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1. Kvoorumi ja volituste kontroll

2. Koosoleku juhataja ja protokollija 

kinnitamine



3. Päevakorra kinnitamine



ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRA KINNITAMINE

1. Kvoorumi ja volituste kontroll.

2. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine.

3. Päevakorra kinnitamine.

4. ITL-i eesmärkide täitmise aruanne juhatuselt.

5. Digi- ja rohepöörde tulevik ja ootused IKT sektorile – president Kersti Kaljulaid.

6. Ustus Aguri nimelise stipendiumi saaja väljakuulutamine.

7. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon.



Juhatuse aruandele on oodatud teie tagasiside!

Link hinnangu andmiseks:

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

saabub e-kirjaga ja Chat-aknasse

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


4. ITL-i eesmärkide täitmise

aruanne juhatuselt

mai - november 2021



IKT äri areneb majandusest kiiremini                            Piisavalt IKT tööjõudu                                    Atraktiivne ärikeskkond        .
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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 2021-2023
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Allikas: Statistikaamet

Kuidas IKT-sektoril läheb?



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

Urmas Kõlli, Allan Aedmaa, Ats Albre



Jätkusuutlik, mugav ja efektiivne e-riik

▪ EESMÄRK: Ennetada e-riigi vundamendi lagunemist läbi 

kriitiliste süsteemide pideva rahastuse tagamise ning läbi 

targemate investeeringute

▪ EESMÄRK: Riigi IKT juhtimine on ametkondade ülene ning 

planeerimine koordineeritud ja realistlik

▪ EESMÄRK: Riik ei konkureeri erasektoriga



Jätkusuutlik, mugav ja efektiivne e-riik

Olulisemad muutused, saavutused:

▪ Riik suurendas baasrahastust järgmiseks eelarveaastaks 30M!

▪ Riigi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskuse (RIT) moodustamisel sai 

tugevalt tõstatatud erasektorist sisse ostmise suurendamise vajadus; 

▪ Digiühiskonna arengukava võeti lõpuks vastu ja seal arvestati osaliselt ka ITL-i 

ettepanekutega.



Avaliku ja erasektori koostöö

▪ EESMÄRK: Avaliku ja erasektori konstruktiivne partnerlus mugava 

äri- ja elukeskkonna kavandamisel ning elluviimisel

Olulisemad muutused, saavutused:

▪ Toimusid regulaarsed kohtumised suuremate IKT hankijate, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM), Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) ning Tarbijakaitse ja 

Tehnilise Järelevalve Ametiga (TTJA).

▪ ITL-i esindajad on määratud:

– “Eesti digiühiskond 2030” Digiriigi valdkonna nõukotta

– “Eesti digiühiskond 2030”  Ühenduvuse valdkonna nõukotta

– Riigieelarve strateegia nõukotta

– Ettevõtja sündmusteenuse ja digivärava juhtrühma



Eestkõneleja e-riigi arendamises

▪ EESMÄRK: Hoida Eesti e-riigi kõrget mainet maailmas ja pidevalt 

motiveerida meie e-riigi moderniseerimist

Olulisemad muutused, saavutused:
▪ Avaldasime arvamusartiklid e-riigi baasrahastuse suurendamise kohta

▪ Reageerisime e-valimiste turvalisust puudutavatele sõnumitele avalikkuses



Ärikeskkond – taristu arendus

▪ EESMÄRK: Uusarenduspiirkondades sidetaristu 

(sh 5G võimekusega) planeeritud juba projekteerimis-

ja arendusfaasis

▪ EESMÄRK: Transpordikoridorid on kaetud kaasaegsete 

sideteenustega.

▪ EESMÄRK: B2B ja B2C suhetes kasutatakse valdavalt 

e-arveid ja e-kviitungeid



Ärikeskkond – taristu arendus

Olulisemad muutused, saavutused:

▪ Ehitusseadustiku uuendamise menetlusse esitatud ettepanekud 

uusarenduspiirkondade osas; 

▪ Transpordikoridoride osas on saavutatud poliitiline tugi, et edaspidi sidega 

teede projekteerimisel arvestatakse; 

▪ MKM-ilt saadud sisuline nõusolek õigusaktide muutmiseks, mis soodustaks B2B ja 

B2C suunal digitaalsete kanalite kasutamist (eeldatav jõustumine 2023. a.).

Oleme eeskujuks – ITL kutsub üles liikmeid e-arveid kasutama.

Täna võtavad e-arveid vastu 112 liikmest 57. 



