
EESTI IKT KLASTER
KOOSTÖÖSPIKKER



© Kõik käesoleva trükise kirjastamisõigused kuuluvad  
 Eesti Info- ja Telekommunikatsioonitehnoloogia Liidule.

1.  MINU IDEE 4   
 Järgmised sammud 5

2. EDULOOD JA ÕPPETUNNID 8 
 E-veoseleht 9 
 E-kviitung 11 
 EstWin 13 
 Lastehoid.net 15

3. IKT KLASTER 17 
 Mis või kes on klaster? 17 
 Senised saavutused 17 
 Tulevikuplaanid 19

SISUKORD

Kas Sul on mõni hea mõte, mille teostamine on liiga kauaks ootele jäänud? 
Kas selle idee elluviimiseks on vaja info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
(IKT) tuge, aga Sa ise ei ole ekspert? Saame Sind aidata. 

Eesti IKT klaster usub sellesse, et kõige toredamad, huvitavamad ja 
uuenduslikumad asjad sünnivad siis, kui kokku saavad inimesed erinevatest 
eluvaldkondadest. Seepärast on koostöö teiste valdkondadega üks meie 
klastri alustalasid. Tahame aidata kaasa sellele, et head mõtted  saaksid 
tõepoolest ellu viidud. Pole tähtis, kas tegu on miljoniprojekti või väikese 
kodanikualgatusega, alguses on tee kõigi jaoks sarnane.

Selle trükise eesmärgiks on aidata Sul oma hea mõtte teostamisel edasi 
liikuda. Siit leiad nii inspiratsiooni edukalt käimalükatud algatuste näol kui 
ka juhiseid, kuidas ise sama kaugele jõuda.

Head lugemist ja tegutsemist!

TERVITUS
„Olen kaks aastat plaaninud seda mõtet ellu viia...“

Enn Saar, 
Eesti Info- ja Telekommunikatsioonitehnoloogia Liidu 
juhatuse liige
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MINU IDEE1
Idee ühe lausega:

MIllIst probleeMI tahan lahendada?

MIda on vaja IKt poole pealt?

Kes on vajalIKud partnerId?

MIllIne on eealrve?

MIda veel vaja on?

Tihtipeale on kõige raskem just esimese sammu 

astumine – järgnevad leheküljed aitavad Sul seda teha. 

Alustuseks palume Sul oma idee kirja panna. 

Kui oled jõudnud järelduseni, et Sinu idee teostamisel on vaja IKT 
valdkonna abi, siis liigume edasi järgmiste sammude juurde. Vaatame, 
kust saada nõu ja toetust ning kellega ühendust võtta, et head mõtted 
ainult paberile ei jääks. Kõigepealt soovitame Sul läbi astuda Eesti Info- ja 
Telekommunikatsioonitehnoloogia Liidu (ITL) kontorist.

JÄRGMISED SAMMUD

HEA IDEE!

pArtnErID omA vAlDkonnAst

rAHAstus

pArtnErID It-vAlDkonnAst

ElluvIImInE
Kontseptsioon » prototüüp »  

edasiarendused » valmislahendus

täpsEm kontsEptsIoon
Partnerid, ressursid, ajaraam, 

plussid, miinused?

« See on sul juba olemas

« Itl aitab ideed edasi arendada

« Itl aitab leida  
 õiged partnerid IT-valdkonnast

» Abiks võivad olla ka:

Itl aitab 
vajadusel 
pidada 
läbirääkimisi

Itl aitab luua 
kontakte

« Ka nemad on Sul ilmselt endal teada, 
 abiks on ka valdkonna erialaliit

» Omafinantseering peab tulema partneritelt, 
 aga väärt mõtete teostamist toetavad:

Get your idea started!
garage
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Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) on Eesti 
IKT klastri juhtpartner ja Sinu peamine abiline oma idee elluviimisel, kui 
soovid IT-sektoriga koostööd teha. ITL ühendab kokku 67 ettevõtet ja 
organisatsiooni, peale IT-ettevõtete kuuluvad liikmete hulka ka teised 
valdkondlikud organisatsioonid, ülikoolid ja teadus-arendusasutused, 
advokaadibüroo Borenius, Technopolis Ülemiste, jt. IKT klastri tegevust on 
põhjalikumalt tutvustatud trükise viimases peatükis. Praegu keskendume 
sellele, mida saame konkreetselt Sinu mõtte elluviimiseks ära teha. 

