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Protokoll 
 
 

1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUSTATI kinnitada välja pakutud päevakord, lisades enne juhatuse liikmete ülevaadet 
punkti NIS2 direktiivi arutamiseks. 

 
2. Liikmesuhted: 

• võimalike uute liikmete list 
o Astro Baltic ei ole liikmeavaldust esitanud (J. Jõema). 
o Raamatupidamistarkvara ettevõtetest räägitud Account stuudio, Lumav ja 

Directo. Simplbooks ootel (J. Jõema). 
o Assotsieerunud liikmeteks kutsunud Tartu Teaduspark, Fontakt (D. Põld). 
o Cafa Tech liikmelisusest räägitud, ei ole veel otsustanud (M. Rannama). 
o Levira plaanib ITL-i liikmelisuse lõpetada, kuna pigem meediaettevõte 

ning ITL-i tegevustega ei haaku. 
 
3. Projektitaotlus: Strategic alliances for the uptake of advanced technologies by 

SMEs on the economic recovery (SOCRATES) 

• 15 partnerit (klastrid, TA org), 8 riiki; 

• Projekti valdkonnad: e-health, mobility, industry; 

• Põhitegevused: 
o rahvusvahelised võrgustikusündmused tehnoloogia ja traditsioonilise 

sektori vahel  ülaltoodud valdkondade raames; 
o konkreetsete B2B matchide ja projektide tekkimise toetamine.  

• ITL eelarve: 114 732 EUR, millest toetus 103 260 EUR. Omafinantseering tuleb 
tööjõukulude pealt arvestatavast üldkulust tagasi. 

• ITL kasu: kontaktid teiste riikide tööstusklastritega, võimalus kokku viia meie 
ettevõtteid teiste riikide ettevõtetega konkreetselt. 

Ettepanek: otsustada ITL-il liituda partnerina SOCRATES taotlusega. 
 
OTSUSTATI, et ITL liitub partnerina SOCRATES projekti taotlusega. 
 
4. Digital for Development (D4D) konsortsiumiga liitumine ja ITL tegevused 

• AU-EU Digital 4 Development Hub konsortsiumi taust 
- Konsortsiumis osalevad 5 riiki (Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa, Luksemburg, 

Eesti); 
- kogueelarve on 8 miljonit EUR; 
- projekt kestab 3 aastat ja on ettevalmistuseks konkreetsete tehnoloogia 

rakendamise projektide elluviimiseks antud konsortsiumi raames tulevikus. 

• AU-EU Digital 4 Development Hub konsortsiumis osalemine 
- ITL läbis Belgia arenguabi organisatsioon ENABEL  auditi, millega tunnistati ta 

sobivaks projekti partneriks ja tegevuste elluviijaks; 
- projekti eesmärgiks on Aafrika riikide jätkusuutliku arengu tagamiseks digilõhega 

tegelemine ja nende innovatsioonivõimekuse tõstmine;  
- Eesti poolsed partnerid on Välisministeerium, eGA, ITL;  
- Eesti eelarve antud projektis 1 146 505 EUR, ITL osas sellest 335 725 EUR; 
- osapoolte rollijaotus Eestis: 

o Välisministeerium kaasfinantseerib D4D konsortsiumi ja osaleb 
sekretariaadi töös; 

o eGA ja ITL viivad ellu sisulisi tegevusi sihtriikides 100% kaetud eelarvega; 



 
- ITL kasu: IKT klastri ettevõtted saavad 100% rahastusega viia ellu 

digitehnoloogiate hankimist ettevalmistavaid tegevusi sihtriikides. Unikaalne 
koostöömudel EU Aafrika suunaliste vahendite rakendamiseks Eesti ettevõtete 
heaks loodud. 

