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Protokoll 
 
 
1. Kvoorumi ja volituste kontroll 
Vastavalt registreerimislehele (Lisa 1) oli Liidu 75 täisliikmest esindatud 41 
hääleõiguslikku liiget. Seega oli otsuste langetamiseks vajalik kvoorum olemas.  
 
2. Koosoleku juhataja valimine 
Ettepanek: Valida koosoleku juhatajaks Jüri Jõema, ITL-i tegevjuht ja protokollijaks 
Heleri Vahemäe. 
 
OTSUSTATI, et üldkoosolekut juhatab ITL-i tegevjuht Jüri Jõema ja protokollija on Heleri 
Vahemäe. 
 
3. Päevakorra kinnitamine (Lisa 2) 
Ettepanek: kinnitada välja pakutud päevakord. 
 
OTSUSTATI kinnitada väljapakutud päevakord. 
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4. ITL-i aukohtu koosseisu liikmete volituste pikendamine ja uute liikmete valimine 
ITL-i Aukohtu koosseisu 2. aastane volituste aeg on lõppenud ja osa liikmeid ei soovi 
jätkata. 
 
Ettepanek:  

• pikendada Aukohtu senise koosseisu ja jätkata soovivate liikmete volitusi - Ave Piik, 
Märt Haamer (Overall Eesti AS), Ain Järv (Ridango AS), Oleg Shvaikovsky (Nortal 
AS), Eero Tohver (Uptime OÜ). 

• valida uuteks liikmeteks - Raul Raudsepp (Heisi IT OÜ), Kaido Heinsalu (Tieto Estonia 
AS). 

Toimus elektrooniline hääletamine (Lisa 3). 

 

OTSUSTATI kinnitada järgmiseks 2. aastakse perioodiks aukohtu liikmeteks Ave Piik, 

Märt Haamer, Ain Järv, Oleg Shvaikovsky, Eero Tohver, Raul Raudsepp, Kaido Heinsalu.  

 
5. ITL-i arengu (tegevus)kava 2020 täitmise aruanne juhatuselt (Lisa 4, Lisa 5) 
Juhatuse liikmete ülevaade 6 kuu tegevuskava ja eesmärkide täitmisest. Pikem 
tegevuskava täitmise aruanne on esitatud liikmetele e-posti teel. 
 
Andre Krull: Fontese palgauuringu järgi tundub et IKT sektoris kriisi mõjusid veel ei ole. 
Töökorraldustest näeme siiski, et tavapärane aasta ikkagi ei ole ning teadmatust tuleviku 
osas on oluliselt rohkem. See on pannud tugeva pitseri ka paljudele pikaajalistele 
teemadele ja eesmärkidele. 
 
Nutikas majandus 
(I. Suursoo, S. Lackman, J. Pukk, M. Mäe, M. Sassiad) 
Peamised teemad: nutikad tooted ja teenused, majanduse digitaliseerimine, IKT eksport 

- ITL-i innovatsiooni töögrupp ja Eesti Tööandjate Keskliiduga koostöös 
innovatsiooni käivituskoda. 

- Saadud rahastus ITL-i arendusnõuniku palkamiseks. Loodame, et leiame sobiva 
inimese ning ta alustaks tööd 2.01.2021 (2 aastaks). 

- TAIE arengukava kinnitamine ja MKM-i meetmete väljatöötamise töögruppides 
osalemine. 

