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Protokoll 
 
 
1. Päevakorra kinnitamine. 
Ettepanek: lisada MOU sõlmimine Sharjah Camber of Commerce and Industry’ga. 
OTSUTATI kinnitada päevakord koos välja pakutud lisapunktiga. 
 
2. Uue projekti HORIZON-CL5-2021-D6-01-04: Cyber secure and resilient CCAM 

partnerluse kinnitamine 
Eesmärk: Ühendatud ja isejuhtivate sõidukite küberturbe suurendamine (kriitiliste 
stsenaariumide väljatöötamine, küberohtude identifitseerimine, väljakutsete 
lahendamine ning testimine reaalelulistes ning laborieksperimentides) 
Partnerid: Fraunhofer EMI (Germany, lead), Mercedes ( Germany), Otokar (Turkey), 
Ertico  (Belgium), Ergtech (Poland),Innova Integra (UK), BitNet (Turkey), ülikoolid 
mitmest riigist, Eestist: ITL, Guardtime, Fleet Complete, Telia. 
ITL-i roll: koordineeriv partner, kommunikatsioon, tulemuste jagamine. 
Potentsiaalne ITL-i rahastus: 1,5-2 inimese töötasu 100% + reisikulud + 25% 
overhead kogu eelarvest (hinnanguliselt kokku 375 000 EUR). 
Ettepanek: minna antud projekti partnerlusse, mis loob väga hea referentsi tuleviku 
Horizon projektides osalemiseks 
 
OTSUSTATI kinnitada projekti HORIZON-CL5-2021-D6-01-04: Cyber secure and 
resilient CCAM ITL-I partnerlus. 
 
3. RTE teaduspreemia konkursi komisjoni liikmete kinnitamine 
MKM-i poolt korraldatavasse Reaalajamajanduse teaduspreemia konkursi 
hindamiskomisjoni on küsitud ITL-ist kolme esindajat. 
Ettepanek: kinnitada hindamiskomisjoni liikmeteks Ahti Allikas, Andres Lilleste ja Seth 
Lackman. Kõigilt on küsitud nõusolek osalemise kohta. 
 
OTSUSTATI kinnitada Reaalajamajanduse teaduspreemia konkursi hindamiskomisjoni 
Ahti Allikas, Andres Lilleste ja Seth Lackman. 
 
4. MOU sõlmimine Sharjah Camber of Commerce and Industry’ga 
Sharjah Camber of Commerce and Industry soovib sõlmida ITL’iga koostöö 
memorandumit. Memorandum ITL-il rahalisi kohustusi ei pane, kuid lihtsustab ettevõtete 
võimalusi antud piirkonnas äri teha.  
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI, et tegevjuht D. Põld võib sõlmida koostöömemorandumi Sharjah Camber 
of Commerce and Industry’ga. 
 
5. Üldkoosoleku päevakord ja korraldus 
Üldkoosolek toimub 25. novembril 2021 kell 13.00-15.30. Lisaks üldkoosolekule toimub 
ka Ustus Aguri nimelise stipendiumi üle andmine. 

• Kas teeme füüsilise või online koosoleku? 

• Kas kaasame mõne välisesineja? 

• Millisel viisil teeme liikmetele teemadest aru andmise? 
 
 



 
 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI, et üldkoosolek korraldatakse onlines, proovitakse leida välisesineja 
(ettepanek K. Kaljulaid) ning juhatus teeb samasuguse kokkuvõtte nagu eelmisel korral. 
Lõplik üldkoosoleku päevakord kinnitatakse järgmisel juhatuse koosolekul. 
 
6. Eelarve 2022 arutelu  
Tegevjuht D. Põld andis ülevaate 2022 eelarve koostamise põhimõtetest ning 
planeeritavatest kuludest. 
Toimus arutelu. 
 
