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ITL-i TÖÖPLAANI TÄITMISE VAHEARUANNE ÜLDKOOSOLEKULE 1.12.2022 
ARUANDE PERIOOD mai – november 2022 

 

 FOOKUSVALDKOND  ITL STRATEEGIA 
ÜLDEESMÄRK  2019-2023 

EESMÄRGID 2021-2023 OLULISEMAD SAAVUTUSED KUNI NOVEMBER 2022 VEDAJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUTIKAS RIIK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e-Riik 
Eestis on maailma 
kõige efektiivsem 
riigikorraldus 
 
 

Jätkusuutlik, mugav ja efektiivne e-riik 
 
EESMÄRK 1: Ennetada e-riigi vundamendi 
lagunemist läbi kriitiliste süsteemide pideva 
rahastuse tagamise ning targemate 
investeeringute 
 
EESMÄRK 2: Riigi IKT juhtimine on 
ametkondade ülene ning planeerimine 
koordineeritud ja realistlik 
 
EESMÄRK 3: Riik ei konkureeri erasektoriga 

MAI – NOVEMBER 2022 
 

• Oleme jätkuvalt hoidnud fookuses riigi 
esindajatega ja poliitikutega (erakondadega) 
kohtumistel ning avalikus kommunikatsioonis riigi 
IKT baasrahastuse suurendamise vajaduse (2023. 
aastal lisandub baasrahastusse 42 MEUR);   

• Tõstatasime riigi ja erasektori konkureerimise 
teema peaministri tasemel ja viisime antud 
arutelud riigi IT juhtide kohtumisele.  

 
 
 
 
 
Ats Albre 
 
Urmas Kõlli  

Avaliku ja erasektori koostöö parendamine 
 
EESMÄRK: Avaliku ja erasektori konstruktiivne 
partnerlus mugava äri- ja elukeskkonna 
kavandamisel ning elluviimisel 

MAI – NOVEMBER 2022 

• ITL-i hindade indekseerimise ettepanek on 
Rahandusministeeriumi poolt ametlikult 
soovitatud.  

• Loodud hankimise parimate praktikate soovitused. 

 
Ats Albre 
 
Urmas Kõlli 
 

Eestkõneleja e-riigi edendamises 
 
EESMÄRK: Hoida Eesti e-riigi kõrget mainet 
maailmas ja pidevalt motiveerida meie e-riigi 
moderniseerimist 

MAI – NOVEMBER 2022 

• Loodud ettepanekud valimisprogrammidesse ja 
läbi viidud kohtumised 6 erakonnaga.  

• Korraldasime 4 naaberriigi IT liitudega digiriigi 
ühissündmuse.  

 
Ats Albre 
 
Urmas Kõlli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ärikeskkond ja 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 

MAI – NOVEMBER 2022 
 

• Oleme Majandus- ja Kommunikatsiooni-
ministeeriumile (MKM) aktiivne partner Eesti 
lairibaplaani 2030 loomisel. 

• Oleme esitanud ettepanekud 
uusarenduspiirkondade ja transpordikoridoride 
sidetaristu paremaks planeerimiseks, tutvustasime 
neid ka minister Sikkutile.  

• E-arve osapooled leppisid kokku, et kohalik e-arve 

 
 
 
Allan Aedmaa 
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Ärikeskkond 
Eestis on Euroopa Liidu 
(EL) parim 
innovatsiooni ning 
ettevõtlust soodustav 
seadusandlus ja taristu 
 
 
 

valdavalt e-arveid ja e-kviitungeid rändlus asendatakse PEPPOL edastusega. 
 

Regulatiivne keskkond 
 
EESMÄRK: Ärikeskkonda mõjutavate otsuste 
ettevalmistamisel toimub riigi koostöö 
sektoriga, oleme „vahikoer“ vältimaks eelkõige 
sektoris uute massiivsete regulatiivsete 
kohustuste kehtestamist. 

 

MAI – NOVEMBER 2022 

• Esitasime ettepanekuid 27 õigusakti kohta, et 
saavutada nendes ITL-i liikmete huvide 
arvestamine. Näiteks: 

o asukohapõhise ohuteavituse 
kasutuselevõtmiseks mõistlike eelduste 
loomine elektroonilise side seaduses; 

o veebilehtede piiramise kohustustega 
seotud regulatsioonid; 

o riigihangete seaduse selgemaks ja 
lihtsamaks muutmine, andmaks 
hankijatele õiguse rahvusvahelise 
sanktsiooni puudumise kontrollimiseks. 

 
 
 
Allan Aedmaa 
 
Urmas Kõlli 

Info-/küberturvalisus 
 
 
 
EESMÄRK: Küberturbe regulatsioonid toetavad 
ettevõtjaid süsteemide toimimise ja teenuste 
usaldusväärsuse tagamisel 
 

MAI – NOVEMBER 2022 

• Baasrahastuse 42 M eurost läheb arvestatav osa 
küberturvalisuse tõstmiseks; 

• Valmis ITL-i tarkvara turvalisuse hea tava, millega 
on liitunud 21 ettevõtet;   

• Infoturbe nõukoda on võtnud uue teemana 
fookusesse VKE-de küberturbealase teadlikkuse 
tõstmise.  

 
 
 
 
Ats Albre 
 
Urmas Kõlli 
 

Andmed ja tehisintellekt 
 
EESMÄRK: Loodud on riigi ja erasektori 
andmete kättesaadavaks tegemise eeldused 
ning andmed on kaitstud 
 
EESMÄRK: Loodud tehisintellekti laialdasema 
kasutuselevõtu eeldused 

MAI – NOVEMBER 2022 

• Esitasime Justiitsministeeriumile oma seisukohad 
tehisintellektiga seotud vastutuse direktiivile (AI 
Liability Directive), tuues välja täpsustamist ja üle 
hindamist vajavaid sätted; 

• Aitasime MKM-il tuvastada Euroopa 
andmehalduse määruse subjekte Eestis. 

 
 
Juhan-Madis 
Pukk  
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NUTIKAS RIIK – TÖÖPLAANI DETAILNE ÜLEVAADE 

 TEEMA  EESMÄRK TEGEVUSED KUNI NOVEMBER 2022 VEDAJA 

 

Jätkusuutlik, 

mugav ja 

efektiivne e-riik 

 

EESMÄRK 1: Ennetada e-riigi vundamendi 

lagunemist läbi kriitiliste süsteemide 

pideva rahastuse tagamise ning läbi 

targemate investeeringute 

 

EESMÄRK 2: Riigi IKT juhtimine on 

ametkondade ülene ning planeerimine 

koordineeritud ja realistlik 
 

EESMÄRK 3: Riik ei konkureeri 
erasektoriga 

NOVEMBER 2021 

• ITL-i ettepanekute põhjal muudeti digiühiskonna arengukava skoopi; 

• ITL-i riigihangete töögrupp kohtus regulaarselt. Käsitletud teemad: riigihangete 
seaduse muutmine, soovituslik CV-vorm, tarkvaraarenduse tüüplepingud, 
parimate praktikate levitamine hankijatele; 

• Riigikantseleiga toimus arutelu Eesti uue EL poliitika teemal; 

• ITL-i liikmed osalesid MKM-i loodud IKT arhitektuurinõukogus.  

Baasteenuste konsolideerimine: 

• ITL-i baastaristu töörühm tegutses aktiivselt, osaleti MKM-i töörühmades, esitati  
ametlik arvamus Riigi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskuse (RIT) 
moodustamisdokumentide kohta; 

• Liikmetele toimus hommikuseminar “Mida ITL-i liikmed peaksid teadma Eesti 
digiriigi baasrahastusest ja Riigi IT maja loomisest?”. 

Ats Albre 

Urmas Kõlli 

 
Marko Nemberg 
Riigihangete töörühm  
 
Kristo Kaasan 
IKT baasteenuste 
töörühm  
 
  

MAI 2022 

• Toimus kaks kohtumist ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Andres Sutiga, et 
hoida fookuses e-riigi baasrahastuse suurendamise ning era- ja avaliku sektori 
koostöö teemasid; 

• Kohtusime oma ametis lõpetava side ja riigi infosüsteemide asekantsleri Siim 
Sikkutiga, toimus esimene kohtumine liikmetele uue digiarengu asekantsleri 
Luukas Kristjan Ilvesega; 

• ITL-i juhatus arutas Riigi IKT Keskuse (RIT) juhiga ettevõtete ootusi koostööle ja 
edasist koostöövormi; 

• ITL-i juhatuse liikmed on arengukava „Eesti digiühiskond 2030“ valdkondlike 
nõukodade liikmed, esindades liikmete huve ja seisukohti. 

NOVEMBER 2022 

• ITL-i juhatus kohtus riigi IT-juhi Luukas Ilvesega, et arutelda hetkel oluliste IT 
poliitika prioriteetide üle ning saada ülevaade riigi lähiaja plaanidest; 
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• ITL-i baasteenuste töörühm käsitles Riigi IKT Keskusega (RIT) era- ja avaliku 
sektori koostöö teemasid ning andis tagasisidet RIT-i arvutitöökoha teenuste 
visioonile; 

• Kohtusime ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Kristjan Järvaniga ja 
tutvustasime meie visiooni riigi- ja erasektori koostööst digiriigi arendamisel;  

• Panustasime projekti „Ministeeriumite IKT valdkonna analüüs ja teenuse 
osutamise ning arenduste läbiviimise toimemudel“. 

Avaliku ja 
erasektori 
koostöö 
parendamine 

 

 

EESMÄRK: Avaliku ja erasektori 

konstruktiivne partnerlus mugava äri- ja 

elukeskkonna kavandamisel ning 

elluviimisel 

 

NOVEMBER 2021 

• Toimus kolm kohtumist ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Andres Sutiga; 

• Toimusid Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga (TTJA) regulaarsed 
igakuised kohtumised side valdkonna aktuaalsetel teemadel; 

• Toimus kaks kohtumist MKM-i asekantsleri Siim Sikkutiga: 1. tutvustasime 
liikmetele hetkel aktuaalseid teemasid; 2. andsime ülevaate seni toimunud 
riigihangete teemalistest kohtumistest riigi IT-majadega; 

• Jätkusid riigihangete seminarid hankijatega ja toimub pidev hangete info 
edastus. Kohtumised Tallinna linna, Kaitseministeeriumi ja Riigi 
Kaitseinvesteeringute Keskuse (RKIK), Siseministeeriumi (SIM) ja 
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega (SMIT) ning MKM-i 
digivärava meeskonnaga.  

