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

• Liikmete maksukäitumise eetilisus 

Toimus arutelu, kas juhatus peaks uue liikme vastuvõtmisel saama rohkem infot 

ettevõtte kohta. 

Ettepanek: esitame järelepärimise kui liikmekandidaadi tööjõukulud on alla 80% 

keskmisest sektori töötasust. 

 

3. Avaliku sektoriga koostöö teemad: 

• Presidendiga kohtumise järeldused 
Esitluse ja põhilised materjalid said saadetud K. Ojale, täiskohaga diginõunikku ei 
ole, jäävad vabatahtlikud nõunikud, täiskohaga diginõunikku ei ole. 
President sooviks tulevikku vaatavat e-Eesti lugu rääkida. 
Ettepanek: saata K. Ojale ITL-i uudiskiri, regulaarselt 2x aastas kohtuda 
presidendiga. 
 

Anna-Greta Tsahkna: Miks e-Eesti tervikhinne on nii madal 6,5? 
Ats Albre: Koroona pandeemia tõi palju vigu välja (vaktsineerimisnimekirjad nt). 
E-riigi tervis ja ettevõttete võimekus e-riigi teenuseid pakkuda peaks olema eraldatud. 

 

• ITL kaasamine RES protsessi 
Riigi IT juhi vahetuse on ITL-i kaasamine RES protsessi asendunud lihtsa 
teavitusega. Vaja otsustada, kas hakkame L. Ilvesega läbi rääkima ITL-i sisukamaks 
kaasamiseks. 
Toimus arutelu. 
OTSUSTATI, et D. Põld arutab esialgu antud teemat L. Ilvesega ning vajadusel 
korraldame juhatusega kohtumise. 
 

• lepingute indekseerimine 
Riigihangete töögrupis on arutelu, milline hinnaindeks võiks olla IT-lepingutes. 
Täpsustamist vajab ka, milliste lepingute puhul seda saab rakendada (nt pikaajaliste 
raamlepingute puhul). Enamik liikmeid pooldab hinnaindeksi lisamist. 
Ootame 16. maiks liikmete mõtteid ja näiteid. 
Hetkel pakutud variandid: 

o Tarbijahinnaindeksi muutus; 
o Eesti keskmise tööjõukulu või palga muutus; 
o Info- ja side tegevusala brutokuupalga muutus. 

 
Toimus arutelu. 
Ettepanekud: hinnaindeks peab olema lihtne instrument, tarbijahinnaindeks on 
kõige paremini seostuv, kuna põhikulu on tööjõukulu, ülemine piir peab olema ka 
kehtestatud. 
 

• Küberturvalisuse juhtimismudeli uuring 

KPMG poolt läbiviidav analüüs. 
- ITL andis oma sisendi; 
- kahtlane, mis tulemustest saab, aga võimalus oma probleemid välja tuua; 



3 

 

- analüüs valmib mai lõpus, aga vahearuannet juba tutvustati; 
- mõned märksõnad: 

o püsirahastus, kuidas IT-majadele rohkem raha saada; 
o kuidas RIA saaks riigiasutusi sundida/karistada; 
o kuidas avalikku sektorisse rohkem küberturvalisuse eksperte saada; 
• kuidas küberturvalisus rohkem välja paistaks – MKM on liiga suur. 

 
Keilin Tammepärg: Analüüsi metoodika on kahtlane, mõjuanalüüsi pole. Välja pakutud 
6 erinevat juhtimismudeli varianti. 
Doris Põld: L. Ilvese tagasiside on, et ta ei usu antud analüüsi tulemustesse. Kuna 
analüüsiga oli alustatud enne tema tööle asumist, peab selle lõpule viima. Aga ta 
soovitas meil välja tuua murekohad. 
 

4. Välistööjõu palkamine Venemaalt ja Valgevenest 

Üldkoosolekul tõstatud teema. 
Otsustasime algselt, et oleme solidaarsed riigiga ja Venemaalt ning Valgevenest 
palgata ei saa. Aga antud piirang ei pidanud laienema kohapeal olevatele juba 
töötavatele inimestele. Hetkel lühiajalise loaga ei saa pikendada ega tähtajatuks muuta, 
samas keeruline neil ka tagasi minna. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI rääkida erinevate ametkondadega antud teemal ning selgitada et sektori 
tööjõud on väga suure löögi all (juurde ei saa, võetakse ka juba olemasolevat ära).  
 

5. Turvalisuse manifest 

Koostasime ITL-i hea tava turvalise tarkvara arendamisel: võtame arendusettevõtetena 
suurema vastutuse meie loodava tarkvara turvalisuse eest, kuna küberturvalisus on 
järjest olulisem teema ning kliendid vajavad selles osas toetust. ITL digitaliseerimise 
eestkõnelejana kutsub üles liidu liikmeid liituma ning nii avaliku kui ka erasektori 
klientide teadlikkust tõstma.  
 
Kommunikatsiooniplaan: 

- kutsume ülesse liikmeid liituma manifestiga – kuidas seda teeme, kui 
formaalseks läheme; 

- loome alamlehe ITL-i veebilehele koos liitunud ettevõtete logodega; 
- väliskommunikatsioon: 

o liitunud ettevõtete lubadus klientidele, pressiteade üldmeediasse; 
o partnerorganisatsioonidele teade ja viide kodukale; 
o artikkel miks seda vaja ja kuidas ettevõtted võtavad vastutuse 

erialameedias; 
o kõneisik A. Albre; 
o kas liidame ka ettevõtteid väljastpoolt ITL-i? 