Regulatiivne keskkond
▪ EESMÄRK: Ärikeskkonda mõjutavate otsuste ettevalmistamisel toimub riigi 

koostöö sektoriga, oleme „vahikoer“, vältides eelkõige sektoris uute massiivsete 
regulatiivsete kohustuste kehtestamist

Olulisemad muutused, saavutused:

▪ Mõjutasime 25 ärikeskkonda puudutavat regulatsiooni;

▪ Fookuses on sideandmete säilitamise ja kasutamise regulatsiooni muutmise 

vajadus;

▪ Riigikogu võttis vastu EL sidekoodeksi ülevõtmise eelnõu (meie panus 5 aastat);

▪ Esitasime ettepanekud valmisoleku seaduse väljatöötamiskavatsusele, et juhtida 
tähelepanu ettevõtete jaoks olulistele murekohtadele.



Info-/küberturvalisus
▪ EESMÄRK: Küberturbe regulatsioonid toetavad ettevõtjaid süsteemide toimimise ja 

teenuste usaldusväärsuse tagamisel

Olulisemad muutused, saavutused:
▪ Seisime liikmete huvide eest mitme küberturvalisuse valdkonna õigusakti eelnõu 

menetluses, nt küberturvalisuse seaduse muutmine ja EL võrgu- ja infosüsteemide 
turvalisuse direktiivi uuendamine; 

▪ Baasrahastuse 30M eurost läheb arvestatav osa küberturvalisuse tõstmiseks;

▪ ITL-i tarkvaraarenduse ettevõtted lõid eraldi tarkvara turvalisuse töörühma, mille 
eesmärk leida viisid, kuidas tagada, et arendusettevõtete pakutavad lahendused on 
„secure by default“.



Andmed ja tehisintellekt

▪ EESMÄRK: Loodud on riigi ja erasektori andmete kättesaadavaks 

tegemise eeldused ning andmed on kaitstud

▪ EESMÄRK: Loodud tehisintellekti laialdasema kasutuselevõtu 

eeldused

Olulisemad muutused, saavutused:

▪ Esitasime ettevõtjate seisukohad EL tehisintellekti määruse ja andmealase 

õigusakti konsultatsiooni kohta, et ennetada ettevõtetele liigselt koormavate 

kohustuste panemist.



Nutikas rahvas

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

Ivo Lasn



Tehnoloogiaharidus

▪ EESMÄRK: IKT-erialade teadlaste ja õppejõudude arvu kasv Eesti kõrgkoolides, 

mis on aitab kaasa lõpetamisefektiivsuse tõstmisele. IKT-erialade doktoriõppe 

rahastamist suurendada läbi IT Akadeemia erinevate meetmete

▪ EESMÄRK: Kutsekeskharidusõppe IT-õppekavad muuta kõigis kutsekoolides

4-aastaseks

Olulisemad muutused, saavutused: 

▪ ITL osales aktiivselt IT Akadeemia (ITA) juhtimises, andes sisulise sisendi ITA uue perioodi 

strateegiasse, mille põhifookus on doktoriõppe tugevdamisel;

▪ Oleme suunanud IT Akadeemia kutsehariduse programmi, aidates koostada mõõdikud, 

nõustades pilootprojekti ja osaledes ekspertkomisjonis. 



Ümber- ja täiendõpe

▪ EESMÄRK: Vali-IT! programmile jätk on välja töötatud ja rahastus 

tagatud

▪ EESMÄRK: Uus OSKA IKT-raport – sisend koolitustellimuseks. 

Täiendõpe teiste sektorite töötajatele

Olulisemad muutused, saavutused:

▪ HTM-ile esitatud meie ettepanekud tarkvaraarendajate ning infoturbejuhtide koolituseks

ümber- ja täiendõppe raames;

▪ ITL-i esindajad suunasid ja nõustasid juhtrühma liikmetena OSKA 2021 IKT analüüsi 

läbiviimist (valmib detsember 2021).



OSKA 2021: IKT-spetsialistide tööjõu vajadus aastaks 2027



(Välis)tööjõud

▪ EESMÄRK: Taotleme välisvärbamise toetuse uue ringi käivitamist 

EAS-i juures

Olulisemad muutused, saavutused:

▪ Andsime tagasisidet EAS-i Välistalentide kaasamise tegevuskavale 2021-2025;

▪ Saavutasime Sotsiaalministeeriumi poolt kaugtöö regulatsioonide 

kaasajastamise algatamise.