- Rakendusuuringute programmi meede saab lähikuudel kinnituse. 
- Murelikud oleme EAS-i poolt veetama Innovatsiooniagentuuri sisu osas. 
- Eesmärk on saada EL taastefondist tööstuse digitaliseerimise meetmed. 
- Digidiagnostika meede jätkub. 
- Oleme olnud arvestatavad tööstuse digitaliseerimise sõnumi edasiviijad. 
- Liikuvus- ja Taristu Arengukavas 2035 on ITS läbiva teemana sees. 
- ITS Estonia kaasabil on seni tekkinud 10 uut ITS toodet / ühisprojekti / algatust. 
- Loodud on ühine ITS ekspordistrateegia. 
- Valmis ITS Estonia uus visuaal. 
- Once-Only printsiibil põhineva infosüsteemi loomisel on jõutud nii kaugele, et 

Välisministeeriumi sisese kliendihaldussüsteemi raames on 2/3 tõenäoliselt 
realiseerumas ja ülejäänu tuleb ka tõenäoliselt Välisministeeriumi poolt. On lootust, 
et see saab järgmisel aastal valmis. 

- Teadlikkuse tõstmine erinevatele sektoritele ja riiklikele instantsidele. 
- Ekspordisõnumite kooskõlastamine ja Eesti kuvandi ülevaatamine riigi siseselt ja 

väliselt. 
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Nutikas rahvas 
(I. Lasn, K. Liiberg) 
Peamised teemad: doktoriõppe suurendamine, üldhariduskoolides loodus- ja 
matemaatikaõpetajate puudus, koolide IT taristu ja õpetajate võimekuse puudumine, 
tööjõu vajaduse tellimus IKT sektoris. 

- Kõrghariduses IKT erialade vastuvõtt 11-12% kogu tudengitest. Kõrgkoolidel ei ole 
võimalusi mahtusid suurendada. See tähendab, et Eesti siseselt ei ole meil 
võimalik IKT töötajaskonda rohkem suurendada. 

- IT Akadeemia programm hetkel vähemalt jätkub uues Hariduse- ja Noorteametis. 
- Uus 10-aastane IT Akadeemia programmi strateegia kinnitatud, fookus 

doktoriõppel. 
- Jätkub IT Akadeemia kutsehariduse programm. 
- Uus OSKA raport tuleb välja 2021, eeltööd on juba alanud. 
- Vali IT programmile rahastamise otsimine. Antud teemal järgmine kohtumine 

planeeritud Töötukassaga. 
- Välismaalaste seaduse muutmise ettepanekule esitasime Riigikogu 

Põhiseaduskomisjonis omapoolsed seisukohad, miks see ei ole mõistlik. 
Loodame, et uus siseminister võtab seda teemat tõsisemalt ja kaasab rohkem 
väliseid partnereid. 

 
Nutikas riik 
(U. Kõlli, A. Krull) 
Peamised teemad: e-riik ja ärikeskkond. 

- On tekkinud lootus, et koos uue digiriigi ja infoturbe arengukavaga võimalik sisse 
viia meie suuremaid teese (ühenduvus, kasutajakesksus, teenuste pakkumise 
kvaliteedi ühtlus keskvalitsuse ja KOV tasandil, e-riigi efektiivsus ja avaliku ning 
erasektori koostöö innovatsioonis ja ekspordis).  

- Koostöö riigi IT-majadega on pidurdunud. 
- MKM-i ja S. Sikkuti tiimiga koostöö paranenud, nt arhitektuurinõukogusse 

nimetatakse ITL-i esindaja, IT-baastaristu konsolideerimise teemal arutelu 
jätkamine, ettepanekud digiriigi arengukavale. 

- Liit on saavutanud edu mitmete regulatsioonide muutmise ettevalmistamisel. 
Samas on kasvanud tendents, et paljusid teemasid ei konsulteerita avalikult ning 
ei soovita näidata huvigruppidele. 

 
Toimiv ja kestlik liit 
(A. Krull, J. Jõema) 
Peamised teemad: liidu kuvand ja jätkusuutlikkus 

- Hetkel 101 liiget – 75 täisliiget, 26 assotsieerunud liiget. Lahkunud viimase 6 kuu 
jooksul 4 liiget, liitunud 3 liiget. 

- Nutika majanduse raames viiakse tegevusi ellu erinevatest projektirahastustest. 
Selle aasta projekti rahade alakasutus on 35%.2021 planeeritud projektidest 
eelarve 897 624 EUR. ITL Digital Lab projektirahastuse eelarve 2021. aastaks on 
729 800 EUR. 