Võta meiega ühendust ja aitame Sul:
• leida sobivad partnerid IT-valdkonnast – viime Sind kokku õigete   
 inimestega oma liikmete hulgast või ka IKT sektorist laiemalt;
• oma ideed edasi arendada – arutame idee koos läbi ja mõtleme, kuidas   
 koostöös IT-valdkonnaga edasi liikuda. 

www: www.itl.ee  •  Tel: 6177 145; 511 4411  •  E-post: doris.pold@itl.ee  •  
Aadress: Lõõtsa 6, Tallinn

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on üks peamisi Euroopa 
Liidu struktuurifondidest rahastatavate toetuste vahendajaid Eestis.  
Ettevõtjatele, teadusasutustele ning avalikule ja kolmandale sektorile 
pakutakse rahalisi toetusi, nõustamist, koostöövõimalusi ja koolitust. 
Mõned näited ettevõtetele suunatud toetusprogrammidest: klastrite 
arendamise toetus, ekspordi arendamise toetus, arendustöötaja kaasamise 
toetus, tööstusettevõtja nõustamise toetus, tootearenduse toetus, 
tehnoloogiainvesteeringute toetus, innovatsiooniosaku toetus.

www: www.eas.ee  •  EAS-i toetusvõimaluste andmebaas (rohkem kui 150 kohaliku ja 
rahvusvahelise toetusprogrammi info): http://easbaas.5dvision.ee/  •  Tel: 6279 700  •  
E-post: info@eas.ee

Tallinna linnavalitsus pakub ettevõtetele samuti erinevaid toetusi ning 
koolitus- ja nõustamisvõimalusi. Muuhulgas toetatakse uusi klastrialgatusi 
EAS-i klastrite arendamise programmi kaasfinantseeringu tasumisel. 
Klastriprojektide kaasfinantseerimise toetuse maksimummäär on enam 
kui 38 000 eurot (kuni 50% nõutavast omafinantseeringust). Lisaks on 
ettevõtetel võimalik taotleda näiteks messitoetust,  uute töökohtade loomise 
toetust jne. Kindlasti tasub osaleda ka erinevatel Tallinna ettevõtlusameti 
korraldatavatel seminaridel ja infopäevadel.

www: www.tallinnlv.ee  •  Tel: 6404 218  •  E-post: ettevotlus@tallinnlv.ee 

Garage48 eesmärgiks on luua ideedest töötavad teenused 48 tunni jooksul. 
Reede õhtul kogunevad inimesed, kel on mõte mõne uue toote või teenuse 
väljaarendamiseks, programmeerijad, disainerid, turundajad, visionäärid, 
juristid, müügimehed, võimalikud investorid ja teised. Kõigepealt kuula-
takse ideed ära ja valitakse välja parimad.  Seejärel asutakse tööle – ja püha-
päeval esitletakse juba toimivaid lahendusi. Alates 2010. aasta  aprillist 
on Garage48 nädalavahetustel loodud juba 110 proto-tüüpi. Oma äriga 
alustajatele on boonuseks saadud kontaktid ja võrgustik.

www: www.garage48.org  •  www.facebook.com/Garage48  •  Tel: 521 6686  •  
E-post: hannes@garage48.org

Startup Garage on Tallinna Tehnikaülikooli ja Tehnopoli koostöös loodud 
algatus, mis toetab alustavat ettevõtlust. Startup Garage viib alustajad kokku 
kogenud praktikutega (tihedat koostööd tehakse Ajujahi meeskonnaga), kes 
aitavad hinnata, kas ideel on reaalsel turul läbilöögivõimalust. Kui vastus on 

„jah“, siis on eesmärgiks arendada ideele ärimudel ning alustada prototüübi 
arendamisega.

www: www.startupgarage.eu  •  Tel: 512 7838  •  E-post: henri.palmar@ttu.ee 

Get your idea started!
garage
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Järgmised leheküljed on pühendatud viimaste aastate edukatele 
koostöönäidetele, algselt ainult idee tasandil eksisteerinud lahendustele, 
mis on praeguseks jõudnud või jõudmas meie igapäevaellu. Kõigi näidete 
puhul on idee elluviimine toimunud IKT ja mõne teise sektori ühisel jõul.  

