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Protokoll 
 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUSTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 
 
2. ITL liikmesuhted: 

• Vareger Group OÜ liikmeavaldus 
Vareger Group OÜ esitas 13.05.2020 täisliikmeks astumise ja 50% liikmemaksu 
vähendamise avalduse. 
Toimus arutelu. 
 

OTSUSTATI Vareger Group OÜ-lt küsida lisaküsimusi Eestis toimiva ärimudeli ning 

tasutud tööjõumaksude kohta. 

 
3. IT- ja väliskaubandusministriga arutelu plaanimine 
Aega ei ole õnnestunud ministri kalendris kokku leppida.  
Toimus arutelu, milliseid teemasid võiks uue ministriga kohtumisel käsitleda. 
 
Ettepanekud: 

- ülevaade liidust ja sektorist, kuna me ei tea kui kursis ta meie teemadega üldse 
on. Püüaks esialgu aru saada, mis temal plaanis on.  

- Ehitussektor tegi pressiteate meetmetest, mis aitaks neid kriisist välja tulla, 
peaksime oma sektorile sarnase meetmete nimekirja tegema. 

- Ootame ministri tagasiside, kas ta soovib meiega lihtsalt kohtuda või meetmeid 
arutada. 

- Koostame ministrile ITL-i jaoks vajalike teemade kohta kokkuvõte (1 lause iga 
teema kohta). 

 
Andre Krull: Uuesti on teemaks väliskaubanduse osa Välisministeeriumile üle andmine 
MKM-ist. Oleks vaja otsustada, kas me praeguses olukorras soosime seda ning 
seejärel oleks seda vaja ka avalikult väljendada. 
 
4. Revisjonikomisjoni ettepaneku arutelu - liidu netovara kasutamine 
ITL revisjonikomisjon teeb ettepaneku Liidu juhatusele kaaluda erinevate stsenaariumite 
käivitamiseks Liidu netovara optimaalsemaks kasutamiseks ja/või investeerimiseks 
tuleviku eesmärkide paremaks saavutamiseks. 
Netovara on viimasel 3 majandusaastal kasvanud 86 137 EUR ulatuses kuni 312 525 
EUR-ini. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI, et seoses projektide elluviimiseks vajaliku ette finantseerimisega ning 
kriisi eriolukorraga, peab liidu juhatus vajalikuks omada likviidsus varu. 
 
5. Kuidas me liikmetega suhtluses edasi läheme ja millal „päris koosolekute ja 

kohtumistega“ alustame 
Toimus arutelu. 
 
 
 



 
Ettepanekud: 

- Jätta kehtima online koosolekud, kui koosoleku korraldaja näeb vajadust kokku 
kutsuda füüsiline koosolek, siis lähtudes 2+2 põhimõttest,  

- igal füüsilisel koosolekul peab olema võimalus osaleda ka virtuaalselt; 
- ITL20 üritus on oluline, võimalusel korraldada ikkagi sügisel; 
- ettepanek ministrile – avalik sektor peab tegema rohkem virtuaalseid 

koosolekuid; 
- online koosolekute hääletamine oluline, praegu ei ole sellist süsteemi, mida 

kasutada. 
Urmas Kõlli: Volikogude infosüsteemidesse ehitati minu teada selline komponent. 
Uurin, mis seisus see arenduse poole pealt on. 
 
6. Juhatuse strateegiakoosoleku (suve lõpus) plaanimine 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI korraldada 27.-28.08.2020 juhatuse väljasõidu koosoleku. 2 nädalat enne 
üritust otsustatakse vastavalt kehtivale olukorrale, kas korraldatakse ürituse füüsiliselt, 
online või hübriidvormis. 
 
7. Juhatuse liikmete ülevaade fookusteemade hetkeseisust, plaanidest ja 

edasistest tegevustest 2020 kevadhooajal 
 
Mart Mäe 

- Kuidas saame hoogustada erasektorit kasutama tehisintellekti lahendusi? Hetkel 
ei ole MKM-il antud teema prioriteet. 

- Kogume lahendusi, mis aitaksid ettevõtetel tehisintellekti kasutades kriisist 
väljuda, parandada oma tegevust jne. 
 

Ivo Suursoo 
- Tööstuse digitaliseerimise riikliku toetuse jätkamine – riigil ei ole raha ja tahet 

kahjuks. Loodame, et tuleb meie sektorile projekti laen, tingimusega, et kui 
investeering toob kasu makstakse tagasi, kui ei siis osaliselt peab maksma tagasi. 
Praeguses kriisi olukorras ja uues ministriga on selgusetu, kas selle teemaga 
minnakse edasi. 

