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

• Interinx OÜ väljaastumine 
Vastavalt 9.09.2020 juhatuse koosolekul tehtud otsusele, tasus Interinx OÜ 2020 I 
poolaasta arve ning vastavalt ITL-i põhikirja punktile 2.11 lugeda liikmelisus 
lõpetatuks 9.10.2020. 

• Amphora Infohaldus OÜ avaldus 
Vastavalt 9.09.2020 juhatuse koosolekul tehtud otsusele, et peale Interinx OÜ 
liikmemaksu võlgnevuse tasumist, arutatakse uuesti Amphora Infohaldus OÜ 
täisliikmeks võtmist ja liikmemaksu vähendamist 50% ulatuses. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI võtta Amphora Infohaldus  OÜ alates 14. oktoobrist 2020 ITL-i 
täisliikmeks, vähendada liikmemaksu 50% ulatuses ning määrata 2020. aasta 
lliikmemaksu määraks 1380 EUR-i, millest kuulub tasumisele 296,78 EUR, mis on 
proportsionaalne liikmelisuse ajaga. 

 
Tegevmeeskonnal kajastada see liikmete arvestuses, teavitada Amhora  
Infohaldus OÜ-d ja ITL-i liikmeid. 
 

• Quretec OÜ väljaastumine ja tasumata liikmemaksu arvete mahakandmine 
Quretec OÜ esitas väljaastumisavalduse 30.09.2020. Ettevõttel on tasumata 2019. 
aasta liikmemaks 2760 EUR ja 2020. aasta liikmemaks I poolaasta eest summas 
1380 EUR. Ettevõte lubas tasuda 2019. aasta liikmemaksu võla 2760 EUR novembri 
teises pooles. 2020. aasta liikmemaksu palub ettevõte tühistada. 
Vastavalt põhikirja punktile 2.11 lõppeb liikmelisus 30.10.2020. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI, et 2020. aasta liikmemaksu tühistamist arutatakse peale 2019. aasta 
liikmemaksu tasumist. 
 

• Ülevaade liikmemaksude tasumisest 
Hetkel on tasumata ITL-ile liikmemaksusid summas 7620 EUR.  

 
3. Liidu töö ümberkorraldamine 

• Töögruppide ümberkorraldus 
Hariduse töögrupp on uuendatud, koosolekut ei olnud võimalik veel korraldada. 
Ettepanek: Infopoliitika Nõukoda jagada kaheks - pikaajalised teemad ja 
päevapoliitika ning jooksvad teemad (ärikeskkonna töögrupp). 
Tekitada juurde erinevate töögruppide juhtide nö steering grupp, kuna töögruppe ei 
juhi enam ainult juhatuse liikmed. 
Toimus arutelu.  
 
OTSUSTATI, et korraldatakse veel üks arutelu töögruppide teemal (U. Kõlli, A. Krull, 
M. Mäe, I. Suursoo, J. Jõema). 

 



 
• Teiste ettepanekute täitmise edenemine 

- veebi uuendustega on alustatud; 
- mitte aktiivsetest liikmetest on suheldud 8 ettevõttega, tagasiside positiivne; 
- e-kirjades teema lühiselgitus kokkulepitud tabeli formaadis. 

• Arendusnõuniku ITL-i tööle võtmise mudelite ettepanekud: 
- Stsenaarium I 
Töö aeg:  01.01.2021 – 31.12.2022 
Töökoormus: osalise (50%?) tööajaga  
Töö eesmärk: Nõustada  ITL-i  liikmeid TA tegevusi puudutavates küsimustes, 
koordineerida ITL-i innovatsiooni töörühma tegevusi ja  suurendada ettevõtete ja 
teadusasutuste vahelist koostööd.  
Eelarve:  

o ETAG meetmest: 54 000€ (kuni 2 aastat) (2250€ x 24 kuud); 
o EAS meetmest: vajadusel 54 000€ (2 aastat). Sellest 50% toetus, 50% st. 

27 000€ ettevõtete omafinantseering (13 500€ aastas). Lisaks 
töövahendid ja tugiteenused ITL omafinantseeringuna. 
 