Loodame, et need lood inspireerivad Sind oma häid mõtteid edasi mõtlema 
ja kinnitavad, et koostöö on edasiviivaks jõuks väga erinevate projektide 
puhul.

Trükises on kirjeldatud ainult mõned koostöönäited. ITL-i veebilehel 
(www.itl.ee → IKT klaster → IKT klastrialgatused) saad tutvuda veel 
mitmete edulugudega. Lisaks on seal kokku kogutud ideed, mis on 
tekkinud kohtumistel erinevate sektorite esindajatega. Kui leiad, et mõni 
neist ideedest haakub Sinu enda mõtetega ja tahaksid olla idee elluviimise 
eestvedaja, siis võta meiega ühendust!

2 EDULOOD JA ÕPPETUNNID

EESMÄRK:  
metsanduslogistika edendamine e-keskkonnas – paberveoselehe 
asendamine elektroonilise veoselehega. 

Veoseleht on seadusega nõutud veodokument, millega kogutakse andmeid 
kolmelt osapoolelt: 
• metsamaterjali omanik,
• veokijuht,
• metsamaterjali saaja. 

Paberveoselehte tuli täita kolmes eksemplaris, säilitada 7 aastat ning iga 
osapool sisestas oma andmed eraldi. Tegu oli digiajastul selgelt ajale jalgu 
jäänud lahendusega. 

TEHTUD/TEOKSIL: 
• Loodud mugavalt kasutatav internetipõhine infosüsteem ELVIS 
(autojuhtidele eraldi rakendus m-ELVIS, mis võimaldab püsiva 
võrguühenduseta kasutust).
• Erinevalt varasemast saab hakkama andmete ühekordse sisestamisega   
 ning info on osapooltele operatiivselt kättesaadav (praktiliselt reaalajas).
• E-veoselehte saavad mugavalt kontrollida Keskkonna-inspektsioon,   
 Politsei- ja Piirivalveamet ning Maksu- ja Tolliamet.
• Eesmärk 2012. a alguseks: e-veoselehtede osakaal 30% kogu  
 veoselehtede arvust

PARTNERID:  
Metsa- ja puidutööstus: Eesti Metsa- ja Puidutööstus Liit, RMK, 
Stora Enso Eesti, Metsäliitto Eesti, Lemeks, UPM-Kymmene Forest, 
HM Puidukaubandus, Karo Mets, Kat ja Ko, Nor Est Wood, Holmen, 
Metsagrupp, Toftan, Viiratsi saeveski, Finnforest, Aegviidu Puit, UPM-
Kymmene Otepää, Barrus, Ecobirch, Estonian Cell. IT-ettevõtted: 
Webmedia AS (süsteemi arendaja), ASA Quality Services OÜ 
(kvaliteedikontroll), Elion Ettevõtted AS (operaator).

e-veoseleht
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RAHASTAMINE:  
projekti eelarve 3,6 mln EEK;  sh 85% eelarvest kattis Regionaalarengu 
Fond RIA kaudu  ning 15% ulatuses panustasid ettevõtted ja RMK.

KOOSTÖÖ:  
e-veoselehe ajalugu ulatub 2007.a lõppu, kui toimusid konsultatsioonid 
IT-ettevõtetega ning idee hakkas idanema. Kogu projekt on kulgenud IT 
ning metsa- ja puidutööstuse koostöös – ühiselt on toimunud idee arendus 
ja eesmärkide püstitamine, ressursside otsimine, idee “mahamüümine” nii 
rahastajatele kui kasutajatele kui ka veoselehe tegelik väljatöötamine. 

ÕPPETUNNID JA SOOVITUSED:
• Ladusama edasiliikumise ja hea tulemuse nimel on vaja „kõneisi-kuid“,   
 kes tunneksid mõlema valdkonna keelt;
• Kui tegu on uue asjaga, siis tuleb arvestada esialgse skepsise ja vanade   
 harjumuste jõuga;
• Testida, testida, testida... ja siis veel testida!