- e-Eesti nõukogu – hetkel puudub riigil huvi. Eesmärk on arengukavasse kirjutada 
sisse juhtimismudel. 

- Riigi baromeeter – ei ole alustanud, plaanis sügisel. 
- ITL-i mõju Eesti 2035 strateegias on olemas, küsimus on kas see ka ellu viiakse. 

Prioriteedi on riigil valimata. 
- Sektori meetrika teemas on tagasilöögiks asjaolu, et Statistikaamet ei tohi anda 

onlines teatud andmeid. 
Jüri Jõema: Kutsekojast peaksime saama järgmine nädal töötajate kohta andmed.  
- Strateegiakaart  valmib II poolaastal. 

 
Urmas Kõlli 
- Mis saab edasi vabakonna teemaga pole selge. Pole olnud võimalik S. Sikkutiga 

teemat arutada. 
- Korrapärase dialoogi jätkamine riigiga on oluline. 
- Ei tea, kas uut ministrit huvitab riigikapitalismi teema. 

 
 



 
 

Seth Lackman 
- Innovatsiooni töögrupi järgmised koosolekud kokku lepitud. Tegeleme teadlikkuse 

tõstmisega. Teekaarti, mis edasi teeme ei ole veel kokku lepitud. 
 
Katre Liiberg 
- Distantsõppe kokkuvõte kriisiolukorras ja kuidas hakkab mõjutama õppimist ja 

õpetamist edaspidi. 
- Uue Haridusameti loomine, direktori valimine ja kuidas see amet tööle hakkab. 
 
Ivo Lasn 
- Doktoriõppe kriis on saanud palju tähelepanu, ootame kas reaalseid meetmeid ka 

hakatakse rakendama. 
- Kriis tõi välja ka õpetajate digioskuste puuduse. Igas koolis ei ole haridustehnoloogi, 

kes aitaksid õpetajatel leida õiged lahendused ja neid kasutama hakata. 
Haridustehnoloog on võimalus mitte kohustuslik ametikoht. 

- Tööjõu vajaduse prognoosimiseks on vaja selgeks saada praegune tööjõu seis, eriti 
huvitab kui palju IT töötajaid on teistes sektorites. Loodame, et saame Kutsekojast 
antud info kätte. Meie liikmete hulgas tehtud küsitlusele vastas vaid 10%, selle 
põhjal väga palju järeldusi teha ei saa. 

Andre Krull: Kas Vali IT jätkamise osas on ka mingit infot? 
Jüri Jõema: Hetkel ei ole ministeeriumilt tagasisidet. Meie poolsed põhisõnumid 
ettevõtjate poolt olid Vali IT jätkamist vajalikkus, keeleoskusega inimeste 
ümberõpetamine helpdeski töötajateks ning täiendkoolituse poole pealt toodi välja 
erinevate sertifikaatide vajadusi. Selle teema peaks ka ministri teemade nimekirja 
panema. 
Andre Krull: Kas pikemas perspektiivis saaks selle siduda „Edukas Eesti“ kontkursil 
välja toodud Töötukassa stipendiumiga? 
Ivo Lasn: Väärt mõte, aga hetkel Töötukassa jookseb rahast tühjaks. Aga seda ideed 
võib edasi arendada. 

 
Madis Sassiad 
- Once only printsiip – EAS on võtnud eesmärgiks ära teha, analüüs valmimas. Töö 

maksumus hinnanguliselt 100 000 EUR. Lähevad RIA taotlusvooru raha taotlema. 
Hinnanguliselt valmib aasta lõpuks EAS-i sisemine süsteem (hetkel 4 erinevat CRM 
süsteemi, mida püüavad ühtseks viia), lisaks ühine vorm, kus küsitakse kõik 
vajalikud andmed eksportijatelt, mida riigil võiks vaja minna ja saab jagada teiste 
CRM-ide ja riigiasutustega. Ka Välisministeerium plaanib oma süsteemi, 
lähteülesanne valmis. Sisse on planeeritud juba EAS-i uue süsteemiga liidestamine. 

Andre Krull: Riik visioneerib hetkel ümber ettevõtja portaali. Esialgu on eesmärk 
koondada kokku toetuste info ettevõtjate jaoks. Aga see võiks olla ka üks koht, kus 
ettevõte oma ekspordi teemalised suunad märgib. 
Madis Sassiad: Sellest oli juttu, see on hea algatus ja sinnamaani võib asi liikuda. Aga 
kuna nende protsesside kiirus on hetkel aeglane. Kuna EAS-il on endal loodavat 
süsteemi vaja ning seda tehakse kiiremini, siis hetkel liigume EAS-i süsteemiga edasi. 
- Väga palju kogutakse infot riigi poolt ekspordi  ja turgude plaanidest. Võiksime 

panna ühtse info kokku. 
Doris Põld: Meie ettevõtete poole pealt ei ole me saanud ühtseid vastuseid 
välisturgude eelistuste kohta. Saadame lühikese küsitluse välja, EAS ja 
Välisministeerium ootavad meie poolset sisendit. 