Ats Albre 

Urmas Kõlli 

IT-poliitika grupp 
 
Marko Nemberg 
Riigihangete töörühm 

MAI 2022 

• Toimusid TTJA-ga regulaarsed igakuised kohtumised side valdkonna aktuaalsetel 
teemadel; 

• Riigihangete töörühm kohtus järgmiste hankijatega: RMIT, RIA ja Riigi 
Tugiteenuste Keskus (RTK), et leida lahendusi riigihangete korraldamisega 
seotud muredele; 

• Tarkvaraarenduse tüüplepingu töörühm töötas aktiivselt lepingu uuendamisega; 

• Leppisime RTK riigihangete kontrollüksusega kokku ühise selgituse koostamises, 
et leevendada hankijate poolseid põhjendamata nõudeid pakkujate 
kontrollimisel.  

NOVEMBER 2022 

• Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga (TTJA) toimusid regulaarsed 
igakuised kohtumised side valdkonna aktuaalsetel teemadel. Ühise infovälja 
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nimel kaasati neile kohtumistele uuendusena ka MKM-i sideosakonna esindajad; 

• Riigihangete töörühm töötas välja hindade indekseerimise soovituse pikaajaliste 
raamlepingute jaoks, levitasime sõnumit meedias ja Rahandusministeerium 
soovitas seda ka ametlikult; 

• Riigihangete töörühm koostas IT-hangete parimate praktikate soovituse, järgneb 
selle tutvustus hankijatele ning nendega koostöös selle täiendamine; 

• Arutasime Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega, kuidas 

suurendada koostööd riigihangetes ja kuidas paremini eksportida siseturvalisuse 

valdkonna lahendusi;  

Eestkõneleja  
e-riigi 

edendamises 

 

EESMÄRK: Hoida Eesti e-riigi kõrget 

mainet maailmas ja pidevalt motiveerida 

meie e-riigi moderniseerimist 

NOVEMBER 2021 

• Avaldasime arvamusartiklid e-riigi baasrahastuse suurendamise ja e-valimiste 
turvalisuse kohta. 

Ats Albre 

Urmas Kõlli 

MAI 2022 

• Oleme algatanud liikmetega ja Asutajate Seltsiga arutelud tehnoloogiasektori 
ettepanekute kokkupanemiseks Riigikogu valimisteks 2023; 

• Hoiame jätkuvalt üleval e-riigi baasrahastuse jätkusuutlikkuse teemat.  

NOVEMBER 2022 

• Valmistasime ette tehnoloogiasektori ettepanekud Riigikogu valmisteks 2023 
ning korraldasime nende tutvustamiseks kohtumised valimistel kandideerivate 
erakondadega;  

• Andsime oma sisendi Tööandjate Keskliidu manifestile; 

• Pakkusime tehnoloogiasektori ümarlaual peaminister Kaja Kallasega välja 
lahendusi, mida saaks Eestis ühiselt ära teha selleks, et meie tugeva digiriigi 
kuvandit ja sisu säilitada ning ettevõtete tootlikkust ja lisandväärtust tõsta; 

• Korraldasime nelja riigi IT liitudega koostöös kõrgetasemelise küberturvalisuse ja 
kriitilise infrastruktuuri arutelu Tallinnas (salvestus ITL Youtube’is); 

• DIGITALEUROPE’i juht Cecilia Bonefeld-Dahl külastas Eestit, esines Tallinn Digital 
Summit’il ning kohtus IT ministri ja peaministriga. 
 

Ärikeskkond ja 
taristu arendus 

EESMÄRK: Uusarenduspiirkondades 

sidetaristu (sh 5G võimekusega) 

NOVEMBER 2021 
 
Sidetaristu ehituse teemad – maanteed ja uusarendused: 

 
Allan Aedmaa 
Operaatorite nõukoda 
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 planeeritud juba projekteerimis- ja 

arendusfaasis  

 

EESMÄRK: Transpordikoridorid on kaetud 

kaasaegsete sideteenustega 

 

EESMÄRK: B2B ja B2C suhetes kasutatakse 

valdavalt e-arveid ja e-kviitungeid 

 

• Esitasime MKM-ile ettepanekud side ehituse regulatsioonide muutmiseks, 
rõhutades vajadust arvestada igas planeerimise ja ehituse etapis sidetaristuga; 

• Arutasime MKM-i ja Transpordiametiga, kuidas lihtsustada sidetaristu ehitust 
riigiteedel; 

• Teeme koostööd sidevõrkude teemal Eesti Lairiba Arenduse SA (ELASA) ja 
RailBalticuga; 

• Koostasime ITL-i ettepanekud Euroopa Liidu ühenduvuse parimate praktikate 
tööriistakasti alusel koostatud Eesti teekaardi kohta. 

Reaalaja majandus: 

• Osalesime Eesti Panga digiühiskonna teenuste raporti koostamisel ja selle 
kommunikatsiooniplaani arutelul; 

• Toimus kaks ITL-i reaalajamajanduse/e-arvete töögrupi kohtumist, teemadeks  
e-arvetele ülemineku kiirendamine ja rahvusvaheliste standardite rakendamine;   

• Panustasime makselahenduste (sh e-kviitungi) ja e-arve toetusmeetmete 
koostamisse;  

• Tegime ITL-i liikmetele üleskutse kasutada e-arveid. 

 
 
 
 
 
 
Andres Lilleste 
RTE töörühm 

MAI 2022 
 
Sidetaristu 

• Jätkasime pingutusi, et leida Transpordiametiga koostöös lahendus, kuidas 
saaksid sidetrassid olla riigiteede osaks; 

• Arutasime Tartu linna esindajatega võimalusi, kuidas tagada arendusprojektide 
varastes faasides siderajatistega arvestamist; 

• Esitasime neli ettepanekut 5G sageduskonkurssi määruse eelnõule, millest 
kolme arvestati. Määrus võeti viimaks vastu ja konkurss on käimas; 

• Esitasime arvamuse lairiba 3.0 toetusmeetme määruse eelnõule; 

• Veensime Terviseametit raadiosaateseadmete kooskõlastamise protsessi 
automatiseerimise vajaduses ja Terviseamet koostas koos TEHIK-uga vastava 
lähteülesande. 

Reaalaja majandus 

• Toimus kaks reaalajamajanduse töörühma koosolekut, kus olid teemadeks  
MKM-i e-arveldamise toetusmeede, B2C e-arved, e-arvete laialdasem 
kasutuselevõtu soodustamine liikmeskonnas; 

• Panustasime EU e-arve normi EN16931 Eesti turu kasutusvõimaluste analüüsi. 



7 
 

NOVEMBER 2022 

Sidetaristu 

• Esitasime ettepanekud kahe sageduskonkursi määrustele: 700 MHz ja 26 GHz;  

• Esitasime ettepanekud määruse “Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise 
side juurdepääsuvõrgu rajamise toetusmeetme tingimused ja kord“ muutmise 
eelnõule, mis võeti ilma huvigruppide arvamusi ära ootamata vastu ning 
sisaldab seetõttu mitmeid ebamõistlikke tingimusi;  

• Esitasime liidu seisukohad ja ettepanekud Lairibaplaan 2030 kohta ning 
osalesime aktiivselt MKM-i korraldatud töötubades, kus selle plaani sisu arutati; 

• Esitasime ettepanekud ehitusseadustiku muutmise seaduse eelnõu kohta, 
eesmärgiga luua eeldused digiühiskonna arengukava eesmärkide täitmiseks ja 
lairiba plaani elluviimiseks; 

• Esitasime arvamuse määruse “Tee projekteerimise normid” eelnõu kohta, aga 
meie ettepanekud lükati tagasi; 

• Kohtusime sidetaristu ja intelligentse transpordi teemal majandus- ja 
taristuminister Riina Sikkutiga. 
 

Reaalaja majandus (RTE) 

• Toetasime MKM-i e-arvete toetusmeetme kommunikatsiooni, millega saavad e-
arvete operaatorteenuse ja majandustarkvara pakkujad luua valmisoleku EL  
e-arve standardi kasutuselevõtuks; 

• E-arve osapooled leppisid kokku, et kohalik e-arve rändlus asendatakse PEPPOL 
edastusega, mis on rahvusvaheliselt tunnustatud; 

• Toimus üks RTE koosolek, kus vaadati üle tegevuste hetkseis, anti tagasisidet 
uutele MKM-i toetusmeetmetele, arutati eraisikute e-arvete registri loomist.   

 

 
 
 
 
 
 
Regulatiivne 
keskkond  
 

 

EESMÄRK: Ärikeskkonda mõjutavate 

otsuste ettevalmistamisel toimub riigi 

koostöö sektoriga, oleme „vahikoer“, 

vältides eelkõige sektoris uute massiivsete 

regulatiivsete kohustuste kehtestamist 

 

NOVEMBER 2021 
 
Sidevaldkonna regulatsioonid: 

• Esitasime kommentaarid Eesti raadiosagedusplaani eelnõule;   

• Esitasime ettepanekud kahele raadioseadmete nõudeid puudutavale määrusele; 

• Tegelesime aktiivselt sideandmete säilitamise ja kasutamise regulatsiooniga:  
Pöördusime õiguskantsleri, MKM-i, Justiitsministeeriumi (JUM) ja Riigikogu 

poole kriminaalmenetluse seaduse muutmise seaduse ja elektroonise side 

seaduse muutmise eelnõudega. Lisaks esitasime arvamuse Riigikohtu 

 
Allan Aedmaa 
Operaatorite nõukoda 
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menetluses seoses sideandmete kasutamisega tsiviilkohtumenetluses kostja 

tuvastamiseks; 

• Tegelesime elektroonilise side seaduse muutmise seaduse eelnõuga, millega 
võetakse üle EL sidedirektiiv. Esitasime täiendavaid ettepanekuid nt 1247 
telefoninumbri ja nn must carry kohustuse teemadel;  

• Esitasime MKM-ile arvamuse seoses asukohapõhise ohuteavituse süsteemi 

kasutuselevõtmisega ning tegime ettepanekud isikuandmete töötlemise ja 

kulude kompenseerimise kohta.  

