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Protokoll 
 
 
1. ITL-iga seotud tegevuste arengud ja teemad Välisministeeriumis (Rainer Saks, 

Välisministeerium) 
Rainer Saks: Suur tänu ITL-ile koostöö eest! Alustan tööd 1. detsembril Cybexer 
Technologies OÜ-s. Alustatud koostöös ITL-iga mitmeid olulisi projekte.  
Järgmine saatkonna avamine tõenäoliselt Keeniasse, mis peaks sobima ka ITL-i liikmetele. 
Aasias võiks järgmine saatkond tulla Vietnami, Indoneesiasse või Taisse. 
Vajame pidevat infot, kuidas ettevõtetel väljaspool Eestit läheb, millised on olulised 
piirkonnad ja ettevõtete pikaajalised plaanid. Selle järgi saab Välisministeerium ka plaane 
teha, kus saatkonnad on vajalikud. 
Järgmine plaan on tugevatesse Eesti välismaa kogukondadesse palgalise töökoha loomine, 
et panustada rohkem praktilistesse majandustegevustesse. Esimene on plaanis teha 
Torontosse. 
 

Andre Krull: EAS-i  ja Välisministeeriumi konkurents. 
Ragnar Saks: Välisministeerium ei soovi EAS-i enda külge liita. Pingeid on tekkinud, 
seoses mõlema poole sooviga tulemused endale saada. Püüame need pinged lahendama. 
Kuhu EAS on saatnud juba enda esindajad, sinna Välisministeerium väga enda töötajaid ei 
soovi saata, välja arvatud mõned suured riigid. 
Järgmise EXPO Osaka 2025 on vaja hakata juba praegu tegelema, et jääks piisav 
ettevalmistusaeg. Vajalik on saada valitsuse nõusolek. Uut mudelit, kuidas EXPO-le minna 
minu arust otsima ei peaks, kui te just ise ei soovi midagi muuta.  
 
Madis Sassiad: Once Only andmete sisestamine. Kas Välisministeerium on valmis selle 
ära tegema?  
Ragnar Saks: Välisministeeriumivastav osakond võtnud juhtrolli, ma loodan, et MKM tuleb 
partnerina kaasa ja me saame selle lahendatud. 
 
Madis Sassiad: On kuulda, et Välisministeerium plaanib ka panustada IKT hariduse 
edendamisse? 
Ragnar Saks: Seoses taaskäivitamise fondist (RRF) järgmiseks 4 aastaks äridiplomaatia 
kasutamiseks ettenähtud finantseerimisega, kus on lubatud hariduse tegevused. Oleme 
raaminud küber- ja IT-väljaõppekeskuse teha. Oluline on koostöö HTM-iga, kuna keegi 
peab 4 aasta pärast kulud ja vedamise üle võtma. 
 
2. Päevakorra kinnitamine. 
OTSUSTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 
 
3. Liikmesuhted 

- ülevaade liikmemaksude tasumisest. 
Hetkel on tasumata ITL-ile liikmemaksusid summas 7440 EUR.  

 
4. ITL-i 2021 aasta eelarve kavand 
Oleme hetkel koostanud väga kriitilise eelarve põhitegevuse mahuga 315 640 EUR, tulem 0 
EUR. 
Hetkel on tööjõukulu 5% kasv sisse kirjutatud, kontoriruumidega tähtajaline leping ja lõpuks 
peaks ju koroona ka otsa saama.  
Arendusnõuniku omafinantseering 3750 EUR, sooviksime 1.01.2021 tööle võtta.  
Autoliisingu lõpetasime, muud transpordikulud jäävad. 
Järgmiseks koosolekuks lisame ka projektide mahud. 
Toimus arutelu.  



 
OTSUSTATI kiita heaks välja pakutud eelarve kavand. Eelarve kinnitatakse täismahus 
detsembris juhatuse koosolekul.  
 
5. Üldkoosoleku 2020-II aruande koostamine ja üldkoosoleku korraldus 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI, et üldkoosolek toimub elektrooniliselt zoomi keskkonnas, eraldi stuudiot 
juhatuse ettekande ja Ustus Aguri stipendiumi kätte andmiseks ei võta. Ajaliselt peab 
koosolek mahtuma 2 tunni sisse. 
Juhatuse ettekandes keskendume eesmärkidele ning välja toome ainult olulisemad 
tulemused. 
 
6. Liidu töögruppide ümberkorraldus 
Põhilised ümberkorraldused kahes valdkonnas: 
Nutikas rahvas: 

- Hariduse töögrupp uuendatud; 
- Tööjõu poliitika teemad AdHoc töögrupid. 

Nutikas riik: 
- lüüa lahku operatiivsed jooksvad teemad ja strateegilised teemad 
- luua uus IKT strateegiliste teemade töögrupp; 
- IKT jooksvate teemade töögrupp (sh. eri gruppide infovahetus); 
- uus andmete töögrupp (aluseks tehisintellekti töögrupp). 

