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Päevakord 
 
 
1. Kvoorumi ja volituste kontroll. 
2. Koosoleku juhataja ja protokollija valimine. 
3. Päevakorra kinnitamine. 
4. ITL-i eesmärkide täitmise aruanne juhatuselt. 
5. Digi- ja rohepöörde tulevik ja ootused IKT sektorile - Kersti Kaljulaid. 
6. Ustus Aguri stipendiumi andmine. 
7. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon. 
 
 
 
 
Protokoll 
 
 
1. Kvoorumi ja volituste kontroll 
Vastavalt registreerimislehele (Lisa 1) oli Liidu 82 täisliikmest esindatud 42 
hääleõiguslikku liiget. Seega oli otsuste langetamiseks vajalik kvoorum olemas.  
 
2. Koosoleku juhataja valimine 
Ettepanek: Valida koosoleku juhatajaks – Doris Põld, ITL-i tegevjuht. 
Protokollijaks – Heleri Vahemäe, ITL-i büroojuht. 
Toimus hääletamine. 
Poolt 42, vastu 0. 
 
OTSUSTATI, et üldkoosolekut juhatab ITL-i tegevjuht Doris Põld ning protokollib ITL-i 
büroojuht Heleri Vahemäe. 
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3. Päevakorra kinnitamine (Lisa 2) 
Ettepanek: kinnitada välja pakutud päevakord. 
Toimus hääletamine. 
Poolt 42, vastu 0. 
OTSUSTATI kinnitada väljapakutud päevakord. 
 
4. ITL-i eesmärkide täitmise aruanne juhatuselt (Lisa 4) 

Juhatuse liikmete ülevaade tegevuskava ja eesmärkide täitmisest. Pikem tegevuskava 

täitmise aruanne on esitatud liikmetele e-posti teel. 

 
Nutikas riik (A. Albre, U. Kõlli, A. Aedmaa) 
Saavutused: 
Jätkusuutlik, mugav ja efektiivne e-riik 

- Riik suurendas baasrahastust järgmiseks eelarveaastaks 30M! 

- Riigi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskuse (RIT) moodustamisel sai 

tugevalt tõstatatud erasektorist sisse ostmise suurendamise vajadus. 

- Digiühiskonna arengukava võeti lõpuks vastu ja seal arvestati osaliselt ka ITL-i 

ettepanekutega. 

Avaliku ja erasektori koostöö  

- Toimusid regulaarsed kohtumised suuremate IKT hankijate, Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM), Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) ning 

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametiga (TTJA). Detsembris toimub viimane 

kohtumine S. Sikkutiga. 

- ITL-i esindajad on määratud “Eesti digiühiskond 2030” Digiriigi  ja Ühenduvuse 

valdkondade nõukodadesse, riigieelarve strateegia nõukotta ja ettevõtja 

sündmusteenuse ja digivärava juhtrühma. 

Eestkõneleja e-riigi arendamises 

- Avaldasime arvamusartiklid e-riigi baasrahastuse suurendamise kohta. 

- Reageerisime e-valimiste turvalisust puudutavatele sõnumitele avalikkuses. 

Ärikeskkond – taristu arendus 

- Ehitusseadustiku uuendamise menetlusse esitatud ettepanekud 

uusarenduspiirkondade osas. 

- Transpordikoridoride osas on saavutatud poliitiline tugi, et edaspidi sidega teede 

projekteerimisel arvestatakse. 

- MKM-ilt saadud sisuline nõusolek õigusaktide muutmiseks, mis soodustaks B2B ja 

B2C suunal digitaalsete kanalite kasutamist (eeldatav jõustumine 2023). 

- Oleme eeskujuks – ITL kutsub üles liikmeid e-arveid kasutama. Täna võtavad e-

arveid vastu ITL-i 112 liikmest 57.  

Regulatiivne keskkond 

- Mõjutasime 25 ärikeskkonda puudutavat regulatsiooni. 

- Fookuses on sideandmete säilitamise ja kasutamise regulatsiooni muutmise 

vajadus. 

- Riigikogu võttis vastu EL sidekoodeksi ülevõtmise eelnõu (meie panus 5 aastat). 