Elutähtsaid teenuseid puudutavad regulatsioonid: 

• Analüüsisime ja esitasime arvamuse neljale hädaolukorra seaduse alusel 

koostatud määruse eelnõule; 

• Selgitasime Riigikantseleile hädaolukorra seaduse ja teiste seaduste vastuolusid; 

• Esitasime kommentaarid ja ettepanekud valmisoleku seaduse 

väljatöötamiskavatsuse kohta ning selgitasime neid Riigikantseleile;  

• Esitasime ettepanekud elektriteenuste toimepidevuse suurendamiseks sarnaselt 

sideteenustele kehtivate nõuetega. 

Muud regulatsioonid: 

• Arutlesime JUM-iga võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmise teemal 

seoses digitaalse sisu ja kaugmüügiga; 

• Esitasime kommentaarid Riigikogu menetluses olevale autoriõiguse seaduse 
muutmise eelnõule 368SE tehtud ettepanekutele; 

• Esitasime arvamuse rikkumisest teavitaja kaitse eelnõu kohta, tuues esile 

mitmeid täpsustamist vajavaid sätteid ja paludes pikendada eelnõu 

jõustumistähtaega;  

• Esitasime ettepanekud toodete ja teenuste ligipääsetavuse seaduse eelnõule 

eesmärgiga ennetada ebamõistlike ning liigselt koormavate nõuete kohaldamist. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kalev Pihl 
Infoturbe nõukoda 
 
Allan Aedmaa  
Operaatorite nõukoda 
 
 
Allan Aedmaa 

 

Operaatorite nõukoda 

Urmas Kõlli 

 

IT-poliitika grupp 

MAI 2022 
 
Sidevaldkonna regulatsioonid: 

• Esitasime arvamused mitme määruse kohta, mis on seotud EL sidekoodeksis 
toodud nõuete rakendamisega, nt „Numbri broneerimise andmekogu 
põhimäärus“; 

• Kohtusime justiitsministri Maris Lauriga sideandmete säilitamise ja kasutamise 
uue regulatsiooni teemal ning esitasime oma kommentaarid eelnõu kavandile. 
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Sideandmete teemal esitasime ka ekspertarvamuse Riigikohtule; 

• ITL-i ettepanekul korraldas MKM teleprogrammide taasedastamise (nn must 
carry) kohustuse arutelu. MKM lubas ka jätkutegevusi;  

• Arutasime MKM-i, Siseministeeriumi, RIKS-i ja Häirekeskusega asukohapõhise 
ohuteavitussüsteemi tehnilist ja juriidilist lahendust ning esitasime ettepanekud 
selle kasutuselevõtu jaoks vajalikule sideseaduse muudatusele.  

Muud regulatsioonid: 

• Toetasime MKM-i plaani muuta tarbijavaidluste komisjoni töö efektiivsemaks ja 
professionaalsemaks, aga olime vastu kauplejatele kavandatavale 
menetlustasule; 

• Esitasime arvamuse määruse “Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded” 
muutmise eelnõule, arvestati ITL-i ettepanekut hõlmata kliendipakkumiste hulka 
ka püsiklientidele mõeldud soodsamad hinnad;  

• Esitasime ettepanekud välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seaduse 
eelnõule, kus rõhutasime, et kavandatavate meetmete koosmõjus on tõsine oht, 
et väheneb Eesti konkurentsivõime välisinvesteeringute sihtkohana.  

NOVEMBER 2022 

Sidevaldkonna regulatsioonid 

• Aitasime mitmes õigusaktis sõnastada veebilehtede piiramist puudutavat sätet, 
et see oleks tehniliselt teostatav ning juriidiliselt korrektne; 

• Jätkasime tööd asukohapõhise ohuteavituse kasutuselevõtmise eelduseks oleva 
elektroonilise side seaduse muudatusega. Lisaks kaasati meid varases faasis selle 
eelnõu rakendusaktide menetlusse; 

• Esitasime MKM-ile seisukohad seoses Euroopa Komisjoni tarbijate rohepöörde 
võimestamise ettepanekuga, millega soovitakse täiendada tarbijakaitse-alaseid 
regulatsioone;  

• Arutlesime MKM-iga televisiooniprogrammide taasedastamise kohustuse ehk nn 
must carry teemal. MKM algatas ITL-i ettepanekutest tulenevalt sel teemal 
avaliku kaasamise;  

• Esitasime toetava seisukoha Euroopa Komisjoni määruse ettepanekule, millega 
kehtestatakse teatud infoühiskonnateenuse osutajatele kohustused internetis 
laste seksuaalse kuritarvitamise ennetamiseks ja selle vastu võitlemiseks; 

• Osalesime Euroopa internetiteenuse pakkujate ühenduste assotsiatsiooni 
EuroISPA kohtumisel, kus käsitleti interneti sisu blokeerimise, uute 
küberturvalisuse nõuete, side- ja andmekaitse regulatsioonide rakendamise 
praktikaid ning Ukraina sõja ja energiakriisi mõju sektorile; 
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• Riigikogu kinnitas, et sideettevõtted saavad ka elektrituruseaduse muutmise 
järgselt kasutada sidetaristu tarbeks korterühistute kaudu elektrienergiat.  
 

Muud regulatsioonid 

• ITL-i ettepanekul muudeti riigihangete seaduses selgemaks sätet, mis annab 
hankijatele õiguse nõuda riigihankes osalevatelt ettevõtetelt täiendavaid 
andmeid ja tõendeid, et kontrollida rahvusvahelise sanktsiooni puudumist; 

• Arutasime ametkondadega hädaabiühenduste ligipääsetavuse ning toodete ja 
teenuste ligipääsetavuse seaduse rakendamise teemadega; 

• Esitasime oma ettepanekud valmisoleku seaduse eelnõule; 

• Avaldasime toetust e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse 
muutmise seaduse eelnõule, millega kehtestatakse vastutuskindlustuslepingu 
sõlmimise kohustusele alternatiiv; 

• Esitasime arvamuse krediiditeabe jagamise seaduse eelnõu väljatöötamis-
kavatsusele, tuues välja täiendavat analüüsi vajavad küsimused. 

 

Info-/küber-

turvalisus 

 

 

EESMÄRK: Küberturbe regulatsioonid 

toetavad ettevõtjaid süsteemide 

toimimise ja teenuste usaldusväärsuse 

tagamisel 

 

NOVEMBER 2021 

• Toimusid regulaarsed infoturbe nõukoja kohtumised, kus käsitleti 
küberturvalisuse seaduse muutmist ja EL seadusandlikke algatusi ning kohtuti 
RIA ja MKM-i esindajatega infoturbe standardi jõustamise teemal;  

• Osalesime riigi küberturvalisuse poliitika nõukoja koosolekutel, esindades 
ettevõtete arvamusi regulatsioonide ja riigi plaanide kohta;  

• Esitasime MKM-ile ettepanekud küberturvalisuse seaduse muutmise eelnõu 
kohta; 

• Korraldasime kaks arutelu teemal küberturvalisus kui tarkvaraarenduse loomulik 
osa ja moodustasime alamtöörühma, kes asus tegelema lahenduste välja 
töötamisega; 

• Esitasime arvamuse EL eIDAS (electronic IDentification, Authentication and Trust 
Service) määruse ettepaneku kohta.  

 
Kalev Pihl 
Infoturbe nõukoda 

MAI 2022 

• Infoturbe nõukoda arutas MKM-i riikliku küberturvalisuse osakonnaga 2022. 
aasta olulisemaid teemasid, nt uus küberturvalisuse direktiiv ja Eesti 
küberturvalisuse seaduse revisjon. Küberturvalisuse direktiivi teemal kohtusime  
Eesti EL-i esinduse diginõuniku ja meie katusliidu DIGITALEUROPE’iga; 

• ITL-i esindajad osalesid küberturvalisuse poliitika nõukoja (KPN) kohtumisel, 
mille peamised teemad olid Ukraina-Vene konflikti potentsiaalsed mõjud Eesti 
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küberruumile, CCDCOE 2022. a. tööplaan ja pilveteenuste kasutamine avaliku 
sektori asutuste poolt; 

• Esitasime oma arvamuse eelnõule, millega plaanitakse seada piirangud 
pilveteenuste kasutamisele avaliku sektori asutuste poolt; 

• Koostasime liidu soovitused küberturvalisusega seotud tegevustest; 

• Tarkvara arendajate ettevõtted kohtusid RIA-ga, et arutada hetkeolukorra ja 
väljakutsete üle küberturvalisuse valdkonnas; 

• Koostamisel on ITL-i hea tava turvalise tarkvara arendamisel; 

• Avaldasime mitu artiklit turbeteadlikkuse tõstmiseks; 

• Andsime oma sisendi küberturvalisuse juhtimismudeli uuendamise uuringusse. 

NOVEMBER 2022 

• Esitasime oma seiskohad Euroopa Komisjoni ettepaneku kohta võtta vastu IoT 
seadmete turvalisust reguleeriv küberkerksuse õigusakt, osaledes eelnevalt ka 
ettepanekule eelnenud avalikus konsultatsioonis; 

• ITL-i esindajad osalesid küberturvalisuse poliitika nõukoja (KPN) kohtumistel, kus 
arutati uut küberturvalisuse juhtimismudelit ning valdkonna väljakutseid-
tegevusplaani; 

• Esitasime ettepanekud määruse „Võrgu- ja infosüsteemide küberturvalisuse 
nõuded“ kohta, et tagada selle selgus ja täidetavus; 

• Valmis ITL-i tarkvara turvalisuse hea tava, millega on liitunud 21 ettevõtet. 
Tutvustasime seda avaliku sektori asutuste IT-juhtidele; 

• Infoturbe nõukoda kohtus MKM-i riikliku küberturvalisuse osakonna uue juhi 
Liisa Pastiga, et kuulda, mis on riigi poolt lähiajal plaanis; 

• Esitasime MKM-ile saartalituse nõudega seotud eksperthinnangu ITL-i liikmeks 
olevate elutähtsate IKT teenuste vaatest; 

• Arutasime infoturbe nõukoja kohtumisel, kuidas tõsta väikeste ja keskmiste 

ettevõtete küberturbealast teadlikkust ning algatasime selle teemalise koostöö 

arutelud RIA-ga. 

