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Protokoll 
 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUSTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 
 
2. Reaalaja majanduse valdkonna aktuaalsed teemad (Andres Lilleste). 
- Fitek ülevaade (Andrus Kaarelson). 
- Reaalajamajanduse ja e-arvete ülevaade (Andres Lilleste). 
ITL on võtnud reaalajamajanduse ja e-arvete teemal keskse rolli. 
ITL on e-arve kirjelduse hoidja ja ka tulevikus tõenäoliselt e-kviitungi kirjelduse hoidja. 
Alates 1. juulist 2019 on Eestis kõik riigi arved e-arved. 30-päevaga tõusis riigi e-arvete 
protsent 40-t 97%-ni. 
2020 aprill peaksid kõik EL riigid olema valmis vastu võtma e-arveid. CEF lehel on 
riikide kaupa kirjas, mis seisus e-arvete teema on. 
 
Järgmine suur e-samm: 

- PSD2/Open Banking 
- E-kviitung. M-Tasku toimib e-kviitungi standardi peal. Euroopas on alustatud 

ühise e-kviitungi mudeli kokku leppimisega. Antud töörühmas on ka Eesti (ITL). 
- B2B e-arve. 
- Reaalajamajandus (RTE). Värskelt valmimas 3 dokumenti: 

o Eesti reaalajamajanduse kontseptsiooni kirjeldamine (Taltech); 
o Reaalajamajanduse tegevuskava 2020-2027 (MKM); 
o Reaalajamajanduse mõjuanalüüs (Tieto). 

Väljakutse on kuidas panna erinevad infosüsteemid omavahel suhtlema panna. 
 
Seth Lackman lahkus koosolekult. 
 
3. ITL liikmesuhted: 

• Optimist Digital liikmemaksu vähendamise avaldus 2020 aastal. 
Optimist Digital OÜ esitas 20.02.2020 avalduse liikmemaksu määra vähendamiseks 
2020. aastal 50% ulatuses. 
Toimus arutelu. 
Toimus hääletamine 5 poolt, 1 erapooletu. 
 
OTSUSTATI määrata Optimist Digital OÜ liikmemaksu määraks 2020. aastaks 1380 
EUR. 
 

• Quretec OÜ 2019 liikmemaksu tasumisest. 
Quretec OÜ-l on tasumata 2019. aasta liikmemaks. Liikmemaks on tasumata 
käbivahendite keerulise olukorra tõttu. Samas soovib Quretec liikmena jätkata ning 
loodavad oma võlgnevused tasuda juunikuuks. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI ajatada Quretec OÜ 2019. aasta liikmemaksu võlgnevus kuni juunini 
2020. 
 
 
 
 



 
 

• ALSO Eesti OÜ liikmemaksu vähendamise avaldus 2020 aastal. 
ALSO Eesti OÜ esitas 11.03.2020 avalduse liikmemaksu määra vähendamiseks ühe 
astme võrra. 
Toimus arutelu. 
Toimus hääletamine, 5 poolt, 1 erapooletu. 
 
OTSUSTATI määrata ALSO Eesti OÜ 2020. aasta liikmemaksu määraks 4200 EUR, 
mis on üks aste madalam kui käibele vastav liikmemaksu määr. 
 

• Andmevara AS avaldus liikmeskonnast lahkumiseks. 
Andmevara AS esitas 6.03.2020 avalduse liidust välja astumiseks alates 1.04.2020. 
 
OTSUSTATI kinnitada Andmevara AS liidust välja astumise avaldus alates 
1.04.2020. Välja astumisel kuulub tasumisele liikmemaks liikmeks oldud aja eest. 

 
4. Poliitikakujunduse teemad: 

• e-Eesti nõukogule (1.04.2020) ettepanekud: 
o ITA programm (uus strateegia, kuigi HITSA saatus küsitav); 
o TAIE strateegia 

Kas pakume teemasid juurde? 
 
