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Protokoll 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 
 
2. Eelarve 2022 kinnitamine 
Tegevjuht D. Põld tutvustas liidu eelarvet.  

Eelarve on koostatud konservatiivselt, eeldatav tulu liikmemaksudest on 328 975 EUR. 

Eelarve kogumaht koos projektidega on planeeritud 1 053 979 EUR, mis on ligi 130 000 

EUR vähem kui jooksval aastal, sest mitmed projektirahastused lõpevad 31.12.2021. 

Ettepanek kinnitada välja pakutud 2022 eelarve. 

 

OTSUSTATI kinnitada 2022. aasta eelarve kogumahtus 1 053 979 EUR. 

 
3. D4D projekti kinnitamine 
Projekti eesmärk: Aafrika riikide jätkusuutliku arengu tagamiseks digilõhega tegelemine ja 
nende innovatsioonivõimekuse tõstmine. 
Periood: 12.2021 - 31.08.2023 
Partnerid: Välisministeerium kaasfinantseerib D4D konsortsiumi ja osaleb sekretariaadi 
töös;eGA ja ITL viivad ellu sisulisi tegevusi sihtriikides 100% kaetud eelarvega. 
ITL eelarve: 362 000 EUR. 
ITL kasu: IKT klastri ettevõtted saavad 100% rahastusega viia ellu digitehnoloogiate 
hankimist ettevalmistavaid tegevusi sihtriikides. Unikaalne koostöömudel EU Aafrika 
suunaliste vahendite rakendamiseks Eesti ettevõtete heaks loodud. 
Lepingu elluviimine: ITL korraldab enda liikmeskonna sees konkursi ekspertide leidmiseks 
ja sõlmib lepingu konkreetsete ekspertide poolt tegevuste elluviimiseks ettevõttega. 
Rahastust ei tohi saada juhatuse liikmete ettevõtted. 
 
OTSUSTATI sõlmida leping ENABEL’iga D4D projekti tegevuste elluviimiseks. 
 
4. A. Sutt kohtumise teemad 
Toimus arutelu 13. detsembril toimuva minister A. Suttiga kohtumisel käsitletavate teemade 
üle. 
Teemad: 

- Taristu- ja sideehituse teema edenemine. 
- RIT – millised on edasised teostusplaanid, kuidas hakkab toimuma koostöö 

erasektoriga. Riigikapitalismi teema. 
- Digiühiskonna arengukava elluviimine, nõukodade töö ja erasektori kaasamine. 
- Kuidas juhitakse kokku erinevate arengukavade koostoime ja valdkondade ülesed 

teemad. 
- Ekspordi koostöö  - EAS ja Välisministeeriumi välisesindajate tegevuste parem 

integreerimine ettevõtluse toetamisel, kaugele sellega on jõutud. 
- Kõrghariduse ümarlaua eesmärgid. 
- Saudi-Araabia visiidi jätkuna koostöö Digital Cooperation Organisation’iga 
- Juhul kui jääb aega: Koostöövõrgustike/klastrite roll TAIE rakendamisel ja järgmisel 

El perioodil ettevõtete ekspordi ning koostöö toetamisel. 
 
5. Eesti Infoturbe Assotsiatsiooni ettepanek koostööks (www.eisa.ee ) 
Assotsiatsioon on asutatud jaanuar 2018 eesmärgiga tegutseda heategevusliku 
organisatsioonina avalikes huvides, mille põhieesmärgiks on ühendada info- ja küberturbe 
valdkonnas (Ühingu Tegevusvaldkond) tegutsevaid eesti ettevõtjaid, asutusi, 
organisatsioone, jt institutsioone, arendada nende ühist tegevust, esindada neid, kaitsta 
nende huvisid ja väljendada nende ühiseid seisukohti. 
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Liikmed: BHC Laboratory, Clarified Security, CybExer Technologies, Cybernetica, 
Guardtime, RangeForce, Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, eGA. 
Nende loomise algne huvi oli küberkompetentsikeskuse raamistiku TA rahade jaotamiseks 
kasutada seda organisatsiooni rakendusuuringud küber valdkonnas ning  
Community building antud teemas. Ei tegele seadusloomega. 
 
Soovivad luua strateegilise partnerluse ITL’iga: panusega tööjõusse, eelarvesse.  
Ettepanek: korraldada juhatuste vaheline kohtumine koostöö arutamiseks. 
 
OTSUSTATI korraldada liidu sisene arutelu võimalike koostöövormide üle ning leppida 
kokku kohtumine Eesti Infoturbe Assotsiatsiooni juhatusega. 
 
