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Päevakord 
 
1. Päevakorra kinnitamine. 
2. Infoturbe valdkonna aktuaalsed teemad ja probleemid (Kalev Pihl). 
3. DINNOCAP projekti partnerlus. 
4. Infoühiskonna arengukava 2030. Skoobi ettepanek. 
5. HITSA liitmisest Haridusametisse. Otsus HITSA asutajate koosolekule. 
6. Juhatuse liikmete ülevaade fookusteemade hetkeseisust, plaanidest ja edasistest 

tegevustest. 
7. Osalemine TAIE strateegia koostamises. Põhiseisukohtade otsus ja ITL-i positsiooni 

koostamise mudel. 
8. ITL aastaauhinna kandidaatide ettepanekud juhatuse liikmetelt. 
9. Tegevmeeskonna ülevaade viimase kuu olulisematest tegevustes ja teemadest. 
10. Kohapeal algatatud küsimused. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Protokoll 
 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUSTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 
 
2. Infoturbe valdkonna aktuaalsed teemad ja probleemid (Kalev Pihl, toimkonna 

juht). 
ITI Infoturbe nõukoja käsitletavad teemad: 

• Eesti küberturbe seadus (põhineb NIS direktiiv, aga on oluliselt laiem) 
- RIA roll järelevalves 
- RIA roll arvamuse kujundajana 
- KüTS teavitus 

• Eesti hädaolukorra seadus 
- SIM ja MKM omavahelised suhted 
- ETO’de nõuete määrused, juhendid ja riskihinnangud 
- Riigisektori seadusest välja kirjutamine 

• EU Küberturvalisuse määrus 
- ENISA uus roll 
- Toodete turvasertifitseerimine 
- Kompetentsikeskused 

• Eesti Infoturbe Assotsiatsioon – kompetentsikeskusete loomiseks mõeldud 
rahastuse taotlemiseks loodud organisatsioon. Raha ei saanud. 

• MKM ja Küberjulgeoleku nõukogu – väga laia osalejate ringiga, pole võimalik midagi 
arutada. 

Mure, et riigi poole Euroopasse ei ole tugevat esindust, samas Euroopa tahab väga ette 
kirjutada. 
Koostöö Kaitsetööstuse Liiduga olematu sellel teemal, ei tea kas neil üldse vastav 
töögrupp moodustatud. 
 
3. DINNOCAP projekti partnerlus 
Ettepanek: hakata DINNOCAP projekti partneriks. 
DINNOCAP on DIGINNO projekti pikendus, tööstuse digitaliseerimise teemadega 
tegelemiseks.  
Kestvus: oktoober 2020 – juuni 2021 
Eelarve: 85 000 (85/15; töötasu 100% finantseeritud) 
Rahastaja: INTERREG 
Peamised tegevused: Tööstuse digitaliseerimise teemalised töötoad, seminarid, 
töövahendite tutvustamised. 
 
OTSUTATI, et ITL hakkab DINNOCAP projekti partneriks. 
 
4. Infoühiskonna arengukava 2030 
MKM-i skoop on e-valitsus, sidetaristu ja küberkaitse. Kõik digikompetentsid on välja 
visatud ja HTM ei taha neid endale võtta. 
Toimus arutelu. 
 
Ettepanekud: 

- Sektorina oleme vastu, et sellise skoobiga ei tohiks olla dokumendi nimi 
infoühiskonna arengukava; 

- Esitada seisukohad kirjalikult ning leppida ministriga kokku kohtumine; 



 
- Nimetad ümber e-riigi arengukavaks ja saaks ehk e-riigi teemal mindagi päriselt 

ära teha. 
- Teavitada S. Sikkutit liidu poolt plaanitavast tagasisidest (A. Krull) ning seejärel 

leppida kokku kohtumine ministriga. 
 
