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1. Päevakorra kinnitamine. 
2. Liikmesuhted: 

• RaulWalter OÜ liikmemaksu vähendamise avalduse jätkuarutelu; 

• PAY RND OÜ täisliikmeks astumise avaldus; 

• Miltton Events OÜ (Global Virtual Solutions) assotsieerunud liikmeks astumise 
avaldus. 
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6. Ministritega kohtumised: 

• ministriga A. Sutt 18. mai kohtumise teemad; 

• ministriga E.-M. Liimets 17. mai kohtumise teemad; 

• kohtumised teiste ministritega J. (Aab, L. Kersna, K. Kallas). 
7. Kohtumine Siim Sikkutiga. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Protokoll 
 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUSTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 
 
2. Liikmesuhted 

• RaulWalter OÜ liikmemaksu vähendamise avalduse jätkuarutelu 
RaulWalter OÜ esitas avalduse liikmemaksu vähendamiseks 50% seoses keerulise 
majandusolukorraga. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI vähendada RaulWalter OÜ liikmemaksu 25% ulatuses ning määrata 
2021. aasta liikmemaksu määraks 2070 EUR. 
 

• PAY RND OÜ avaldus täisliikmeks saamiseks 
PAY RND OÜ esitas 22. aprill 2021 täisliikmeks astumise avalduse. Eestis tegevust 
ei ole. On kaasas Dubais EXPO-l.  
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI mitte võtta PAY RND OÜ-d ITL-i täisliikmeks kuni neil puudub Eestis 
majandustegevus ja maksutulu. 

 

• Miltton Events OÜ (Global Virtual Solutions) assotsieerunud liikmeks astumise 
avaldus.  
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI võtta Miltton Events OÜ alates 12. maist 2021 ITL-i assotsieerunud 
liikmeks ning määrata liikmemaksu summaks 1440 EUR, millest kuulub tasumisele 
917,40 EUR, mis on proportsionaalne liikmelisuse ajaga. 
 
Tegevmeeskonnal kajastada see liikmete arvestuses, teavitada Miltton Events OÜ-d 
ja ITL-i liikmeid. 

 
3. E-riigi Akadeemia nõukogu ITL-i liikme nimetamine 
A. Krull volitused E-riigi Akadeemia nõukogus lõpevad 21. mai 2021. 
Nõukogu liige ei pea olema ITL-i juhatusest. 
 
Ettepanekud:  

• A. Krull võiks jätkata. 

• A. Albre. 

• A.-G. Tsahkna. 
 
D. Põld: A. Krull ütles, et ta on e-Estonia esitluskeskuses vajadusel valmis jätkama, aga 
e-Riigi Akadeemia nõukogus mitte. 
A.-G. Tsahkna: Kui e-riigi ekspordi teemaga kattub, siis olen nõus olema liige. 
 
OTSUSTATI, et e-Riigi Akadeemia nõukogu uueks liikmeks nimetatakse A.-G. 
Tsahkna. 
 
 



 
 
 
4. E-Estonia esitluskeskuse nõunikud ITL-ist 
Praegused liikmed on A. Krull ja J.- M. Pukk, asendusliige S. Lackman. 
A. Krull on nõus jätkama kui teisi kandidaate ei teki. 
 
OTSUSTATI jätta e-Estonia esitluskeskuse nõunikud samaks. 
 
5. ITL-i esindaja(d) Eesti haridusekspordi tegevuskava töögrupis 
Haridus- ja Teadusministeerium koos Haridus- ja Noorteameti ning Välisministeeriumiga 
on koostamas Eesti haridusekspordi tegevuskava.  
Juhtrühma kutsuti D. Põld, püüame saada teise koha ITL-i esindajaks veel. 
 
Toimus arutelu. 
Doris Põld: Fookuses on hariduslahenduste ja digioskuste süsteemi ülesehitamise 
kogemuste eksport. EdTech Estonia, mis on loodud ekspordi eesmärgil on meie 
liikmetest kaasatud e-Kool ja Net Group. 
Hetkel on teema väga üldine, püüan selgemaks saada ning siis saame arutada keda 
kaasata veel. 
 
6. Ministritega kohtumised: 

• ministriga A. Sutt 18. mai kohtumise teemad 
TAIE juhtimismudel, EXPO2021 ja EXPO2025 jätkusuutliku juhtimismudeli leidmine riigi 
poolt, once only, RRF taastefondi rahad, tööstuse Koostöökogu, RTE tegevuskava, 
digiühiskonna arengukava juhtimismudel, 5G, ümberõpe, regulaarsed kohtumised ITL-
iga, 3-4 uut teemat. 