Nutikas majandus

Majanduse digitaliseerimine on kiirenenud

Seth Lackman, Juhan-Madis Pukk, Mattias Männi,

Anna-Greta Tsahkna, Jaanus Truu



Digiinnovatsioon ja TA

▪ EESMÄRK 1: Toetame IKT teadusuuringute ja innovatsiooni 

rahalise toetuse suurendamist ja tõhustamist, eriti 

teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi Horizon

Europe kaudu

▪ EESMÄRK 2: Soodustame teaduse, IKT-sektori ja erinevate 

tööstusharude vahelist jätkusuutlikku koosloomet

▪ EESMÄRK 3: Toetame seadusandlikes ja regulatiivsetes 

küsimustes seotud osapooli, mis mõjutavad digitaaltehnoloogiate 

innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevust



Digiinnovatsioon ja TA

Olulisemad muutused, saavutused: 

▪ ITL-i abiga on vähemalt 6 ettevõtet saanud võimaluse osaleda Horizon 

Europe’i projektitaotlustes;

▪ ITL on kaasatud 2 Horizon Europe’i projektitaotlusesse;

▪ Viisime läbi innovatsioonijuhtimise koolituse; 

▪ Teadusasutuste ja IKT ettevõtete koostöö teadustulemuste paremaks 

kasutamiseks on muutunud olulisel määral süsteemsemaks.



Tööstusharude digipööre

▪ EESMÄRK 1: Toetame poliitikate kujundamist eesmärgiga suurendada uute 

tehnoloogiate vastu usaldust, nende kasutuselevõttu ja rahastamist

▪ EESMÄRK 2: Toetame sektorite ülest koostööd ning Eesti tööstusharude 

digikompetentside tõusu ja digitehnoloogiate rakendamist

Olulisemad muutused, saavutused:

▪ Panustame tööstuse investeeringumeetme väljatöötamisse (mõju 64 MEUR);

▪ Osalesime turismisektori kesksete digilahenduste toetusmeetme väljatöötamisel

(mõju 4 MEUR);

▪ Korraldasime 9 digiteadlikkuse tõstmise sündmust teistele tööstusharudele

(videod). 

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


Transpordi digitaliseerimine (ITS)

EESMÄRK: ITS Estonia võrgustik on jätkusuutlik ja liikmete arvult suurem

EESMÄRK: Eestis on soodne keskkond innovaatiliste liikuvusteenuste (sh MaaS, 

nõudepõhine transport jne) rakendamiseks

EESMÄRK: Eestis on soodne keskkond targa transpordi infrastruktuuri (nt nutikad

ülekäigurajad, targad rattaparklad, tark teekate jms) rakendamiseks

EESMÄRK: Kaubaveo suunas on paika saanud selged eesmärgid ning

tegevuskava koostöö suurendamiseks

EESMÄRK: ITS valdkonna ühine eksport on edukalt laienenud Euroopa

sihtturgudel ning vähemalt ühele turule ka väljapoole Euroopat

EESMÄRK: ITS valdkonna ettevõtted oskavad oma lahenduste keskkonnamõju

mõõta ning lähtuvad roheteemadest ka tootearenduses



Transpordi digitaliseerimine (ITS)

Olulisemad muutused, saavutused: 

▪ ITL võitis Tallinna Ettevõtlusauhinna parima 

koostööprojekti kategoorias ITS Estonia 

võrgustiku eest;

▪ ITS Estonia võrgustik on kasvanud 40 liikmeni;

▪ Olime ühisstendil väljas ITS Maailmakongressil 

Hamburgis ning korraldasime ITS teemas 

4 välisvisiiti, millest sai kasu 30 organisatsiooni;

▪ Viisime läbi 2 ühisarendusprojekti

nõudepõhise isejuhtiva transpordi 

ning logistikaprotsesside automatiseerimise 

teemal.



Digipööre = rohepööre

▪ EESMÄRK: ITL-i liikmed orienteeruvad kaalukate organiseerunud 
roheliikumiste tegevustes. Tunneme sealseid tegijaid ja nende tegevusplaane

▪ EESMÄRK: ITL-i liikmed oskavad välja arvestada oma tegevuse ökoloogilist 
jalajälge

▪ EESMÄRK: ITL-i liikmete tooted ja teenused panustavad rohepöördesse

Olulisemad muutused, saavutused: 

▪ Kaardistatud ITL-i liikmete huvid rohepöörde teemas;

▪ Defineeritud ITL-i rohetöögrupi eesmärgid ja struktureeritud edasised 

tegevused; 

▪ Toimivad aktiivsed konsultatsioonid ja infovahetus rohevaldkonnas tegutsevate

osapooltega. 