- Esitasime ettepanekud valmisoleku seaduse väljatöötamiskavatsusele, et juhtida 

tähelepanu ettevõtete jaoks olulistele murekohtadele. 
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Info-/küberturvalisus 

- Seisime liikmete huvide eest mitme küberturvalisuse valdkonna õigusakti eelnõu 

menetluses, nt küberturvalisuse seaduse muutmine ja EL võrgu- ja infosüsteemide 

turvalisuse direktiivi uuendamine. 

- Baasrahastuse 30M eurost läheb arvestatav osa küberturvalisuse tõstmiseks. 

- ITL-i tarkvaraarenduse ettevõtted lõid eraldi tarkvara turvalisuse töörühma, mille 

eesmärk leida viisid, kuidas tagada, et arendusettevõtete pakutavad lahendused 

on „secure by default“. 

Andmed ja tehisintellekt 

- Esitasime ettevõtjate seisukohad EL tehisintellekti määruse ja andmealase 

õigusakti konsultatsiooni kohta, et ennetada ettevõtetele liigselt koormavate 

kohustuste panemist. 

 

Nutikas rahvas (I. Lasn) 

Saavutused: 

Tehnoloogiaharidus 

- ITL osales aktiivselt IT Akadeemia (ITA) juhtimises, andes sisulise sisendi ITA uue 

perioodi strateegiasse, mille põhifookus on doktoriõppe tugevdamisel. 

- Oleme suunanud IT Akadeemia kutsehariduse programmi, aidates koostada 

mõõdikud, nõustades pilootprojekti ja osaledes ekspertkomisjonis.  

Ümber- ja täiendõpe 

- HTM-ile esitatud meie ettepanekud tarkvaraarendajate ning infoturbejuhtide 

koolituseks ümber- ja täiendõppe raames. 

- ITL-i esindajad osalesid aktiivselt juhtrühma liikmetena OSKA 2021 IKT analüüsi 

läbiviimisel (valmib detsember 2021). 

(Välis)tööjõud 

- Andsime tagasisidet EAS-i välistalentide kaasamise tegevuskavale 2021-2025. 

- Saavutasime Sotsiaalministeeriumi poolt kaugtöö regulatsioonide kaasajastamise 

algatamise.  

 

Nutikas majandus (S. Lackman, J.-M. Pukk, J. Truu, A.-G. Tsahkna, M. Männi) 

Saavutused: 

Digiinnovatsioon ja TA 

- ITL-i abiga on vähemalt 6 ettevõtet saanud võimaluse osaleda Horizon Europe’i 

projektitaotlustes ning ITL on kaasatud 2 Horizon Europe’i projektitaotlusesse. 

- Viisime läbi innovatsioonijuhtimise koolituse. 

- Teadusasutuste ja IKT ettevõtete koostöö teadustulemuste paremaks 

kasutamiseks on muutunud olulisel määral süsteemsemaks. 

Tööstusharude digipööre 

- Panustame tööstuse investeeringumeetme väljatöötamisse (mõju 64 MEUR). 

- Osalesime turismisektori kesksete digilahenduste toetusmeetme väljatöötamisel 

(mõju 4 MEUR). 

- Korraldasime 9 digiteadlikkuse tõstmise sündmust teistele tööstusharudele 

(videod).  

 

https://itl.ee/edulood/digitaliseerimine-toob-olulist-kasu/
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Transpordi digitaliseerimine (ITS) 

- ITL võitis Tallinna Ettevõtlusauhinna parima koostööprojekti kategoorias ITS 

Estonia võrgustiku eest. 

- ITS Estonia võrgustik on kasvanud 40 liikmeni. 

- Ühisstend ITS Maailmakongressil Hamburgis ning korraldatud ITS teemas 4 

välisvisiiti, millest sai kasu 30 organisatsiooni. 

- Ellu viidud 2 ühisarendusprojekti nõudepõhise isejuhtiva transpordi ning 

logistikaprotsesside automatiseerimise teemal. 

Digipööre = rohepööre 

- Kaardistatud ITL-i liikmete huvid rohepöörde teemas ning defineeritud ITL-i 

rohetöögrupi eesmärgid ja struktureeritud edasised tegevused. 