• ministriga E.-M. Liimets 17. mai kohtumise teemad 
Vaja toetada saatkonna loomist Nairobis (ettevõtetele vajalik), Dubai EXPO, once only, 
plaanid majandusdiplomaatias, RRF vahendiste osas plaanid, Osaka EXPO, 
Arengukoostöö Agentuuri loomine 

• kohtumised teiste ministritega (J. Aab, L. Kersna, K. Kallas). 
Ettepanek: Peaministriga võiks ikkagi kohtuda enne suvepuhkust, vähemalt tutvustada 
liitu ja juhatust. 
Urmas Kõlli: J. Aabiga kohtuda riigireformi teemal. Ainuke võimalus, kuidas riigi IT-s 
midagi muuta on teha seda koos riigireformiga. Mõte on ministriga arutada, kuidas 
tänapäeva IKT koos organisatsiooni muudatustega võiks toimuda. 
Teine teema on KOV-ide kaasamine tänastesse e-riigi lahendustesse, mis on tänaseni 
olnud kehvasti korraldatud.  
 
7. Kohapeal algatatud küsimused 
Ivo Lasn: Kas on startup kogukonnaga plaani kokku saada ja ühiseid huve 
kaardistada? 
Anna-Greta Tsahkna: Võtsin M. Villiguga ühendust ja üritame kohtumisaega kokku 
leppida, et kaardistada koostöö kohad. 
Kood Jõhvi kooliga kohtumine nende initsiatiivil plaanis, et rääkida võimalikest 
koostöövõimalustest. 
Jüri Jõema: Soovin ka Kood Jõhviga kohtumisel osaleda. 
 
 
 
 



 
8. Kohtumine Siim Sikkutiga 
 
Teemad: 

• Kolm põhiteemat MKM-is küberturvalisus, digiriigi arendamine ja sideühendused. 
Koordineerime ka tööstust, transporti ja haridust. 

• Teemad hetkel laual: digiriigi arengukava, teenuse standardid, krati teema, 
baasteenuste konsolideerimine (uus asutus), rahastusreform, eelarve kärbe, uute 
rahameetmete käivitamine, valimiste turvalisus, sidevõrkude turvalisus, kriisihaldus, 
5G konkurss, viimane miili püsivama meetme loomine, regulatsioone rohkem. 

 
Urmas Kõlli: Koostöö ja kaasa aidata e-riigi kõigi aspektide juures? Kas me peaksime 
oma koostöö mudelit muutma? Kuidas saaksime rohkem üksteisele toeks?  
Siim Sikkut: Kui ITL jaksab kaasas olla ja kaasub ning millistel teemadel kellega 
kontakti võtta? Püüame rohkem kaasata ja regulaarseid kohtumisi teha. 
Teie poolt algatatud AI (andmete) töörühm on väga oluline algatus, selles valdkonnas 
tuleb aina enam teemasid lauda. 
Urmas Kõlli: Ei mõista hästi kuidas riik praegu ennast ümber organiseerib – e-Eesti 
Nõukogu saadeti laiali, mingid kehad veel muutuvad. Kui peaministri tasandil IT 
teemade käsitlemine kaob, kas tema juures olev strateegiabüroo ka kaob või muutub 
tegevus? 
Siim Sikkut: Meil hetkel endal ka praegu suur pilt puudub. e-Eesti Nõukogu kadumine 
on ka meil tekitanud olukorra, kus nö katuseorganisatsioon puudub. Riigikantselei ei ole 
IT teemas olnud pildis juba 4-5 aastat, tegelevad ainult üksikute algatustega, mitte 
horisontaalselt poliitikaga tegelenud või koordineerinud. Ühe rohkem saadetakse IT 
teemad meile. 
Urmas Kõlli: Sündmusteenuste ja nende arendamisel ametkondade ülene juhtimine 
peaks minema jõulisemaks. Kas ja kuidas seda uus olukord võimaldab? 
Siim Sikkut: Peaksime seda IT nõukojas rääkima. 
 