LISAINfO:  
www.veoseleht.ee

EESMÄRK:  
paberkviitungi asendamine e-kviitungiga. E-kviitung asendab poest 
saadava ostutšeki elektroonsega. Tšekid kogutakse kesksesse andmebaasi 
ning hiljem saab klient kviitungi elektroonselt otse kas mobiiltelefoni või 
arvutisse.

Kasu ettevõttele: kulude kokkuhoid, keskkonnasääst, ajakokkuhoid, uued 
reklaamimisvõimalused, uued e-teenused.

Kasu tarbijale: laiendatud garantii pakkumine, kviitungid ei lähe kaduma, 
turvalisus, keskkonnasäästlik käitumine, kulude jälgimise ja planeerimise 
võimalus, kvaliteetsem info (õige sihtgrupp). 

TEHTUD/TEOKSIL: 
Eesti e-teenuste sihtasutuse loomine: keskne kasumit mittetaotlev 
organisatsioon, mille eesmärgiks on  koostöös era- ja avaliku sektoriga luua 
eeldused, mis ergutavad uute otstarbekate e-teenuste alaste rakenduste 
loomist, arendamist ning nende ekspordikasvu. Sealhulgas edendada 
valdkondlikku riigisisest ja rahvusvahelist koostööd ning toetada tegevusi, 
mis on vajalikud Eestis loodud e-teenustele ning rakendustele isikupärase 
näo ja positiivse rahvusvahelise maine loomiseks. E-kviitung on sihtasutuse  
esimene projekt, mille piloteerimine on kavas 2012/2013.

PARTNERID:  
IT-ettevõtted:  Itella Information AS, Webmedia AS,  
Elion Ettevõtted AS, Ericsson Eesti AS, Edisoft Baltic OÜ. 
Kaubandusettevõtted: Eesti Kaupmeeste Liit.  
Turundusuuringute ja -konsultatsiooniettevõtted: TNS Emor AS.  
Riiklikud organisatsioonid: Majandus- ja Kommunikatsiooni-
ministeerium (MKM), AS Eesti Post.  
Pangad: Swedbank AS, SEB Pank AS, Sampo Pank AS.

RAHASTAMINE 
projekti arenduskulude maht on ca 1 miljon eurot. Esialgne  tehniline 
platvorm teostatakse sihtasutuse asutajate ja avaliku rahastuse toel. 
Eesmärk on luua iseseisvalt toimiv süsteem.

e-kviitung
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KOOSTÖÖ:  
e-kviitungi projekt on välja töötatud projekti Eesti IKT klaster raames. 
Projekt viiakse ellu IT-ettevõtete, kaubandusettevõtete, pankade ja 
riiklike organisatsioonide koostöös. E-kviitungi kogemuse baasil  tekib 
võimalus laiendada Eesti e-teenuste sihtasutuse tegevust edaspidi teiste 
elektrooniliste teenuste tugisüsteemide loomisele. 

ÕPPETUNNID JA SOOVITUSED:
• Heade partnerite kaasamiseks peab selgelt näitama saadavat kasu.
• Teenuse väljaarendamiseks on mõistlik kõigepealt tutvuda teiste  
 riikide kogemustega ja teha tähelepanekuid tarbija käitumise kohta.
• Projekti käivitamisfaasis kipuvad asjad võtma rohkem aega  
 kui algselt planeeritud.

LISAINfO:  
www.itl.ee

EESMÄRK 
100 Mbit/s lairibaühenduse viimine kõigi asulateni Eestis aastaks 2015. 
Uue põlvkonna lairibavõrke rajatakse põhjusel, et kogu meie igapäevane elu 
sõltub järjest enam infotehnoloogiast. Järjest rohkem meie iga- 
päevasest suhtlusest, ärist, riigikorraldusest ja ka meelelahutusest käib 

„inter-netis” läbi lairibavõrkude. EstWin projekt on kõikide aegade suurim 
PPP-projekt IKT sektoris. Projektist võidavad nii riik, ettevõtjad kui ka 
inimesed.

