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Protokoll 
 
 

1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUSTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 

 
2. Liikmesuhted: 

• Santa Monica Networks välja astumine 
Santa Monica Networks astub ITL-ist välja 1.1.2021, kuna nad integreeritakse Elisa 
kontserni. 
 

• Võimalike uute liikmete list 
o Bolt – kaaluvad astuda assotsieerunud liikmeks transpordi firmaga (M. 

Rannama); 
o Singleton – räägitud liikmeks astumisest (D. Põld); 
o Space – kinnitasid liikmeks astumise soovi, avaldust pole esitanud (M. 

Rannama); 
o e-arve töögrupis arutasime raamatupidamistarkvarade liikmeks toomist; 
o Veriff sai esitatud ITL-i poolt DigitalEurope Future Unicorn auhinnale, kui 

keegi satub nendega suhtlema, kutsuge liikmeks; 
o OIXIO – järgmise aasta esimesel või teisel kvartalis (I. Suursoo); 
o Veera OÜ – andsid tagasisidet, et nad sellel aastal ei liitu (D. Põld, I. 

Suursoo). 
 
3. ITL-i 2021 aasta eelarve kinnitamine 
Ettepanek: ITL-i eelarve 2021 summas 315 640 EUR, tõus eelmise aastaga 4,9%. 
Projektide eelarve 867 624 EUR. 
2020. aastal projektide eelarve täitmine kriisiga seoses 60%. Järgmiseks aastaks 
planeeritud seetõttu suurem täitmine. 
ITL-i maksab Tööandjate Keskliidule 2021. aastal liikmemaksu 2700 EUR(erikokkulepe 
tehtud veebruaris 2020). 
 
OTSUSTATI kinnitada välja pakutud ITL-i 2021. aasta eelarve kogusummas 1 183 264 
EUR. 
 
4. ITL-i esindaja  Eesti digiühiskonna 2030 arengukava juhtkomisjoni 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on loomas uut Eesti digiühiskonna 2030 
arengukava. Arengukava koostamiseks ja hilisema elluviimise juhtimiseks tuleb 
vastavalt kehtivale strateegilise planeerimise korraldusele luua juhtkomisjon, mis täidab 
Vabariigi Valitsuse määruses „Valdkonna arengukava ja programmi koostamise, 
elluviimise, aruandluse, hindamise ja muutmise kord“ sätestatud ülesandeid.  
 
ITL-ist küsitakse  juhtkonna tasandilt esindajat antud juhtkomisjoni.  
Toimus arutelu. 
 
Ettepanekud: Ivo Suursoo, Andre Krull või Urmas Kõlli. 
 
OTSUSTATI nimetada Eesti digiühiskonna 2030 arengukava juhtkomisjoni Urmas Kõlli. 
 
 



 
5. Projekti MOBILOG (COSME meetmest) taotluse heakskiitmine 
Projekti nimi: Smart & Green Mobility and Logistics Clusters Go International 
(MOBILOG)  
Eesmärk: nutika liikuvuse ja logistika ettevõtete ekspordi toetamine USA, Kanada ning 
Hiina turgudel 
Rahastaja: Euroopa Komisjoni COSME meede 
Projekti algus: 01.06.2021, kestvus 30 kuud 
Partnerid:ITL (juhtpartner), ITS Finland (Soome), Bwcon GmbH (Saksamaa), Estonian 
Smart City Cluster/B.I.A (Eesti) 
Projekti kogueelarve: 610 624 EUR (toetus 90%) 
ITL kogueelarve: 151 990 EUR  
sh toetus: 136 791 EUR/ omafinantseering: 15 199 EUR 
sh kaudsed kulud (indirect costs) 9 943 EUR (ei pea tõestama) 
 
OTSUSTATI kinnitada projekti MOBILOG taotlus. 
 
6. MTÜ ITL Digital Lab tegevuse fookuse võimalik muutmine 
Ülevaade ITL projektidest: kus need asetsema peaksid – ITL või ITL Digital Lab. 
 
Projekte oleme taotlenud mõlema organisatsiooniga lähtudes järgmisest: 

- milline on VTA vaba jääk; 
- kui tegemist on kitsama ettevõtete grupi huviga siis taotlejaks ITL Digital Lab; 
- milline organisatsioon kogemust, struktuuri poolest paremini sobib. 

