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Protokoll 
 
 

1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUSTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 

 
2. Liikmesuhted 

• Võimalikud uued liikmed 
o Võimalik uus liige Valnes (S. Lackman). 

 

• Amphora Infohalduse OÜ liikmemaksu vähendamise avaldus 
Amphora Infohalduse OÜ esitas 1.03.2021 avalduse liikmemaksu vähendamiseks 
50% ulatuses. Lisaks ettepanek luua mikroettevõtete jaoks soodsam liikmemaksu 
määr. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI  
- vähendada Amphora Infohaldus OÜ liikmemaksu 50% ulatuses ning  
määrata 2021. aasta liikmemaksu määraks 1380 EUR; 
- mikroettevõtete jaoks madalama liikmemaksu astme määra kehtestamist 

arutamisele hetkel ei võeta. 
Kuna liikmemaksu muutmine on üldkoosoleku pädevuses ning praeguse 
juhatuse volitused lõppevad juba 22. aprillil 2021, ei võta juhatus hetkel antud 
teemat arutamisele ning vastav ettepanek on võimalik esitada uuele juhatusele. 

 

• Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal väljaastumisavaldus 
Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal esitas 4. märtsil 2021 liidust 
väljaastumisavalduse ning 2021. aasta liikmekasu tühistamise taotluse, kuna 
kontserni sisemisest asjaajamisest tulenevalt peab raha taotlema 3 kuud ette ning 
järele arveldamine ei ole võimalik. 
 
Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaali liikmelisus lõpeb vastavalt liidu 
põhikirja punkti 2.11 alusel 4. aprillil 2021. 
 
OTSUSTATI tühistada Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaali liikmemaks 
perioodi 1.01.-4.04.2021 eest. 
 

3. ENABEL auditi järelduste põhjal ITL-i töökorralduslike dokumentide muutmine 

• ITL-i protseduurireeglite muutmise kinnitamine 
Ettepanek: muuta ITL-i protseduurireegleid seoses siseveebi autentimisvahendite 
muutumisega (parooliga juurdepääsu enam ei ole), lisada punktid meililistide 
eesmärgi ja halduse ning meililistides vahetatava info reeglite kohta. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI kinnitada protseduurireegleid järgmiselt: 
- Asendada punkt 5.2.3. täies ulatuses uue punktiga järgmises sõnastuses: 
„Igal ITL-i liikmel on õigus siseveebis olevaid dokumente lugeda, mille tarvis antakse 
firma juhile ning tema ettevõtte töötajatele siseveebi juurdepääs elektrooniliste 
autentimisvahenditega.“ 
- Kustutada punkt 5.2.4. ja muuta vastavalt punkti 5.2. alapunktide numbreid. 
- Lisada punkt 5.3. järgmises sõnastuses: 



 
„5.3. Liidu meililistid 
5.3.1. Liidul on tegevmeeskonna poolt loodud meililistid valdkondade eesmärkide 
täitmiseks. 
5.3.2. Liidu meililistidega saab tutvuda ja liituda siseveebis. Liitumissoovi võib saata 
ka e-maili teel tegevmeeskonna liikmele. 
5.3.3. Liidu meililistides jagatud infot ei tohi jagada kolmandate isikutega. Sellise 
vajaduse tekkimisel tuleb küsida nõusolek vastava valdkonna juhilt ning teavitada 
tegevjuhti.“ 
- Lisada punkt 5.4. järgmises sõnastuses: 
„5.4. Info vahetamise reeglid 
5.4.1. Liidu kanalites (meililistid, siseveeb, liidu sotsiaalmeedia kanalid) ei 
vahendata sektori töökuulutusi (v.a sektoriülesed ning liidu liikmetele kasulike 
ametikohtade täitmised).   
5.4.2. Liidu kanaleid ja üritusi ei kasutata teise liidu liikme töötajatele 
tööpakkumiste tegemiseks. 
5.4.3. Liidu kanalites ei edastata liidu liikmetega konkureerivate ettevõtete 
reklaami.  
5.4.4. Liidu liikmete poolt läbiviidavate koolituste ja konverentside infot jagatakse 
vaid eeldusel, et ITL-i liikmete osalemine on nendel tasuta või on ITL-i liikmetele 
kehtestatud soodushind.“ 
 

• ITL-i raamatupidamise sise-eeskirjade muutmine ja täiendamine eelarve 
koostamise põhimõtetega. 

Ettepanek: muuta ja täiendada ITL-i raamatupidamise sise-eeskirju viies kooskõlla 
raamatupidamise digitaliseerimisega, säilitamistähtaegade muudatustega ning 
lisades eelarve koostamise põhimõtted. 
 
