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Protokoll 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
Ettepanek: lisada päevakorda punkt – ITL-i esindamine Tööandjate Keskliidu 
üldkoosolekul. 
OTSUTATI kinnitada välja pakutud päevakord koos lisa punktiga ITL-i esindamine 
Tööandjate Keskliidu üldkoosolekul. 
 
2. ITL-i esindamine Tööandjate Keskliidu üldkoosolekul 
Ettepanek: volitada Ivo Lasn esindama ITL-i Tööandjate Keskliidu üldkoosolekul 
16.02.2022.  
 
OTSUSTATI volitada Ivo Lasn’i esindama ITL-i Tööandjate Keskliidu üldkoosolekul 
16.02.2022. 
 
3. Liikmesuhted 

• Enefit Connect OÜ liikmeavaldus 
Telekommunikatsiooni teenuseid pakkuv Enefit Connect OÜ esitas 13.01.2022 
avalduse täisliikmeks astumise kohta ning liikmemaksu alandamiseks 1440 EUR 
võrra, mis on Eesti Energia AS kui Enefit Connect OÜ emaettevõtte liikmemaksu 
suurus. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI võtta Enefit Connect OÜ alates 9. veebruarist 2022 ITL-i täisliikmeks, 
liikmemaksu mitte alandada ning määrata liikmemaksu summaks 5520 EUR, millest 
kuulub tasumisele 4928,60 EUR, mis on proportsionaalne liikmelisuse ajaga. 
 
Tegevmeeskonnal kajastada see liikmete arvestuses, teavitada  
Enefit Connect OÜ-d ja ITL-i liikmeid. 
 

• Sihtasutus CR14 liikmeavaldus 
Küberlaborit omav ja arendav Sihtasutus CR14 esitas 3.02.2022 avalduse 
assotsieerunud liikmeks astumise kohta. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI võtta Sihtasutus CR14 alates 9. veebruarist 2022 ITL-i assotsieerunud 
liikmeks ning määrata liikmemaksu summaks 1440 EUR, millest kuulub tasumisele 
1285,80 EUR, mis on proportsionaalne liikmelisuse ajaga. 
 
Tegevmeeskonnal kajastada see liikmete arvestuses, teavitada  
Sihtasutust CR14 ja ITL-i liikmeid. 
 

• Gennet Laboratories AS liikmemaksuvõlgnevus 
Gennet Laboratories AS on võlgu liikmemaksu perioodi juuli-detsember 2021 eest. 
Ettevõttega kontakti saada e-kirja ja telefoni teel ei ole andnud tulemusi.  
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI kanda 31.12.2021 seisuga raamatupidamises tõenäoliselt mitte 
laekuvatesse tuludesse Gennet Lab AS liikmemaksu võlgnevuse summas 1150 
EUR (5.07.2021 arve nr 121170, 2.09.2021 arve nr 121189, 4.10.2021 arve nr 
121283, 4.11.2021 arve nr 121293, 1.12.2021 arve nr 121304). 
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Kui ettevõte ei ole 3 kuu jooksul ühendust võtnud, osalist liikmemaksu tasumist 
toimunud või tehtud maksegraafikut, arvatakse ettevõte liidust välja. 
 

4. Aasta auhindade saajate valimine 
Aasta auhindade üleandmise ja kandidaatide arutelu. 
 
OTSUSTATI korraldada aasta auhindade üleandmine Vabamus ITL-i sünnipäeva 
raames märtsi lõpus. 
 
5. AIRE (AI kompetentsikeskuse) projekti tutvustus ja partnerlus (K. Maar, 

Taltech) 
Tutvustus AI&Robotics Estonia kohta. 
AIRE missiooniks on teostada Eesti tööstusettevõtete digitaliseerimist ja 
konkurentsivõime tõus tehisintellekti ja robootika lahenduste arendamise, tutvustamise 
ja koolituste kaudu. 
22. veebruariks esitatakse Euroopa Komisjoni 7-aastast projekti plaani.  
Ameltikud partnerid on MKM, TalTech, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna 
Teaduspark Tehnopol ja IMECC. 
Rahastuse annab 50% Euroopa Komisjon, riik ja partnerid ülejäänud 50%. 
AIRE teenusteks on digiküpsuse hindamine, nõustamine, koolitused, demoprojektid ja 
finantseerimise leidmise tugi arendusteks. 
 
Ettepanek: ITL liitub AIRE projektiga assotsieerunud partnerina ilma kindla eelarve ja 
omafinantseeringuta, aga võimalusega jooksvalt ja vajaduspõhiselt kulusid katta ning 
partnerlus sisaldab: 

• AIRE Advisory Board’i ühe eksperdi nimetamine, kes hindab kord aastas projekti 
tulemuslikkust ette antud kriteeriumite alusel ja osaleb üks kord aastas Advisory 
Board koosolekul. Tegu on sõltumatu nõuandva koguga lisaks juhtkomiteele 
(partnerite juhid), kuhu kutsume kuni 5 valdkonna eksperti tööstusest ja IT 
sektorist (tõenäoliselt ka 2 väliseksperti).  

• Demoprojektide valikukomisjonis osalemine – ideevoorud 2 x aastas, septembri 
alguses ja jaanuari lõpus sidustatuna akadeemilise kalendriga (esimene kord 
jaanuaris 2023). AIRE tiimidesse hakkame värbama ka andekamaid magistrante, 
et see saab olema seotud ka õppetöö projektidega. Kaudne väärtus on õppetöö 
rikastamine „päris elu“ näidetega. 

• Koostöö AIRE klubidele sisu loomisega (arendajad, head näited, võrgustiku 
kokku toomine). Selles osas ootaks koostööd ka juba mais 2022.a. Teha üks 
AIRE klubi arendajate tutvustamiseks. 

