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Protokoll 
 
 
1. Kvoorumi ja volituste kontroll 
Vastavalt registreerimislehele (Lisa 1) oli Liidu 84 täisliikmest esindatud 53 
hääleõiguslikku liiget. Seega oli otsuste langetamiseks vajalik kvoorum olemas.  
 
2. Koosoleku juhataja valimine 
Ettepanek: Valida koosoleku juhatajaks – Doris Põld, ITL-i tegevjuht. 
Protokollijaks – Heleri Vahemäe, ITL-i büroojuht. 
Toimus hääletamine. 
Poolt 53, vastu 0. 
 
OTSUSTATI, et üldkoosolekut juhatab ITL-i tegevjuht Doris Põld ning protokollib ITL-i 
büroojuht Heleri Vahemäe. 
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3. Päevakorra kinnitamine (Lisa 2) 
Ettepanek: kinnitada välja pakutud päevakord. 
Toimus hääletamine. 
Poolt 53, vastu 0. 
OTSUSTATI kinnitada väljapakutud päevakord. 
 
4. ITL-i eesmärkide täitmise aruanne juhatuselt (Lisa 4) 

Juhatuse liikmete ülevaade tegevuskava ja eesmärkide täitmisest. Pikem tegevuskava 

täitmise aruanne on esitatud liikmetele e-posti teel. 

 
Nutikas riik (A. Albre, U. Kõlli, A. Aedmaa) 
Saavutused: 
Jätkusuutlik, mugav ja efektiivne e-riik 

- Regulaarsed kohtumised IT ministri, riigi IT juhi ja IT-majadega on aidanud hoida 
sektorile olulised teemad fookuses. 

- Riigi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskusega (RIT) koostöömudeli 
loomisel kaitseme ITL-i liikmete seisukohta, et erasektorist teenuste sisse ostmine 
peab suurenema. 

- ITL osaleb digiühiskonna arengukava elluviimise koordineerimises ja 
tulemuslikkuse kontrollis läbi nõukodade (digiriik, ühenduvus ja küberturve). 

Eestkõneleja e-riigi arendamises 

- Hoiame jätkuvalt üleval Riigi IKT baasrahastuse suurendamise vajaduse teemat;  
- Algatatud on arutelud sõnumite kokku panemiseks Riigikogu valimisteks aastal 

2023 (eraldi päevakorra punktis täpsemalt) – teeme koostööd Asutajate Seltsiga ja 
esitame tehnoloogiasektori ühiseid sõnumeid. 

Ärikeskkond – taristu arendus 

- Jätkub töö sidetaristu teede ehituse ja uusarenduste rajamise normaalseks osaks 
saamiseks. 

- MKM arvestas mitut ITL-i ettepanekut 5G jaoks vajaliku 3,6 GHz sageduskonkurssi 
määruse kohta ja konkurss on viimaks käimas. 

- Veensime Terviseametit algatama raadiosaateseadmete kooskõlastamise 
protsessi automatiseerimist. 

- Andsime tagasiside MKM-i B2B e-arveldamist soodustavale toetusmeetmele 
(avaneb mais). 

- Jätkuv üleskutse: ITL-i liikmed, oleme eeskujuks ja kasutame e-arveid! Täna 
võtavad e-arveid vastu 115 liikmest 54.  

Regulatiivne keskkond 

- Mõjutasime 20 ärikeskkonda puudutavat regulatsiooni. 
- Esitasime oma kommentaarid uue sideandmete säilitamise ja kasutamise 

regulatsiooni kavandile. 
- Dialoogis riigiasutustega oleme liikunud järjest lähemale lahendusele, et tagada 

asukohapõhise ohuteavitussüsteemi mõistlik teostus ja operaatoritele kulude 
hüvitamine. 

- Pärast aastaid kestnud teema tõstatamist toimus viimaks televisiooniprogrammide 
taasedastamise kohustuse teemaline ümarlaud, kus saime võimaluse oma 
murekohad välja tuua. 