TEHTUD/TEOKSIL: 
• 2009. aasta alguses loodi ITL-i juurde töörühm.
• Valmisid „Eesti uue põlvkonna lairibavõrgu arendusvisioon”  
 ja EstWin võrgu tehnilised põhimõtted”.
• 2009. aasta aprillis tutvustati projekti MKM-ile ning saadi ministri   
 heakskiit, juunis kiitis projekti heaks Vabariigi Valitsus. 
• 2009. aasta augustis asutati Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus,  
 mille eesmärk on projekt „EstWin” ellu viia.
• 2011. aasta lõpuks on valminud ca 1200 km võrke  
 (maksumus ca 10 miljonit eurot).
• 2015. aastaks on valmis valguskaablite võrk ulatuses ca 6400 km  
 ja ca 1400 võrguühenduskohta.

PARTNERID 
Eesti Lairiba Sihtasutuse asutajad on kaheksa ITL-i liiget: Elion 
Ettevõtted Aktsiaselts, Elisa Eesti AS, Eltel Networks AS, EMT AS, 
Ericsson Eesti AS, Levira AS, Televõrgu AS, Tele2 Eesti AS. Nõukokku 
kuulub ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Tihedat 
koostööd tehakse teiste ministeeriumide, kohalike omavalituste ja 
maavalitustega.

ESTWIN
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RAHASTAMINE: 
• Projekti maksumus ca 70 miljonit eurot
• EL toetus (erinevad meetmed) – 90%
• Omafinantseering – 10% .

KOOSTÖÖ:  
Projekt valmib operaatorite, ministeeriumide, maavalitsuste ja kohalike 
omavalitsuste koostöös. Koostöö on kõigile kasulik, üksinda ei oleks keegi 
nii ulatuslikku projekti ette võtnud. Riik toetab läbi projektis osalemise 
infoühiskonna, elukeskkonna ja majanduse arengut, samuti regioonide 
tasakaalustatud arengut. Sideettevõtjad suurendavad oma mahtusid, loovad 
uusi teenuseid ja ühenduste tehnoloogiaid. Ehitajatel on võimalus palju uusi 
võrke ehitada. Seadmete müüjatel on võimalus palju uusi „purke” müüa. 

ÕPPETUNNID JA SOOVITUSED:
• Heade partnerite kaasamiseks peab selgelt näitama saadavat kasu.
• ühised huvid;

PROJEKTI ELLUVIIMINE — 2012 LÕPP (2500 KM)

EESMÄRK:  
üle-Eestiline lastehoiu andmebaas, kuhu on koondunud lapsehoiuteenust 
vajavad ja pakkuvad inimesed. Keskne koht, kuhu teenusepakkujad ise infot 
sisestavad ja kust lapsevanemad saavad otsida endale sobiva lapsehoidja. 
Riik algatas analoogse projekti 2004. aastal, ent süsteem ei läinud tööle.

LASTEHOID.NET

• piiride selge kokkuleppimine;
• järjekindlus;
• pidev koostöö kõikide huvigruppidega.

LISAINfO:  
www.elasa.ee
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TEHTUD/TEOKSIL: 
• 25-27. veebruar 2011 Garage48: 
 ▶ 90 sekundit idee tutvustamiseks
 ▶ 3 küsimust
 ▶ 30 minutit tiimi leidmiseks 
 ▶ 45h töötava lahenduseni
• Loodud mugavalt kasutatav internetipõhine lastehoiu andmebaas.
• Lastehoid.net loojaga on ühendust võtnud MKM-i riigi infosüsteemide 
 osakond, et pakkuda riigipoolset tuge oskusteabe näol ja siduda lehekülg 
 e-riigi teenustega.
• Kaugem eesmärk: koduõpetajate pakkumine lastehoid.net kaudu.

PARTNERID:  
Garage48, riik, meedia, lapsehoidjad, lapsevanemad. 

RAHASTAMINE:  
projekti käivitamiseks kulus 35 eurot.

KOOSTÖÖ:  
Lastehoid.net-i käivitamisel oli oluline roll Garage48 tiimil ja isiklikel 
suhetevõrgustikel (facebook, huvigrupid). Väikese eelarvega projektide 
puhul võib heaks koostööpartneriks olla ka meedia – kui suudad pakkuda 
piisavalt uudisväärtust. 