Andmed ja 

tehisintellekt 

 

EESMÄRK: Loodud on riigi ja erasektori 

andmete kättesaadavaks tegemise 

eeldused ning andmed on kaitstud 

 

NOVEMBER 2021 

• Andmete ja AI töögrupis arutati nii era- kui ka avaliku sektori andmete 
kasutamise, tehisintellekti rakendamise ning reguleerimise ja GaiaX algatuse 
teemadel; 

• Esitasime seisukohad EL AI määruse ettepaneku kohta;  

Andmed ja AI töörühm 
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EESMÄRK: Loodud tehisintellekti 

laialdasema kasutuselevõtu eeldused 

• Esitasime seisukohad EL andmealase õigusakti ehk Data Act’i konsultatsioonis; 

• Esitasime Riigikogule ettepaneku lühendada väärtuslike andmestike 
kättesaadavaks tegemise tähtaega avaliku teabe seaduse muutmise eelnõus ja 
kaitsesime seda komisjonis. 

MAI 2022 

• Esitasime ettepanekud nõusolekuteenuse kasutuselevõttu reguleerivale avaliku 
teabe seaduse muudatusele; 

• Osalesime Eesti tehisintellekti tegevuskava (kratikava 2022-2023) koostamises, 
sh juhtrühmas, korraldasime kratikava tutvustuse liikmetele ja esitasime 
omapoolsed soovitused edasiliikumiseks; 

• Selgitasime avaandmete foorumi paneeldiskussioonis ITL-i põhipositsioone selle 
kohta, kuidas teha avalikud andmed kättesaadavamaks; 

• Jälgisime arenguid EL GAIA-X andmevahetuse algatuses; 

• Andsime liikmetele ülevaate andmete teema suurest pildist Euroopas ja Eestis 
ning arutlesime, kas ja kuidas ergutada liidus andmemajanduse teemasid;  

• Koostasime liidu seisukohad EL-i andmemääruse (Data Act) kohta. 

NOVEMBER 2022 

• Tegelesime Euroopa terviseandmeruumi regulatsiooniga; 

• Analüüsisime väärtuslike andmestike rakendusakti kavandit; 

• Jälgisime kratikava task-force erinevate projektide arengut ja plaanimist; 

• Jälgisime EL uue andmemääruse (Data Act) menetlust ja osalesime sellega 
seotud DIGITALEUROPE’i kohtumistel, sh Eesti esindajatega; 

• Esitasime Justiitsministeeriumile oma seisukohad Euroopa Komisjoni ettepaneku 
kohta võtta vastu tehisintellektiga seotud vastutuse direktiiv (AI Liability 
Directive), tuues välja täpsustamist ja üle hindamist vajavaid sätted; 

• Aitasime MKM-il tuvastada Euroopa andmehalduse määruse subjekte Eestis.  
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 FOOKUSVALDKOND  ITL STRATEEGIA 
ÜLDEESMÄRK  2019-2023 EESMÄRGID 2021-2023 OLULISEMAD SAAVUTUSED KUNI NOVEMBER 2022 VEDAJA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUTIKAS RAHVAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnoloogiaharidus  
Tehnoloogia-oskuste 
saamine iga 
haridustaseme 
orgaaniliseks osaks 
 
 
 
 
 

Rohkem ja nutikamaid IKT-erialade lõpetajaid 
Eesti haridussüsteemist 
 
EESMÄRK: IKT-erialade teadlaste ja 
õppejõudude arvu kasv Eesti kõrgkoolides, mis 
aitab kaasa lõpetamisefektiivsuse 
tõstmisele. IKT-erialade doktoriõppe 
rahastamist suurendada läbi IT Akadeemia 
erinevate meetmete  
 
EESMÄRK: Kutsekeskharidusõppe IT-
õppekavad muuta kõigis kutsekoolides  
4-aastaseks 

MAI – NOVEMBER 2022 

•  OSKA järeldustel põhineval IKT oskusprofiilide 
raamistiku arutelul toimusid ajurünnakud 
mõistmaks, milliseid olulisi uusi kompetentse on 
tarvis kirjeldada; 

• Osalesime IKT valdkonna kutseksamite uue 
mudeli, mis sisaldab ka praktilist tööd 
väljatöötamisel; 

• ITL osales aktiivselt IT Akadeemia programmi 
juhtkomisjonis ja kutsehariduse ekspertnõukogus 
ning teadussuundade nõukogudes suunates ja 
jälgides arenguid. 

 
 
 
 
 
Ivo Lasn 

Läbi ümber- ja täiendõppe lisatöötajad IKT-
ametitele Eestis  

 
EESMÄRK: Vali-IT! programmile on jätk välja 
töötatud ja rahastus tagatud   
 
EESMÄRK: Uus OSKA IKT-raport – sisend 
koolitustellimuseks. Täiendõpe teiste sektorite 
töötajatele 

MAI – NOVEMBER 2022 

• Andsime ettevõtete sisendi IKT hariduse ja 
digioskuste arendamise toetusmeetme sisusse 
(RRF 10 M€; SF 22 M€); 

• Koostasime arvamuse täiskasvanuhariduse 
seaduse muutmise eelnõu kohta. 
 

 
 
 
 
 
Ivo Lasn 

 
Tööjõud 
Võimekuste arendamine 
rakendamaks nutikat 
tööjõudu välismaal ja 
tuues seda Eestisse 
 

Välistööjõud 
 
EESMÄRK: Taotleme välisvärbamise toetuse 
uue ringi käivitamist EAS-i juures  
 

MAI – NOVEMBER 2022 

• Saavutasime IKT töötajate valveaja erisuse 
kokkuleppe allkirjastamise sotsiaalpartnerite 
poolt, liidu liikmetele sobivas sõnastuses; 

• ITL-i töö tulemusel jäi kaugtöö eelnõust välja 
ettevõtete kohustus kodukontoreid kujundama ja 
sisustama hakata. 

• Hoiame jätkuvalt üleval sanktsioonide alla jäänud 
Eestis juba töötava välistööjõu teemat.  

 
 
 
Ivo Lasn 
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NUTIKAS RAHVAS - TÖÖPLAANI DETAILNE ÜLEVAADE 

 TEEMA  EESMÄRK TEGEVUSED KUNI NOVEMBER 2022 VEDAJA 

 

Rohkem ja nutikamaid 

IKT-erialade lõpetajaid 

Eesti haridussüsteemist 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
EESMÄRK: IKT-erialade teadlaste ja 
õppejõudude arvu kasv Eesti kõrgkoolides, 
mis aitab kaasa lõpetamisefektiivsuse 
tõstmisele. IKT-erialade doktoriõppe 
rahastamist suurendada läbi IT Akadeemia 
erinevate meetmete  
 

EESMÄRK: Kutsekeskharidusõppe IT-
õppekavad muuta kõigis kutsekoolides  
4-aastaseks 

NOVEMBER 2021 

• ITL osales aktiivselt IT Akadeemia (ITA) programmi juhtkomisjonis ja 
kutsehariduse ekspertnõukogus. Koostatud on uus ITA strateegia ja koostamisel 
uus kõrgharidusprogramm;  

• Osalesime aktiivselt ITA teadussuundade nõuandvate kogude töös ja andsime 
tagasiside ITA teadussuundade arengule novembrist 2020 - oktoobrini 2021;  

• ITL oli ITA teaduskonverentsi kaaskorraldaja; 

• ITL-i esindajad olid aktiivsed Kutsekoolide nõunike kogude töös (esindused 10 

koolis). Meie liikmetega toimus ühiste positsioonide arutelu kutsehariduse 

teemal; 

• Osaleme OSKA 2021 analüüsi koostamisel; 

• Osaleme kutsehariduse hindamisel Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse 

Kvaliteediagentuuri (EKKA) kutsehariduse hindamisnõukogus; 

• ITL-i esindajad (ettevõtete eksperdid) osalevad ülikoolide õppeprogrammide 

nõukogudes. Ivo Lasn 
 
ITL-i hariduse grupp MAI 2022 

• Osalesime aktiivselt IT Akadeemia teadussuundade nõuandvate kogude töös; 

• ITL-i esindajad (ettevõtete eksperdid) osalevad ülikoolide õppeprogrammide 
nõukogudes; 

• ITL-i esindajad on 11 kutsekooli nõunike kogudes. Toimub ka liikmete 
infovahetus; 

• ITL aitas koostada Eesti IKT T&A asutuste sihtevalveerimise lähteülesande; 

• Jätkus töö ITA juhtkomisjonis. Kinnitatud on 2022 tegevuskavad ja eelarve; 

• Toimunud on arutelud ja ITL-i positsiooni kujundamine IKT kõrghariduse 

rahastuse osas; toimus ministrite (A. Sutt ja L. Kersna) eestvedamisel IKT 

kõrghariduse rahastamise tuleviku ümarlaud; 

• ITA kutsehariduse pilootprogrammi raames on tegeldud koolide tegevuskavade 

ja tulemusmõõdikutega; 

• ITL-i esindajad suunasid ja nõustasid juhtrühma liikmetena OSKA 2021 IKT 
analüüsi läbiviimist ning korraldasid järelduste arutelusid kutse- ja 
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kõrgkoolidega; 

• Küberturvalisuse tööstusdoktorantuuri võimaliku tuleviku arutelu MKM-i ja  
RIA-ga; 

• Osaleme kutsehariduse hindamisel Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse 
Kvaliteediagentuuri (EKKA) kutsehariduse hindamisnõukogus. 

NOVEMBER 2022 

• Kohtusime Haridus- ja teadusministeeriumi (HTM) asekantsleriga arutamaks IT 
Akadeemia kõrgharidusprogrammi, erinevaid toetusmeetmeid kompetentside 
arendamiseks ja kõrghariduse rahastamist; 

• Toimus koostöö arutelu Haridus- ja Noorteameti peadirektoriga; 

• ITL osales aktiivselt IT Akadeemia (ITA) programmi juhtkomisjonis ja 
kutsehariduse ekspertnõukogus, suunates ja jälgides arenguid; 

• OSKA järeldustel põhineval IKT oskusprofiilide raamistiku arutelul toimusid 
ajurünnakud mõistmaks, milliseid olulisi uusi kompetentse on tarvis kirjeldada; 

• ITL-i esindajad osalesid kutsekoolide nõunike kogude töös. ITL-i koosolekul 
andsid nad ülevaate erinevates koolides IKT valdkonnas toimuvast; 

• Lõime kaasa Digiturvalise kooli programmi koostamises; 

• Osalesime IKT valdkonna kutseksamite uue mudeli, mis sisaldab ka praktilist 
tööd väljatöötamisel; 

• Erinevate osapooltega (MKM, Kutsekoda jt) toimub andmete valdkonna uute 
kompetentside arenduse plaanimine; 

• Esitasime ITA teadusmeetme teadussuundade arengu kohta ITL-i arvamuse. 