 
- EAS tegi Saksamaa suunas kaks webinari, osalejaid vähe. Võiksime ise anda 

webinaride kohta sisendit. 
 
Juhan-Madis Pukk 
- Ekspordist huvitatud osapooltele virtuaalkohtumine plaanis, kus võiks rääkida mis 

tehtud ja mis teoksil ja mida saada tahetakse. 
 

8. Tegevmeeskonna ülevaade viimase kuu olulisematest tegevustest ja 
teemadest 
Pikem kokkuvõte Teamsis. 

 

Doris Põld 

- Ettevõtete poolt ei ole kindlaid ootusi ekspordi teemal, samas riik tahab väga aidata. 

- Teadmiseks, et lennundusklaster edastab pöördumine MKM-i– sotsiaalmaksu 

alandamine 0%, kuna nad võrdlevad end IT sektoriga, siis võib tulla ka meile 

küsimusi. 

Ivo Lasn: MKM andis mõista, et nende fookus on pigem toetustel kui maksuvabastusel. 

Andre Krull: Ilma katteallikata pakkumine ei jõua mitte kuhugi kahjuks. 

- Järgmisel nädalal toimub MKM seminaril Digital Innovation HUB teemal. Täpsemalt 

kuidas hakatakse seda ühte Innovation HUB-i Eestis kujundama. Eesti HUB-ile on 

kosilasi palju, rahastus 9 MEUR. Naaberriigid lähevad välja rahvusvaheliste HUB-ide 

peale, nt Leedu sõsarorganisatsioon INFOBALT tahab teha e-governance teemalist 

rahvusvahelist HUB-i koos lätlastega. Ja kui Eestis rahvusvaheliste HUB-ide 

kaasrahastus ei tule konkursikutsesse sisse, siis Eesti jääb e-governance 

teemalisest HUB-ist lihtsalt välja. Hetkel on välja öeldud, et Eesti HUB-i prioriteedid 

on ainult robotiseerimine ja automatiseerimine. Seni ei ole me MKM-ist mingit 

tagasisidet selle kohta saanud. 

- Järgmisel nädalal on e-GA konverents 4 päeva onlines, virtuaalne expo ala, näib 

kuidas see töötab. 

- Hetkel on käimas viimased taotlusvoorud Horizoni praeguses perioodis, loodame 

mõne meie ettevõtte veel sügisesse taotlusvooru esitada, et tekitada lühiajalist 

positiivset kogemust. 

 

Maarja Rannama 

- Plaanime teha Eesti logistikaettevõttega pilootprojekti – esimese etapina teha 

ettevõtte analüüs ja teise etapina integreerida kokku kõik meie partnerite 

logistikalahendused ühtseks tervikuks. Vaatame selle jaoks rahvusvahelisi 

rahastusi. Tuleme peagi selle teemaga ka laiema ringi ette. 

 

Jüri Jõema 

- Sidekoodeksi ülevõtmise raames on tulnud Siseministeerium välja erinevate 

direktiivi väliste ettepanekutega, mida hakkame alles vaidlema.  

- Riigikogu võttis vastu Huawei nimelise volitusnormi. Ettevõtted on välja toonud 

võimalikust 100-200 MEUR kahjust, mida riik ei kavatse kompenseerida. Kui 

määrus võetakse vastu, siis ettevõtted on lubanud minna kohtusse. 



 
- Kriisiaegne lairiba toetusmeede 9 MEUR, mis on puhas poliitika. Võib juhtuda, et 

suured võrguettevõtted jäetakse välja ja väikestele, kellel pole jõudu seda ellu 

viia, jagatakse lihtsalt toetust. 

- Riigihangetes on 5 erinevat teemat käimas. Vajame ettevõtete hangetega 

tegelevaid spetsialiste töögruppidesse, hetkel on võimalik midagi mõjutada.  

 
9. Kohapeal algatatud küsimused 

• Riigihangetel hakatud pakkuma nii madalat hinda, et tõenäoliselt optimeeritakse 
maksudega. See ei ole hea trend. 

Ivo Suursoo: Aukohus peaks antud teemadega tegelema, sektori puhtuse ja 
aususe osas peab ITL midagi tegema. Aga keegi, kes on antud teemaga kokku 
puutunud, peab aukohtule avalduse esitama. 
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