ÕPPETUNNID JA SOOVITUSED:
• Kui midagi tahad, tee ise ära! See ei olegi alati nii keeruline.
• Kui sul on hea idee, siis mine tutvusta seda!

LISAINfO:  
www.lastehoid.net

KES VÕI MIS ON IKT KLASTER? 
IKT klaster on sektori ettevõtete initsiatiivil loodud koostöövõrgustik, 
mis ühendab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtteid üle 
Eesti. Klastri ametlikuks sünniaastaks on 2009, mil algas EAS-i klastrite 
arendamise programmist toetatud koostööprojekt. Tegelikult ulatub klastri 
ajalugu aga juba märksa varasemasse aega ning alguse sai kõik sellest, et 
firmad olid jõudnud arusaamisele, et kõigile osapooltele tuleb kasuks 
varasemast tugevam koostöö.

Klastri eesmärgiks on suurendada Eesti IKT toodete ja teenuste 
eksporti ning tõhustada IKT firmade omavahelist ning teiste sektoritega 
toimuvat strateegilist koostööd innovatsiooni, tootearenduse, 
turunduse, tehnoloogia ja inimressursside valdkonnas. Soovime 
toetada sektoritevaheliste ühisprojektide algatamist ja uute ärimudelite 
väljatöötamist ning juurutamist. Seega toimib IKT klaster omamoodi uute 
klastriprojektide ”inkubaatorina”.  

Klastri asutajateks on  ITL (klastri juhtpartner), Baltic Computer 
Systems AS, BCS Itera AS, Columbus IT Partner Eesti AS, Datel 
AS, Elion Ettevõtted AS, Fujitsu Services AS, Icefire OÜ, MicroLink 
Eesti AS, Microsoft Estonia OÜ, Regio AS, Santa Monica Networks 
AS, Sertifitseerimiskeskus AS, Tallinna Tehnikaülikool, Uptime OÜ, 
Webmedia AS.

Klastri seniste tegevuste rahastamisel on suur abi olnud EAS-i toetusest,  
mille kogumaht perioodil 2009-2011 oli ligi 163 000 eurot (2,55 mln EEK), 
samuti Tallinna Linnavalitsuse klastriprojektide kaasfinantseerimise 
toetusest.

SENISED SAAVUTUSED 
Klastri seni üheks olulisemaks tegevusvaldkonnaks on olnud IKT-ga 
seotud võimaluste tutvustamine, koostöövõimaluste leidmine ja uute 
koostööprojektide algatamine teiste majandusharudega. Selleks läbiti iga 
valdkonna puhul neli peamist sammu:

3 IKT KLASTER
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• tehnorajatiste andmehalduse projekt. IKT klastri raames ja  väga   
 tihedas koostöös erinevate valdkondadega on valminud algne kirjeldus   
 ning ühiselt jätkatakse ka projekti edasiviimist;
• ühtse kaubaliikumise  infosüsteemi kirjeldamine koostöös 
 logistikavaldkonnaga ja avaliku sektoriga.

Klastri õppetunnid ja soovitused seoses koostööga:
• parim on leida koostöökoht ühiste vajaduste kaudu (algatused,  
 mis lahendavad mingi probleemi kõigi partnerite jaoks;  
 mis on huvitavad kõigile osapooltele);
• kui ühine huvi on olemas, tuleb kiirelt tegutsema hakata.  
 Kui kohe ei tegutse, siis ollakse tõenäoliselt aasta pärast samas punktis  
 ehk mitte kusagil;
• kui saavutatakse põnevaid tulemusi, siis tuleb neid ka näidata!

TULEVIKUPLAANID 
Eesti IKT ettevõtete koostöö jätkub ka tulevikus. Edasise ühistegevuse 
mootoriks on juba kogutud head kogemused ja koostöökapital.  
Käivitamisel on ka uus klastriprojekt, ”Eesti IKT klaster II”, mis annab 
tegevustele konkreetsema raami.