Täiend- ja ümberõpe 

 

 
 
 
 
 
EESMÄRK: Vali-IT! programmile on jätk  
välja töötatud ja rahastus tagatud   
 
EESMÄRK: Uus OSKA IKT-raport – sisend 
koolitustellimuseks. Täiendõpe teiste 
sektorite töötajatele 

NOVEMBER 2022 
 

• Oleme dialoogis HTM-iga IKT ümberõppe (Vali IT! 2) sisu ja rahastuse teemal. 
Sisend on antud tarkvaraarendajate ümberõppe vajadusele ning 
küberturvalisuse kompetentside täiendkoolituse vajadusele seoses Euroopa 
Taastefondi rahastuse kasutamise plaanidega; 

• Aitasime Töötukassal paika saada IKT valdkonna õppekavarühmade jaotust. 

 
Ivo Lasn 
 
  

MAI 2022 
 

• Analüüsisime ja tegime ettepanekuid MKM-i algatatud tarkvaraarendajaks 
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ümber õpetamise uue pilootprogrammi kohta. 

NOVEMBER 2022 

• IT hariduse ja digioskuste arendamise uute toetusmeetmete kavandite arutelu 
HTM-iga (RRF 10 M€; SF 22 M€); 

• Osalesime tarkvaraarenduse ümberõppe (MKM) riigihanke hindamises; 

• Koostasime arvamuse täiskasvanuhariduse seaduse muutmise eelnõu kohta. 

Välistööjõud ja tööjõu 

üldised teemad 

 
 
 
 
 
 
 
 
EESMÄRK: Taotleme välisvärbamise 
toetuse uue ringi käivitamist EAS-i juures 
 
Lisaks tööjõu üldised teemad 

NOVEMBER 2021 
 

• Toetasime MKM-i välja töötatud välistalentide kaasamise tegevuskava, millega 
soovitakse lihtsustada tehnoloogia ja inseneeria valdkonna spetsialistide 
Eestisse toomise tingimusi;  

• Esitasime koostöös Tööandjate Keskliiduga ettepanekud valveaja 
regulatsioonide muutmiseks;  

• Saavutasime Sotsiaalministeeriumi (SOM) kaugtööd käsitleva 
seadusemuudatuse algatamise, mis aitab lahendada ettevõtete tõstatatud 
probleeme tööandja ja töötaja vastutuse piiritlemisel. 

Ivo Lasn 
 
Tööjõu grupp 
  

MAI 2022 

• Esitasime ettepanekud kaugtööd reguleerivale eelnõule, et uus regulatsioon 
hakkaks ikka kaugtööd toetama, mitte takistama; 

• Andsime ettevõtete sisendi Work in Estonia uuele tegevusprogrammile; 

• Toetasime välismaalaste seaduses muudatusi, mis muudavad välistööjõu 
kasutamise lihtsamaks (nt 2-aastane lühiajalise töötamise luba, kasvuettevõtete 
erand), samas olime vastu põhjendamatutele piirangutele (nt lühiajaline 
töötamine ainult täistööajaga); 

• Algatasime uuesti IKT vahendeid kasutavate kriitilises funktsioonis töötajate 
valveaja erisuse teema SoM-i, Kaubandus-Tööstuskoja ja Tööandjate 
Keskliiduga. 

NOVEMBER 2022 

• Esitasime koos Asutajate Seltsiga peaministrile ettepaneku muuta kehtestatud 
sanktsiooni ja lubada meie ettevõtetes juba töötavatel Vene spetsialistidel 
jätkata Eestis töötamist. Antud teemas puudub valitsuse konsensus; 
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• Panustasime aktiivselt sotsiaalpartnerite (Tööandjate Keskliidu ja 
Ametiühingute Keskliidu) läbirääkimistesse IKT sektori töötajate valveaja 
erisuse teemal. Saavutasime kokkuleppe allkirjastamise liidu liikmetele sobivas 
sõnastuses; 

• Korraldasime liikmetega välistööjõu teemalise arutelu, kus kaardistasime 
liikmete ühiseid muresid seoses välistööjõuga; 

• ITL-i töö tulemusel jäi kaugtöö eelnõust välja ettevõtete kohustus 

kodukontoreid kujundama ja sisustama hakata; tulevikus ei tule koostada 

riskianalüüsi kaugtöö kohas olevate võimalike spetsiifiliste riskide kohta. 
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 FOOKUSVALDKOND  ITL STRATEEGIA 
ÜLDEESMÄRK  2019-2023 

EESMÄRGID 2021-2023 OLULISEMAD SAAVUTUSED KUNI NOVEMBER 2022 
VEDAJA; 
PANUS-
TAJAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUTIKAS 
MAJANDUS 

 
 
 
 
Nutikad tooted ja teenused 
Kõik majandusharud loovad 
koos teadus-arenduse ja  
IKT-ga nutikaid tooteid ja 
teenuseid 

Digitaalne innovatsioon 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, kes 
mõjutavad digitaaltehnoloogiate innovatsiooni 
ning teadus- ja arendustegevust 

MAI – NOVEMBER 2022 
 

• Valmis ITL-i liikmete teadus- ja arendustegevuse 
uuringu kokkuvõte ehk kaardistusuuring ja selle 
tulemusi tutvustati liikmeskonnale. 

• ITL osales IT Akadeemia teadussuundade 
nõuandvate kogude kohtumistel eesmärgiga 
suurendada teadustöö rakenduslikkust ning 
tõhustada koostööd erasektoriga. 

• ITL-i abiga said mitmed ettevõtted nõuandeid 
RUP-i programmi projektide osas. 

 
 
 
 
 
 
Seth 
Lackman 

 

 

 

Majanduse 
digitaliseerimine 
Eesti erasektor 
digitaliseerib ja 
automatiseerib järsult 

 

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  

MAI – NOVEMBER 2022 

• Algatatud ERP hankimise hea tava koostamine. 

• IKT ettevõtetel on võimalus digitehnoloogiate 
toetusmeetme raames soodustada tööstuste 
digipööret (kogueelarvega 54 MEUR). 

 
 
Juhan-Madis 
Pukk 
 
Anna-Greta 
Tsahkna 
 

Transpordi digitaliseerimine  
EESMÄRK 1: ITS Estonia võrgustik on 
jätkusuutlik ja liikmete arvult suurem  

EESMÄRK 2: Eestis on soodne keskkond 
innovaatiliste liikuvusteenuste (sh MaaS, 
nõudepõhine transport jne) rakendamiseks  

EESMÄRK 3: Eestis on soodne keskkond targa 
transpordi infrastruktuuri (nt nutikad 

MAI – NOVEMBER 2022 

• ITS Estonia võrgustik on kasvanud 44 liikmeni,  
käimas on finantseerimismudeli läbirääkimised, 
valitud uus aktiivgrupp; 

• Oleme kaasas MaaS-i hankimise ning nõudepõhise 
transpordi mudeli loomise protsessides; 

• ITS Estonia esindaja valiti üle-Euroopalise ITS 
Nationals koordinatsioonikomitee liikmeks; 

• Olime delegatsiooni ja/või stendiga väljas kolmel  
rahvusvahelisel konverentsil, meie kaaskorraldusel 

 
 
 
 
 
 
 
Jaanus Truu 
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ülekäigurajad, targad rattaparklad, tark teekate 
jms) rakendamiseks  

EESMÄRK 4: Kaubaveo suunas on paika saanud 
selged eesmärgid ning tegevuskava koostöö 
suurendamiseks 

EESMÄRK 5: ITS valdkonna ühine eksport on 
edukalt laienenud Euroopa sihtturgudel ning 
vähemalt ühele turule ka väljapoole Euroopat   

EESMÄRK 6: ITS valdkonna ettevõtted oskavad 
oma lahenduste keskkonnamõju mõõta ning 
lähtuvad roheteemadest ka tootearenduses  

toimus kolm ärivisiiti, võtsime vastu kolm ITS 
valdkonna delegatsiooni; 

• Korraldasime kolm rahvusvahelist koostööseminari 

ning ITS sessiooni Startup Day’l. 

• Tutvustasime Rakendusuuringute programmi 
meeskonnale ITS testkeskkonna loomise vajadusi 
ning võimalusi – idee on saanud järgmisesse 
vooru.  

Digipöörde=rohepööre  
EESMÄRK 1: ITL-i liikmed orienteeruvad 
kaalukate organiseerunud 
roheliikumiste tegevustes. Tunneme sealseid 
tegijaid ja nende tegevusplaane  

EESMÄRK 2: ITL-i liikmed oskavad välja 
arvestada oma tegevuse ökoloogilist jalajälge 

EESMÄRK 3: ITL-i liikmete tooted ja teenused 
panustavad rohepöördesse 

MAI – NOVEMBER 2022 

• Valmis roheteemade kaardistusuuring, kus on: 
o jätkusuutlikkusega tegelevad 

organisatsioonid ja riigiasutused Eestis; 
o standardid kestlikkuse hindamiseks; 
o ülevaade peamistest regulatsioonidest; 
o ülevaade tegevustest Eesti TA-asutustes.  

 
 
 
 
 
Mattias 
Männi 

 
 
 
IKT eksport 
Ekspordikoostöö ettevõtete 
vahel on hea ja 
võimendatud avaliku 
sektori toega 

IKT eksport  
 
EESMÄRK 1: Toetame omalt poolt Team 
Estonia loomist, mis on EAS-i ja 
Välisministeeriumi ekspordiga tegelevate 
osakondade ühendamine ühiste eesmärkide 
nimel tegutsemiseks. Rakendame Once-Only-
printsiibi eksportijate sihtturgude ja 
huvivaldkondade info kogumisel ja jagamisel 

EESMÄRK 2: B2B- ja B2G-alane 
ekspordikoostöö ettevõtete vahel on 

MAI – NOVEMBER 2022 

• Vastu võetud 16 delegatsiooni ja korraldatud üks 
e-riigi õppevisiit Eestisse koostöös liikmetega; 

• Kolmel rahvusvahelisel messil/konverentsil 
esitletud meie liikmete e-riigi kogemusi; 

• Allkirjastatud üks koostöömemorandum ja ellu 
viidud kaks ettevõtete koostööprojekti; 

• Korraldatud kolm B2B sündmust (Soome, 
Saksamaa, Norra); 

• Regulaarne koostöö ja infovahetus 
eksporditeemade ühtlustamiseks avaliku sektori 
organisatsioonidega (Eesti Rahvusvahelise 

 
 
 
Juhan-Madis 
Pukk 
 
Anna-Greta 
Tsahkna 
 



20 
 

konstruktiivne ning võimendatud klastri, 
avaliku sektori ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide toega 

Arengukoostöö Keskus (EstDev), e-Eesti 
Esitluskeskus, EAS, Välisministeerium).  

