haldusalade ülest teemat ja algatame nende 

lahendamise (Digiriigi arengukavas: ühenduvus, kasutajakesksus, teenuste pakkumise 

kvaliteedi ühtlus keskvalitsuse ja KOV tasandil, e-riigi efektiivsus ja avaliku ning erasektori 

koostöö innovatsioonis ja ekspordis). 

OODATAV MÕJU: Oleme saanud nimetatud pikaajalisemad teemad Digiriigi arengukavasse 

ning neile on tehtud reaalsed tegevusplaanid koos mõõdikutega ning kirjeldatud on 

valdkondade ülene juhtimismudel.



E-RIIK. IKT JUHTIMINE

TEHTUD

▪ Sisend Eesti 2035 arengukavale ning Digiriigi ja küberturvalisuse

arengukava 2030 koostamisse.

▪ Jaanuariks 2021 loodame kokku leppida ambitsioonikas digiriigi visioonis 

ning praktilistes eesmärkides.

▪ Sisend e-Eesti nõukogule.



E-riik. Koostöö
Fookus 2019-2021

• Liit on era- ja avaliku sektori koostöö parendaja.

Olulisemad eesmärgid ja plaanid maikuuks 2021: 

EESMÄRK: Leida koostöö kohad IT majade juhtide tasemel ning läbi selle parendada avaliku 

ja erasektori Korraldava Kogu koostööd.

OODATAV MÕJU: Riigi ja IKT-sektori vahelise koostöö muutumine partnersuhteks, mis avaldab 

positiivset mõju uute teenuste väljatöötamisse. Jõuda tagasi uuesti 2000. aastate alguse 

koostöö vaimu juurde.



E-RIIK. KOOSTÖÖ

TEHTUD

▪ Suurt nihet ei ole veel saavutatud. MKM-i koostöö ITL-iga on aktiivsem. 

Aasta lõpus esialgselt kavandatud vabakonna koosolek teemal „Kuidas 

edasi?“.

▪ Koostöö riigi IT-baastaristu teenuste konsolideerimise vallas jätkub.

▪ Mõningad ühised teemad on tekkinud Asutajate Koguga (nt välistööjõud).

▪ Tehisintellekti töögrupp (MKM ja ITL) alustab tehisintellekti kasutamise 

hoogustamist erasektoris.



E-riik – eestkõneleja

Fookus 2019-2021

• Liit on eestkõneleja e-riigi moderniseerimises ja innovatsioonis
- Eestkõneleja roll uute teemade lauale toomises

Olulisemad eesmärgid ja plaanid maikuuks 2021: 

EESMÄRK: Liit on eestkõneleja varasemalt mainitud olulistes haldusalaülestes 

teemavaldkondades (ühenduvus, kasutajakesksus, teenuste pakkumise kvaliteedi ühtlus 

keskvalitsuse ja KOV tasandil, e-riigi efektiivsus ja avaliku- ning erasektori koostöö 

innovatsioonis ja ekspordis).

OODATAV MÕJU: Liidu ja ettevõtete mõjukuse ning nähtavuse kasv antud 

teemavaldkondade arengu suunamisel. 



E-RIIK. EESTKÕNELEJA

TEHTUD

▪ Sisend Eesti 2035 arengukavale ning Digiriigi ja küberturvalisuse

arengukava 2030 koostamisesse.

▪ Digiriigi arengukavas meie ettepanekul:

- Haldusalade-ülese suure pildi sissetoomine;

- Regionaalvaate sissetoomine.



E-riik. Ärikeskkond
Fookus 2019-2021

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

Olulisemad eesmärgid ja plaanid maikuuks 2021: 

EESMÄRK: Jätkuv jooksev töö ettevõtete huvide kaitsel.

OODATAV MÕJU: Ettevõtete halduskoormuse vähendamine või otsene rahaline 

kokkuhoid tänu mõistlikule seadusandlusele.