 
6. Muudatused liidu töögruppides ja meililistides 
Liikmeskond on kasvanud ning teemasid palju, seetõttu oleme teinud töögruppide ning 
meililiste auditi. 
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Peamised muudatused:  
- Nutikas rahvas  

o Hariduse töögrupp (koosseis uuendatud) 
o Tööjõu poliitika teemad AdHoc töögruppidena 

- Nutikas riik 
o Uus IKT strateegiliste teemade töögrupp (pikaajaline vaade) 
o IKT jooksvate teemade töögrupp (endine Infopoliitika nõukoda) 
o Uus andmete töögrupp (aluseks tehisintellekti töögrupp) 

 
Saadame täpsema info järgmisel nädalal listidesse. Liituge uuenenud töögruppidega! 
 
7. Kriis ja lähiaastate prognoosid (Kaspar Oja, Eesti Pank) 
Kokkuvõtte ettekandest (Lisa 6): 
Uuringute järgi on epideemiatel pikaajaline mõju majandusele, aga üldiselt on mõju 
seotud inimkapitali muutustega - kui surevad noored täiskasvanud, kes ei ole inimkapitali 
tehtud kulusid tagasi teeninud ning kui surevad lapsevanemad, siis on orvuks jäävate 
võimalused elus väiksemad.  
 
Koroona ei näi suurt mõju omavat noorte täiskasvanute grupile. Seetõttu saame rääkida 
lühiajalistest majandusmõjudest. 
 
Milline saab olema majanduse taastumine? Negatiivne prognoos arvab, et kriisil on 
pikaajaline mõju ja majandus kiirelt ei taastu. Positiivne stsenaarium ütleb, et meil oli 
korra langus ära ja edaspidi seatud piirangute majanduslik mõju on väiksem. Lisaks on 
lootust, et tulevad vaktsiinid, mis on ka tõhusad. Põhiprognoos on kombinatsioon 
positiivsest ja negatiivsest stsenaariumist. 
 
Eesti majanduslangus II kvartalis oli üsna madal. Oluline on asjaolu, et Eesti peamised 
eksportturud – Läti, Leedu, Soome, Rootsi ja Saksamaa – majanduslangused olid samuti 
madalad. 
 
Kriis on mõjutanud tööjõumahukamaid ja madalama palgaga töökohtasid – majutus ja 
toitlustus, teenindus, põllumajandus. Nt IT sektoris on hõive kasvanud.  
Keskmine palk ei ole selles kriisis veel langenud. 
 
8. Pikast plaanist, rahast ja IKT-st riigivalitsemises (Janar Holm, Riigikontroll) 
Kokkuvõtte teemast: 
Ehitame hetkel riiki, mida me ei jaksa üleval pidada. Tagajärjeks on mitte tulevikku 
vaatamine, vaid tegelemine sellega, et meie süsteemid kokku ei kukuks.  
Probleemi põhjuseks on meie riigijuhtide soov jõuda õhukese rahakoti ja piiranguga igale 
poole, kõigile anda natuke. Luua uusi meetmeid ja jälle midagi uut toetada. Selle 
tagajärjeks on õigusloome vohamine ja suur ametnike arv. 
Poliitikutel on tuge vaja. Toetame oma sõnumitega neid, kes on valmis riigireforme 
tegema.  
Olulised on inimeste pärisprobleemid, kus ta üksi hakkama ei saa – tervishoid, haridus, 
turvalisus. Need tuleb välja valida ja korda teha. 
Ka Riigikontrolli aastaaruanne tõi välja põhifunktsioonide tuleviku – nt perearstide kõrge 
vanus ning nende õpe kestab 10 aastat, eelmine aasta lõpetas 17 inimest perearsti õppe, 
see tähendab, et meil on peagi tõsine perearstide puudus. 
Avaliku sektori IKT-ga oleme jõudnud olukorda, kus peame vaatama, et süsteemid kokku 
ei kukuks. Samas on ka väga palju häid näited – e-residentsus, SKAIS-2.  
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IKT osakaal peab eelarves tõusma, et seda ülal pidada ja edasi arendada. See on ju 
koht, kus saaks lisaressurssi vabastada. Hetkel on riigieelarves üldse investeeringute 
maht pigem vähenenud. 
Arengueesmärk peaks olema suurem kui ainult nina ees olevad asfaldi augud. Tuleks 
tegeleda mõistlike asjadega ja efektiivsemalt, seda saab jällegi teha just IKT-d kasutades. 
 