Klastri järgmisel tegevusperioodil, aastatel 2012-2015 on tegevus 
keskendunud peamiselt  inimressursi arendamisele ja valdkondade ülese 
koostöö tõhustamisele.  Tähtsal kohal on ühiste lahenduste kaudu IKT ja 
teiste majandusharude ekspordivõimekuse tõstmine.  

Täpsemad eesmärgid on  järgnevad:
• toetada uute, IKT ettevõtete üleste ning IKT ja teiste majandusvald- 
 kondade üleste koostööalgatuste väljatöötamist ja rakendamist   
 IKT klastri järjepidevuse ja jätkusuutlikkuse tagamiseks;
• tugevdada  spin-off ja start-up ettevõtete, kõrgkoolide ning     
 klastripartnerite vahelist koostööd ühise arendustöö ning tootestamise  
 protsessi kaudu;
• ettevõtete ekspordi- ja koostöövõimekuse arendamine koolituste, 
 seminaride ja õppereiside toel ning ettevõtete töötajate ekspordialaste   
 teadmiste parandamine läbi õppekavade arendamise.

IKT KLASTER JA KOOSTÖÖ ARENDAMINE TEISTE MAJANDUSHARUDEgA

sAmm 1:  
Kohtumised 

majandusharu 
liidu juhtide ja 

arvamusliidritega

sAmm 2:  
Sissejuhatav seminar 
majandusharu firmadele  
“IKT võimalused”

sAmm 3:  
Ühised seminar(id) 

majandusharu 
firmade probleemide 

väljaselgitamiseks 
ja ühisprojektide 

valimiseks

sAmm 4: 
Ühisprojektide 

käivitamine

2011. aasta lõpuks on oluliselt tihenenud IKT ettevõtete koostöö nii 
omavahel kui ka teiste sektorite ettevõtetega. Uute koostööideedeni jõuti 
ehitajate, projekteerijate ja materjalitootjatega, rõiva- ja tekstiilitööstuse 
ettevõtetega, finantssektoriga, ajakirjandusvaldkonnaga, logistikaettevõtete 
ja masinatööstusega. Algatatud ideedest on tänaseks välja arenenud mitmed 
klastrialgatused või  ühisprojektid nagu: 
• e-kviitung koostöös finantssektoriga;
• BIM kompetentsikeskus, mis on loodud ehitajate, projekteerijate ja   
 materjalitootjate koostöös.  Algatatud on ehitusklastri loomine,  
 mille tegevuses on suur rõhk kahe klastri vahelisel koostööl;
• finantsteenuste eluslabor (living lab), millest on saamas üks osa   
 finantsteenuste klastrist;



KLASTRIST JA KOOSTÖÖST

„Pean oma töös sagedasti tõdema, et koostöö ei ole inimloomuse 
kaasasündinud omadus. Ka seda peab õppima ja harjutama, eriti kuna 
meie haridussüsteem pole seda pikka aega õpetanud.  Klastri üks oluline 
eesmärk ongi koostöö „järeleaitamine“. Ja kui lisaks tuleb esimestel aastatel 
ka konkreetseid tulemusi (nagu see IKT klastri puhul õnnestus), siis see on 
väga suur lisaboonus.“

Ants Sild (PhD), Baltic Computer Systems 

“Klaster annab võimenduse üksteise äride mõistmisele ja koostööle. 
Klastris räägivad  nii valdkonnasisesed kui ka teiste valdkondade 
ettevõtted oma äri eduteguritest ja vajadustest vabamalt kui muidu.   
See tekitab pinnase nutikate lahenduste tekkeks, mis aitavad tõsta 
efektiivsust ja tekitada uusi ärimudelid.”

Triin Sepp, Datel

“Tallinna Tehnikaülikool soovib aktiivselt osaleda riigi arengu 
kujundamises nii haridus- kui ka teadus- ja innovatsioonipoliitika 
valdkonnas. Klastriinitsiatiivid nagu IKT klaster on kindlasti heaks 
keskkonnaks, kus nimetatud tegevustega tegeleda.”

Tea Varrak, TTÜ Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskus

„Eesti edulood on enamasti tingitud sellest, et me ei saa endale lubada 
rumalat konkureerimist ning peame ellujäämiseks kõik koostööd tegema.“ 

Kalev Pihl, Sertifitseerimiskeskus