7. ITL-i liikmete tänusündmus 9. novembril 
Ettepanek on korraldada ITL-i ära jäänud 20. sünnipäeva, tänuürituse ning ITL-i 
Segakoori 10. sünnipäeva tähistamiseks ITL-i muusikali esietendus 
Rahvusraamatukogu saalis 9. novembril. kell 19.00. 
Võimalik ajakava: 
18.30-18.45 kogunemine 
18.45-19.00 avasõnad ja liikmete tänamine  
19.00-20.00 etendus 
20.00-21.30 vastuvõtt 
 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI korraldada 9. novembril ITL-i muusikali esietendus ITL-i liikmetele ja 
koostööpartneritele. Kutsed saata välja klausliga, et võimalik osaleda vaid Covid-19 
vaktsineerimis- või läbipõdemistõendiga. Võimalusel jälgida lisaks ruumi 50% täituvuse 
nõuet. Juhul kui valitsus muudab Covid1-19 piiranguid, lükatakse esietendus edasi. 
 
8. Kommunikatsioonitegevuste ülevaade 

• tehtud proaktiivsed tegevused 

Pressiteated  

- 30.08 ITL-i tegevjuht vahetub (Doris Põld); 

- 10.09 Huawei võeti ITLi liikmeks (sisend Huawei pressiteatesse); 

- 14.09 Ettevõtted arendavad koostöös nõudluspõhist isejuhtivate busside 

liikuvusteenust (ITS Estonia); 

Arvamusartiklid   

- 16.09 E-riigi vundament laguneb. Viiruskriis lasi sellel välja paista (Ats Albre, 

Postimees online reach: 8000; Postimees reach: 168000); 

- 21.09 e-valimiste teema jätkuks (Juhan-Madis Pukk, Postimees online, reach: 

8000); 

• reaktiivsed tegevused 

- 1.09 ITL-i juht: digitiiger ei tudu põõsas (Doris Põld Äripäeva raadios, reach: 
42500); 

- 07.09 ITLi president: arendajaid ostavad üle ettevõtted, kellel enda seis on 
kriitiline (Juhan-Madis Pukk programmeerimise raport, IT uudised – reach: 
5000); 

- 09.09 IT-sektor tööjõupuudusest: nõudlus on nii suur, et palgakasvust pääsu 
pole (Doris Põld, ÄriGeenius, reach: 20000); 



 
 

- 14.09 Eesti Vabariigi presidendi visiidist Keeniasse (Anna-Greta Tsahkna, 
Vikerraadio – reach: 191000); 

- 15.09 Jõhvi IT-kooli pääsesid need, kel jätkus motivatsiooni ja sihikindlust (Ivo 
Lasn, Eesti Päevaleht – reach: 83000, EPL Delfi – reach: 30000); 

• Edasised plaanid 
- Sidetaristu artikkel - peale Transpordiametiga kohtumist 26.10; 
- Riigihangetel teema – lasta nõudeid kergemaks, arendajate puudus- A. 

Albre novembris; 
- Riigikapitalism – novembris vist ei õnnestu, püüame detsembriks; 
- RRF rahad täiend- ja ümberõppesse –novembris vaatab uuesti, kas 

teema üldse aktuaalne ja artikkel vajalik; 
- Teadusarendus erasektoris –detsembris. 

• Sisekommunikatsioon 
- Juhatuse tööplaanist lähtuvad hommikuseminarid käivitatud. Järgmine 27.10.  

- Riigi IT baasrahastus ja baasteenuste konsolideerimine. 
- Tunne ITL liiget – hakkame korraldama hommikusöögi vormis kord kvartalis 

(hetkel ootel COVID-19 tulenevalt); 
- E-arvete kampaania liikmetele;  
- Vabamu avab 19.11.2021 näituse „Miks Eesti? 30aastaga ENSVst e-Eestiks“. 

Näitus võtab kokku e-Eesti saamisloo, oleviku ja tuleviku. Näituse kuraator on 
Henrik Roonemaa. 

 
9. Elektroonikatööstuse Liiduga kohtumise teemad 
Kohtumine on kokku lepitud 28.10. 

Kohtumise teemade ettepanekud:  

- visioonide tutvustamine; 

- millega nad tegelikult tegelevad (leida teemasid, millega saab koos tegeleda). 

 
10. Ministri kohtumise ja Asutajate Selts kohtumise järelkaja 
Asutajate Seltsi kohtumise tulemus: 

• Riigiga suhtluse osas jagame omavahel avaliku sektori pool tulevaid küsimusi, et 
vajadusel kujundada ühiseid seisukohti. WhatsApp selleks esmane kanal või ITL 
poolt kontaktpunkt D. Põld. 

• Ühine arvamus, et 2023 aasta valimistel üheks oluliseks teemaks saab olema 
maksud. Teha eraldi arutelu. 