- Stsenaarium II 
Töö aeg: 01.01.2021 – 31.12.2022 
Töökoormus: täistööajaga  
Töö eesmärk:  

o Nõustada  ITL-i  liikmeid T&A tegevusi puudutavates küsimustes, 
koordineerida ITL-i innovatsiooni töörühma tegevusi ja  suurendada 
ettevõtete ja teadusasutuste vahelist koostööd; 

o Juhtida ITL haridusvaldkonda ja aidata kaasa IKT  hariduse kvaliteedi 
tagamisele ning oskustööjõu puuduse vähendamisele (7000 puuduvat 
töötajat). Koordineerida ITL-i hariduse töörühma tegevust ja 
haridusasutustega koostööd. 

Eelarve: 
o ETAG meetmest: 54 000€ (kuni 2 aastat) (2250€ x 24 kuud) 
o EAS meetmest: vajadusel 40 000€ (2 aastat). Sellest 50% toetus, teine 

50% st. omafinantseering 20 000€ ITL eelarvest (10 000€ aastas) + 
töövahendid. 

 
Toimus arutelu. 
Ettepanekud: 

- Kuna kõik ETAG toetust saavad liidud konkureerivad sama tööjõu peale, siis 
võiks kaaluda võimalust palgata sama arendusnõunik nt Tööandjate 
Keskliiduga (50/50%); 

- Palgata poole kohaga inimene teadusarendusega tegelema ja teine inimene 
poole kohaga hariduse teemaga tegelema; 

 
OTSUSTATI arendusnõuniku töökuulutus koostada laiemate nõudmistega ning 
arendustöötaja fookus otsustatakse kandideerijate järgi. 
 

4. Varssavi deklaratsioonile alla kirjutamine 
Poola IKT liit Digitalpoland on pakkunud CEE ja Balti riikide liitudele välja Warsaw 
Digital Declaration-i. Hetkel alla kirjutanud 10 liitu. 
Oleme konsulteerinud Välisministeeriumiga ning nemad ohtu selles ei näinud. 
 
 



 
Eesmärgiks tegelda ühiselt järgmiste valdkondadega: 

- digikompetentsid; 
- uued tehnoloogiad (AI, IoT); 
- lairiba juurdepääs; 
- andmehaldus; 
- küberturvalisus; 
- startup’ide toetamine; 
- ühtlustatud ja selge seadusandlus; 
- 5G. 

Meid võib ainult huvitata 5G teema, aga puudu on e-riik ja tööstus. Kohustusi ITL-ile ei 
teki. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI, et ITL hetkel Varssavi deklaratsiooniga ei liituta. 
 
5. EIT Urban Mobility Network Partner MOU-ga liitumine 
Urban Mobility on üks teadusarendus ja innovatsiooni konsortsium, kus on hetkel 110 
partnerit – linnad, erinevad teadusasutused, ülikoolid ja tööstusettevõtted. 
Konsortsiumi aasta eelarve on umbes 45-50 MEUR. 
Kuna me olime nö võidu konsortsiumis, siis pakutakse meile võimalust minna network 
partneriks, mis tähendab, et me saaksime suurele osale infovoost ligi. Juhul kui me 
aktiivsed ei ole, siis kahe aasta pärast arvatakse lihtsalt konsortsiumist välja. 
 
Network partneri kohustused ja õigused: 

- püsivat aastamaksu ei ole, kuid kui ITL läheb projektidesse kaasa, siis peame 
20% eelarvest maksma EIT UM-le; 

- kohustus osaleda erinevates töögruppides/koosolekutel; 
- õigus saada ligi osale infovoost; 
- õigus olla kodulehel partneritele nähtav ning osaleda erinevatel 

partnerlusüritustel; 
- õigus minna partnerina (mitte juhtpartnerina) erinevatesse projektidesse kaasa.   

Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI, et ITL liitub EIT Urban Mobility KIC-iga kui Network Partner allkirjastades 
vastava MoU. 
 
6. ITL-i esindajad kutsenõukogus 
IKT valdkonna kutsenõukogus lõpevad viie ITL-i esindaja volitused. 
Ettepanek esitada kutsenõukogu liikmeteks (nende nõusolekul) alates 1.01.2021 
järgnevaks viieks aastaks: 

- Marek Kusmin 
- Ants Sild 
- Hele Tammenurm 
- Agu Leinfeld 
- Jüri Jõema 

 
OTSUSTATI esitada IKT valdkonna kutsenõukogusse alates 1.01.2021 järgnevaks 
viieks aastaks Marek Kusmin, Ants Sild, Hele Tammenurm, Agu Leinfeld ja Jüri Jõema. 
 
