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Protokoll 
 
 
1. Päevakorra kinnitamine. 
OTSUTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 
 
2. Liikmesuhted: 

• Uus liikmeavaldus - Huawei Technologies Eesti OÜ 
Huawei Technologies Eesti OÜ esitas 3. septembril 2021 täisliikmeks astumise 
avalduse. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI võtta Huawei Technologies Eesti OÜ alates 8. septembrist 2021 
ITL-i täisliikmeks ning määrata liikmemaksu summaks 2760 EUR, millest kuulub 
tasumisele 866,41 EUR, mis on proportsionaalne liikmelisuse ajaga. 
 
Tegevmeeskonnal kajastada see liikmete arvestuses, teavitada  
Huawei Technologies Eesti OÜ-d ja ITL-i liikmeid. 
 

3. ITL esindamine Tööandjate Keskliidu üldkoosolekul. 
Eesti Tööandjate Keskliidu üldkoosolek toimub 15. septembril 2021. ITL-i esindaja on 
Tööandjate Keskliidu volikogus. Peaksime arutama, kas meil on ambitsiooni uuesti 
kandideerida kevadisel üldkoosolekul. 
Toimus arutelu, kes saab osaleda üldkoosolekul. 
 
OTSUSTATI, et 15. septembril 2021 toimuval Tööandjate Keskliidu üldkoosolekul 
osaleb J. Truu. 
 
4. Uute projektide kinnitamine 

• Haridusinnovatsiooni projekt (Horizon Europe) 
Projekti eesmärk: uudsete IKT lahenduste kasutamine haridusinnovatsioonis. 
Peamised tegevused:  
- Ideede ja tulemuste levitamine ettevõtlusvõrgustikes üle-EU; 
- 2-3 artiklit teema olulisusest ning projekti tulemustest; 
- White paper „Policy recommendations based on the ETTE findings“ vms. 
Projekti partnerid Eestist: Prof. Margus Pedaste TÜ, koordinaator ja Flowit 
Estonia. 
Kestvus: 3 aastat. 
Rahastus: Eelarve selgumisel, kuid omaosalus puudub. ITL-i eelarvesse 
planeeritud 1 inimese palk. 
 
Ettepanek: Osaleda kommunikatsioonipartnerina ETTE projektis. 
OTSUSTATI, et ITL osaleb kommunikatsioonipartnerina ETTE projektis. 
 

• Välisministeeriumi arengukoostöö projekt 
Projekti eesmärk: toetada arenguriikides demokraatia- ja majanduse arengut läbi 
kasusaajate digitaalsete oskuste pädevuste ja e-valitsemise alaste 
kompetentside tõstmise. 
 



 
Peamised tegevused: 
- sihtriigipõhiste seminaride, Eesti õppevisiitide, koolitusprogrammide ja muude 

eesmärgipäraste ürituste planeerimine ja korraldamine (kokku vähemalt 10); 
- rahvusvahelise e-valitsemise teemalise sündmuse korraldamine Dubai EXPO 

2020, Transform Africa Summit vm. suurürituse raames; 
- pilootlahenduse loomine ja esitlemine; 
- osalemine rahvusvahelistel arenguriikidele suunatud konverentsidel ja 

messidel. 
Kestvus: 01.10.2021– 30.09.2023 (kaks aastat) 
Rahastus: 350 000 EUR, 100% toetus 
 
Ettepanek: esitada Välisministeeriumile arengukoostöö projekti taotlus. 
OTSUSTATI esitada Välisministeeriumile arengukoostöö projekti taotlus summas 
350 000 EUR. 
 

• Saksa-Balti Kaubanduskoja koostööprojekt 
Projekti nimi: “Performance Show for German companies from the field of civil 
security technologies and services / cyber security” 
Peamised tegevused:  
- Ärivisiit Eestisse; 
- Küberturvalisuse teemaline konverents Eestis; 
- B2B kohtumised; 
- ITL tegevused: valdkonna ettevõtete kaasamine, B2B kohtumistele kaasa 

aitamine, konverentsi kohta info levitamine võrgustikus. 
Kestvus: 2022. aasta jooksul. 
Rahastus: rahalisi kohustusi ei ole.  
 
Ettepanek osaleda Saksa-Balti Kaubanduskoja koostööprojektis. 
OTSUSTATI Saksa-Balti Kaubanduskoja koostööprojektis mitte rahalise 
partnerina. 
 

5. Kohtumised Asutajate Seltsi ja Elektroonikatööstuse Liiduga 
Asutajate Seltsiga on väikeses seltskonnas ning mitte siseruumides välja pakutud 
kohtumise ajad 21. või 22. september. 
ITL-i poolt soovivad kohtumisel osaleda S. Lackman, J. Pukk, I. Lasn, U. Kõlli. 
Elektroonikatööstuse Liiduga ei ole kohtumisaega õnnestunud kokku leppida. 
 
6. Strateegiaseminarilt kokkulepped: 

• kokkulepped, mis kindlasti peab saama tehtud – muudatusi ei tehtud. 

• kommunikatsiooniplaan (artiklite plaanid) – lisada ekspordiseminarid ja tunne 
liiget seminarid. 

 
7. Minister Sutt-iga kohtumise ettevalmistus (teemad). 

• IT baasteenuste konsolideerimine - meie sõnumid (K. Kaasan) 
Ülevaade riigi IT teenuste konsolideerimisest, mille tulemusena luuakse Riigi Info- ja 
Kommunikatsioonitehnoloogia (RIT). Meie sõnum – konsolideerimine on väga hea, 
aga kindlasti ei peaks loodame jälle uut suurt riigiasutust. 
Ülevaade 

- Hetkel riigil puudub keskne ülevaade arvutitöökoha ja serveri baastaristu 
vajadustest ja maksumusest ning jätkusuutlik rahastus. 