 
Uus situatsioon – Klastrilt oodatakse (või on võimalus) sarnaste teenuste pakkumiseks 
nagu eGA (rahvusvaheliste arenguabi organisatsioonide toel): 

- klaster (ITL) vastutuse võtja, tööde teostajad ettevõtjad; 
- sellisel viisil projektides osalemine - kas on ITL jaoks ok, ega me ei põhikirjaga 

vastuollu; 
- vajalik on pillar assessment läbinud organisatsioon; 
- kas peaksime hakkama Digital Lab-ist nii öelda eGA kujundama? 

 
KPMG-ga hakkame tegema ühe projekti raames pillar assessmenti ning vaatame 
nendega koos, kuidas ITL ja ITL Digital Lab vastavad tingimustele või saame me neid 
organisatsioone kuidagi ühendada. 
 
Toimus arutelu. 

- projektid, kus saavad osaleda ettevõtted läbi liitude või klastrite; 
- ettevõtetega peavad olema sõlmitud vastutuslepingud; 
- ITL-i puhul vastutavad rahaliselt juhatuse liikmed; 
- eraldada liidus ärilised funktsioonid; 
- äririskikindlustus; 
- ITL-ile projektihaldamise eest tasu ettevõtetelt; 
- projektide ettevalmistamise investeeringu katmine ettevõtete poolt, kes hiljem 

liituvad. 
 
7. Üldkoosolek 2021-I aeg 
Ettepanek: korraldada ITL-i korraline üldkoosolek koos uue juhatuse valimisega 21. või 
22. aprill 2021. 
 
OTSUSTATI, et ITL-i üldkoosolek toimub 22. aprillil 2021. 



 
 
8. Juhatuse liikmete ülevaade fookusteemade hetkeseisust ja plaanidest 
 
Ivo Suursoo 

- Järgmisel nädalal on Riigikogu kultuuri- ja majanduskomisjoni ühisistung 
teadusarendus, innovatsiooni ja ettevõtluse arengukava, teen 5 minutilise 
ettekande. 

- J. Ratas kutsus ekspertkogu uuesti kokku. 
Doris Põld: Kas digitaliseerimise teekaardi osas on Tööandjate Keskliidule midagi 
räägitud? Tegime suured muudatusettepanekud, aga keegi pole meile midagi 
tagasisidet andnud. 
Ivo Suursoo: Ei ole mingit tagasisidet. 
 
Seth Lackman 

- Jaanuaris alustab tööd arendusnõunikuna Mart Toots. Esialgne rahastus ja 
leping temaga 2 aastaks.  

 
Urmas Kõlli 

- Eesti digiühiskonna arengukava ülevaatamine enne e-Eesti nõukogus arutamist. 
- IKT baasteenuste teema valitsuses edasi lükatud 2 korda. Esitasime omapoolsed 

ettepanekud. 
- Uute töögruppide juhtidena on nõus juhtima intellektuaalomandi töögruppi Peeter 

Mõtsküla ning taristu ja riistvara teemasid Margus Vaino. 
- Järgmisel nädalal annab S. Sikkut liidu liikmetele ülevaate IKT riigi poolsest 

juhtimisest, arengu seisust ja arengukavast. 
 
Andre Krull 

- e-Eesti nõukojas tutvustati digiühiskonna arengukava, mis on oluliselt 
parandatud. Juurde oli tekkinud ka võimalik rakendamise plokk. E-riigi poolega 
on tegeletud, side ja küberturbe teemad on veel väga hõredad. 

 
Mart Mäe 

- Kratikava juhtrühma koosolek toimus, mida oli edasi lükatud märtsikuust alates. 
Anti ülevaade kratikava suundadest, mis tehtud ja mis plaanis järgmisel aastal. 
Erasektorile tekib juurde meede, mis on sarnane digidiagnostikale, aga suunatud 
andmetele ja andmete kasutamisele, metoodika piirangut ei ole. 

 
Juhan-Madis Pukk 

- Prudentia ja Nasdaq avalikustasid 101 Baltikumi väärtuslikumat ettevõtet, kus 
paneelis rääkisin digitaliseerimisest. 

 
Madis Sassiad 

- Toimus once only teemaline koosolek ministeeriumite ja organisatsioonide 
esindajad. Otsustati, et korraldatakse veel üks koosolek, kus kutsutakse kokku 
ministeeriumite otsustajad. 