- Esitasime ettepanekud välisinvesteeringu usaldusväärsuse hindamise seaduse 
eelnõule ja rõhutasime, et kavandatavate meetmete koosmõjus on tõsine oht Eesti 
konkurentsivõime vähenemiseks. 
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Info-/küberturvalisus 

- Loodud on ITL-i hea tava turvalise tarkvara arendamisel – kutsume liikmeid sellega 
liituma. 

- Küberturbe teadlikkuse tõstmine läbi artiklite ja soovituste koostamise. 
- Riik eraldas lisaeelarvest 30M eurot riigi küberturvalisuse tõstmiseks. 
- Andsime sisendi küberturvalisuse juhtimismudeli uuendamise uuringusse. 

Andmed ja tehisintellekt 

- Koostasime liidu seisukohad EL andmemääruse (Data Act) kavandi kohta, millega 
hakatakse reguleerima ettevõtete kohustuslikku andmete jagamist riigi ja teiste 
ettevõtetega. 

- Andsime liikmetele ülevaate andmete teema suurest pildist Euroopas ja Eestis, 
lisaks arutlesime, kas ja kuidas ergutada liidus andmemajanduse teemasid. 

 

Nutikas rahvas (I. Lasn) 

Saavutused: 

Tehnoloogiaharidus 

- ITL osales aktiivselt IT Akadeemia (ITA) juhtimises. Hetkel tegeletakse uue 

perioodi rahastusega. Käimas on sihtevalveerimise ettevalmistus. 

- ITL panustas IT Akadeemia nõuandvate kogude formaadi uuendusse, millega 

need senisest enam ettevõtteid kaasavad. 

- ITA kutsehariduse pilootprogramm liigub meie poolt püstitatud eesmärkide suunas. 

Ümber- ja täiendõpe 

- IKT valdkonna OSKA 2021 analüüs on valmis ja toimuvad jätkutegevused selles 

toodud probleemidele lahenduste leidmiseks. 

(Välis)tööjõud 

- Esitasime ettepanekud kaugtööd reguleerivale eelnõule selleks, et uus 

regulatsioon hakkaks ikka kaugtööd toetama, mitte takistama. 

- Algatasime uuesti IKT vahendeid kasutavate kriitilises funktsioonis töötajate 

valveaja erisuse teema. 

- Välismaalaste seaduse muudatus (hetkel vabariigi presidendi poolt tagasi lükatud) 

sisaldas mitmeid IKT ettevõtete jaoks olulisi teemasid. 

 

Nutikas majandus (S. Lackmani esindas arendusnõunik M. Toots, J.-M. Pukk, J. 

Truu, A.-G. Tsahkna, M. Männi) 

Saavutused: 

Digiinnovatsioon ja TA 

- ITL-i abiga on vähemalt 8 ettevõtet saanud võimaluse osaleda Horizon Europe’i 

projektitaotlustes ning ITL nõustas mitmeid liikmeid TA toetuste osas. 

- Esineme regulaarselt mitmesugustel konverentsidel ning paneelaruteludel, kus 

toome esile meie liikmete arendustegevuse vajadusi. 

- ITL on kaasatud 3 Horizon Europe’i projektitaotlusesse. 

- Seisame rakendusuuringute programmi (RUP) jätkumise eest. 

- Töötasime välja innovatsiooni töötoa formaadi: identifitseerida väljakutsed teistes 

sektorites, mida IKT-ga lahendada. 
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Tööstusharude digipööre 

- Digitehnoloogiate toetusmeetme konsultatsioonid läbi, meede avaneb 25.05. 

- Fookuses meie intervjuudes, artiklites (5) erasektori küberturvalisuse teema. 

- Oleme Industry 5.0 konverentsi kaaskorraldaja 25.05: www.industry40.ee.  

Transpordi digitaliseerimine (ITS) 

- Käivitasime ITS Estonia tegevusmudeli ning eesmärkide uuendamise protsessi, et 

tagada võrgustiku areng ja jätkusuutlikkus. 

- Töötasime välja ITS Estonia ettepanekud Riigikogu valimisteks 2023. 

- Andsime sisse projektitaotluse võimendamaks ITS valdkonna eksporditegevusi 

väljaspool EL. 

