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Protokoll 
 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 
 
2. Raamatupidamise sisekorra eeskirja täiendamine 

Revisjonikomisjon tegi ettepaneku kirjeldada, kes on ITL-iga seotud osapooled, et 

kõigile oleks see üheselt arusaadav.  

Ettepanek: täiendada raamatupidamise sisekorra eeskirja lisades punkti 17. 

“Majandustehingud seotud osapooltega” järgmises sõnastuses: 

“Seotud osapoolteks loetakse liidu juhatuse ja tegevmeeskonna liikmeid ning nendega 

seotud ettevõtteid. Tehingud seotud osapooltega tehakse vaid vajadusel ning 

turutingimustel. 

Tehingud seotud osapooltega, mida on rahastatud liidu põhitegevuse tuludest ehk 

liikmemaksudest, kajastatakse aastaaruande lisas, kus näidatakse ära seotud 

osapooltega tehtud tehingute liik ja maht aasta jooksul.” 

 

OTSUSTATI kinnitada Raamatupidamise sisekorra eeskirjade täienduse punktiga 17. 

“Majandustehingud seotud osapooltega” välja pakutud sõnastuses. 

 

3. Üldkoosoleku päevakorra kinnitamine 

Ettepanek kinnitada välja pakutud üldkoosoleku päevakord. 

 

OTSUSTATI kinnitada välja pakutud üldkoosoleku päevakord. 

 

4. Üldkoosoleku korraldus ja juhatuse aruanne 

Toimus arutelu üldkoosoleku läbiviimise ja aruande esitlemise teemal ning president K. 

Kaljulaidile esitatavate küsimuste kohta. 

 

5. ITL esindajad riigi eelarve strateegia protsessis 

S. Sikkut edastas info, et ITL-i poolt oodatakse 2-3 liikmeline delegatsiooni osalema riigi 
eelarve strateegia (RES) protsessi, kelle ülesanneteks on: 

• osaleda RES koostamise ajal valitsemisalade IT strateegiate ülevaatuses-
ülekuulamises, nõustada koostajaid ja saada infot, mis plaanis on tulevikus;   

• esindada ja vahendada ITL liikmete seisukohti; 

• olla kaasas 1-2 nädalases intensiivses RES koostamise protsessis. 
 
Ettepanek: esitada liikmeteks U. Kõlli, S. Lackman, D. Põld, asendusliige A. Albre. 

 

OTSUSTATI esitada riigi eelarve strateegia protsessis ITL-i esindajateks U. Kõlli, S. 

Lackman ja D. Põld ning asendusliikmeks A. Albre. 

 

 

 

 



 
 

6. Uued võimalikud liikmed 

• CGI Eesti AS-iga oleme kohtunud ootame nende tagasisidet liikmeks astumise 
kohta. 

• Tallinna Sadamaga kohtumine, kutsume assotsieerunud liikmeks. 

• ITL tegevmeeskonnal lähiajal kohtumised plaanis: 
- Thinnect OÜ; 
- Planetway Europe OÜ; 
- Grinmind OÜ; 
- Superhands OÜ. 

 
Ettevõtted, keda kutsuda liikmeks (kas kellelgi on kontakti): 

- Hansab AS – U. Kõlli, M. Rannama. 
- Pro IT OÜ - ei tea. 
- Clarified Security OÜ – S. Lackman. 
- RangeForce OÜ– A.-G. Tsahkna. 

 
7. Asutajate Seltsiga koostöös võimalik peaministri kohtumine 

Asutajate Selts ja Startup Estonia peaministriga kohtumisele 14.12 kaasatakse ITL ja 
teised tehnoloogia valdkonna koondajad. Kohtumise teemad on: 

• tehnoloogiasektori visioon; 

• visiooni pidurdajad: 
- tööjõu teemad; 
- haridus; 
- maksud: optsioonid; 
- R&D ja konkurentsivõime (maksud); 
- krüptosektori kasvuvisioon. 

 
Kevadel korraldab ITL kohtumise ja valime teemad ning kaasame startupid. 
 

8. Juhatuse liikmete olulisemad muutused oma teemas 

Nutikas riik 

• Riigi IT maja ja baasrahastuse teemal viidud läbi hommikuseminar liikmetele. 

• Ettepanek S. Sikkutile, et RIT-i (TSL-i) juurde tekkivasse nõukotta läheks ITL 
esindaja.  

• S. Sikkutiga koosolek riigi-era koostöö kohta oktoobrist üle viidud novembrisse (46. 
nädal). 

• A. Albre on delegeeritud Infoühiskonna arengukava nõukotta.  

• UBL töörühm e-arvete töörühma all käivitatud. 

• Liikmetele tehtud e-arvete kasutusele võtmise üleskutse. 

• ITL- küberturvalisuse töögrupis uus alamgrupp arendusettevõtetest, eesmärk ITL- 
liikmete poolt loodava tarkvara turvalisuse tõstmine. 

• Paberarvetelt üleminek e-arvetele teemal toimunud kohtumine MKM-i ja 
Rohetiigriga. MKM on muutmisvajadusest aru saanud, B2B e-arved ja e-kviitung 
pannakse kokku, eesmärk jõustada suvel 2023. 

• Maanteel sidetrasside teemal otsime toimivat koostöömudelit riigiga. 
 