 
 



 
7. IKT valdkonna rahastusest (tõukefondid, RRF, RE, …) 
Oleme teinud erinevaid ettepanekuid kuid erinevate fondide ja meetmete plaanimine 
riigis on ebaselge. 

• Riigieelarves: 
o Riigi IT kulud 252M€. 
o Sellest lisarahastus 60M€ (+50 – invest ja + 10 lairiba) 
o T&A rahastus  280M€ (kasv 56M€): 
o TAIE strateegia rahastus 
o Digioskused ja IKT oskused – väga vähe vahendeid 

 

• Euroopa Liidu tõukefondid (2021 – 2027): 
o Nutikas spetsialiseerumine 235M€: 

▪ MKM 94M€ 
▪ HTM 94M€ 
▪ Teised 47M€ 

o E-riik 150M€ (kinnitamata) 
o Lairiba 60M€ (kinnitamata) 

Üldiselt plaanitavad meetmed väga ebaselged. 
 

• Euroopa Liidu majanduse taastefond (Recovery & Resilience Funds) 2021-2023: 
o Eestile 1.1 miljardit € 
o Sellest 20% peab minema digipöördele 

Eesti plaani koostamine käib kabinetivaikuses. 
 
Ivo Suursoo: Järgmise nädala kolmapäeval on Rahandusministeeriumi asekantsler 
kutsustud Tööandjate volikogusse, püüan saada ülevaadet. 
Ettepanek: minna Töötukassasse ValiIT projektiga, neil pidid olemas olema meetmes. 
 
8. Üldkoosolek 2020-II aruande koostamine 
Üldkoosolek toimub 19. novembril 2020 elektrooniliselt. 
Juhatuse aruande koostame Kernus täpsustatud tegevuskavaga. 
Välisettekanded: 

• Kaspar Oja (EP) (teema: kriisi mõjude järgne olukord riigis) 

• Janar Holm (Riigikontrolör) (teema: raha kasutamise mõistlikkus ja tellitud 
projektide jätkusuutlikkus) 

 
9. Deutche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) tellimusel 

projekti "e-Governance workshops in Union of the Medidarian (UFM) member 
countries” elluviimine 

Projekti eesmärk: viia läbi UFM riikides 3 e-riigi teemalist koolitus  kestvusega 2 päeva 
Aeg: 01.09.2020 – 30.09.2021 
Eelarve: kuni 105 894 Eurot 

o Staff up to 10 500 Eurot 
o External experts / Consultants up to 30 000 Eurot 
o Transportation up to 51 900 Eurot 
o Training costs up to 3 000 Eurot 
o Administration costs (11%) up to 10 494 Eurot 

Rahastamine kvartaalsete ettemaksetena. 
Oleme töö elluviija rollis. 
 
 



 
10. Juhatuse liikmete ülevaade fookusteemade hetkeseisust ja plaanidest 
 
Urmas Kõlli 

-  S. Sikkutiga leppisime kokku, et ta  tutvustab oma arengukava. 
- Püüame alustada koostööd arhitektuurinõukoguga. 
- Ettepanek R. Siemiga teha regulaarsed kohtumised, et briifida teda sektori 

infoga. 
 
Ivo Suursoo 

- EAS-i ümberkujundamine innovatsiooniagentuuriks – seisaku mõjutamine, 
sõnum EAS-i juhile ja nõukogule antud. 

- TAIE heakskiitmine – vaja esitada selge sõnum ministrile koos ülikoolidega. 
- TAIE fookusvaldkondade valik. Vaja ITL töögrupis teha ülevaade, mis on 

missioonipõhine innovatsioon. 
- RUP meetme toetus - ootel, vaja anda tagasisidet "TRL skaala ja tarkvara". 
- 2% klubi algatamine 2021. aasta alguses, vajalik leida eestkõneleja, esimene 

valik on Vabariigi President (4. novembril esitame  ettepaneku). 
- Leida Tööandjate Keskliitu tugev innovatsiooni arendusnõunik, et oma roll üle 