- Viisime läbi kokku 8 temaatilist töögruppi, et luua Eestis ITS arenguks soodsamat 

keskkonda ning käivitada uusi ühisalgatusi/pilootprojekte. 

- Kohtusime Dubai Roads and Transport Authority, Transport Canada ning Smart 

Africa esindajatega tutvustamaks Eesti nutikaid liikuvuslahendusi.  

Digipööre = rohepööre 

- Esitatud 1 projektitaotlus ettevõtete rohepöörde toetamiseks. 

- Algatasime näidete kogumise, kuidas meie liikmete teenused ja tooted mõjutavad 

teiste sektorite rohepööret. 

- Viisime läbi 2 jätkusuutlikkuse hindamise teemalist praktiliste näidete seminari  

ITL-i rohepöörde töögrupile. 

Ekspordialane koostöö 

- IKT klaster oli Dubai EXPO-l Eesti paviljoni ametlik partner (kokku 3 visiiti ja 

mitmeid sündmusi). 

- ITL on AÜE-Eesti Ärinõukogu asutajaliige. 

- Olime väljas tehnoloogiamessil LEAP Saudi-Araabias. 

- Visiidid toimunud 3 riigis, vastu võetud 3 delegatsiooni; toetatud 30 ettevõtet. 

- Lansseerisime AgriTech-teemalise pilootprojekti Smart Africaga. 

- Kaardistasime klastri partnerite ekspordihuvisid. 

- Sõlmitud 1 MoU (Sharjah Teaduspark). 

 

Toimiv ja kestlik liit (J.-M. Pukk) 

Saavutused: 

- Oleme olnud aktiivsed liikmete huvide kaitsmisel ja meie teemade fookuses 

hoidmisel; kohtusime peaministri ja presidendiga. 

- Liidu toimimise toetamiseks esitasime 5 uut rahastusprojekti taotlust. 

- ITL-i juhatuse liige Ivo Lasn valiti Tööandjate Keskliidu volikogu liikmeks. 

- Tihenenud koostöö start-up-kogukonnaga tehnoloogiasektori ühiseks 

esindamiseks. 

- Oleme tegelenud ITL-i kui organisatsiooni protsesside ülevaatamise ja 

jätkusuutlikkuse teemadega. 

- Liidu strateegia uuendamine töös. 

- Liikmete aktiivsemaks kaasamiseks ja liidu tegevustega kursis hoidmiseks: 

o juhatuse hommikuseminarid liikmetele (detsembris hariduse, veebruaris 

ekspordi teemal); 

o uuendatud Nädalakirja vorm; 

http://www.industry40.ee/
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o korra kuus anname põhjaliku ülevaate kuu tegemistest. 

- Sihtasutus EXPO 2020 Dubai Eesti esindus, mille loomisega liitus ITL 

31.01.2019 ITL-i erakorralise üldkoosoleku otsusega, on oma eesmärgi edukalt 

täitnud ning algatatud on likvideerimine. 

Fakte EXPO 2020 Dubai Eesti esindusest: 

o Eelarve 3,5 MEUR (erasektori osa sellest 1,23 MEUR); 

o 415 000 külalist, 80 kõrgetasemelist delegatsiooni, 320 vahendatud 

lead’i, 350 esitlust; 

o Eesti IKT klastri panus eelarves 100 000 EUR (50% ettevõtete panus); 

o 10 klastri partnerit; 

o 3 visiiti, 2 Global Business Forum kõrvalüritust, 5 ettevõtet EXPO suurel 

laval, 20+ kohtumist/sündmust EXPO tuules jne. 

Küsimus: Mis saab Dubai EXPO alles jäänud varaga? 

Vastus: Raha jäi alles paarkümmend tuhat eurot, otsitakse võimalusi see üle anda 

järgmisele OSAKA Expo sihtasutusele, mida plaanitakse riigi juhtimisel looma hakata. 

Maja oli renditud, see jääb alles ning Eesti restoran jääb sinna avatuks. Dubai EXPO 

linnakusse plaanitakse startup kogukond luua. 

