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Protokoll 
 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUSTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 
 
2. ITL liikmesuhted: 

• Evocon OÜ liikmemaksu 50% alandamise avaldus 
Evocon OÜ pakub oma lahendust kuutasu põhiselt ning hetkeolukorras on käive 
oluliselt langenud. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI vähendada Evocon OÜ liikmemaksu 50% ning määrata 2020. aasta 
liikmemaksu määraks 1380 EUR. 
 

• Turnit OÜ liikmemaks 50% alandamise ja ajatamise avaldus. 
Turnit OÜ käive on seoses eriolukorraga väga suures osas vähenenud. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUTATI vähendada Turnit OÜ liikmemaksu 50% ning määrata 2020. aasta 
liikmemaksu määraks 1380 EUR ning ajatada veel tasumata liikmemaksu maksmine 
aasta lõppu (oktoober-detsember). 
 

Toimus arutelu, kuidas ja millistel tingimustel edaspidi liikmemaksu vähendamine 
eriolukorras peaks toimuma.  
Ettepanekud:  

• liikmemaksu vähendamist küsivatelt ettevõtetelt küsida lisainformatsiooni  - alla 
või üle miljoni käibega ettevõte, käibe languse suurus, töötajate arv; 

• võtta töötukassa reeglistik aluseks; 

• vaadata igat juhtumit eraldi. 
 
3. ITL-i 2020 aasta üldkoosoleku korraldusest 
Planeeritud üldkoosolek 7. mai 2020, üsna tõenäoliselt me seda füüsiliselt korraldada ei 
saa. Üldkoosolekul oleks vaja kinnitada 2019. aasta majandusaasta aruanne ning 
esitleda juhatuse poolaasta aruanne. 
 
MTÜ-de ja sihtasutuste seadus ei anna väga võimalusi elektroonilise üldkoosoleku 
korraldamiseks, kuigi praeguses olukorras on tekkinud ka tõlgendusi. ITL-i põhikiri 
elektroonilist üldkoosolekut ei võimalda. 
 
Ettepanek:  

1. teha üldkoosolek koosseisus – üldkoosoleku juhataja ja 2-4 osalejat, kellel on 
teiste täisliikmete volitused antud (väikese osalejate arvuga on võimalik hoida 
vajalikku distantsi); 

2. lükkame üldkoosoleku edasi, kuni on võimalik teha füüsiline koosolek. 
 

Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI, et üldkoosolek toimub 7. mail 2020 elektrooniliselt ning hääletamiseks 
kogutakse täisliikmetelt volitused. 



 
 
4. IKT sektori probleemide kirjeldus ja vajalike meetmete ettepaneku koostamine 

Meetmetele lisada: 

• arusaamatu, kuidas riik tegelikult erasektorite abi kasutusele võtab, kas ITL 
saaks käituda operatiivse kriisi lahenduste otsijana; 

• kiire ümberõpe helpdesk töötajateks (vajalik keeleoskus, MKM koolitusraha 
olemas), peaks uurima kas on veel selliseid alasid, kuhu kiirelt saaks 
ümberõppega inimesi koolitada; 

• riigi tugi inimtööjõus ekspordile peab jätkuma ehk juurde oleks vaja avaliku 
sektori välisesindajate (EAS, VM) võimekust jälgida välishankeid  ning avaldada 
artikleid edulugudest, näidetest; 

• tänases olukorras EXPO jätkuv tugi väga oluline; 

• digidiagnostika meetmena jääb ja juurde oleks vaja veel kiiremat meedet, kus 
vaadatakse kitsamalt ühte probleemi ning toetus ei hõlma ainult analüüsi, vaid ka 
teostamist (kas tänases situatsioonis MKM planeeritav AI pilootmeede on 
asjakohane enam); 

• riigi IT majad võiks uue tööjõu jätkuva värbamise asemel osta teenust sisse 
erasektorilt; 

• riigi poolt plaanitvad IT hanked peavad toimuma ja mida kiiremini seda parem 
(õppetund eelmisest kriisist). 

 
5. Minister K. Karuga arutelu teemad. 
Minister K. Karuga toimub elektrooniline kohtumine 14. aprill kell 11.00. 
Teemad: 

• oodatavad meetmed riigilt; 

• riigi ootused ITL-ile kriisi ajal; 

• riigihangete korraldus; 

• 5G sageduskonkurss; 

• mis on ministri plaan lairiba15 ME kasutuseks. 
 

Andre Krull: Kas peaks võtma teemaks teiste riikide näidete teemal andmete kogumine 
(Soome näitel). Kas riigil on eriolukorras õigus karantiinis olevaid inimesi 
positsioneerida? 
Jüri Jõema: Ei või. 
Keilin Tammepärg: Ainult siis, kui on oht elule või tervisele. 
Seth Lackman: Peaksime mõtlema, kuidas IT saaks olla abiks, sest see ei pruugi olla 
viimane kord kui selline eriolukord on. Kuidas me oleksime järgmiseks selliseks 
olukorraks paremini valmis. Praegune olukord muudab meie elu püsivalt. 
 
6. IKT sektori (ITL-i) positiivsete sõnumite koostamisest (näited mida saaks kriisi 

ajal teha, parimad praktikad, …) 
Ajakirjandus on hetkel piisavalt avatud, et saada inimlike positiivsete näidetega 
meediasse. 
ITS valdkonnale juba kirjutab ajakirjanik lugusid väljapoole Eestit, mis arendused ja 
tooted on meil juba olemas. 
Toimus arutelu. 
 
Ettepanekud: 

• Väljaspoole Eestit on digiallkiri kindlasti üks unikaalne lahendus, mis võimaldab 
meil äritegevust Eestis jätkata. 



 
 

• Global Hackil mentoritena osalevad ITL-i liikmed, inimeste lood; 

• https://www.x-tee.ee/factsheets/EE/, riigi toimepidevuse idee, RIA-ga koostöös; 

• Saata üleskutse ITL-i liikmetele. 
 
7. Juhatuse liikmete ülevaade fookusteemade hetkeseisust, plaanidest ja 

edasistest tegevustest 
Andre Krull 

• EXPO2020 SA nõukogu koondub homme. Kuna EXPO lükatakse edasi, siis on 
vajalik panna SA pausile 6 kuuks, alustaks jaanuarist uuesti. Tõenäoliselt toimub 
EXPO järgmisel aastal. 
 

8. Tegevmeeskonna ülevaade viimase kuu olulisematest tegevustes ja teemadest 
Ülevaade Teamsis. 
 
9. Kohapeal algatatud küsimused 
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