- ENABEL sõlmib ITL’iga lepingu järgmiste tegevuste elluviimiseks: 
o riikide analüüsi- ja õppevisiitide projektides osalemine ekspertidega;  
o riiklike tegevusplaanide ja/või lähteülesannete(TOR) välja töötamine 

(eksperttunnid); 
o konkreetsete pilootprojektide elluviimine, et näidata digilahenduste 

toimimist. 
- Lepingu elluviimine: 

o ITL hangib enda liikmeskonnast ekspertiisi tegevuste elluviimiseks; 
o tegevustes osalev ettevõte vastutab rahaliselt tööde teostamise eest ja 

saab rahastatud ainult peale ENABEL poolt töö tulemuste heakskiitmist 
(ITL’il leping firmaga mitte eksperdiga otse). 
 

Ettepanek: ITL sõlmib lepingu ENABEL-iga ja osaleb partnerina D4D konsortsiumis 
esindades IKT klastri ettevõtete huve, tingimusel, et tegevuste elluviimisel kaasatud 
ettevõtted vastutavad rahaliselt projekti tegevuse elluviimise eest ja nad saavad 
rahastatud ainult peale ENABEL poolset tööde heakskiitmist.  
 
Toimus arutelu. 

- Toetuse saaja leping sõlmitakse ITL-iga, kuid äririski ITL-ile ei teki. Ettevõte saab 

tasu kui tellitud teenus on rahastaja poolt heaks kiidetud. 

- Huvi liikmete hulgas 10-15 ettevõtet. 

- Ettevõtted on valmis võtma vajadusel tagatiseks kindlustused. 

 
OTSUSTATI, et ITL osaleb partnerina D4D konsortsiumis esindades IKT klastri 

ettevõtete huve tingimusel, et tegevuste elluviimisel kaasatud ettevõtted vastutavad 

rahaliselt projekti tegevuse elluviimise eest ja nad saavad rahastatud ainult peale 

ENABEL poolset tööde heakskiitmist. ITL alustab ENABEL-iga lepingu läbirääkimisi ja 

tutvustab lepingut juhatusele.  

 
5. Järeldused minister A. Sutt-iga kohtumisest 

• Nutikas majandus  
o Innovatsiooni käivitamine - TAIE juhtimismudeli otsustamisse kaasamine; 
o Ekspordikoostöö – välisministriga ja tema uue kantsleriga oleks vajalik 

kohtuda; 
o Tööstuse digitaliseerimine – vajalik suurem kaasamine, tegime ettepaneku, et 

Kaubandus-Tööstuskoda võtaks tööstuse koostöökogu juhtimise endale. 

• Nutikas riik - 5G teema väga kiire, avaliku ja erasektori koostöö jätkumiseks on 
vajalik ministri poolne toetus ja selle kommunikeerimine. 

• Riigikapitalismi teema vaja uuesti algatada ministriga; 

• Nutikas rahvas – kaugtöö regulatsiooni muutmine ja ümberõppeprogrammi 
meetmete käivitamine. 

• Regulaarne infovahetus ministriga. Selleks on ettepanekud tehtud, ootame 
tagasisidet. 

 
 



 
6. Maanteeameti e-veoselehe memorandumiga liitumine 
Eesti Asfaldiliit, Autoettevõtete Liit, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Eesti Ehitusettevõtjate 
Liit, Eesti Ehitusmaterjalide Tootjate Liit, Maanteeamet, Maksu- ja Tolliamet, Politsei- ja 
Piirivalveamet sõlmisid 2020. a mais koostöömemorandumi, et veo tarneahel oleks 
paremini jälgitav reaalajas, et oleks võimalik välistada sõidukite täismasside ületamist ja 
massipiirangutest kinnipidamist . 
Maanteeamet on teinud 2020. aastal e-veoselehe kasutamise katseprojekte, 
plaanitakse laiendada. 
Üldine eesmärk: e-veoseleht muuta kohustuslikuks alates 2022, sealjuures 
üleeuroopaline veo elektrooniline saateleht kohustuslikuks aug 2024. 
 
Miks on oluline liituda memorandumiga? 