 
5. Majandusaasta 2021 aruande kinnitamine (aastaaruande tutvustus; audiitori 

aruanne; revisjonikomisjoni järeldusotsus) 
ITL lõpetas 2021. aasta majandusaasta 101 545 eurose kasumiga, millest 33 212 eurot 
on ITL-i põhitegevuse tulem ning 68 333 eurot Eesti IKT klastri tegevuse tulem. 
Tulusid laekus 1 135 889 eurot, sh liikmemaksusid 316 918 eurot. Kulusid oli kokku 
1 065 168 eurot. 
 
Revisjonikomisjon esimees Erko Tamuri, liikmed Andu Tali (Baltronic) ja Valev Tõnisson 
(G4S).  
 
Soovitused: 

1. Täiendada Liiduga seotud isikute senist käsitlust kooskõlas tulumaksuseaduse §8 
lõikes 1 toodule, ja sellega seoses vaadata üle seotud isikutega seotud võimalikud 
Liidusiseseid protseduurid, juhendid vms; 

2. projektide osakaal ITL-i majandustegevuses muutub järjest suuremaks ning 
nende mõju ITL-i finantsaruandlusele on üha suurem, sestap täiendada Liidu 
projektipõhist aruandlust nii, et oleks tagatud detailsem reaalaja-
arvestus majandusaasta lõikes, kus tulud vastavad realiseeritud kuludele; 

3. kaaluda tõsiselt ITL-i liikmemaksu reglemendi muutmist (viimane ITL-i 
üldkoosoleku sellekohane otsus 2015. aastast) seoses ITL-i kui erialaliidu kiire 
arenguga ja tegevusulatuse laienemisega, mis nõuab suuremaid ning 
stabiilsemaid finantsvahendeid lisaks projektide põhilisele finantseerimisele; 

4. kaaluda tõsiselt ITL-i IKT klastri omafinantseeringute reglemendi muutmist ja 
täiendavate teenuste pakkumiste suurendamist, tagamaks pikaajalisemate 
finantsvahendite loomist projektide vaheliseks perioodiks. 

 
Järeldusotsus: 
1. Lähtudes ITL-i põhikirjalistest kohustustest, ITL-i missioonist ning 2021. aasta 
tegevusplaanist ja selle tegelikust täitmisest, tunnistab ITL-i revisjonikomisjon Liidu 
juhatuse töö aruande perioodil heaks; 
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2. ITL-i revisjonikomisjon nõustub Koidu Audiitorteenused OÜ sõltumatu vandeaudiitori 
Raili Vesberg-Pikk 15.04.2022 aruande ja järeldusotsusega Liidu finantsseisundi kohta; 
3. tulenevalt ITL-i põhikirja punktist 14.5 teeb ITL-i revisjonikomisjon Liidu üldkoosolekule 
ettepaneku kinnitada Liidu juhatuse poolt esitatud ITL-i 2021. majandusaasta aruanne. 
 
Ettepanek: kinnitada 2021. aasta majandusaasta aruanne. 
Toimus hääletamine. 
Poolt 53, 0 vastu. 
 
OTSUSTATI kinnitada ITL-i 2021. aasta majandusaasta aruanne. 
 
6. ITL visiooni ja strateegiliste suundade uuendamise protsess ja hetkeseis 
Uuendamise protsess ja hetkeseis 

- lähteülesanne tulenevalt üldkoosoleku otsusest novembris 2018:  
o uuendada IKT-sektori visioon infoühiskonnast “Nutikas Eesti 2030”; 
o uuendada/leppida kokku järgmise nelja aasta strateegilised suunad liidule, 

millega panustame sektori visiooni eesmärkide täitmisse; 
o valime strateegilised teemad, millega meie ISE peame sektori huvides 

tegutsema. 
- Protsess: 

o aprillis toimus visiooni asjakohasust hindav küsitlus liikmete seas; 
o 27.04 esimene IKT-sektori visiooni uuendamise töötuba liikmetega; 
o 07.06 ja 14.06 planeeritud järgmised strateegiliste suundade valikule ja 

arendamisele keskenduvad töötoad;  
o suvel kooskõlastame tehtu väliste partneritega ning sügisel tuleme liikmete ette 

uuendatud IKT-sektori visooniga infoühiskonnast ja strateegiliste suundadega.  
- Küsitluse ja töötoa tulemusena tõid liikmed välja, et: 

o visiooni kolm alustala on ikka aktuaalsed, kuid nende sisu tuleb täiendada; 
o uute teemadena peaks visioonis kajastuma rohepööre ja küberjulgeolek; 
o Olemasolevatest teemadest tõsta enam fookusesse andmemajandus, IKT 

taristu, sektorite-ülene koostöö. 
 