 
NUTIKAS MAJANDUS - TÖÖPLAANI DETAILNE ÜLEVAADE 

 TEEMA  EESMÄRK TEGEVUSED KUNI NOVEMBER 2022 VEDAJA; PANUSTAJAD 

 

Digitaalne 
innovatsioon 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 

NOVEMBER 2021 
 

• Osalesime Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) teaduspoliitika komisjoni töös; 

• Analüüsisime teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse 
väljatöötamiskavatsust ja esitasime arvamuse HTM-ile; 

• Andsime panuse EAS-i välja töötatavale Riikliku intellektuaalomandi protokolli 
loomisele; 

• IKT klaster korraldas liikmetele innovatsioonijuhtimise koolituse;  

• Toimus haridustehnoloogia ühisplatvormi mudeli arutelu Haridus- ja 

Noorteametiga; 

• Liitusime üleeuroopalise võrgustikuga Digital SME Alliance, mille kaudu on 

võimalik leida koostööpartnereid. Igal ITL-i liikmel on võimalus võrgustiku töös 

osaleda töögruppide kaudu; 

• Toimus kaks innovatsiooniseminari, kus tutvustati võimalikke TA-partnereid 

Tallinna Tehnikaülikoolist, Tallinna Ülikoolist ning Tartu Ülikoolist;  

• ITL-i juhtimisel on käivitatud esimene sektorite ülene TA projekt “IKT lahendused 

põllumajanduses”; 

• ITL oli esindatud mitmel TA-d ja innovatsiooni käsitleval paneeldiskussioonil. 

Seth Lackman 
 
Innovatsiooni töörühm 

MAI 2022 
 

• ITL oli esindatud mitmel T&A ja innovatsiooni käsitleval paneeldiskussioonil, 
näiteks EXCITE tippkeskuse konverentsil ning Next Generation Government 
Summit’il; 

• ITL osaleb andmete kasutamist hõlbustava Horizon Europe projekti SmartSee 
konsortsiumis;  

• ITL valmistab ette EIE Connect Horizon Europe projekti Gruusia IKT klastri ning 
Portugali autotööstuste klastriga MOBINOV; 

• ITL ja Arenguseire Keskus korraldasid arutelu “Milline peaks olema jätkusuutlikkust 
ning innovatsiooni toetav maksusüsteem Eestis?”; 
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• ITL nõustas puitmajade tootjat (Harmet) oma protsesside digitaliseerimise osas 
ning aitas sõnastada nutika maja projekti lähteülesandeid; 

• ITL tutvustas EAS-i Rakendusuuringute Programmile liikmete TA vajadusi ning 
ootusi avalikule sektorile; 

• ITL andis sisendi EAS-ile selle kohta, milliseid IKT tehnoloogiaid tööstusettevõtted 
enim vajavad, et paremini suunata plaanitavaid toetusmeetmeid; 

• ITL nõustas kolme liiget EAS-i Rakendusuuringute Programmi rahastusmeetme 
projektitaotluse ettevalmistuses; 

• ITL andis sisse projektitaotluse Central Baltic programmi, mille eesmärgiks oli 
tehnoloogiaettevõtete skaleerimisvõime tõstmine.  

• Osalesime TAIE fookusvaldkondade „Digilahendused igas eluvaldkonnas“ ning 
„Tervisetehnoloogiad ja -teenused“ TA tegevusi ja vajadusi koondava teekaardi 
loomisel. 

NOVEMBER 2022 

• Liikmetele tutvustati Horizon Europe rahastusvõimalusi; 

• Toimus seminar, kus tutvustati intellektuaalomandi kasulikkust IKT sektoris; 

• Valmis ITL-i TA-tegevuste uuring ja tutvustasime selle peamisi tulemusi MKM-ile, 
Eesti Teadusagentuurile (ETAg), EAS-ile ja teistele erialaliitudele; 

• ITL andis tagasisidet sektoritevahelise mobiilsuse (SekMo) toetusmeetme 
kujundamisele, mille tulemusena lihtsustus TA-töötaja palkamine ettevõttesse 
(täpsed tingimused avaldatakse jaanuaris 2023); 

• ITL panustas TAIE fookusvaldkondade „Digilahendused igas elusvaldkonnas“ 
teekaardi tagasisidestamisesse. Kriitiliselt olulised teemad on teekaardil 
kajastatud. 

 

 

Tööstusharude 
digipööre 

 

 

EESMÄRK 1: Toetame poliitikate 
kujundamist eesmärgiga suurendada uute 
tehnoloogiate vastu usaldust, nende 
kasutuselevõttu ja rahastamist  

EESMÄRK 2: Toetame sektorite-ülest 

NOVEMBER 2021 
 

• Andsime kooskõlastuse tööstuse digitaliseerimise teekaardi muutmisele; 

• Osalesime tööstuse investeeringumeetme ettevalmistavatest aruteludes; 

• Esinesime tööstuse digitaliseerimise inspiratsioonipäeval Pärnus ja olime Industry 
4.0 in Practice konverentsi kaaskorraldaja; 

• Viisime läbi 9 digiseminari koostöös Tööandjate Keskliiduga, Töötukassaga ja 
Maakondlike Arenduskeskustega; 

• Koostasime MKM-ile koos Trükiliiduga ettepanekud tööstuspoliitika eesmärkide ja 

 
 
 
Juhan-Madis Pukk 
 
IKT klaster 
Tööstuse alamklaster 



22 
 

koostööd ning Eesti tööstusharude 

digikompetentside tõusu ja 

digitehnoloogiate rakendamist  

koostöökogu kohta. 

MAI 2022 
 

• Toimunud on regulaarsed kohtumise uue EAS-i juhi Lauri Lugna ja ettevõtluse 
asekantsler Sille Kraamiga; 

• Osalesime digitehnoloogiate investeeringumeetme kujundamises (avaneb 
25.05.22); 

• Oleme koostöös MKM-iga Eesti tööstusettevõtete konkurentsivõime konverentsi 
„Industry 5.0“ kaaskorraldaja (toimub 25.05);   

• ITL oli esindatud Euroopa tööstuse päevadel paneelarutelus, kus tutvustati  
digitaliseerimise kasutegureid rohepöördes; 

• Tõime fookusesse küberturvalisuse teema tööstuste digitaliseerimises – avaldasime 
artikleid ja käsitlesime teemat enda seminaridel.  

NOVEMBER 2022 

• ITL korraldas koostöös AIRE kompetentsikeskusega AI lahendusi tutvustava 
seminari; 

• Algatasime ERP hea tava välja töötamise;  

• Regulaarsed on kohtumised MKM-i ja teiste erialaliitude esindajatega seoses 
Tööstuse Koostöökokkuleppe loomise ja sanktsioonidest tulenevate mõjude 
leevendamisega; 

• Korraldasime IT ministri visiidi meie liikmesettevõtete juurde, et tutvustada uute 
tehnoloogiate loomist;  

• Avanes tööstuse digitehnoloogiate toetusmeede (54 MEUR), mille kaudu meie 
ettevõtetel on võimalus teha koostööd tööstustega soodsamatel tingimustel.  

 

 

 

 

 

 

EESMÄRK 1: ITS Estonia võrgustik on 
jätkusuutlik ja liikmete arvult suurem  

EESMÄRK 2: Eestis on soodne keskkond 
innovaatiliste liikuvusteenuste (sh MaaS, 
nõudepõhine transport jne) rakendamiseks  

NOVEMBER 2021 

 

• Osalesime ITS Maailmakongressil Hamburgis, kus olime väljas Põhjamaadega 

ühisel stendil. Ühtlasi korraldasime koostööseminari sealse tehisintellekti 

võrgustikuga ARIC;    

• Korraldasime ärivisiidi Lätti loomaks kontakte kohaliku ITS-kogukonnaga;  

• Osalesime ITS valdkonna äridelegatsiooniga riigivisiidil Austriasse;    

• Viisime läbi virtuaalse kolmepoolse Eesti-UK-Soome ärifoorumi „Smart Mobility 

and Logistics“;  

Jaanus Truu  
 
ITS Estonia võrgustik 
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Transpordi 
digitaliseerimine  
(ITS) 

 

EESMÄRK 3: Eestis on soodne keskkond 
targa transpordi infrastruktuuri (nt nutikad 
ülekäigurajad, targad rattaparklad, tark 
teekate jms) rakendamiseks  

EESMÄRK 4: Kaubaveo suunas on paika 
saanud selged eesmärgid ning tegevuskava 
koostöö suurendamiseks 

EESMÄRK 5: ITS valdkonna ühine eksport 
on edukalt laienenud Euroopa sihtturgudel 
ning vähemalt ühele turule ka väljapoole 
Euroopat   

EESMÄRK 6: ITS valdkonna ettevõtted 
oskavad oma lahenduste keskkonnamõju 
mõõta ning lähtuvad roheteemadest ka 
tootearenduses  

• Korraldasime koostööseminarid Rail Baltica innovatsiooninõuniku ja 

Transpordiameti juhtkonnaga;    

• Võtsime vastu Rumeenia parlamendi delegatsiooni;    

• Koostasime seisukoha liikluseeskirja masinloetavaks viimise osas;    

• Viisime läbi kokku 8 temaatilise töögrupi kohtumist, et luua Eestis ITS arenguks 

soodsamat keskkonda ning käivitada uusi ühisalgatusi/pilootprojekte;  

• Viisime läbi 2 ühisarendusprojekti intelligentse transpordi teemas. 

MAI 2022 

• Käivitasime ITS Estonia tegevusmudeli ning eesmärkide uuendamise protsessi, et 
tagada võrgustiku areng ja jätkusuutlikkus; 

• Töötasime välja ITS Estonia ettepanekud Riigikogu valimisteks 2023;  

• Osalesime aktiivselt Nordic+ formaadi arendamisel suurendamaks Põhjamaade-
ülest koostööd ITS valdkonnas;  

• Andsime sisse Central-Baltic Interreg projektitaotluse koostöös ITS Finlandiga 
võimendamaks ITS valdkonna eksporditegevusi väljaspool EL;  

• Viisime läbi koostööseminari Transport Canada juhtkonnaga, kus tutvustasime 
Eesti digiühiskonda ning Eesti nutika liikuvuse visiooni;  

• Viisime läbi kokku 8 temaatilist töögrupi kohtumist, et luua Eestis ITS arenguks 

soodsamat keskkonda ning käivitada uusi ühisalgatusi/pilootprojekte;     

• Viisime läbi aruteluseminari, kus panime paika milline võiks olla Eesti järgmine 

innovaatiline hüpe edasi isejuhtivate arendamise valdkonnas.  