- Toimivad aktiivsed konsultatsioonid ja infovahetus rohevaldkonnas tegutsevate 

osapooltega.  

Ekspordialane koostöö 

- Valitsus on teinud ITL-i sisendist tulenevalt otsuse EAS-i ja Välisministeeriumi 

ekspordikoostöö integreerimiseks. 

- IKT klaster on Dubai EXPO-l Eesti paviljoni partner. 

- Visiidid toimunud 6 riigis, korraldatud 3 ekspordisündmust, toetatud 35 ettevõtet. 

- Suurenenud arengukoostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega: 2 aktiivset 

projekti + 1 uus rahastus käivitamisel 

- Sõlmitud 2 MoU-d (Sharjah, Brasiilia). 

 

Toimiv ja kestlik liit (J.-M. Pukk) 

Saavutused: 

- 7 uut liiget. 

- Oleme olnud aktiivsed liikmete huvide kaitsmisel. 

- Liidu toimimist toetavad 6 välisrahastusprojekti eelarvega 760 000 EUR. 

- Liidu juures tegutsev ITS Estonia partnervõrgustik sai 5-aastaseks. 

- Liikmete aktiivsemaks kaasamiseks ja liidu tegevustega kursis hoidmiseks on 

reedene Nädalakiri, kuu tegemiste kokkuvõte (iga kuu alguses) ja juhatus 

hommikuseminarid liikmetele (kord kuus, v.a üldkoosoleku kuud). 

- ITL-i strateegia 2023-2027 loomise protsess käivitub I kvartalis 2022.  

 
5. Digi- ja rohepöörde tulevik ja ootused IKT sektorile - Kersti Kaljulaid 

- Selle sajandi suurim võitlus on kuidas ja kes kontrollib meie võrke ja ühendusi. 
Äärmiselt oluline on, et see kontroll jääb demokraatlike riikide kätte.  

- Digitaalsed tehnoloogiad annavad võimaluse vältida suuri investeeringuid ning 
aidata läbi viia rohepööret. IT-l on oluline osa rohepöördes. 

- Eesti võiks olla IT õppe arenduskeskus ning tuua siia kogu maailmast õppureid. 
- Eesti IT ettevõtted peaksid rohkem kuulama mida klient soovib, mitte müüma seda 

mida Eestis on valmis tehtud. 
- Eesti võiks olla ka arvestatav tegija kosmosevaldkonnas. 
- Eesti e-riigi kuvandile on väga lähedal ja võivad peagi mööda minna Portugal ja 

Taani. Meie konkurentsieelis võib säilida teatud niššides. 
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6. Ustus Aguri stipendiumi andmine 
Ustus Aguri nimeline stipendium on omistatud sellel aastal Tartu Ülikooli keemia 
õppekava doktorandile Tõnis Laasfeld, kelle doktoritöö teema on 
“GPCR-ide toimemehhanismi uurimine mikroskoopiapiltide analüüsi ning 
süsteemibioloogia meetodite rakendamise abil”. Doktoritöö juhendajad on Ago Rinken ja 
Leopold Parts. 
 
7. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon 
Toimumas: 

- Ekspordikogemuste jagamise seminar 09.12 kell 9.00-10.30. 
- TAIE digi fookusvaldkonna sisendi koondamise kohtumised 29.11 kell 15.00-16.30 

ja 16.12 kell 9.00-10.00. 
- 7.12 toimub viimane kohtumine S. Sikkutiga. 
- Hariduse- ja tööjõuvaldkonna hommikuseminar 14.12 kell 9.00-10.30. 
- Järgmine üldkoosolek maikuus 2022. 

 
Üleskutsed: 

- Uudiskiri, liituge ise ja kaasake ka meeskonda. 
- E-arveldamise üleskutse kehtib endiselt. 
- Pakkuge ITL-i aasta auhindade kandidaate (tegija, läbimurdja, tegu, idee). 
Ettepanek: Aasta Tegija digiõpetaja. 

 
 
 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 
Doris Põld Heleri Vahemäe 
Juhataja Protokollija 