- ITS Estonia võrgustiku üldkoosolekul kinnitati uus aktiivgrupp. 
- Reedel toimub virtuaalvisiit Norra. 
- Planeerimisel UK virtuaalvisiit märtsis koos ITS Finlandiga. Ettevalmistamisel 

abiks Välisministeerium ja Business Finland. 
- J. Pukk juhib kahte ITS arendusprojekti. 
 



 
Andre Krull: e-Estonia Briifing Center loodud lahendus virtuaalse ekspositsiooni 
suhtes, mis pidid kasutamiseks minema ka saatkondadele, sisaldas kontrollimata ja 
süstematiseerimata infot ettevõtete lahenduste ja teenuste kohta. Suutsime neile 
selgeks teha, et nii ei lähe ning nad võtsid nüüd korrastamise aja. 
 
Ivo Lasn 

- Käisime Töötuskassas täiendõppest rääkimas. Saime teada, et valitus on 
kinnitanud tööhõive programmi 2021-2023, mis sisaldab koolitustoetust info ja 
kommunikatsioonioskuste parendamiseks, inimese kohta kuni 2500 eurot (kuni 
80% koolituse maksumusest). Antud toetus on võimalik küsida ka seenior 
arendajatele, piire ees ei ole. Programm algab 1. jaanuarist. 

- Kutsekojaga kohtumine IKT OSKA uue raporti teemal, millega järgmisel aastal 
alustatakse. 

- IT Akadeemia teadusmeetmete ülevaatamine, probleemid TalTech’iga, kus ei 
õnnestunud ühte teadusgruppi moodustada, kuid rahastust soovivad kasutada. 

- Küsimus tekkinud, kas TalTech IT teaduskonna nimeks peaks IKT teaduskond 
olema. 

- TalTech IT teaduskonna uus dekaan on vaja valida, Gert Jervan ainuke 
kandidaat. 

 
9. Tegevmeeskonna ülevaade viimase kuu olulisematest tegevustest ja 

teemadest 
 
Doris Põld 

- Rahvusvahelise sertifikaadiga projektijuhtimise koolituse viime läbi veebruaris. 
- FinEst Twins projekti teadusprojektide hindamisekomisjonis osalesin, valiti välja 

kolm projekti, mis saavad rahastuse. 
- Detsembri TööstusEst ajakiri tuleb meie juhtkirjaga ja meie teemadega. 
- Tallinna linnaga valminud 8 videot tööstuse digitaliseerimise teemal, avaldatud 5 

hetkel. 
- EXPO jaoks teeme video koostöös EAS-iga. Kõik riigid saavad tutvustada, mida 

nad EXPO raames tegema hakkavad. 
- Palju suuri projekte e-riigi teemadel alanud või algamas: 

o D4D Hub, mis on Eesti, Belgia, Luksemburgi, Prantsusmaa ja Saksamaa 
ning Euroopa Komisjoni ühisalgatus digipöörde elluviimiseks EL 
partnerriikides; 

o Saksa abiorganisatsiooni GIZ poolt tellitud e-riigi koolitused Vahemereliidu 
riikidele; 

o Commonwelth Telecomminication Organization (CTO) koostöös toimus 
ümarlaud; 

o East African Science and Technology Commission (EASTECO) 
planeerime tegevusi arengukoostöö raames; 

o Keenia plaanide välja töötamine käimas; 
o Välisministeeriumiga arutelul Etioopia digi-ID teemad; 
o Trinidad ja Tobago MoU allkirjastamine ja klastri kaudu Eesti IKT 

ettevõtetel otse hangetel osalemise võimaluse tekkimine; 
o OSCE soovib, et me aitaksime neid Kasahstani suunal. 

 
Maarja Rannama 

- Tallinna linna IT juhiga teeme ühisseminari digitaalse Tallinna kontseptsiooni 
teemal. 



 
 
Jüri Jõema 

- Välismaalaste seadus puhas poliitiline jagelemine. 
- Tühja kasseti tasu tõstmise teema arutelul Riigikogus. See tõstab kõigi seadmete 

hindu. 
- 5G sagedused ja turvamäärus venivad jätkuvalt. Konkurss lükati jälle edasi paar 

kuud. 
- Välisinvesteeringute taustakontrolli seaduse eelnõu on üsna piirav. Suvel 

avaldasime juba arvamust.  
- Oleme ette valmistamas kohtumiste seeriat riigi suurte IT majadega riigihangete 

teemal. Esimene kohtumine toimub HARNOga. 
- Kutsehariduse IT Akadeemia meede kinnitatud. 

 
10. Kohapeal algatatud küsimused 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
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