 
Andre Krull: Selgituseks strateegiliste teemade töögrupi loomisele. Eesmärk on 
strateegiliste teemade puhul olla riigile partner ning panna enda isiklikud ärihuvid sellel 
hetkel kõrvale.  
Jüri Jõema: Üldkoosolekul anname liikmetele info töögruppide muudatuste kohta. 
 
7. Jõhvi tehnoloogiakoolile ITL-i toetus 
Kooli loojad ei edastanud lisainfot ning seetõttu teemat seekord ei arutata. 
 
8. Juhatuse liikmete ülevaade fookusteemade hetkeseisust ja plaanidest 
Seth Lackman 

- Arendusnõuniku töökuulutus. 
Jüri Jõema: Esimene kandideerija on oma CV saatnud. Tegeleme aktiivselt ise võimalike 
kandidaatide otsimisega. Juhul kui juhatusel on veel häid mõtted, keda võiks kutsuda 
kandideerima andke teada. 
 
Ivo Suursoo 

- President K. Kaljulaid on valmis olema 2% investeerimisklubi eestkõneleja. Tuleme 
teemaga välja uuel aastal. 

- Peaminister J. Ratas soovib teadusarendusnõukogu ümber kujundada. Mulle tehti 
ettepanek T. Tamsare asemel osaleda nõukogus. 

- Osalesin TAIE juhtimise ja rahade jagamise workshopil koos MKM-i ametnikega.  
Seth Lackman: Digitaalse teekaardi määrus ei ole OK, lisaks liiga lühike tagasiside aeg. 
Arutame seda eraldi sinuga. 

- HTM-is on ettevõtlusdoktorantuuri teema laual. Me peaksime kaasa töötama antud 
teemaga.  
 

Juhan-Madis Pukk 
- Olen palju esinenud ja rääkinud digitaliseerimisest, sellel reedel jälle turismisektorile. 
- ITS logistika projekti eestvedamine, kirjutame dokumentatsiooni kokku. 

 



 
Madis Sassiad 

- ITS Estonia võrgustikuga planeerime osaleda detsembri alguses president K. 
Kaljulaid visiidil Austriasse, kus ettevõtted osalevad virtuaalselt.  

- ITS Finland võrgustikuga on planeerimisel ühine virutaalne UK-sse koostöös 
mõlema riigi välisministeeriumitega. 

- Virtuaalne äridelegatsioon Eesti ja Soome firmadele peaks toimuma aasta alguses. 
Kaastakse kõik sektorid. 

- Once Only töögrupi kokkusaamine planeerimisel 25. novembril. 
Maarja Rannama: Ettevalmistamisel on Euroopa Komisjoni otsemeetme COSME projekt. 
Koostöös ITS Finland võrgustikuga ja Baden-Württemberg klastrite klastriga kirjutame 
Smart mobility ja logistics teemalist toetusprojekti, millega toetatakse ettevõtete eksporti 
kolmandatesse riikidesse (USA, Kanada ja Jaapan). Kogueelarve on 600 000 EUR. 
Taotluse tähtaeg on 1. detsember. Kui ITL-i poolse eelarve kokku saame edastame 
juhatusele projekti meili teel kinnitamiseks. 
 
Ivo Lasn 

- Kohtusime haridusministriga täienduskoolituste ja ümberõppe teemadel. Mõistmist 
on, aga soovi intensiivsel rahaliselt panustada madal. Töötukassa juhiga kohtumine 
veel planeerimisel, vaatame millise tagasiside saame. 

- Kutsekojast TÖRist saadud info töötajate kohta vaatasime üle koos Kutsekojaga, et 
mõistaksime infot ühtemoodi. Palusime veel paari asja täpsustada. Detsembris 
teeme kohtumise, et hakata valmistama ette järgmisel aastal algaval IKT OSKA 
aruande koostamist. 

Andre Krull: Kas välismaalaste seaduse osas kas on mingit tagasisidet? 
Keilin Tammepärg: Saime just kutse Põhiseaduskomisjonis 17. novembril osaleda. 
 
Andre Krull 

- Erinevaid esinemisi IKT sektori teemal (TechDay ja Telia Digital Hub). 
 
9. Tegevmeeskonna ülevaade olulisematest tegevustest ja teemadest 
Pikem ülevaade Teamsis. 
 
Jüri Jõema 

- Riigieelarve ja Euroopa Liidu rahastuse teemadest arusaamine. 
- IT Akadeemia juhtkomisjoni istung toimub homme.  
- Tühja kasseti tasu teema, osalesin Riigikogus. 

 
10. Kohapeal algatatud küsimused 

- Teemad infotehnoloogia ja väliskaubandusministriga R. Seimiga kohtumisel. 
Teemad: Digiriigi arengukava, e-riigi ja taristu jätkusuutlikkus, välistööjõud, ettevõtluse 
arendamise toetamine (TAIE, RUP, tööstuse digitaliseerimine, väliskaubandus). 
Jüri Jõema: Ministriga kohtumisel osalevad ka S. Sikkut ja V. Lubi.  
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