7. Kuidas ITL läheb vastu Riigikogu valimistele 2023 
Selleks, et 2023. a. koalitsioonileppes arvestataks meie ettepanekutega: 

- toimuvad ühised arutelud Asutajate Seltsi juhatusega tehnoloogiasektori peamiste 
teemade määratlemiseks valimissõnumites; 

- oleme liidus läbi viinud fookusgruppide arutelud kolmes valdkonnas: nutikas riik,  
nutikas rahvas ja nutikas majandus; 

- 26.05 kella 15.00-17.00 ootame kõiki liikmeid ITL-i valimissõnumite arutelule; 
- kohtume erakondadega ja tutvustame enda ettepanekuid.  

Peamised teemad: 
- Nutikas inimene – haridus, tööjõud 
- Nutikas riik – mugavaim elukeskkond, efektiivne riigikorraldus 
- Tugev majandus kui julgeoleku garantii 
- Digitaliseerimine kui rohepöörde katalüsaator 

 
8. „Ukraina digiühiskonna väljakutsed ja vastupidavus sõja olukorras“, Jaanika 

Merilo, Ukraina IT ministeeriumi diginõunik 
Ukraina IT ministeeriumi diginõunik J. Merilo andis ülevaate riigi e-teenuste arendamisest 
enne 24.02.2022 alanud sõda ning headest praktikatest praeguses olukorras.  
Toimus arutelu, kuidas Eesti ja IT ettevõtted saavad antud olukorras Ukrainat aidata. 
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Alates 24. veebruarist 
- Ühendus on praktiliselt katkematult olemas alates sõja esimesest päevast (3G, 4G 

jne) 
- Loodud uued lahendused: 

o “Õhuhäire” 
o эВорог - Telegram bot vene tehnikast geolokatsioonidega 
o ajutine eDokument 
o kinnisvara kahjustuste fikseerimine 
o Prozorro oksjonid heategevuseks 
o NFTd sõjaväe toetuseks 

 
Õppetunnid Eestile 

- riik peaks olema ka nutitelefonis; 
- oluliselt rohkem agility, nagu näitas ka Covid; 
- oluliselt rohkem PPP formaati (k.a. tervishoid, haridus jne); 
- oluliselt vähem aega pilootideks. 

 
Kuidas aidata Ukrainat? 

- Digimisteeriumil on vaja piiramatus koguses arvuteid, ruutereid, switche, 
kõrvaklappe, droone, kaameraid jm; 

- alustada tegevusega Ukrainas praegu, mitte pärast; 
- palgata (remotes või mitte) Ukraina spetsialiste; 
- toetada Harkivi humanitaarorganisatsioone (läbi J. Merilo). 

 
9. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon 

- Välistööjõu värbamine on läinud väga keerukaks seoses Venemaalt ja 
Valgevenest palkamise keelamisega ning juba töötavate inimeste tööloa 
pikendamisest keeldumisega. Samal ajal USA plaanib hakata lihtsustatud korras 
riiki tooma Venemaalt töötajaid. Lätis oluliselt kergemad piirangud ning paljud ongi 
suunanud töötajad sinna. 

Toimus arutelu. 
 
Doris Põld: Oleme ka ise teema tõstatanud, kuid riigi poolt on soovimatus hetkel 
teemaga tegeleda. Püüame viia antud teemal arutelu sisukamaks. Juhatus võtab teema 
uuesti ülesse ja püüab muret kommunikeerida avaliku sektori suunas. Peame käsitlema 
teemat kahe eraldi murena: 1. olemasolevate lühiajaliste töölubade pikendamine; 2. uue 
tööjõu sissetoomise lubamine.  
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 
Doris Põld Heleri Vahemäe 
Juhataja Protokollija 