Ekspordialane koostöö

▪ EESMÄRK: Toetame omalt poolt Team Estonia loomist, mis on EAS-i

ja Välisministeeriumi ekspordiga tegelevate osakondade 

ühendamine ühiste eesmärkide nimel. Rakendame Once-Only-

printsiibi eksportijate sihtturgude ja huvivaldkondade info 

kogumisel ja jagamisel

▪ EESMÄRK: B2B- ja B2G-alane ekspordikoostöö ettevõtete vahel 

on konstruktiivne ning võimendatud klastri, avaliku sektori ja 

rahvusvaheliste organisatsioonide toega



Ekspordialane koostöö

Olulisemad muutused, saavutused: 

▪ Valitsus on teinud ITL-i sisendist tulenevalt otsuse EAS-i ja 

Välisministeeriumi ekspordikoostöö integreerimiseks;

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

▪ Visiidid toimunud 6 riigis, korraldatud

3 ekspordisündmust, toetatud 35 ettevõtet;

▪ Suurenenud arengukoostöö rahvusvaheliste 

organisatsioonidega: 2 aktiivset projekti + 1 uus

rahastus käivitamisel;

▪ Sõlmitud 2 MoU-d (Sharjah, Brasiilia)



Toimiv ja kestlik liit

Liit on aktiivselt toimiv sektori eestkõneleja



Toimiv ja kestlik liit

▪ EESMÄRK: Liidu liikmeskond ja mõju suureneb, seisame liikmete 

ühiste ärihuvide eest

▪ EESMÄRK: Hoida liidu kuvandit ja luua positiivne kuvand 

sidusrühmades läbi aktiivse tegevuse ja kommunikatsiooni

▪ EESMÄRK: Liidu strateegia on uuendatud



Toimiv ja kestlik liit

Olulisemad muutused, saavutused:

▪ 7 uut liiget;

▪ Oleme olnud aktiivsed liikmete huvide kaitsmisel;

▪ Liidu toimimist toetavad 6 välisrahastusprojekti eelarvega 760 000 EUR;

▪ Liidu juures tegutsev ITS Estonia partnervõrgustik sai 5-aastaseks;

▪ Liikmete aktiivsemaks kaasamiseks ja liidu tegevustega kursis hoidmiseks:

– reedene Nädalakiri

– kuu tegemiste kokkuvõte (iga kuu alguses)

– juhatuse hommikuseminarid liikmetele (kord kuus, v.a üldkoosoleku kuud)



Liidu-klastri tegemisi meedias mainitud 168 korral, rahvusvaheliselt 38 korral.



Toimiv ja kestlik liit – tulevik

▪ ITL-i strateegia 2023-2027 loomise protsess käivitub I kvartalis 2022. 

▪ Kes soovivad olla kaasatud, palun andke märku!  



Anname online tagasisidet valdkondadele!
https://itlitl.typeform.com/to/qXMmUcqv

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


5. Digi- ja rohepöörde tulevik ja 
ootused IKT-sektorile 

President Kersti Kaljulaid



6. ITL-i Ustus Aguri nimeline

stipendium



Tõnis Laasfeld
Tartu Ülikooli keemia õppekava doktorant

Doktoritöö teema: 

“GPCR-ide toimemehhanismi uurimine 

mikroskoopiapiltide analüüsi ning 

süsteemibioloogia meetodite rakendamise abil”

Juhendajad: 

Ago Rinken ja Leopold Parts 

Palju õnne!



7. Kohapeal algatatud küsimused 

ja informatsioon 



Informatsioon
▪ Toimumas:

– Ekspordikogemuste jagamise seminar 09.12 kell 9.00-10.30

– TAIE digi fookusvaldkonna sisendi koondamise kohtumised 29.11 kell 15.00-16.30 
ja 16.12 kell 9.00-10.00

– Hariduse- ja tööjõuvaldkonna hommikuseminar 14.12 kell 9.00-10.30

– Järgmine üldkoosolek maikuus 2022

▪ Üleskutsed:

– Uudiskiri, liituge ise ja kaasake ka meeskonda;

– E-arveldamise üleskutse kehtib endiselt;

– Pakkuge ITL-i aasta auhindade kandidaate (tegija, läbimurdja, tegu, idee).

NB! ITL-i täisliikmete esindajad Dokobit keskkonnas, palun teie allkirja osalejate nimekirjale!



Täname tähelepanu eest!

Üldkoosolek – 2021– II