 

 



 
 

Nutikas rahvas 

• Hariduse töögrupi kohtumine toimub 11.11. Ülikoolid annavad ülevaate, püüame 

kaardistada ettevõtete ootused. 

• IT Akadeemia juhtkomisjoni koosolek toimub homme, vahetunud on HTM-is kantsler 

ja asekantsler. 

• Hariduse teemaline hommikuseminar toimub detsembris. 

• TalTechi nõukogu koosolekul anti ülevaade, et rahastus väheneb oluliselt seoses 

nutikas meede kadumisega. 

 

Ettepanek: kutsuda hariduse hommikuseminarile ka Asutajate Seltsi liikmed. 

OTSUSTATI edastada hariduse hommikuseminari kutse Asutajate Seltsile. 

 

Nutikas majandus 

• Esitatud üks projekt Horizon 2020 raames koos rahvusvahelise konsortsiumiga 
(Eestist sees ITL+ 2 ettevõtet), ITL on juhtpartner. 

• Osalemine RUP hindamiskomisjonis. 

• Innovatsiooni töörühmaga planeerime tegevusi alates jaanuarist. 

• Antud tagasiside turismisektori rahastusmeetmele (selle avanemisel oodatud IT+ 

turism ühisprojektid). 

• Toimus Dubai EXPO visiit. 

• Keenia 5MEUR projekti koostamise koordineerimine. 

• Osaleti ITS World Congress-il Hamburgis suure Eesti delegatsiooniga. 

• Nõudepõhise transpordi teemaline piloodid on edukad (Kagu-Eestis, Saaremaal). 

• Taristuehituse liiduga oli kohtumine, otsime koostöökohti. 

• Toimus rohepöörde teemaline hommikuseminar, töögrupp moodustatud, tööplaani 
koostamine käib. 

• Ettepanek teha Brasiiliaga koostööseminar märtsis EXPO-l. 
 

Kestlik liit 

• Kiire reageerimine toimib (baasteenuste konsolideerimise sisend, sidetaristu 
teemad). 

• Liidu protsesside ülevaatamine käivitatud. 

• 1 uus liige. 
 

9. ITL ideehack – meie tagasiside poliitikaprogrammile „Tee digikümnendisse“ 

EK on koostanud poliitikaprogrammi „Tee digikümnendisse“ otsuse eelnõu, kus on 
kirjas digipöörde eesmärgid aastaks 2030 neljas valdkonnas – digioskused, digitaristu, 
ettevõtete digipööre, avalike teenuste digiteerimine. 
Kavandatud tee digikümnendisse hõlmab iga-aastast koostöötsüklit ja mehhanismi, 
millega koordineeritakse komisjoni ja liikmesriikide investeeringuid, et saavutada EL-i 
2030. aasta digieesmärgid. See toob kaasa päris palju lisa bürokraatiat (aruanded, 
koostööprojektid). 
 
Toimus arutelu ja tehti järgmised ettepanekud: 5G 100% ei ole reaalne, samuti 100% 
majapidamisi ei ole võimalik; masinõppe võimelust ei ole; andmete töötlus on kirjas,  
 



 
 
aga tulemust, mis sellega tehakse ei ole; mitme riigi hõlmatuse juures väga oluline 
seadusandlus (ei ole kirjas); konsortsiumisse VKE-de kaasamine peaks olema 
kohustuslik. 
 

10. Tegevmeeskonna ülevaade olulisematest teemadest 

• Toimus elektroonikatööstuse liiduga kohtumine. 

• TAIE fookusvaldkonnale “Digilahendused igas eluvaldkonnas” sisendi andmine 
29.11 ja 16.12. 

• Määratud esindajad digiühiskonna arengukava kahte nõukotta. 

• Hariduse valdkonna kohtumine toimub 11.11 ja hariduse teemaline hommikuseminar 
14.12. 

• Šveitsi ja Hamburgi visiidid. 

• Välistalentide kaasamise tegevuskava tagasiside. 

• TA teemade kohtumine I. Suursooga toimub detsembri juhatuses. 

• E-tervise valitsemismudeli tagasiside koondamine. 

• Riigihangete töörühm kohtus SIM ja SMIT-iga, kohtub sel aastal veel RMIT (30.11) 
ja RIA-ga (16.12). 

• Tarkvara turvalisuse töörühm toimetab, infoturbe NK kohtub RIA ja MKM-iga 16.11. 

• Teeme RTE ja küberturvalisuse teemalised artiklid teistele sektoritele. 
 

11. Arutelu teemad 

• Kuidas hakkame maksude teemaga tegelema, kellega koos ja kuidas jõuame 

seisukohtadeni? 

Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI, et maksude teema arutamist alustatakse Asutajate Seltsiga. Teemat veab 
J.-M. Pukk (kaasuvad S. Lackman, I. Lasn). 
 

• ITS Estonia aasta nominendi tiitli välja andmine. 
Ettepanek: ITS liikmed tulid välja ideega anda välja ITS aasta nominendi tiitel, mis oleks 

ka hea promo ITS Estoniale ja ITL-le, tunnustuseks ka tegijale. Nominendi kandidaadid 

esitajaks ITS töögrupid  

 

OTSUSTATI, et teemat täpsustatakse ITS Estonia võrgustikus ning juhatusele 

esitatakse täpsem ettepanek.  

 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
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