• Hariduse valdkonnas ITL fookus on IKT valdkonna õppekvaliteedil kõrg- ja 
kutsehariduses, doktoriõppel ja ümberõppel. Asutajate fookus Haridusfondi 
kaudu üldharidusel. ITL 1-2 esindajat on oodatud Haridusfondi kohtumisele. ITL 
kutsub enda hariduse hommikuseminarile Asutajad tutvustama Haridusfondi ja 
sellega liitumise võimalusi. 

• Asutajad tegemas uuringut, kus vaja ka määratleda, mida me tehnoloogiasektori 
all mõistame - sinna kaasatakse ITL esindaja, D. Põld kontaktiks. ITL saadab 
enda liikmete nimekirja koos reg.koodidega. 

• Asutajate järgmises uudiskirjas ITL juhatuse liige Anna-Greta annab intervjuu. 

• Juhatuste kohtumisi võiks  teha 2 x aastas. 
 
 
 
 



 
 

11. Juhatuse liikmete olulisemad muutused oma teemas 
Nutikas riik 

• Survestame riiki baasteenuste ettevõtte loomisel era kaasamise ja arukamate 

valikute suunas. Ministri tähelepanu püütud. 

• Baasrahastust on riik järgmiseks eelarveaastaks suurendanud 30M. Arvestatav 

summa läheb küberturvalisuse tõstmiseks. 

• S. Sikkutiga on plaanitud oktoobri lõpus riigi-era mitteformaalse koostöö arutelu 

(kuupäev tbc). 

• IT ministrilt (Sutt) saadud kinnitus et tema ja majandusministri (Aas) kohtumise ja 

kokkuleppe tulemusena kõik edasised riigiteede projektid sisaldavad 

kohustulikult side osa. See on ka kirjalikult fikseeritud 19.09.2021 MKM 

pressiteate kujul. Vaja saada see kokkulepe ka kirja õigusakti (määrusesse) ja 

praktikas toimima. 

• Paberarvetest e-arvetesse (B2C kontekstis): 21.10.21 kohtumine MKM-iga (Sirli 

Heinsoo), Rohetiiger veab operaatorid kaasatud.  

• Tarkvaraarenduse ettevõtted asuvad üheskoos tegelema infoturbe teemadega – 

eraldi töörühm. Eesmärk saada paika, mida me liiduna saame teha, et 

arendusettevõtete pakutavad lahendused oleksid turvalised.  

 
Nutikas rahvas 

• Haridusgrupi koosolek planeeritud 11 november. 

• Asutajate Seltsi kutsel Heateo Haridusfondi esimese perioodi kokkuvõtval 

koosolekul osalemine. M. Villig’uga infot jagatud sh. plaanid edasiseks. 

• Taastefondi (RRF) rahade kasutamise plaanide osas koosolek HTM-iga, 

andsime osa sisendi.  

• Küberturvalisuse koolituse tellimuse sisendi jaoks töörühmaga pandud kokku 

esialgne mustand. 

 
Nutikas majandus 

• Roheteema esimene kohtumine liikmetega toimunud, loodud töörühm. 

• Keenia visiit ja konkreetsete jätkutegevused. 

• Dubai EXPO tegevuste fookuses hoidmine. 

 
Kestlik liit 

• Kiire reageerimine meedias toimis hästi. 

• Liidu protsesside ülevaatamiseks partner leitud. 

• Liikmelisuse võimalikke uusi mudeleid arutatud IKT klastri koosolekul. 

 
12. Tegevmeeskonna ülevaade olulisematest teemadest 

• E- arve kasutamise kampaania liikmete seas; 

• ITL protsesside kaardistus, valmimistähtaeg detsembri lõpp. 
 

13. ITL ideehack – energiakandjate kättesaadavus ja hind 
 
 
 
 



 
 

14. Kohapeal algatatud küsimused. 

• Kõrgemad digiühiskonna kursused – osalevad D. Põld, A. Albre, U. Kõlli ja J. 
Pukk. Teha eraldi arutelu kohapeal käsitletavate teemade osas. 

• A. Sutt’iga kohtumine planeerida novembrisse/detsembri algusesse. 

• Uue presidendiga planeerida kohtumine jaanuari algusesse. 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
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