• Sellega hakatakse ühildama siseriikliku ja rahvusvahelise veoselehe info 
digitaliseerimise põhimõtteid, regulatsioone ja järgmise sammuna ka infosüsteeme 
ning -teenuseid. Tagasisidest ning TA ja MKM kommunikatsioonist on näha, et seal 
tekib hiljemalt paari aasta jooksul riiklikult (vähemalt ametite tasemel) aktsepteeritud 
äri- ja protsessimudel, mida turu osalised peavad hakkama järgima. Praktikas on 
see hetkel kõige kaugemale jõudnud veoselehe rakendus riiklikul tasemel.  

• Siseriiklike kaubavedude korraldus on valdkond, milles on oma teenustega tegevad 
ka mitmed ITS Estonia tänased liikmed ning seetõttu on oluline olla kaasatud 
sellesse inforuumi, mida seni on kujundanud peamiselt ITL/ITS-iga mitteseotud 
osapooled. 

• Memorandumiga liitumine ei too kaasa rahalisi kohustusi, võimalus osaleda tuleviku 
standardite paika panemisel. 

 
Ettepanek liituda Maanteeameti e-veoselehe memorandumiga. 
 
OTSUSTATI, et ITL liitub Maanteeameti e-veoselehe koostöömemorandumiga. 
 
7. Rakendusuuringute programmi (RUP)  probleemid ja ITL-i reaktsioon nendele 
Rakendusuuringute programm mahus 23 M EUR avanes, aga sai kohe otsa kuna EAS 
võttis eelnõustamise taotlusi alates juunist vastu. 
Jaotus (teadaolevalt) umbes nii: 
- 11.6 M EUR Harjumaale mõeldud rahast on otsas ning jaguneb kuni 13 ettevõtte 

vahel; 
- muu Eesti rahast (samuti 11.6 M) on alles 4 M EUR, samas 8 M EUR on jagunenud 

5 ettevõtte vahel. 
Julgeme hinnata, et meede ei ole täitnud oma eesmärki – suurendada TA-ga tegelevate 
ettevõtete hulka. Need umbes 20 ettevõtet, kes toetust said teevad TA-d niikuinii. 
 
ITL-i võimalikud ettepanekud RUP probleemidele  

• keelata juba esimesest voorust raha saanud ettevõtetel uuesti raha taotleda, sh. 
kaastaotlejana; 

• jagada suhteliselt suur osa (2/3 näiteks)  sellistele ettevõtetele, kes pole 
kunagi/viimase X aasta jooksul toetust saanud või alternatiiviks võiks olla uutele 
eraldi konkurss ehk ei konkureeri juba toetust saanud ettevõtetega, vaid ainult 
omavahel; 

▪ kõik, kes esitavad, läbivad siis eelnõustamise nagu nüüd oli, kuid hindamise 
puhul tekitatakse konkurss, mitte “kes ees see sees”; 

▪ Tuleb vältida tehtud projektide käigus loodud intellektuaalomandi kasutuse 
blokeerimist. 



 
 
8. ITL-i üldkoosolek 2021-I esialgne päevakord 
Üldkoosolek toimub 22. aprillil suure tõenäosusega elektroonselt. Peame mõtlema 
juhatuse valimiseks vajalike elektrooniliste hääletamise võimaluste peale. 
Kas kutsume ka mõne välise esineja? Uue ministri? 
Päevakava tiheduse mõttes on see veidi keeruline. 
 
Ettepanekud: 
- Siim Sikkut Digiriigi arengukavast; 
- Ardo Hansson kui peaministri nõunik. 
 
9. NIS2 direktiiv 
Võrgu- ja infosüsteemide turvalisuse direktiivi (NIS2) muutmise kavandi Eesti ametliku 
positsiooni draft punkt: 1.2. Eesti toetab uutele sektoritele direktiivi baasnõuete 
kohaldamist, kuid direktiivi kohaldamisalas võiksid olla hõlmatud lisaks veel 
tarkvaraarendusettevõtted ning ka maksesüsteemid peaksid olema hõlmatud Euroopa 
Liidu küberturvalisuse raamistikku. 
 