6. TA & innovatsiooni teemad riigis – TAN, TAIE jne (I. Suursoo) 
I. Suursoo andis ülevaate TA&innovatsiooni teemadel. 
2019. a üldkoosolekul sai välja käidud, et vajame toote ja teenuse innovatsiooni reformi. 
Selle ellu viimiseks otsustasime käivitada innovatsiooni hype’i koostöös Tööandjate 
Keskliiduga. 
Innovatsiooni teemal laiemalt: 

- Teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse arengukava 2021-2035 
(TAIE, riigi TA tegevuse alus); 

- Valitsuse Teadus- ja Arendusnõukogu (TAN, strateegiline nõustamine); 
- Innovaatiline Eesti (minister A. Sutti initsiatiivil koostatud kontseptsioon viimaks Eesti 

IT riigist innovatsiooniliidriks ehk e-riigist i-riigiks. Osalejad Suursoo, Villig, Hinrikus, 
Tamkivi, Ruusalepp, Madiverk) 
 

Innovaatiline Eesti arutasime, et TAIE hästi koostatud, aga ei ole piisavalt julgust. 
Tööjõutootlikkust ei ole võimalik tõsta väliste sammudega, vähe riskijulgust, vähe fookust 
tulevikutrendidel. TAIE kõrvale oleks vaja rahastust, mis vaataks ülijulgeid ideid. 
Kuidas nad kokku mängivad - TAIE kogu riigi TA arenguprogramm, TAN strateegiline 
nõustaja, Innovaatiline Eesti saab olema ühe hüpoteesi kohaselt EAS ja Kredexi  
ühinemisel loodava asutuse ülesanne.  
Päris raha programmides ja fookusvaldkondades, nende juurde peaksid tekkima 
ekspertkogud. 
Panustada tuleb just TAIE fookusvaldkondade teekaartide loomisse ning ekspertkogudes. 
Toimus arutelu. 
 
Kokkuvõte 

• TAIE juhtimise mudel on vaja korda saada: 
- juhtimiskihid ei ole selged – kas juhtkomisjoni all on fookusvaldkondade juhid? 
- fookusvaldkonna ekspertkogu – on või ei ole? 
- kuidas toimub erasektori kaasamine – kas kokkulepitud süsteem või iga 

fookusvaldkond ise korraldab? 

• TAIE fookusvaldkonna „digilahendused igas eluvaldkonnas“ teekaart vajab kaastööd: 
- kuidas sellest saaks praktiliselt elluviidav teekaart. 

• Muud teemad: 
- Innovaatiline Eesti – kui kontseptsioon hakkab arenema, siis vahetame infot, aga 

silmas tuleks pidada; 
o peaks olema selge, mis roll ja paiknemine on sellel kontseptsioonil; 
o e-Estonia on tugev bränd, kui riik hakkab panustama innovaatiline Eesti 

kontseptsioonile, siis tuleb ka bränding hästi läbi mõelda, et e-Eesti maine ei 
kaoks. 

- Riigiettevõtete mõttemaailm: 
o suunata riigiettevõtted uuenduslikumalt mõtlema. 
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7. Juhatuse liikmete  olulisemad muutused oma teemas 
Nutikas riik 

• Toimus äsja loodud digiriigi nõukoja esimene kohtumine, kus eesmärk digiriigi 

arengukava 2030 elluviimise järelvalve. 

• ITL esindajad delegeeritud RES nõukotta. 

• Arendusettevõtete “Security manifesti” põhimõtete draft 0.1, mida osalised järjest 

täiendavad. 

 

Nutikas rahvas 

• ITL haridusgrupi koosolek toimus 11. novembril. 

• 12. detsembril hariduse hommikuseminar koostöös Asutajate Seltsiga. 

• Koostöö HTM-iga. Sisend Taastefondi rahade kasutamise plaanidele ümberõppe osas 

ValiIT! 2 ja ka infoturbejuhtide täiendkoolituse tarbeks. 

• OSKA IKT raporti retsenseerimine, esitletakse jaanuaris. 

 

Nutikas majandus 

• ITS töögruppide regulaarsed kohtumised, toimivad piloodid. 

• ITS Ekspordi töögrupi kohtumine, Kohtumised ITS Poola, Nordic + jne. 

 
8. Tegevmeeskonna ülevaade olulisematest teemadest 

• Esitasime arvamuse kaugtöö kohta. 

• TAIE fookusvaldkonnale “Digilahendused igas eluvaldkonnas” ootame sisendit 16.12. 

• Ekspordikogemuste hommikuseminar 09.12. 

• Hariduse teemaline hommikuseminar 14.12. 

• 5G sageduste otsus tulekul, plaanime eelnevat pöördumist. 

• Sidetrassid riigiteedel arutelud käivad spetsialistide tasandil 

• Riigihangete töörühm kohtumine RIA-ga 16.12 

• Teeme RTE ja küberturvalisuse teemalised artiklid teistele sektoritele. 

• Dubai EXPO visiit 09 – 14.01. 

• Eesti Sõprade üritus 2022 – põhiteema on rohe, meie partnerlus eeldab, et aitame leida 
ettevõtete sponsorlust. 

 
9. Kohapeal algatatud küsimused. 

• Ettepanek muuta 12. jaanuari juhatuse koosoleku aega 2 h varasemaks. 

OTSUSTATI, et järgmine juhatuse koosolek toimub 12. jaanuaril kell 13.00-15.00. 

 

 

 

 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
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