Juhan-Madis Pukk: Kes uuest valitusest on IT altid ja mis asju nendega saaks ära 
teha? 
Siim Sikkut: Siin kaks vaadet - kui palju keegi oma kõhu all digireformiga kaasa 
minema või muutust tegema ja teine kuidas laiemalt kogu Eestis digisektor areneb. 
Valitsuse päris strateegia hakkab alles kooruma, kuna siiani on asi koroona tähe all 
läinud kõik. 
Juhan-Madis Pukk: Kuna IT on horisontaalne, siis ka oleks reaalne, et ITL saaks 
kaasa rääkida RRF ja SF rahade jagamises ning riigieelarve koostamisel? 
Siim Sikkut: Suured RRF ja SF otsused tehti poliititses vaikuses kaasamata kedagi. 
Riigieelarvega samuti pole väga arutada tahetud. Küsimus laiemalt kui suures või 
väikeses ringis soovitakse otsuseid teha. 
 
Anna-Greta Tsahkna: Avaliku ja era koostöö digipöörde võtmes. Kuidas tekitada 
olukord, et ettevõtete raporteerimiskohustus väheneks või muutuks lihtsamaks 
digikanaleid kasutades. Kuidas avalik sektor tekitab lisainitsiatiivi erasektoritele – nt hea 
näide on e-arvete kasutusele võtt riigi poolt, kus lihtsalt ühel hetkel lõpetati paberarvete 
vastuvõtt. Kuidas sarnast näidet või kogemust lükata ka teistesse valdkondadesse ja 
kes avaliku sektori poolt peaks seda teemat jõuliselt vedama? 
Siim Sikkut: Reaalajas majanduse all on mingid jätkuteemad kavas. Usun, et täna on 
julgete ideede aeg. Ettevõtluskeskkonna arendamises on aktiivne meeskond 
asekantsler Kristi Talving eestvedamisel. Soovitan nendega kohtumine korraldada. 
 



 
 
Juhan-Madis Pukk: Meie sektori kõige põletavam mure on tööjõud ja selle saadavus. 
Kui palju MKM on kursis või saab aidata Vali IT või analoogsete initsiatiivide kaasa 
rääkimist? 
Siim Sikkut: Oleme taustal teemaga kursis ning toetanud. Digioskuste edendamine sh 
IT spetsialistide pealekasv, peab olema hariduse läbiv prioriteet, mitte digiministri või 
MKM asi, vaid haridusministeeriumi prioriteet. 
Vali IT pidi kiire meede tulema, hetkel külmutati. Praegu mõtleme, kas mingi oma 
rahajääkidega kiire rahasüst teha vaheperioodiks.  
Ivo Lasn: Mida peaksime tegema, et MKM-ist tuleks vaheperioodiks rahastus Vali IT 
projektile? 
Siim Sikkut: Pean saama oma inimesed ühest teisest projektist vabaks, siis saame 
sellega tegelema hakata. Meil on ka olnud inimtundide puudus. 
 
Urmas Kõlli: Iga uue EL rahastusperioodi algus on väga vaevaline ja veniv. Kas oleks 
võimalik kõik määrused ja vajalikud korraldavad dokumendid saada valmis ja toimima 
suhteliselt samaks ajaks kui meede avaneb? 
Jüri Jõema: Riigi IT majadega tulnud teemaks, et EL rahastuse venimisega võib 
juhtuda, et meetmed avanevad ühel ajal ning riigihanked kuulutatakse välja ühel ajal. 
Kust tootmisressurss võetakse või kuidas seda hallatakse? Ühel hetkel tuleb suur hulk 
raha turule ning see toob kaasa palgaralli. 
Siim Sikkut: Mina ei näe, et reaalselt raha korraga välja tullakse. Mure on muidugi 
olemas ning me ise püüame ka planeerida, et kõik ühele ajale ei koguneks. RRF-iga 
liigume ennaktempos ning võtame riigina mingid riskid ülesse ja hakkame mingite 
asjadega varem peale oma rahaga. 
Hetkel venivad EL tasandil läbirääkimised ning määrused. Me ei saa ühtegi Eesti 
määruse eelnõud valmis kirjutada enne kui EL-is ei ole asjad paigas. Meil on oma tiimis 
ikkagi kokku lepitud, et kohe kui on võimalik teeme meetmed lahti.  
 
Juhan-Madis Pukk: Kas sa oled viimasel ajal ITL-i algatatud once only teemal midagi 
kuulnud? 
Siim Sikkut: Ei ole, aga ma ei tegele ka ise väga ekspordi teemadega. 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
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