E-RIIK. ÄRIKESKKOND

TEHTUD

Liit on saavutanud edu mitmete regulatsioonide muutmise ettevalmistamisel 

ettevõtete halduskoormuse vähendamise või otsese rahalise kokkuhoiu suunas 

näiteks:

- EL uue elektroonilise side koodeksi Eesti õigusesse ülevõtmine;

- Riigihangete seaduse praktilise rakendamise erinevad probleemid;

- nn tühja kasseti tasu regulatsioon;

- 5G sagedused ja küberturvalisuse nõuded.



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

EESMÄRGID:

- Fookusteemadena seatud eesmärkidest tulenevate tegevuste läbiviimine.

- Liidule ressursside tagamine.



ITL-i LIIKMESKOND 2020

▪ Hetkel 101 liiget:

– 75 täisliiget

– 26 assotsieerunud liiget 

▪ Lahkus 4 liiget :

– Võrumaa Kutsehariduskeskus

– HITSA

– Interinx

– Quretec

▪ Liitus 3 liiget:

– Heisi IT

– Advokaadibüroo TGS Baltic

– Amphora Infohaldus



ITL-I PROJEKTID 2020 (2021)
Rahastaja ja projekt Aeg Projekti eesmärk Eelarve 

kokku

Kulud 2020 Eelarve 2021

EAS - Klastriprojekt 2019-2023 Klastripartnerite koostöö ja ekspordi

toetamine

1 200 000 157 592 350 000

INTERREG CB - eMesai

projekt

2019-2021 Ettevõtete ekspordi toetamine kolmandatel

turgudel

362 518 103 515 181 916

INTERREG – DIGINNO 

projekt

2017-2020 Tööstuse digitaliseerimise alase teadlikkuse

tõstmine

206 276 68 273 6840

VM - arengukoostöö

projekt

2019-

06.2021

E-Gov.-alase teadlikkuse tõstmine

arenguriikides, ettevõtete turundamine

250 000 94 356 103 130

GIZ - eGov. 

koolitusprojekt

2021 E-Gov.-teemalised koolitused Vahemere

riikides (3 tk)

105 894 0 105 894

INTERREG – DINNOCAP 

projekt

2021 Tööstuse digitaliseerimise alase teadlikkuse

tõstmine ja rahvusvah. koostöö sellel alal

79 970 0 79 970

ETAG – arendusnõuniku 

toetus

2021-2022 Arendusnõuniku töökoha toetamine 63 764 0 39 874

Kokku projektidest 2 268 423 423 738 897 624

Lisaks kaks projekti ITL Digital Lab kaudu, 2021 aasta eelarve kokku 729 800 Eurot



6. Muudatused liidu

töögruppides ja meililistides



PÕHILISED MUUDATUSED

▪ Nutikas rahvas:

– Hariduse töögrupp (koosseis juba uuendatud)

– Tööjõu poliitika teemad AdHoc töögrupid

▪ Nutikas riik:

– Uus IKT strateegiliste teemade töögrupp

– IKT jooksvate teemade töögrupp (sh eri gruppide infovahetus)

– Uus andmete töögrupp (aluseks tehisintellekti töögrupp)



Liidu töörühmad

NUTIKAS RIIK NUTIKAS RAHVAS NUTIKAS MAJANDUS

Riigi IKT Strateegiad Haridus Eksport

IKT jooksvad teemad Tööjõu poliitika AdHoc Innovatsioon

Riigihanked Klastri juhtgrupp

Riigi IKT baastaristu E-riigi alamklaster

Andmed ja AI Tööstuse alamklaster

Infoturve ITS alamklaster

Operaatorid ITS taristu 

RTE / e-arved ITS kaubaveod

Intellektuaalomand ITS liikuvusteenused



ÜLESKUTSE

LIITUGE UUENENUD TÖÖGRUPPIDEGA!

SAADAME TÄPSEMA TEAVITUSE PEATSELT



7. Kriis ja lähiaastate prognoosid

Kaspar Oja (Eesti Pank) 



8. Pikast plaanist, rahast ja IKT-st 
riigivalitsemises

Janar Holm (Riigikontroll)



9. Kohapeal algatatud küsimused 

ja informatsioon 



Täname tähelepanu eest!
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