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Protokoll 
 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUSTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 
 
 



 
2. Juhatuse liikmete ülevaade fookusteemade hetkeseisust, plaanidest ja 

edasistest tegevustest 
Nutikad tooted ja teenused (S. Lackman) 

- Esimene innovatsiooni töögrupi ITL-i koosolek toimub 23. jaanuaril. S. Lackman 
teeb koosolekul ülevaate H2020 rahade taotlemise statistikast. Meie fookus on, 
kuidas IT sektor ja tööstus saaksid rohkem raha Horizonist arendamiseks. 

- Riigikantselei soovib, et MKM kooskõlastaks innovatsioonikeskuse idee ITL-iga. 
 
IKT eksport (J.-M. Pukk, A. Krull) 

- Once-only printsiip teemal EAS on võtnud initsiatiivi ning kaardistavad teemat, 
kohtuvad Välisministeeriumiga. 16. jaanuaril kohtumine EAS-iga, saame ülevaate 
teema liikumisest. 

- Dubai EXPO-le Guardtime ja Cybernetica kaasa ei tule, seega on 
küberturvalisuse pool katmata. Erasektori poolt vajalik 1 MEUR on lepetega 
kaetud.  

- EXPO rahastuse teemal (klastri rahastuse kasutamine) on ministriga kohtumine 
27. jaanuaril. 

 
Tööstuse digitaliseerimine (D. Põld) 

- Tööplaan koostatud – digitaliseerimise hoogustamine ja lisameetmete leidmine. 
 
ITS Estonia (M. Rannama) 

- Poole aasta tegevuskava koostatud. Suuremad tegevused Lissabonis toimuvad 
ITS Europe Congress-il osalemise ettevalmistamine ja sügisel Tallinnas toimuva 
konverentsi ettevalmistamine. 

 
Majanduse digitaliseerimine (D. Põld) 

- RTE ja e-arvete tegevused paigas. Teemadeks e-arvete kasutajasõbraliku 
kasutamise ja e-kviitungi areng. 

- AI teemaga on M. Mäe kaasas MKM töörühmas. Järgmine koosolek teemaks 
koostöö erasektoriga. 

- ITL Digital Labis sai  RTE teemaline projekt rahastuse 
 
Haridus (I. Lasn, K. Liiberg) 

- Haridus- ja Teadusministeerium soovib luua Haridusameti, mille raames 
soovitakse HITSA tegevus praegusel kujul lõpetada. Praeguses formaadis saab 
erasektor olla otsustaja ja vastutajate hulgas. Uue ametiga oleksime ainult 
nõuandjad, otsustab peadirektor. 

- Hariduse töögrupi järgmine koosolek on planeeritud veebruari teises pooles, 
teemadeks tööjõu vajadus ja IT Akadeemia sisend. Enne seda peame läbi 
arutama kui palju Kutsekojaga saame koostööd teha. 

- ValiIT jätkamise teema ei ole edasi liikunud. Vaja on leida uus rahastaja. J. 
Jõema lepib kokku kohtumise Sotsiaalministeeriumi kantsleriga. 

- IT Akadeemia kutsehariduse juhtrühma nimetasime ITL-i poolseteks esindajateks 
M. Kusmin’i Codebornest ja J. Jõema. 

- Kohtusin TÜ tudengite algatus Noored Koodi, kes otsivad oma tegevuse jaoks 
lisarahastust. Võiksime jagada infot liikmetega (uudiskirja). 

- Kohtumine Eesti Startupi Juhtide Klubiga. 
- TÜ uue IT maja avamine 29. jaanuaril. 
Ettepanek: E-Estonia breefing center on loonud videolood e- Eesti turundamiseks. 
Breefing Center nõukogus tuli arutlusel, kas antud lood võiks olla ka eesti keelde 



 
tõlgitud, et seda noorte jaoks kasutada. Kui tõlge tehakse siis oleme valmis 
pakkuma  www.startit.ee keskkonda videode jagamiseks noorte seas.  
 

Nutikas riik (A. Krull) 
- e-Eesti Nõukogus tutvustas S. Sikkut omapoolset nägemust Infoühiskonna 

Arengukava. Arengukavas on Eesti infoühiskonna visioon ja e-riigi keskne 
meetmete pool. Iga teema, mis läheb konkreetsemaks (eksport, haridus) lähevad 
teistesse arengukavadesse. Arengukava sai osalejatelt negatiivse tagasiside. 
Aga peaminister e-Eesti nõukogu juhatajana toetas sellist lähenemist. 

- Väiksemate VKE-de liitumisvõimaluste arutelu vaja korraldada, kutsuda kokku 
liikmetest fookusgrupp. 

- Eesti Sõprade ürituse raames äriseminari sisu loomine koostöös Eesti Startupi 
Juhtide Klubiga. 

 
3. ITL vastuse otsustamine Tööandjate Keskliidule 
Ettepanek: Vaadates ETKL ja ITL koostööplaane innovatsiooni teemas, mida veab ITL 
esindaja ETKL volikogus näeme, et meil saab olema väga suur ja vastastikku kasulik 
ühisosa, mida avalikult mõjutada. Seega meie tööpanus ETKL edusse saab olema 
märgatav. Püüdes vastu tulla ka seisukohale, et ITL liikmemaks ei ole tõusnud alates 
2008. aastast (2108 EUR) siis meie ettepanek on, et 2020 liikmemaks  oleks 2500 EUR 
ja 2021 aastast tõuseks see siis sammuga 200 EUR aastas, kuid mitte üle 3100 EUR. 
 