Seletuskiri 
Eestis on tarkvaraarenduse valdkonnas ligikaudu 10 ettevõtet, kus on enam kui 50 
töötajat. Kuna Eesti tarkvaraarendusettevõtetes on meie hinnangul läbivalt kas 
keskmine või kõrge küberturvalisuse tase, siis usume, et erinevalt enamustest teistest 
uutest NIS subjektidest ei too neile enda direktiivi nõuetega kooskõlla viimine olulisi 
lisakulutusi. Samas aitab NIS-alane suhtlus neil tõhusamalt adresseerida töö käigus 
tõstatuvaid murekohti sektorisiseselt või suhtluses pädevate asutustega nii siseriiklikul 
kui EL tasandil. Samuti on RIA analüüsinud tarkvaraarendajate rolli tarneahela 
turvalisuses, mille ilmekaks näiteks on hiljutine SolarWinds Orion intsident21.  
 
Raul Rikki poolne selgitus 

• Probleem on tarkvara haavatavuste ja tarneahelatega – koodivead ning see, et 
usaldusväärne ettevõte ostab tööd mitte nii usaldusväärsetelt tegijatelt (näit 
Venemaalt, Valgevenest, Hiinast jne.). Tervikuna mõjutab see tooteid ja teenuseid, 
mida pole teenuse ostjal võimalik üksipulgi kontrollida. 

• Kriitilise tarneahela kindlustamine on üha olulisem, sest alati tellija seda üksi ei 
suuda. Seega tugevam garantii on talle ka abiks. 

• Põhilised kohustused on ju igati loogilised ja ma ütleks, et väga miinimum: 
o Juhtkond on küberturbest teadlik; 
o Riskianalüüs on tehtud; 
o Intsidentidega tegeletakse. 

 
Meie arusaam 

• NIS2 nõuded kohalduvad ettevõtetele, mitte nende tehtud tarkvarale. 

• Seega tarneahela probleemi see ei lahenda, pigem välistab teatud riikide kasutamist 
Eesti ettevõtete allhankijatena. 

• Eesti ei peaks olema see suunanäitaja kes antud teema EL-is algatab. 
 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI: ITL ei toeta tarkvaraarenduse ettevõtete lisamist direktiivi skoopi. Küsida 
riigilt täiendav selgitus NIS2 direktiivi teemal. 
 



 
 
10. ITL-i auhinnad 2020 aasta eest – ettepanekud juhatuselt 
Toimus arutelu. 
Ettepanek: küsida tehnoloogia ajakirjanikelt  ettepanekuid. 
 
OTSUSTATI, et tegevmeeskond koondab liikmete ja meediakajastuste abil auhinna 
kandidaadid. 
 
11. Juhatuse liikmete ülevaade fookusteemade hetkeseisust ja plaanidest. 
Ivo Suursoo 

• 2% klubi plaanis välja kuulutada presidendi K. Kaljulaid poolt märtsis toimuval 
Tööandjate Keskliidu konverentsil. 

• Statistikaametiga kokkulepe T&A mahukate ettevõtete tuvastamiseks. 
 

Seth Lackman 

• Toimus innovatsiooni töögrupi kohtumine. 
Ettepanek: järgmine  töögrupi kohtumine vähemalt 4 nädalat ette planeerida . 
Liikmete kaardistamise uuring 

• Peagi viime läbi liikmete T&A tegevuste uuringu. 
 
Urmas Kõlli 

• Märtsi alguseks kujundame arusaama nn. avaliku ja erasektori koostöö 
korraldava kogu kas jätkamisest või lõpetamisest; 

• Baastaristu konsolideerimise teema peaks olema Valitsuskabinetid 
loodetavasti veebruaris; 

• Kohalike omavalitsuste teenuste teema (Digiühiskonna arengukava 2030 
raames) arutelu on plaanis minister Jaak Aabiga. 

 
Ivo Lasn 

• Kaugtöö teemal kogume liikmetelt tagasisidet ja koostame liidu kirja ministritele. 
 
12. Tegevmeeskonna ülevaade viimase kuu olulisematest tegevustest ja 

teemadest 
Ülevaade tegevmeeskonna jaanuari kuu tegemistest asub Teamsis. 
 
13. Kohapeal algatatud küsimused 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 
Andre Krull Heleri Vahemäe 
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