 
- Eesti avaliku sektori tehnoloogiline võlg (SBT, ATK) on järgneval neljal aastal 

70,5 mln eurot, s.o 17,63 mln eurot iga aasta kohta. 
- Väidetavalt IKT alusteenuste keskse osutamisega ei hakka riik 

erasektoriga konkureerima, vaid vastupidi – kasvab võimekus erasektorist 
rohkem teenust sisse osta. 

- Avalik sektor ei saa aga serverimajutust ega töökohateenust lihtsalt 
erasektorile tervikuna osutada anda. Infoturbekaalutlustel peab näiteks alati 
osa taristust ja töökohateenusest jääma riigi enda otsese kontrolli alla, samuti 
vähemalt teenuse kvaliteedi tagamise ja arhitektuuri tasandil peab riik hoidma 
tervikpilti koos. 

- Tänane struktuuripilt ja dokumentatsioon peegeldab uue 
mammutorganisatsiooni loomist, kus peamiseks eesmärk on keskselt kõiki 
teenuseid ise pakkuda. Strateegiast ei peegeldu ka ambitsiooni kasvatada 
teadlikkust targa tellija seisukohast. - NB! Viimase info valguses see pilt on 
veidi muutunud 

- Riik ei peaks tegelema teenustega, mida on võimalik turult sisse osta, kuid 
RIT töögruppide aruteludelt on vaid väike osa teenustest liigitatud võimaluste 
alla, mida saaks turult sisse osta, kuigi erasektor saaks katta suurema osa 
ette antud teenuste nimekirjast. – Peale viimaseid ITL poolseid 
ettepanekuid tekkis teenuste struktuuri joonis, kus sisse ostetavate 
teenuste võimalused välja toodud 

- RIT rahastamismudel ja eelarve tekitab palju küsimusi. Kui teenuse eest 
hakatakse igakuiselt arveldama teiste riigiasutustega ja raha jäetakse endiselt 
asutuste enda eelarvetesse, kas siis ei nähta ohtu, et IT rahastamine 
seatakse ikka ohtu ja tuuakse prioriteetidena esile asutuste enda 
põhiteenuste osutamine. Lisaks oleks soov näha kogu riigi IT finantspilti 
ennem ja pärast RIT loomist. – Jätkusuutlik rahastusmudel puudub 
(käivitus tagatakse EL taastefondi rahastusega) 

- IT valdkonna tööjõu järele on Eestis suur nõudlus ja 500 uue ametikoha 
loomine ja nende mehitamine tekitab turul suure puudujäägi. Erasektor saaks 
tänase ressursi ja võimekuse juures edukalt teenust pakkuda. – MKM näeb, 
et pigem jääb riigisektorist muudatustega tööjõudu üle. 

 
Juhatuse sõnumeid IT baastaristu konsolideerimise teemal arutatakse eraldi 
järgmisel nädalal. 
 

• Baasrahastuse suurendamine (saame aru, et oleme siin pigem ühte meelt, 
kuidas aidata saame); 

• kiire lairibavõrgu arenduse toetuse III voor (millal ja kellele tuleb – TTJA’lt lisainfo 
järgmine nädal, ITL-i sõnumi panevad kokku M. Männi ja A. Aedmaa); 

• taristu- ja sideehituse regulatsioonide muudatused, et teede- ja uusarenduste 
ehituses arvestataks kohe ka sidetaristuga (ootus ministrile, see teema Taavi 
Aasa valitsemisalasse maha müüa, et on vaja ära teha. A. Aedmaa katab teema, 
update järgmine nädal); 

• TAIE juhtkomisjoni loomine – plaanis luua ja oodatud on ettepanekud, kuidas 
seda tasakaalus teha (loe, et ITL oleks kaasatud ja teised erialaliidud ka rahul, 
lähtudes fookusvaldkondadest); 

• Team Estonia/ Once Only – jääb välja hetkel, liigume praegu teemaga edasi 
kantslerite tasemel. 
 
 



 
8. Juhatuse liikmete olulisemad muutused oma teemas. 
Ei käsitletud. 
 
9. Tegevmeeskonna ülevaade. 
Ei käsitletud. 
 
10. Edaspidise juhatuse koosoleku formaadi arutelu. 
Ettepanekud: 

• 2x kvartalis 2h online ja 1x füüsiliselt 3h; 

• kõik juhatuse koosolekud füüsiliselt, aga võimalik liituda ka onlines; 

• füüsilised koosolekud võimalusel liikmete juures; 

• koosolekud võiksid olla pigem tempokamad kui tihedamini; 

• ajurünnakuid vajavaid koosolekuid teeks eraldi; 

• kohtumised töögrupijuhtidega toimuvad eraldi; 

• päevakajalise teemal arutamine, kuidas IT saaks probleemi lahendada (20 min); 

• päevakord saadetakse välja esmaspäeval ja võimalus anda tagasisidet 
(Dorisele); 

• juhatuse koosoleku dokumendid saata üle meiliga või jagada sharepointi link; 

• iga juhatuse liige räägib vaid 2-3 teemast, mis on edasi arenenud; 

• juhatus saab esitada oma kokkuvõtte kirjalikult prioriteetide slaidile; 

• tegevmeeskonna teemad on kirjas kuu kokkuvõttes, koosolekul anda edasi vaid 
kõige olulisem mida juhatus peab teadma; 

 
11. Kohapeal algatatud küsimused. 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
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