Andre Krull: tõenäoliselt tuleb teemaks S. Sikkuti 26MEUR meetmed. 
Koos infoühiskonna arengukavaga pidi tulema ka e-Eesti Nõukogu formaadi 
parandamine. Aga see võtab veel aega. 
Ettepanek: saata ITL-i kiri, kus anname mõista, et e-Eesti Nõukogu võiks toimida 
paremas vormis. 
 

• kohtumine minister K. Karuga. 
Kohtumine plaanis 14.04. 
Teemad: 

o e-Eesti Nõukogu toimimise vormi muutmine (kvartal ette juhtimine); 
o IT Arenguprogramm (50MEUR, V. Lubi veab, K. Karu valmis kaitsma, suur 

osa sellest summast rakendusuuringute programmi jaoks); 
o HITSA jätkamine praegusel kujul; 
o E-riigi restart (ministri lühiajaline programm, ITL võiks aidata seda ellu viia, 

teemasid välja pakkuda, vajalik eelnev arutelu); 
o TAIE strateegia. 
 

• Eesti 2035 ja muude arengukavade koostamisest. 
o Eesti 2035  - on tehtud väga hea kaardistus, aga strateegiat ei ole.  
o TAIE teemal käis koos töögrupp, esitasime oma ettepanekud. Riigikokku 

läheb vana versioon, muudatusi ei jõua sisse panna hetkel. 
o Haridusvaldkonna strateegia – IKT kompetentse ei ole kirjas. Käisime 

Kaubandus-Tööstuskojas rääkimas, kuidas seda mõjutada. 
o Struktuurfondide raha jaotamine positiivne, seal on kolm kategooriat - 

Nutikas Eesti, sotsiaal, rohepööre. Nutikas Eesti on meie strateegia 
sarnane. 

 
 
 



 
 
 

5. Varssavi deklaratsioon. 
Poola IKT liidu ettepanek liituda Varssavi deklaratsiooniga. 
Teema seostub kolme mere algatusega https://vm.ee/et/kolme-mere-algatus-3si.  
Deklaratsiooni eesmärk meie jaoks ebaselge, kuid teemad ja põhisõnumid on tegelikult 
õiged.  
Teemad:  5G võrgud, küberturvalisus, juurdepääs Internetile ja digiteenustele, 
investeeringud uutesse tehnoloogiatesse, digikompetentsid, Start-up’ide toetamine, 
lihtne õigusruum. 
Meie jaoks võib osutuda oluliseks kuna: 

• Eesti on järgmine eesistuja; 

• suvel 2020 on planeeritud tippkohtumine Eestis; 

• kolme mere algatuses on digitaalsed teemad https://www.three.si/projects. 
 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI liituda Varssavi deklaratsiooniga. 
 
6. Majandusinfo Statistikaametist 
Statistikaamet saab Maksu- ja Tolliametilt meile vajalikke andmeid, kuid ta ei tohi neid 
sellisel kujul kasutada ning peab need ümber töötlema.  
Neil on meie poolne ülesande püstitus teada, Statistikaamet pidi omavahel arutama, 
milline võiks olla lahendus. 
D. Põld kohtus Statistikaametist A. Kukkega, kes küsis tagasisidet töölaua kohta. Tema 
meie poolset lähteülesandest ei teadnud midagi. 
 
OTSUTATI korraldada uus kohtumine Statistikaametiga. 
 
7. ITL 20 üritus 
Võttes arvesse koroonaviirusega tekkinud olukorda ning tõenäosust, et Valitsus annab 
välja homme korralduse, et kõik üle 100 inimesega üritused keelatakse ära, oleks 
vajalik otsustada, kas 2. aprillil toimuva sünnipäevaürituse jätame ära/lükkame edasi. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI, et ITL-i sünnipäevaüritus 2. aprillil ära jätta. Sünnipäevaürituse uus 
kuupäev ja formaat otsustatakse siis, kui olukord on lahenenud. 
 