NOVEMBER 2022 

• ITS Estonia võrgustik on kasvanud 44 liikmeni. Käimas on tegevus- ja 
finantseerimismudeli teemalised läbirääkimised avaliku sektori partneritega; 

• ITS Estonia valis endale aktiivgrupi järgmiseks 2-aastaseks perioodiks; 

• Võrgustiku ettepanekuid valimisteks on tutvustatud enamikele erakondadele; 

• ITS Estonia toetusel on käimas MaaS-i hankimine Tallinna ja Tartu linnade poolt, 

Transpordiamet on välja tulemas nõudepõhise transpordi mudeliga; 

• ITS Estonia esindaja valiti üle-Euroopalise ITS Nationals koordinatsioonikomitee 
liikmeks, osaleme aktiivselt ka Nordic+ koostööraamistikus; 

• Olime delegatsiooni ja/või stendiga väljas ITS Euroopa Kongressil Toulouse’is, ITS 
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Maailmakongressil Los Angeleses ning International Transport Forum Summit’il 
Leipzigis; 

• ITS Estonia ettepanekul ja kaaskoordineerimisel toimusid kontaktreis Saksamaale 
ning minister Riina Sikkuti visiit Poola koos ITS delegatsiooniga; 

• Korraldasime paneeldiskussiooni Startup Day konverentsil ja koostööseminarid 
Transport Canadaga, CaaS Nordic võrgustiku ning Väylavirastoga (Soome); 

• Võtsime vastu Poola KOV-de, Kesk-Aasia ning AÜE kõrgetasemelised 

delegatsioonid; 

• Kujundatud on ühised seisukohad nt Ühistranspordi seaduse muutmise, MaaS 

standardi jms osas; 

• Tutvustasime EAS Rakendusuuringute programmi meeskonnale isejuhtivate 

testkeskkonna loomise vajadusi Eestis – tulemus: idee on saanud järgmisesse 

vooru;  

• Viisime läbi kokku 5 temaatilist töögrupi kohtumist, et luua Eestis ITS arenguks 

soodsamat keskkonda ning käivitada uusi ühisalgatusi/pilootprojekte;    

• Andsime sisendeid Tallinna Tehnikakõrgkoolile ITS valdkonna õppemooduli 

loomiseks ning ITS Estonia esindaja on „Transpordi- ja liikluskorralduse“ õppekava 

nõukogu liige. 

Digipööre= 
roheteema 

 

 

EESMÄRK 1: ITL-i liikmed orienteeruvad 

kaalukate organiseerunud 

roheliikumiste tegevustes. Tunneme 

sealseid tegijaid ja nende tegevusplaane  

EESMÄRK 2: ITL-i liikmed oskavad välja 

arvestada oma tegevuse ökoloogilist 

jalajälge 

EESMÄRK 3: ITL-i liikmete tooted ja 
teenused panustavad rohepöördesse 

NOVEMBER 2021 
 

• Toimus hommikuseminar, kus anti ülevaade EL-i poliitikast ja eesmärkidest ja toodi 
praktilisi näiteid rohepöördest ettevõtetes. Toimus üleskutse töögrupi 
moodustamiseks; 

• ITL-i liikmete seas viidi läbi uuring “Keskkonnajuhtimise teadvustamine ja 
rakendamine IKT ettevõtetes” (sept 2021); 

• Moodustati rohepöörde töögrupp, kus hetkel esindajad 18-st ettevõttest. Uued 
liitujad oodatud. 

Mattias Männi 
 
Rohetöörühm 

MAI 2022 
 

• ITL korraldas kaks seminari, mis tutvustasid liikmetele, kuidas pangad 
jätkusuutlikkust hindavad ning seda oma investeeringuotsustes arvesse võtavad; 

• Koostöös MKM-i ja rahvusvaheliste partneritega esitasime INTERREG BSR 
projektitaotluse, mille eesmärk on ettevõtete rohepöörde toetamine; 

• Algatasime näidete kogumise, kuidas meie liikmete teenused ja tooted mõjutavad 
teiste sektorite rohepööret. 



25 
 

NOVEMBER 2022 

• Tutvustasime erinevaid ettevõtete jalajälje mõõtmise töövahendeid; 

• Valmis kaardistus „Kust saab ITL-i liige tuge roheteemadega tegelemisel?“; 

• Saime rahastuse projektile, mille eesmärgiks on ettevõtete rohepöörde toetamine.   

 

Ekspordi koostöö 

 

EESMÄRK 1: Toetame omalt poolt Team 

Estonia loomist, mis on EAS-i ja 

Välisministeeriumi ekspordiga tegelevate 

osakondade ühendamine ühiste 

eesmärkide nimel tegutsemiseks. 

Rakendame  
Once-Only-printsiibi eksportijate  
sihtturgude ja huvivaldkondade info 

kogumisel ja jagamisel 

 

EESMÄRK 2: B2B- ja B2G-alane 
ekspordikoostöö ettevõtete vahel on 
konstruktiivne ning võimendatud klastri, 
avaliku sektori ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide toega 

NOVEMBER 2021 
 

• Viisime läbi klastri ekspordikogemuste vahetamise seminarid; 

• Korraldasime/osalesime järgmistel visiitidel: Etioopia, Vabariigi presidendi visiit 
Keeniasse, minister Suti visiit AÜE-sse, klastri visiit AÜE-sse ja Saudi-Araabiasse, 
matchmaking Šveitsi ettevõtetega, visiit Hamburgi; 

• Viisime läbi e-valitsemise teemalise virtuaalse töötoa Palestiinale;  

• Valmistasime ette ja esitasime rahastamiseks D4D Hub koostööprojekti koos 
Välisministeeriumi (VM) ja e-Riigi Akadeemiaga (eGA), samuti saime uue  
raamprojekti rahastuse VM-ilt; 

• Meie eksperdid osalevad GovStack projektis; 

• Uurisime Osaka EXPO 2025 osalemise huvi kohta ettevõtetelt ja tegime 
ettepanekud MKM-ile; 

• Oleme väljas Dubai EXPO 2020 Eesti paviljonis ja korraldasime selle raames visiidi  
ning ühissündmuse paviljonis; 

• ITL sõlmis koostöömemorandumi (MoU) Sharjah kaubanduskojaga ja oleme osa 
Keenia-Eesti MoU-st, mille raames valmimas konkreetsem tegevusplaan; 

• Esitasime Team Estonia teemalise seisukoha MKM-ile ja VM-ile, antud teema on 
alati fookuses juhatuse kohtumistel ministritega.  

Juhan-Madis Pukk  
 
Anna-Greta Tsahkna 
 
IKT klaster 
 
e-riigi ekspordi 
alamklaster 

MAI 2022 
 

• Olime väljas Dubai EXPO 2020 Eesti paviljonis ja korraldasime selle raames 2 visiiti 
ning ühissündmused paviljonis; 

• Olime väljas e-riigi konverentsil ja viisime läbi efektiivse e-valitsemise ökosüsteemi 
teekaardi teemalise töötoa; 

• ITL sõlmis MoU Brasiilia Recife linna ja Sharjah Teadus- ja Innovatsioonipargiga 
ning on asutajaliige Eesti-AÜE Ärinõukogus; 

• Viisime läbi e-valitsemise teemalise virtuaalse töötoa Mauritaaniale ja Egiptuse IT-
ministrile tema Tallinna visiidil; 

• Viisime läbi klastripartnerite ekspordihuvide kaardistuse; 

• Lansseerisime AgriTech teemalise pilootprojekti Smart Africaga; 
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• Korraldasime Smart Africa kõrgetasemelise delegatsiooni õppevisiidi Eestisse  
e-valitsemise, digitaalse identiteedi, targa linna ja kogukondade, digioskuste ja 
haridustehnoloogiate ning tulevikutehnoloogiate teemadel; 

• IKT klastri liikmed osalesid Saudi-Araabia tehnoloogiamessil LEAP; 

• Korraldasime liikmetele ekspordikogemuste jagamise seminari 
"Ekspordistrateegiad - kuidas teha valikuid?" 

NOVEMBER 2022 

• Team Europe Partnerships Portal (TEPP) üleandmine Euroopa Komisjonile; 

• ITL sõlmis MoU Austria Ecoplus Digital’iga; 

• Osalesime Saksamaa ja Aafrika KOV-ide digitaliseerimisele suunatud konverentsil; 

• Sissetulevad delegatsioonid riikidest: Uganda, Keenia, Senegal, Guinea, Tansaania, 
Mosambiik, Brasiilia, Egiptus, Tuneesia, AÜE, Jaapan, Mauritius, Saudi-Araabia, 
Angola, Holland, Kesk-Aasia; 

• Viisime läbi Trinidad & Tobago digitaalse identiteedi mõjuhindamise; 

• IKT klaster osales partnerina Tallinn Digital Summit’il; 

• Osalesime Soome-Eesti IT-ettevõtete võrgustumisüritusel, korraldasime B2B 
sündmuse Berliini IKT klastriga ja viisime läbi Norra sihtturu seminari; 

• Olime väljas GITEX tehnoloogiamessil Dubais; 

• Toimusid Kim Dahlbergi müügikoolitused liikmetele; 

• Olime väljas Tansaania IKT aastakonverentsil ja viisime läbi efektiivse e-valitsemise 
ökosüsteemi teekaardi teemalise töötoa; 

• Korraldasime Costa Rica, Dominikaani Vabariigi ning Trinidad ja Tobago 
kõrgetasemelise delegatsiooni õppevisiidi Eestisse koostöös Organization of 
American States’iga; 

• Alustasime esimese hindamisprojektiga AU-EU D4D Hub projekti raames koostöös 
eGA-ga. 

• Regulaarne koostöö ja infovahetus eksporditeemade ühtlustamiseks avaliku 
sektori organisatsioonidega (ESTDEV, e-Eesti Esitluskeskus, EAS, VM). 