OTSUSTATI kinnitada ITL-i raamatupidamise sise-eeskirjad, kuhu viidi sisse 
võrreldes eelmise 1.01.2017 kehtiva sise-eeskirjaga järgmised muudatused: 
- muudetud ja täiendatud kogu ITL-i raamatupidamise sisekorra-eeskirjade 

struktuuri, teksti ja uuendatud kontoplaan; 
- punktis 3 toodud dokumentide säilitamise tähtajad muudetud vastavalt 

kehtivatele õigusaktidele; 
- punktis 4 muudetud digiarhiivis säilitatavate dokumentide loetelu ja kriteeriumid. 

Ostu- ja müügiarved säilitatakse raamatupidamisprogrammis; 
- punktis 7.2 muudetud põhivara väärtus 639 EURilt 1000 EUR-ile; 
- punkt 10 lisatud kohustiste arvestuse põhimõtted (töötasu, puhkusetasu ja 

puhkusekohustis); 
- punkt 12 lisatud piiratud kohustusega käibemaksu kohuslase selgitus; 
- punkt 15 lisatud eelarve koostamise põhimõtted. 

 

• ITL-i personali- ja koolituspõhimõtete kinnitamine 
Ettepanek: seoses ITL-i tegevmeeskonna suurenemisega ning ENABEL 
auditeerimisel välja tulnud ühiste kirja pandud ning kõigile arusaadavate 
põhiväärtuste puudumisega, sai koostatud ITL-i personali- ja koolituspõhimõtted. 
Dokument sisaldab põhisätteid personali valimisest ja juhtimisest, töötajate 
sisseelamisest, töötajate tasustamisest ja motiveerimisest, töötaja arengust ja töö 
tulemuste hindamisest. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI kinnitada ITL-i personali- ja koolituspõhimõtted. 



 
 

4. Tööandjate Keskliidu volikogu liikme hääletus 
Seosed COVID-19 pandeemiast tingitud eriolukorraga korraldab Eesti Tööandjate 
Keskliit uue volikogu liikme valimise elektroonilise valimise (kirjaliku hääletamise) teel. 
Uus liige valitakse seoses Erkki Raasuke lahkumisega Luminor Pangast. 
Tööandjate Keskliidu volikogu liikme kandidaadid: 

- Viru Keemia Grupp AS – Ahti Asmann 
- Swedbank AS – Olavi Lepp 

 
Toimus hääletamine. Ahti Asman – 1 poolt hääl; Olavi Lepp – 8 poolt häält. 
 
OTSUSTATI volitada tegevjuhti Jüri Jõema osalema elektroonilises hääletuses ning 
edastada kirjalik hääletusvorm Olavi Lepp kandidatuurile. 
 
5. ITL-i üldkoosolek 2021-I ettevalmistamine 
Toimus arutelu päevakava, juhatuse valimise elektroonilise protseduuri ning välisesineja 
kutsumise üle. 
 
6. ITL-i auhinnad 2020 aasta eest 
Toimus arutelu ITL-i 2020 aasta auhindade kandidaatide üle. 
 
OTSUSTATI, et auhinnasaajad kuulutatakse välja 22. aprillil 2021 järgmiselt: 

- Aasta Tegija 2020 – Marten Kaevats, Riigikantselei; 
- Aasta Tegu 2020 – Eesti esimese 5G võrgu avamine klientidele Telia poolt; 
- Aasta Läbimurdja 2020 – Pipedrive, ükssarvikuks saamine pandeemia olukorras; 
- Ära märkida kõik 2020. aastal pandeemia olukorras algatatud silmapaistvad 

ideed ja teod – HOIA äpp, The Global Hack, lastele arvutite kogumine, 
liikuvusandmed, haiguslehe veebis avamine, e-õppe lahenduste jagamine, e-
õppe tugi koolipersonalile, WRC ralli Eesti etapp restoranide kojukande logistika 
jt. 

 
7. Juhatuse liikmete ülevaade fookusteemade hetkeseisust ja plaanidest 
Seth Lackman 

• Kas kaugtöö teemal on mingit tagasisidet tulnud? 

Ivo Lasn: ITL, Kaubandus-Tööstuskoda ja ETTK tegelevad aktiivselt teemaga. Kirjad 

on saadetud Sotsiaalministeeriumi, MKM ja Rahandusministeeriumi (tervise 

edendamise maksuvaba piirmäära tõstmine). Sotsiaalministeeriumi esimene tagasiside 

ei olnud paljulubav. Teema on väga aktuaalne, täna tegelevad kõik suuremad 

organisatsioonid selle teemaga. Peaksime detailsemalt ette valmistama. 

• M. Toots las räägib kuidas innovatsiooni teemal on asjad käima läinud ja millised on 

uuringu tulemused. 

Mart Toots: Uuringule vastasid 12 ettevõtet, mida on väga vähe. Mõte oli uuringu 

tulemusena suunata sobilikke toetusmeetmeid ettevõtetele. Kohtun vastanud 

ettevõtetega üks-ühele. 