5. HITSA liitmisest Haridusametisse 
ITL koos Teliaga on saatnud HTM ministrile kaks kirja. Soovime, et vähemalt sellel 
aastal jääks HITSA toimima praeguse mudeliga ning järgmisel aastal vaadata, kas ta 
loodud ameti koosseisu sobib. 
Uues ametis ei ole võimalik erasektoril kaasa rääkida nagu praegu HITSA tegevuses ja 
IT Akadeemia kaudu hariduse lisarahastamises. Haridusameti puhul teeb otsuseid 
direktor ja erasektorit kaasatakse soovi korral nõuandjana. 
TTÜ tegi HTM-ile ettepaneku korraldada asutajate koosolek. 
 
OTSUSTATI, et ITL-i positsioon on jätkuvalt, et HITSA peaks jääma toimima eraldi 
sihtasutusena.   
 
6. Juhatuse liikmete ülevaade fookusteemade hetkeseisust, plaanidest ja 

edasistest tegevustes. 
Ei käsitletud aja puudusel. 
 
7. Osalemine TAIE strateegia koostamises 
MKM ja HTM poolt koostatud Eesti teaduse, arendustegevuse, innovatsiooni ja 
ettevõtluse arengukava  2021–2035 (TAIE). 
Peaks katma majanduse ja tehnoloogia hariduse väljakutsed ja osa Eesti 2035 
raamistikust. Tehnoloogia haridust katab väga vähe. 
 
Ettepanek: 

- Juhtida tähelepanu, et inspireeriv suur eesmärk on arengukaval puudu. 
- Ministeeriumipõhine juhtimine ei sobi. 
- Selge eesmärkide ja meetmete põhjus-tagajärg seostatus puudub. Meetmed on 

väga segased. 
- Arusaamatu mida mõõdetakse. 

Ajakava on tihe, juba märtsis soovitakse valitsuse esitada kinnitamiseks. ITL arutab 
innovatsiooni töögrupis liidu tagasisidet antud dokumendile. 
 
8. ITL-i auhinna kandidaatide ettepanekud 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI, et auhinna kandidaatide hääletamine toimub elektrooniliselt. 
 
9. Tegevmeeskonna ülevaade viimase kuu olulisematest tegevustest ja 

teemadest. 
Tegevmeeskonna ülevaade jaanuarikuu tegevustest on leitav Teamsist. 
 
10. Kohapeal algatatud küsimused. 

- RIA poolt on kuulutatud välja hange ennetuskampaania „Väikeettevõtjate 
küberturvalisuse teadlikkuse tõstmise teavitustegevused“. Hanke eesmärgiks on 
tõsta Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate teadlikkust arvepettustest ja 
lunavararünnakutest ning sellest, kuidas oma ettevõtet nimetatud rünnakute 
vastu paremini kaitsta.  



 
ITL-i on kutsutud osalema ühte hankes osalevasse konsortsiumisse. 
 

Kalev Pihl: ITL peaks olema kaasatud pigem RIA poole pealt ning peaksime olema 
nõuandjad sisu osas hoopis. Mina soovitan kohustusi ühegi pakkujaga mitte võtta. 
 
OTSUSTATI, et koostöövõimalused otsustame siis kui hanke võitja ja sõnumid on 
selgunud. 

- DigitalEurope soovib koos ITL-iga saata peaministrile J. Ratasele kirja, et ta 
toetaks Euroopa Liidu eelarves digivaldkonna eelarve suurendamist 3% 10%-le. 
Kas toetame DigitalEurope algatust? 

OTSUSTATI toetada DigitalEurope ettepanekut saata kiri peaministrile EL eelarves 
digieelarve suurendamiseks. 

- Kohtumisel Statistikaametiga selgus, et neil on väga palju piiranguid (üle-
euroopalised reeglid) ning nad ei saa sellisel kujul nagu meie soovisime meile 
majandusnäitajate infot väljastada (sh. Maksu- ja Tolliameti andmeid töötajate 
kohta). Oleme töötajate andmete osas saanud kokkuleppele Kutsekojaga, kes 
vastavad andmed saab ja meile analüüsi koostab. 
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