OTSUSTATI, et esitatakse Tööandjate Keskliidule ettepanek, et 2020 liikmemaks oleks 
2500 EUR ja 2021 aastast tõuseks see siis sammuga 200 EUR aastas, kuid mitte üle 
3100 EUR. 
 
4. MCF Group Estonia OÜ liikmeavaldus 
MCF Group Estonia OÜ esitas 14. jaanuaril 2020 täisliikmeks astumise avalduse. 
 
OTSUSTATI võtta MCF Group Estonia OÜ alates 15. jaanuarist 2020 ITL-i täisliikmeks, 
määrata 2020. aasta liikmemaksu summaks 2760 EUR, millest kuulub tasumisele 
2656,14 EUR, mis on proportsionaalne liikmelisuse ajaga. 
 
Tegevmeeskonnal kajastada see liikmete arvestuses, teavitada MCF Group Estonia OÜ 
-d ja ITL-i liikmeid. 
 
5. Uute liikmete värbamise tööjaotuse kokkuleppimine 
J.-M. Pukk poolt koostatud võimalike uute liikmete nimekirja.  
Eesmärk, et iga juhatuse liige valib endale 1-2 ettevõtet, kellega kohtub liikmelisuse 
teemal. Hoiame nimekirja 40 ettevõtte ringis. 
Tabelit saab täita Teamsis. 
 
6. ITL aastaauhinna kategooriate otsustamine ja ettepanekud 
ITL-i auhindade kategooriad  

- Aasta Tegu - on kas mõni üksik tegu, toode, teenus või projekt, millega 
möödunud aastal IKT maailma üllatatud on. Aasta Teo nominendiks esitamise 
tingimuseks on tegevuse lõpetatus. 

- Aasta Tegija - on inimene, inimeste rühmitus või firma, kelle teod mõtted ja/või 
tegevus on kõige enam mõjutanud möödunud aasta IKT valdkonda Eestis 

http://www.startit.ee/


 
- Aasta Idee - on mõte või plaan, mis on kõige rohkem mõjutanud möödunud 

aasta IKT valdkonda Eestis. Idee võib olla nii realiseeritud kui realiseerimata, 
kuid ta peab olema laiemale avalikkusele tuntud. 

- Aasta Läbimurdja - on inimene, inimeste rühmitus või firma, kes on hüppeliselt 
oma tegevusega kas majanduslikult või globaalselt edu saavutanud. 

 
OTSUTATI, et auhindadele kandideerimine välja kuulutada. 
 
7. ITL sünnipäev märtsis (kuupäev ja ootused sündmuse formaadi osas) 
ITL tähistab 23. märtsil 20. juubelit. Millises formaadis ja sisuga korraldada sünnipäeva 
üritus. 
Toimus arutelu. 
Ettepanekud:  

- mitteametlik, õhtune pidu; 
- sektorit enim mõjutanud inimeste välja toomine, auhinnad; 
- milline oleks meie igapäevane elu, kui IT-d ei oleks täna; 
- kutsuda nii liikmed kui partnerid. 
- üritus võiks toimuda 2. aprill. 

 
8. Statistikaametiga koostöö – sisend andmete koondamisse 
Esmane ülevaade näitab, et nad ei ole meie ettepanekuid võtnud aluseks. 
Arutelu Statistikaametiga toimub 16. jaanuaril. Peame selgeks saama, kas nad saavad 
kasutada Maksuameti andmeid, mis on kõige värskemad. 
Oleme läbi rääkimas inimesega, kes oleks antud teemal meie poolne kontaktisik ja 
analüütik Statistikaametiga.  
Täpsustame analüütiku palkamise tingimused (teenuseleping või tööleping). 
 
9. Tegevmeeskonna ülevaade viimase kuu olulisematest tegevustes ja teemadest 
Tegevmeeskonna ülevaade detsembrikuust on Teamsis. Olulisemad teemad: 

- Tegime Siseministeeriumile välistudengite eelnõu osas ühispöördumise koos 
Eesti Startupi Juhtide Klubiga ja Teenusjagamise liiduga. 

- Kohtusin RoboEst-iga, arutasime koostöö võimalusega. Robootika ettevõtete 
aktiivsed noored juhid, kes otsivad koostööväljundit. Elektroonika ja 
masinatööstuse liidud ei pea neid ka enda sihtgrupiks.  
Pidid omapoolse pakkumise esitama, kas ja kuidas saaksime nendega koostööd 
teha või liikmeteks võtta. 

- DigitalEurope konverents 6. veebruaril Brüsselis. ITL-i poolt on esitatud Unicorn 
auhinnale eAgronoom. 

 
10. Kohapeal algatatud küsimused. 

- 5.-6. oktoober 2020 toimub DigitalSummit Tallinnas, põhiteema digital health. 
Kaasatakse 3 baltikumi riiki, 5 põhjamaa riiki, UK ja Iirimaa. Avatakse ka 
erasektorile. 
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