Eile hommikul tutvustasin teemat ITS Estonia võrgustikule. 

 

 

 



 
Ettepanek:  

- tutvustada T&A teemat üldkoosolekul ja kutsuda ettevõtteid üles osalema 

uuringus ning leppida kokku kohtumine arendusnõunikuga; 

- kasutada T&A asemel nimetust toote-teenuse innovatsiooni uuring. 

 

Urmas Kõlli 

• S. Sikkut lükkas kokkusaamised edasi aprilli.  

• Minister J. Aabi juurde aja kokku leppimine pole õnnestunud. 

• Digiühiskonna arengukava redaktsioon edastati. 

• Uue struktuurfondi perioodi rahastamiste arutelud algavad. 

• Töögrupid on olnud toimekad, palju teemasid läbi käinud. 

 

Ivo Suursoo 

• S. Lackmani välja käidud idee 2% klubi on  president K. Kaljulaid võtnud enda 

teemaks. Tööandjate Keskliidu konverentsil 25. märtsil kuulutatakse välja. 

• Osalen minister A. Sutt poolt kokku kutsutud startupide, finants, tööstuse ja IKT 

sektori väikese ringi arutelul teemal teaduse arengu ja innovatsiooni ettevõtluse 

strateegia. A. Sutti nägemus on, et võiks kokku kirjutada 1-2 miljardi eurone eelarve 

visiooni. 

 

Jüri Jõema: Teadmiseks, et valitsus saadab laiali kõik komisjonid, mis ei ole seaduse 

alusel loodud, sh e-Eesti Nõukogu.  

 

Andre Krull 

• e-Estonia Breefing Center pani digi-expo live, aga kategooriad, mille järgi erinevad 

teenuseid ja tooteid eksponeerivad pärinevad 10-aasta tagusest ajast. Jätkame 

võitlust, et see info saaks kaasajastatud. 

 

Ivo Lasn 

• IT Akadeemia poole pealt oleme ülikoole survestanud, et nad räägiksid ja 

tutvustaksid ettevõtetele oma tegemisi, et koostööd parandada. Hea näide on, et 

Tartu Ülikooli Arvutiteaduste instituut otsib partnerlussuhete arendusjuhti. 

 

Madis Sassiad 

• Käivad online visiitide ettevalmistused. 

• Töögrupid töötavad. 

 

Doris Põld 

• Hakkame koos EAS-i ja Tööandjate Keskliiduga koos läbi viima tööstuse 

digitaliseerimise virtuaalseid seminare, et populariseerida digitaliseerimise teekaardi 

meedet. 

 

 

 



 
Jüri Jõema 

• Digiühiskonna arengukava versiooni saatsin. Uue juhtimismehhanismi leidmise 

peale läheb nüüd aega (seoses e-Eesti Nõukogu laiali saatmisega). 

• Lubatud on SF rahadest 70 MEUR digiriigi arenduseks, aga tegelikult ei ole hetkel 

selge, kas EK seda lubab. 

 
8. Tegevmeeskonna ülevaade viimase kuu olulisematest tegevustest ja 

teemadest 
Pikem ülevaade Teamsis. 
 
9. Kohapeal algatatud küsimused 

• Seth Lackman: Kas ITL-il on positsioon küberturva seadusele (nn Hiina seadus)? 
Kas see on laiem kui operaatorite probleem (läheb juba tarkvarani välja)? 

Toimus arutelu. 
 
Ettepanek: infoturbe töögrupp tegeleb teemaga ning kõik on oodatud sel teemal seal 
edasi suhtlema. 
 

• Andre Krull: Hetkel vaktsineerimise teemaga üles kerkinud jälle, et riigi poolt 
tervishoiu valdkonnas tegemata töö annab nüüd väga tugevalt tunda. Kas me 
peaksime midagi ütlema sellel teemal? 

Toimus arutelu. 
 
Ettepanekud: 

o peaksime selgelt ütlema, et see on jama ning ITL koos IT ettevõtetega on valmis 
appi tulema; 

o oleks vaja selgeks saada, kuidas selline asi on juhtunud, areng on pigem 
aeglasem kui riigi IT-majad on teenuse pakkujad; 

o vaja on pakkuda lahendusi. Sotsiaalministeeriumil puudub võimekus, puudub 
tellija. Probleem on laiem, lahendada ei ole vaja ainult tehnoloogilist probleemi, 
vaja ka ärilist omanikku, kes protsessi juhib. 

 
OTSUTATI, et A. Krull formuleerib ITL-i seisukoha tervishoiu teemal koostöös teiste 
juhatuse liikmetega. 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 
Andre Krull Heleri Vahemäe 
Juhataja Protokollija 


