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ITL-i visioon 
„Nutikas Eesti 
2035“ 

INNOVAATILINE JA KESTLIK MAJANDUS 
 

Eesti majandus on kestlik, koostööle orienteeritud, maailma paindlikum uute lahenduste ning teadus- ja 
arendustegevuse tulemuste rakendaja ja nende kogemuste eksportija. 

 

 
 
Valdkonnad  
ja eesmärgid 

Innovatsioon ja teadus- ja arendustegevus 
(TA) 

 
Saavutame kõrgema lisandväärtuse läbi 

tootestamise, teenustamise ning julge teadus- ja 
arendustegevuse rakendamise 

Koostöö ja eksport 
 

Eesti julge majandus on 
fookusega globaalsetele, 
kõrge lisandväärtusega 

väärtusahelatele. 
 

Majanduse digitaliseerimine 
 

Eestis on maailma 
automatiseerituim reaalajas 

toimiv digitaalne 
ettevõtluskeskkond 

 

ITL-i 
strateegilised 
fookusteemad 
2023-2027 

ITL toetab ettevõtete TA ja  
innovatsiooni teadlikkuse kasvu läbi: 

• ettevõtete konsulteerimise ja nõustamise (sh 
intellektuaalomandi, rakendusuuringute ja 
patendi teemal) 

• kogemuste jagamise toetamise ettevõtete 
vahel 

 
ITL koondab ja vahendab informatsiooni 
sektorite- ülese TA ja innovatsiooni võimaluste 
loomiseks.   
 

ITL toetab enda liikmete 
eksporti läbi:  

• siseriiklike ja 
rahvusvaheliste võrgustike 
arendamise ja hoidmise; 

• ühisturundus-tegevuste 
korraldamise 

• müügivõimaluste ja  
-kontaktide vahendamise  

• e-Eesti kuvandi 
kaasajastamise ja 
suunamise 

 

ITL on digitaliseerimise, 
reaalajamajanduse (RTE) ja 
andmekasutuse:  

• koostöökeskkondade ning 
klastrite ellukutsuja 

• teadmiste ja kogemuste 
maaletooja 

• partner visiooni loomises ja 
elluviimises. 
 

ITL osaleb majanduse 
rohepöördes digitaliseerimise 
eestvedajana. 
 

 

  



ITL-i visioon 
„Nutikas Eesti 
2035“ 

NUTIKAS RAHVAS 
 

Eestis on nutikas rahvas tänu kõigil elualadel rakendatavale tehnoloogiale ja targa tööjõu arendamisele. 

 
Valdkonnad  
ja eesmärgid 

Tehnoloogiakompetentsid 
 

Eesti elanikkond on oma tehnoloogiaalaste teadmiste ja 
oskustega maailmas esirinnas. 

 

Tööjõud 
 

Tööjõupuudus ületatakse rakendades nutikat tööjõudu 
välismaal ja Eestis. 

 

 
ITL-i 
strateegilised 
fookusteemad 
2023-2027 

 
ITL osaleb kompetentsinõuete ja õppekavade arenduses 
ning koostöömudelite väljatöötamises kõrg- ja 
kutsehariduse, täiend- ja ümberõppe tasemel.  
 
ITL osaleb tehnoloogiahariduse populariseerimises ja 
seisab IKT valdkonna õppekohtade säilimise ja kasvu eest. 
 
ITL aitab teadvustada ja edendada 
tehnoloogiakompetentsuse ning elukestva õppe olulisust 
riigi ja tööandjate tasemel. 
 

 
ITL rõhutab välistalentide kaasamise poliitika olulisust.  
 
ITL seisab töösuhete paindlikkust võimaldava 
õigusruumi loomise eest.  
 

 

  



 

ITL-i visioon 
„Nutikas Eesti 
2035“ 

JULGE JA VISIOONIGA RIIK 
 

Eestis on kasutajasõbralikem ettevõtlus- ja elukeskkond ning tõhusaim riigikorraldus. 

 
 
Valdkonnad  
ja eesmärgid 

Ettevõtluskeskkond 
 

Eesti on julgeim innovatsiooni ja ettevõtlust 
soodustav riik maailmas. 

 

Valitsemine 
 

Eestis on maailma tõhusaim  
riigikorraldus. 

 

Elukeskkond 
 

Eesti on elukeskkonnana 
mugav,  

turvaline ja kestlik. 
 

ITL-i 
strateegilised 
fookusteemad 
2023-2027 

ITL seisab oma liikmete huvide eest stabiilse, 
ausa ja usaldusliku ärikeskkonna tagamisel 
õigusruumis, maksudes ja tellimismudelites. 
 
ITL seisab selle eest et Eesti riik on aktiivne 
digilahenduste rakendaja ning arvestab 
tellijana ekspordipotentsiaaliga. 
 

ITL mõjutab e-riigi 
investeeringuid ja 
arendustegevusi õhukese ning 
nutika riigi arendamisel. 
 
ITL on riik-era-koostöömudelite 
loomise eestvedaja ja uute 
digilahenduste võimaluste 
näitaja. 
 

ITL töötab selle nimel, et Eesti 
oleks küberturvaline. 
 
ITL on põhipartner Eesti lairiba 
plaani elluviimisel.  
 
ITL osaleb rohepöördes 
digitaliseerimise eestvedajana. 
 

 