8. ITL-i Segakoori 10 aastapäeva muusikali projekt. 
ITL-i Segakoor tähistab sellel aastal 10 aastapäeva ning nad soovivad selle puhul teha 
laulvast IT rahvast muusikali (koostöös P. Pajusaare ja A. Ilvesega). 
Muusikali tootmiseks on vajalik alginvesteering, mis tuleks leida kuu aja jooksul. 
Firmadelt tuli tagasiside, et kui asi toimuks ITL-i egiidi all (laulev tehnoloogiarahvas), siis 
nad kaaluksid partneriks tulemist. 
Koor on välja töötanud partnerlusvõimalused. Soovime Teie kui ettevõtte tagasisidet, 
kas selline pakkumine võiks teid huvitada? 
Toimus arutelu. 
 
Ettepanekud:  

• 100 EUR-ised sponsorpiletid. 

• Liita ITL-i sünnipäevaga. 

https://vm.ee/et/kolme-mere-algatus-3si
https://www.three.si/projects


 
 
 
9. Juhatuse liikmete ülevaade fookusteemade hetkeseisust, plaanidest ja 

edasistest tegevustest. 
Mart Mäe 

• Koosolek, kuidas rakendada tehisintellekti erasektoris, pidi toimuma veebruari 
alguses. Siiani pole toimunud. 

• Osalen Kaubandus-Tööstuskoja AI teemalisel ümarlaual. 
Ivo Suursoo 

• Innovatsiooni töögrupp on käima läinud. Esmane prioriteetide kogumine tehtud. 

• TAIE strateegiale andsime tagasiside. 

• Tööstuse digitaliseerimise finantsinstrumentide teemal toimub koosolek 16. 
märtsil, seal on seis segasem.  

• Eesti 2035 sisuga oleme rahul. Loodame, et nad pööravad selle korralikuks 
strateegiaks. 

• Teadusarenduse, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava tagasiside on hästi 
vastu võetud. 

• Mõõdikute teemaga püüan hakata uuesti tegelema hakata. 

• Presidendi juures toimuma pidanud ringmajanduse innovatsiooni teemaline 
ümarlaud lükatakse edasi.  

• Opositsioon plaanib välja tulla tugevama sõnumiga innovatsiooni teemal. 
 
Urmas Kõlli 

• IT Nõukoja regulaarsed koosolekud käima läinud. 

• Riigihangete teema. 

• Riigikontrolli audititega seoses plaanis järgmises nõukojas koos riigikontrolliga 
arutada. 

• S. Sikkutiga kohtusime. Maikuus plaanis liikmetega kohtumine temaga teha. 

• Korraldava kogu töö hetkel seisab, S. Sikkutil pole hetkel aega. 

• PwC koostab riigi taristu analüüsi, valmib märtsis. Seal võib tekkida oluline turu 
moonutamine. 

 
Ivo Lasn 

• Üks valupunktidest on doktoriõpe. IT Akadeemia uus strateegia üks fookus on 
sellele suunatud. Teine väljund on TAIE, mis katab just kõrgkoolide osa. 

• Selgus, et õpetajate palganumber ei olegi nii oluline, inimesi lihtsalt ei ole. Suur 
probleem on, et haridustehnoloogid ei ole õpetajate palgaeelarves, nende jaoks 
peab kool leidma raha muudest vahenditest. 

• Koolide tehnoloogiline tase ei ole piisav, tihti läheb 10 minutit või kauem 
seadistamisele aega. 

 
Madis Sassiad 

• Once only printsiibi koosolek läks hästi, EAS lubas hakata tegutsema. 

• ITS rahvusvahelised üritused on seoses koroonaviiruse puhanguga küsimärgi all. 

• Osalesin transpordi arengukava koosolekul. 
Doris Põld: Koos Juhan-Madis Pukkiga võtame aruteluks väiksema liikmemaksumäära 
arutelu väiksema grupiga. Järgmisel juhatuse koosolekul anname tagasisidet. Positiivse 
tagasiside korral võimalik esitada teema üldkoosolekule. 
 
 



 
 
 
10. Tegevmeeskonna ülevaade viimase kuu olulisematest tegevustes ja 

teemadest. 
Tegevmeeskonna ülevaade veebruarikuu tegevustest on leitav Teamsist. 
 
11. Kohapeal algatatud küsimused. 

 
 
 
 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
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