Küsimus 1: Kuidas hindate, kas praegune arenduskavade vähendamise initsiatiiv 
valitsuse poolt viib parema prioritiseerimiseni ja valikute tegemiseni? 
Vastus 1: Arengukavad ei tee midagi, neid koostatakse huvirühmade rahustamiseks. 
Oluline on mida päriselt tegema hakatakse. Arengukavade vähendamine on minu arust 
tegelikult oluline. Tähtsam on kas eesmärgid, mis sinna kirja pannakse on ka täidetavad. 
Küsimus 2: Kas Teil on ettekujutus, kuidas peaks IKT juhtimist riigis ümber korraldama, 
et olukord paraneks? 
Vastus 2: Arvan, et S. Sikkut on seda hästi teinud ja jagades vastutust teiste IT 
majadega. Asi ei ole IKT-s, vaid oluline on selle mõistlik kasutamine erinvates 
ministeeriumites. 
Küsimus 3: Kas riigikontroll peab mõistlikuks, et riik teenindab end IKT teenustega 
suures mahus ise? St. suured riigimajad kui suured IKT ettevõtted. Kas läbi sellise 
tegevuse ei nähta riske läbipaistmatult suurematele kuludele vs erasektori suurem 
kaasamine koostööle, mis viimastel aegadel langeb.  
Vastus 3: Riigi IT majade osas tegime ettepaneku, et sarnaseid tellimusi tuleks kokku 
viia. Et baasteenus osutataks ühest kohast, samuti võiks mõelda selle ostmist 
erasektorist. 
Küsimus 4: Riigieelarve on tõepoolest loetamatu dokument - kas oskate umbkaudu 
öelda, mis 2021. aastal riigi planeeritud IKT kulude ja investeeringute maht kokku on? Ja 
palju sellest umbes erasektorisse võiks jõuda?  
Vastus 4: Kahjuks on tõesti loetamatu dokument.  
Ma tõstataks ühe teema siin ringis - riik on väga hea Maksuameti üles ehitanud, hea 
ülevaade on tuludest ja korjatakse kokku. Riigi kulude poole pealt ei ole jälle mingit 
infosüsteemi, mis on meie digiriigis väga kummaline. 
2021 IKT investeeringute mahuks lugesin mina eelarvest välja 36,4 miljonit eurot, kulude 
kohta ei oska öelda. Sellel aastal on IKT kulude maht umbes 190 miljonit eurot. 
Küsimus 5: Aga kui kõik töökohateenuse puhul kokku panna, siis kas RKASi moodi 
monopoli ei teki? 
Vastus 5: Analüüsid näitavad selget rahalist võitu ja see on esimene võlu. Järgmine 
samm võikski olla, et kui enda tagant on koristatud, siis hakata väljast teenust sisse 
ostma. Loomulikult on riskid selles, et kui kuhugile on midagi kokku koondatud, siis see 
hakkab väga selgelt dikteerima mingeid valikuid. 
 
9. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon 

- Ootame juba kandidaate 2020 aasta auhindadele – Aasta Tegija, Aasta Tegu, 
Aasta Idee ja Aasta Läbimurdja. 

 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 
Jüri Jõema Heleri Vahemäe 
Juhataja Protokollija 