 

  

https://www.acc.team-europe-partners.eu/home
https://www.acc.team-europe-partners.eu/home
https://www.acc.team-europe-partners.eu/home
https://www.acc.team-europe-partners.eu/home
https://www.ecoplus.at/interested-in/house-of-digitalization/
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FOOKUSVALDKOND
  

ITL STRATEEGIA 
ÜLDEESMÄRK  2019-
2023 

EESMÄRGID 2021-2023 OLULISEMAD SAAVUTUSED KUNI NOVEMBER 2022 VEDAJA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOIMIV JA KESTLIK 
LIIT 

 
 
 
 
 
 
Liit 
Liit on aktiivselt ja 
jätkusuutlikult 
toimiv IKT-sektori 
usaldusväärne 
eestkõneleja  
 
 

 
 
EESMÄRK 1:Liidu liikmeskond ja mõju 
suureneb, seisame liikmete ühiste 
ärihuvide eest 
 

MAI – NOVEMBER 2022 

•  Liikmete arv on kasvanud 6 liikme võrra. 

• Liit on aktiivselt jälginud seadusloomet ning 
analüüsinud mõjusid liikmetele.  

• ITL nähtavus rahvusvahelisel tasandil on tõusnud läbi 
koostöö organisatsioonide tegevustes osalemise;  

 
 
 
Juhan-Madis Pukk 

 
 
EESMÄRK 2: Hoida liidu kuvandit ja luua 
positiivne kuvand sidusrühmades läbi 
aktiivse tegevuse ja kommunikatsiooni 
 

MAI – NOVEMBER 2022 

• Liidu visuaalsed materjalid on uuendatud ja 
kaasaegsed; 

• ITL-i  ja tema võrgustike (IKT klaster ja ITS Estonia) 
tegemisi on kajastatud meedias 91 korral 

 
 
 
Juhan-Madis Pukk 
 

 
EESMÄRK 3: Liidu strateegia on uuendatud 

MAI – NOVEMBER 2022 

•  Uuendatud visioon „Nutikas Eest 2035“ ja ITL 
strateegia 2023 – 2027 välja töötatud 

Juhan-Madis Pukk 

 

TOIMIV JA KESTLIK LIIT - TÖÖPLAANI DETAILNE ÜLEVAADE 

 TEEMA  EESMÄRK TEGEVUSED KUNI NOVEMBER 2022 VEDAJA 

 

 

TOIMIV JA KESTLIK LIIT 

 

 

 

 

 

EESMÄRK 1: Liidu liikmeskond ja mõju 

suureneb, seisame liikmete ühiste 

ärihuvide eest 

 

 

NOVEMBER 2021 

• Liikmete arv on perioodil kasvanud 7 võrra, kokku on liidus 112 liiget (30 
assotsieerunut ja 82 täisliiget); 

• Valitud juhatus koostas tööplaani 2021–2023 ja tutvustas seda liikmetele; 

• Moodustati nutika riigi valdkonna eest vastutavate juhatuse liikmete ja 
töögruppide juhtide steering-grupp, et ühtlustada valdkonna fookusi ja 
eesmärke; 

• IKT klastrile viidi läbi uus pronksitaseme sertifitseerimisprotsess ESCA poolt, 
see on aluseks kuld-taseme taotlemisel 2022; 

• Alates septembrist 2021 on liidul uus tegevjuht; 

• Novembris sai liidu liikmete poolt loodud ITS Estonia koostöövõrgustik  
5-aastaseks (tänaseks on võrgustikus 40 liiget); 

• Toetasime liidu eesmärkide saavutamist ja liikmete ühiste ärihuvide 
teostamist läbi 6 rahvusvahelise koostööprojekti; 

• Ühtlustasime Kaubandus-Tööstuskojaga arvamusi erinevate õigusaktide eelnõude 

 
 
Kogu juhatus 
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kohta; 

• Koostöö Astujate Seltsiga on tihenenud; 

• Osaleme Tööandjate keskliidu erinevates töögruppides, sh innovatsiooni 
käivituskojas, ning ühtlustame positsioone erinevatel teemadel; 

• Loodud hommikuseminaride formaat juhatuse tegevuste tutvustamiseks 
liikmetele. 

MAI 2022 

• Liikmete arv on perioodil kasvanud 3 võrra, kokku on liidus 115 liiget  
(32 assotsieerunut ja 83 täisliiget). Lisaks on ITS Estonia kaudu 
assotsieerunud 12 täiendavat liiget (kokku võrgustikus 40 liiget).  

• Toetame liidu eesmärkide saavutamist ja liikmete ühiste ärihuvide 
teostamist läbi 4 rahvusvahelise koostööprojekti, antud eesmärgi täitmiseks 
esitasime 5 uut projektitaotlust;  

• Asutajate Seltsiga koostöös kohtusime tehnoloogiasektori esindajatena 
peaministeriga; 

• ITL-i juhatuse liige Ivo Lasn valiti Tööandjate Keskliidu volikogu liikmeks;  

• Juhatuse tegevuste tutvustamiseks viisime läbi 2 hommikuseminari 
hariduse ja ekspordi teemadel.  

 
Ukraina kriis 
• Tegime Ukraina toetuseks ühisavaldused DIGITALEUROPE’iga ja CEE Digital 

Coalition’iga;  

• Koostasime küberrünnakute eest kaitseks küberturvalisuse soovitused 
erasektorile;  

• Toetasime ITL-i liikmetega koostöös erinevate tehnoloogiliste vahenditega 
Ukraina IT ministeeriumit. 

NOVEMBER 2022 

• Liikmete arv on perioodil kasvanud 6 liikme võrra, kokku on liidus 121 liiget 
(33 assotsieerunut ja 88 täisliiget). Lisaks on ITS Estonia kaudu assotsieerunud 
15 täiendavat liiget (kokku võrgustikus 44 liiget). 

• Toetame liidu eesmärkide saavutamist ja liikmete ühiste ärihuvide teostamist 
läbi kolme rahvusvahelise projekti, lisaks saime ühe uue projektirahastuse; 

• Kohtusime Asutajate Seltsiga koostöös tehnoloogiasektori esindajatena 
peaministriga; 

• ITL-i tegevjuht valiti meie katusorganisatsiooni DIGITALEUROPE juhatusse;  
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• Juhatuse tegevuste tutvustamiseks viisime läbi 2 hommikuseminari rohe- ja 
TA teemadel; 

• Võtsime vastu TechSverige ehk ITL-i sõsarorganisatsiooni delegatsiooni 
Rootsis. 

EESMÄRK 2: Hoida liidu kuvandit ja luua 

positiivne kuvand sidusrühmades läbi 

aktiivse tegevuse ja kommunikatsiooni 

NOVEMBER 2021 
 

• ITL osaleb Eesti IKT ajaloo koostamise projekti juhtrühmas; 

• ITL-i veebileht uuendatud, liidu väärtuspakkumine uuendamisel; 

• Sotsiaalmeediakanalitest on kasutusel Facebook (ITL, ITS Estonia, StartIT), 

LinkedIn (ITL/Estonian ICT Cluster, ITS Estonia), Twitter (Estonian ICT 

Cluster, ITS Estonia); 

• ITL kuulutas välja iga-aastase Ustus Aguri nimelise stipendiumi saaja, kelleks 
on Tõnis Laasfeld Tartu ülikoolist; 

• Koostöös partnerorganisatsioonidega pressiteateid avaldatud 5 ja ITL-i 

originaal-pressiteateid 4 korral; 

• Originaal-artikleid ilmus 5, koostöös partneritega loodi 10 arvamus- ja 

turundusartiklit; 

• ITL-i/IKT klastri tegemisi, seisukohti kajastatud meediakanalites 168 (sellest 

raadiokanalites 8, telekanalites 1) korral;  

• Seoses suurenenud koostööle rahvusvaheliste organisatsioonidega, on ITL-

klaster nähtavamaks muutunud ka välismeedias (38 kajastust). 
Kogu juhatus 

MAI 2022 
 
• Andsime välja ITL-i 2021. aasta tunnustused: Aasta Idee on digiriigi 

koostööraamistik, Aasta Tegu on programmeerimiskool Kood/Jõhvi, Aasta 
Tegijad on Eesti IT-ajaloo talletajad Andres Kütt, Henrik Roonemaa ja Vabamu 
ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Digiriigi eestkõneleja 
eritunnustuse pälvis president Kersti Kaljulaid; 

• Koostöös partnerorganisatsioonidega pressiteateid avaldatud 13 ja ITL-i 
originaal-pressiteateid 2 korral; 

• Originaal-artikleid ilmus 6, koostöös partneritega loodi 3 arvamus- ja 
turundusartiklit; 

• ITL-i/IKT klastri tegemisi, seisukohti kajastatud meediakanalites 167 (sellest 
raadiokanalites 13, telekanalites 2) korral;   

• Seoses suurenenud koostööle rahvusvaheliste organisatsioonidega, on ITL-
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klaster nähtavamaks muutunud ka välismeedias (39 kajastust). 

NOVEMBER 2022 

• Liidu veebilehe uuendamise järel on uuendatud liidu kõik visuaalid ja 
materjalid;  

• Koostöös partnerorganisatsioonidega pressiteateid avaldatud 6 ja ITL-i 
originaal-pressiteateid 3 korral; 

• Originaal-artikleid ilmus 11, koostöös partneritega loodi 3 arvamus- ja 
turundusartiklit; 

• ITL-i/IKT klastri tegemisi, seisukohti kajastatud meediakanalites 91 korral 
(sellest raadiokanalites 5, telekanalites 3 ja välismeedias 6 korral). 

EESMÄRK 3: Liidu strateegia on 

uuendatud 

MAI 2022 
 

• Liidu strateegiliste suundade uuendamise lähteülesanne paigas; 

• Läbiviidud ITL-i visiooni infoühiskonnast „Nutikas Eesti 2030“ asjakohasust 
hindav küsitlus liikmete seas; 

• Toimunud visiooni uuendamise töötuba. 

Kogu juhatus 
NOVEMBER 2022 

• ITL-i visioon infoühiskonnast „Nutikas Eesti 2035“ uuendatud (ootab 
üldkoosoleku poolt kinnitamist); 

• ITL-i strateegiliste suundade välja töötamiseks toimus 9 töötuba 30 ettevõtte 
osalusel ja viidi läbi valideerimine liikmete seas; 

• Välja töötatud ITL-i uuendatud strateegia 2023-2027 (ootab üldkoosoleku 
poolt kinnitamist). 

 


