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Protokoll 
 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUSTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 
 
2. Strateegiakoosoleku (25.-26.08) plaanimine 
Keskendume valdkondade kaupa tänased tegevused läbi ja saaks selgeks kas 
eesmärgid on realistlikud, kas on tekkinud mõni uus eesmärk ning milliseid reaalseid 
tegevusi järgmiseks pooleks aastaks planeerime. 
Lisaks peame arutama liidu perspektiivist – liikmetega suhtlemine, kas olemas vajalik 
inimressurss, väärtuspakkumine. 
S. Sikkut ühineb meiega peale kella 18.00. 
 
Madis Sassiad: Kas peaksime kiirelt liikmetelt tagasisidet küsima? Liikmetelt kes on 
ära läinud või liitunud? 
Kristi Semidor: Liikmete tagasiside küsitlus toimub kevadel kui juhatus lõpetab 
kaheaastase tegevuse.  
Jüri Jõema: jooksvalt on küsitud tagasisidet ka üldkoosolekutel. Hetkel ei näe vajadust, 
et küsitlust teha. 
Ettepanek: koostada lühiülevaade uutest liikmetest, kui palju töögruppides osalevad ja 
on kaasatud. 
 
3. Majanduse arendamise ekspertkogule ITL-i ettepanekud 
Peaministrile esitatud teemad lähtusid ITL-i strateegiast: 

- Ekspordi suurendamiseks välisturgudel ettevõtete omandamise laen – 50-100M 
eurot; 

- R&D juhtide värbamise toetus 500-le ettevõttele, et käivitada teadus-arendus ja 
innovatsioon – 70M eurot kahe aasta jooksul; 

- Tööstuse digitaliseerimise võimendus 50M eurot kahe aasta jooksul; 
- Vali IT jätkamine intensiivse inseneeria ja IKT ümberõppeprogrammina – 1-2M 

eurot kahe aasta jooksul; 
- Tööstusdoktorantuuri laiendamine – 2M eurot kahe aasta jooksul. 

 
Sisendiks on Riigikantselei memo kriisist väljumise suundade kohta, MKM kriisist 
väljumise plaan ja Rahandusministeeriumi 5 miljardi EUR jagamise tabel. Väljundiks 
Peaministribüroo ettepanekuid valitsusele. 
Toimus arutelu. 
 
Ettepanekud: 

• Oluline teema on kuidas näevad välja järgmised 5-10 aastat riiklikud IT 
investeeringud. Peaksime kaitsma ka oma sektorit ning seisma selle eest, et need 
investeeringud suureneksid. 

• Digidiagnostika riigisektorile, kokkuhoid digitaliseerimisest. 
 
4. Koostööst MKM-i kriisimeetmete töörühmaga 
Erialaliidud on kaasatud läbi Kaubandus-Tööstuskoja ja Tööandjate Keskliidu.  
Skoop on kas Kredexi meetmed töötavad või on vaja midagi ringi teha. 
MKM-i ootab kirjalikku sisendit 14. augustiks: 

- Ettevõtete peamised probleemid koroonakriisist tulenevalt (vajadusel võib 
laiemalt käsitleda, kui laen/laenukäendus ei lahenda probleeme). 



 
- Millised on ettevõtjatele tekkinud konkreetsed likviidsus/finantsprobleemid 

COVID-19 tulenevalt? 
- Millised lahendusi on ettevõtted/sektor eelnevalt nimetatud finantsprobleemide 

lahendamiseks kasutanud? 
- Mis on kriisimeetmete osas jäänud puudu? 
- Sektori suurimad väljakutsed kriisi jätkumise korral. Mida tuleks võimalikuks 

järgmiseks koroonapuhangu laineks ettevalmistudes KredExi meetmete osas 
teistmoodi teha? 

Toimus arutelu. 
 
Ettepanek: viia läbi uus kriisi küsitlus liikmete hulgas. 
 
5. Martin Helmega kohtumise plaanimine 
Esialgne teemapüstitus: era- ja avaliku sektori koostööst e-riigi jätkusuutlikkuse 
tagamisel ning selleks vajalikest vahenditest (eelarve raha ja spetsialistid). 
Kui kohtumisaeg saab paika arutame täpsemalt ministrile esitletavad teemad üle. 
 
6. Esialgne kinnitus liitumiseks Taltechi Mectory Digital Innovation Hub-i (EDIH) 

konsortsiumiga (teadmiseks) 
Andsime esialgse tingimusliku kinnituse Taltechi Mectory Digital Innovation Hub-i 
(EDIH) konsortsiumiga liitumiseks. Lõpliku otsuse konsortsiumiga liitumiseks teeb 
(juhatus) lähtudes EL digitaalse innovatsiooni keskuse võrgustike taotlusvooru 
tingimuste täpsustumisest.  
 
Võimalikud tegevused: 

• tehnoloogiaettevõtetele info jagamine osalemisevõimaluste kohta EDIH tegevustes 
klientidena;  

• EDIH tegevustes osalenud klientide projektide tulemuste viimine 
tehnoloogiaettevõteteni ja “test before invest” teenuse klientidele jätkusuutlikke 
partnerite tutvustamine juba reaalsete tehnoloogiate rakendamiseks ettevõttes;  

• osalemine EDIH hindamisnõukogu töös ja partnerluste kokku panemises;  

• osalema konsortsiumis strateegilise juhtimise tasandil (nõukogus).  
 
Oleme valmis investeerima konsortsiumisse mitterahalise panusena tööaega ülaltoodud 
tegevuste lõikes. 
 
7. Juhatuse liikmete ülevaade fookusteemade hetkeseisust ja plaanidest 
Ei käsitletud aja puudusel. 
 
8. Tegevmeeskonna ülevaade viimase kuu olulisematest tegevustest ja 

teemadest 
Pikem ülevaade Teamsis. 
 
9. Kohapeal algatatud küsimused 
 

 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
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