• Koostöö koolitustele ekspertide leidmisega. 
 
OTSUSTATI, et ITL liitub AIRE Kompetentsikeskuse assotsieerunud partnerina. 
 
6. Kohtumine MKM asekantsleri Luukas Ilvesega 
Lukas Ilvesel on ministriga kokku lepitud, et sisseelamiseks on 100 päeva ning hetkel 
oma nägemust ega plaane ei esita. 
Toimus arutelu, milline ITL-i arvamus Infoühiskonna arengukava kohta. 
Ettepanekud: 

• ITL-i jaoks on oluline, et arengukava hakatakse rakendama ning liit soovib 
kindlasti olla partner selle ellu viimisel. 

• Suurt pilti digiühiskonna mõttes arengukavas ei ole, aga seda on vaja, et 
elluviimine oleks koordineeritud. Loodame, et tekib selline struktuur, kes suudab 
seda pilti koos hoida.  
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• Riigi areng tähendab reformi, riigi reformi tänased kavad ei sisalda mõtestatud 
kujul IKT võimaluste rakendamist ega analüüsi.  

• Jätkuv riigikapitalismi oht. RIT-iga seonduv on veel segane. 

• Erasektor sooviks olla riigiga kaasarendaja. Praegu tunnetame, et riik pigem ei 
soovi koostööd teha, kuid võiks enne tellimuse esitamist rohkem küsida 
erasektorilt nõu, meil on palju kogemusi ka teistest riikidest.  

• Probleem on institutsioonide vaheline koostöö, kuna seda ei sisalda ei 
infoühiskonna arengukava ega ka teised arengukavad. 

• Digiühiskonna 2030 nõukogu hakkab esialgse plaani järgi koos käima kord 
aastas 1,5h, see ei tundu arengukava elluviimise mõttes väga produktiivne. 

• Nõukodade kohta üldistatud – ette ei saadeta materjale või siis saadetakse päev 
enne, aga meil on vaja tihti küsida sisendit ka liikmetelt. Antud teema sai 
tõstatatud ka viimasel kohtumisel A. Sutt ja S. Sikkutiga. 

 
Luukas Ilves: Võtan esitatud teemad kaasa ning vaatame mida kuidas saame 
lahendada või muuta. Teie poolt võiks tulla ka sisendit, kus ja kuidas riik võiks agiilselt 
ja interaktiivselt uusi harjumusi õppima. 
Doris Põld: Ootame sind IT Poliitika nõukotta liikmeskonnaga kohtuma. 
 
7. Teemad EAS uue juhi Lauri Lugna’ga kohtumisele 
Ettepanekud: 

• ITL eesmärgid ja peamised teemad; 

• ITL ja EAS edasine koostöö: 
o TA ja Innovatsioon (sh. RUP jätkumine, kolmas voor tuleb, aga kas pikem 

plaan on paigas); 
o eksporditegevused (sh. Once Only); 
o koostöö teiste majandusvaldkondadega (tööstuse toetusmeetmed). 

• Erialaliit, kui partner ja teenuste osutaja EAS’ile (kõiki tegevusi ei pea EAS ise 
tegema ja selleks töötajaid palkama): 

o arendusnõunikud tulevikus (2022 saab toetus läbi ja uut meedet ei tule); 
o ühisturundustegevused.  

 
Toimus teemade arutelu. 
 
8. Juhatuse liikmete olulisemad muutused oma teemas 
Nutikas riik 

• Kõrgematel digiühiskonna kursustel antud sisend struktuurfondide rahajagamise 

põhimõtete paika saamiseks. Oluline printsiip, mille taga ITL võiks seista – 

struktuurfondide investeeringuteks mõeldud rahastus ei tohiks olla EL-ist 

tulenevate määruste ja valitsuse poliitilistest otsustest tulenevate programmide 

katmiseks. Vastasel juhul tegelikeks investeeringuteks ei jää eriti palju. 

 
Nutikas rahvas 

• ITA osas ootame HTM-i poolt pikema perioodi ülevaadet kui palju, mis aastatel ja 

mis allikatest raha kasutada saab (22 MEUR).  

• Haridusgrupi koosolek sügisel oli online. Plaanis kevade lõpus uuesti füüsiline 

koosolek korraldada. 

• MKM on tulnud välja nooremarendaja veebiõppe pilootprojektiga, mis küll 

kahjuks ei ühti päris meie arusaamadega, kuna puudub täiesti praktika osa. 

Oleme kaasatud ja katsume seda muuta. 
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• HTM on meid kaasanud Taastefondist rahastavate IT ümberõppe ja küberturbe 

täiendõppe hangete koostamisse. 

 
9. Lähiajal toimumas 

• 11.02. hommikuseminar “ITL tegevused ja võimalused liikmete ekspordi 
toetamisel”; 

• 10.02. EISA +ITL Juhatus koostöövormi arutelu; 

• 14.-18.02. Smart Africa Eesti visiit; 

• 17.02. seminar “Kuidas rohepööre finantsmaailma mõjutab“;  

• 16.03. IT poliitika töörühma kohtumine. 
 
10. Kohapeal algatatud küsimused 

• Teise juhatuse strateegia päeva kokku leppimine 
Ettepanek: juhatuse strateegia päev võiks toimuda 17. või 18. märts. 
OTSUSTATI, et teine juhatuse strateegia päev toimub 17. märtsil.  
 

• A. Suttiga kohtumisaeg 
OTSUSTATI A. Suttiga kohtumisaeg kokku leppida aprilli kuusse. 
 
 

 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
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