anda. 
- Digidiagnostika toetuse uut määrust tuleks survestada kiiremini kinnitama. 
- Investeeringutoetus ja Kredexi projektilaen – seisavad, peaks A. Kulliga uuesti 

rääkima. 
Doris Põld. Esmaspäeval A. Kulli ja teiste erialaliitudega toimuval koosolekul uurime 
antud teemat. 
- MKM TA 1% lisaraha rakendamise kaasalöömine - vaja anda tagasisidet 

nimekirjale. 
- Strateegia Eesti 2035 on Riigikogus. ITL-i nutikas majandus, nutikas rahvas ja 

nutikas riik on meie sõnadega sees. Kahjuks soovitud muutused ei ole 
dokumendi kõige tugevam osa. 

 
Seth Lackman 

- Planeerime järgmist innovatsiooni töögrupi kohtumist, plaanime hakata lahti 
rääkima partnerlusi. Alustame European Partnership on AI, Data and Robotics. 

- Esitasime riigile toetuskirja European Partnership driving urban transitison to a 
sustainable future (DUT), mis vajab riigiosalust. Kahjuks ei võetud antud teemat 
fookusesse. 

 
Ivo Lasn 

- Kohtumisime Taltech uue rektoraadiga. Mitu jätkukoosolekut teadusprorektoriga. 
- IT Akadeemia teadusmeetme hindamine, ettevõtete tagasiside kriitiline. 
- Sotsiaalministeeriumi asekantsleriga toimus kohtumine täienduskoolituste ja Vali 

IT teemal. Sotsiaalministeerium Vali IT-d ei võta teemaks. Aga järgmistel 
perioodidel eraldub raha täiendkoolitusteks, lubati, et IKT on sees.  

- Haridusministriga kohtumine Vali IT teemal toimub 28. oktoobril. 
- IKT Tööjõu ja oskuste ekspertarutelu toimub järgmisel nädalal. 
- IT Akadeemia uue programmi mustandis olid esmased numbrid 12 MEUR. Kui 

see nii kinnitatakse, siis on see väga positiivne areng doktoriõppele. 
- TÖR-is saime Kutsekoja kaudu sektori töötajate numbrid. Hetkel ei ole veel 

jõudnud tegeleda. IKT erialadel eelmise aasta seisuga 62% IKT sektoris, kokku 
ligi 30 000 inimest. 
 



 
Mart Mäe 

- S. Sikkutiga püüan leida kohtumisaega, et AI teemaga uuesti alustada. 
 

Juhan-Madis Pukk 
- Tallinnaga koos teeme tööstuse videoid. 
- Once only soovime suurema koosoleku teha, huvigruppidega arutada, kuidas 

edasi minna teemaga. 
- Osalesin turismivaldkonna konverentsil. 
- Ekspordikogemuse jagamise veebiseminari toimus. 
Doris Põld: Hakkasime kaardistama oma ettevõtete ekspordihuvi, et kõikide huvid 
saaksid kaetud.  
- Artikkel ühise ekspordi infovärava teemal. 
- Ühtse logisitikalahenduste projekt liigub edasi. 
 

Madis Sassiad 
- Presidendi visiit Austriasse toimub 1.-2. detsembril. 
- ITS ekspordi töögrupp valis välja 4 sihtriiki – UK, Norra, Poola ja Austria. 
- Liikuvuse taristu arengukava 2035 on avaldatud. 
 

Andre Krull 
- Muret tekitav on viimane digiriigi arengukava teemaline kohtumine, selgeks saab, 

et MKM-i rühm ei ole valmis panustama haldusalade üleseks teemade välja 
töötamiseks ja koordinatsiooniks. Head ideed, kuidas meie teemad liiguksid, 
kahjuks ei ole. 

 
11. Tegevmeeskonna ülevaade viimase kuu olulisematest tegevustest ja 

teemadest 
Pikem ülevaade Teamsis. 
 
Doris Põld 

- EXPO teemadega vaja hakata aktiivsemalt tegelema. EAS-iga rahastusmudel ka 
kinnitatud. 

 
Jüri Jõema 

- Turvalisuse teema kogub hoogu, 5G ära keelamine on alles algus (R. Rikk 
artikkel). 

 
12. Kohapeal algatatud küsimused 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 
Andre Krull Heleri Vahemäe 
Juhataja Protokollija 