 
Toimus arutelu. 
OTSUSTATI, et turvalisuse manifestiga liitumine jääb ITL-i liikmetele, kuid kutsume teisi 
samu põhimõtteid järgima. Ettevõtted liituvad andes dokumendile allkirja. 
 

6. Revisjonikomisjoni soovitused 

• 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; 
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• 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; 

• 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; 

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

Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI, et liikmemaksu ja klastri omafinantseeringu tõstmise teemal korraldatakse 
eraldi arutelu ning suurem arutelu tehakse augusti juhatuse väljasõidu koosolekul. 
Esialgne eesmärk on liikmemaksu teema viia II poolaasta üldkoosolekule. 
 

7. Rakendusuuringute  keskuse loomine Eestis 

Rakendusuuringute programmi (RUP) tiim 9 inimest, kõigil teadustöö kogemus. 
Keskus peaks keskenduma kahele asjale – tänaste probleemide lahendamine ja 
rakendusuuringud. Keskus võiks initsialiseerida teadusprojekte. 
Kaardistatud 8 valdkonda, mille raames hinnatud valdkonna ettevõtete keskmine TAI 
potentsiaal. 
RUP-ile on pandud ülesandeks töötada välja uued teenused, mille fookuseks on 
suuresti ettevõtete vajadustest lähtuvad rakendusuuringud ning 
valideerimised/sertifitseerimised vms. 
Valitud valdkonnad: 

- energeetika; 
- kohalikud ressursid (puidu keemiline väärindamine, biorefinery, 

farmaatsiatööstus); 
- elektroonika (ITS suund, testkeskused, UAV-d); 
- bio- ja tervisetehnoloogiad ((meditsiini)andmete kasutus, eelkliiniline 

ravimiarendus, CE ja SaMD sertifitseerimine, IVD (sh mikrobioom ja geneetika)). 
Ajaraam: 

- 12-15 teenuse „perekonda“; 
- 2-3 teenuse „perekonda“ valitud juuni 2022; 
- odavamate jaoks on raha olemas; 
- kallimad vajavad uut rida eelarves. 

 
Ettepanek: hindamismetoodikas tasuvuse osas kaaluda  skaleeritavust. 
 
8. Proaktiivsed kommunikatsioonitegevused 

Eelmisel poolaastal 167 kajastust. 

 

Vahepeal ilmunud:  
- Artikkel Äripäeva erinumbris: Küberrünnakud: halvimat on võimalik ennetada; 
- Pressiteade: Liitude ühispöördumine: ootame välismaalaste seaduse kiiret 

vastuvõtmist; 
- Pressiteade: Eesti saadab Ukraina digiministeeriumile tehnikat. 
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Töös:  

• J. Pukki arvamusartikkel küberturvalisuse lisarahastuse teemal; 

• koostöös Välisministeeriumiga TEPP-portaali üleandmine Euroopa Komisjonile – 
pressiteade; 

• kolumn ajakirja TööstusEST küberturvalisuse fookusega; 

• turvalisuse manifest ehk koostatud ITL-i hea tava turvalise tarkvara arendamisel 
– pressiteavitus; 

• Aafrika kohviregistrite pilootprojekt – pressiteade; 

• Teadusinnovatsiooni artikkel (S. Lackman, peale suve); 

• Rohepöörde lahenduste üleskutse liikmete seas + artikkel. 
 
Ettepanek: avaldame riigireformi teemalise artikli (U. Kõlli) kui läheb valimisteemadega 
kokku. 

 

9. Liikmete tänusündmus 8. juunil 

Kolmapäeval, 8. juunil kella 18.30-21.30 Kultuurikeskuses Kaja 
Eesmärk: Tänada kõiki liidu tegevustesse panustajaid ja koostööpartnereid 
 
Ajakava 
18.30 – 19.00 Kogunemine, fotograaf jäädvustab külalisi     
19.00 – 20.15 ITL-i presidendi Juhan-Madis Puki avasõnad ja lugu ITL-i Segakoorist, , 
muusikal „Maailma parim laulukoor“  
20.15 – 21.30 Vastuvõtt 
 

10. Valdkondade olulisemad muutused, edasiminekud 

Nutikas riik 

• Erakondadega kohtumiste kokkuleppimine.  

 

11. Lähiajal toimumas sündmuste ülevaade 

• 18.05. kell 13.00 Eesti 200 juhatusega arutelu (kes osalevad). 

• 19.05  riigihangete töörühma kohtumine (hindade indekseerimise teema). 

• 26.05 kella 15.00–17.00ITL-i valimisettepanekute arutelu. 

• 01.06 baasteenuste + RIT kohting  (ettevalmistav kohtumine 18.05). 

• 25.05 Industry 5.0 konverents. 

• 08.06 juhatuse koosolek Greenergy Andmekeskuses. 

• 08.06 ITL-i muusikali etendus ja vastuvõtt kutsetega. 

• 09.06 operaatorite nõukoda. 

• 15.06. Eesti, Läti, Leedu ja Soome korraldavad Microsofti eestvedamisel konverentsi 
Harnessing Digital Tech in Cybersecurity & Critical Infrastructure Protection 
Kohapeal umbes 40 inimest+online. 
Kutsutud kõikide riikide CTO-d, lisaks erasektori küberturvalisuse spetsialistid. 
 
Seth Lackman: Kommenteerin, et Läti ja eriti Leedu on üsna jäiga suhtumise teatud 
teemades (Hiina seadmete osas). 

• ITL-i strateegiliste suundade valimise töötoad 07.06 ja 14.06; 
 
12. Kohapeal algatatud küsimused 

• Mattias Männi: Krüptoraha Liit soovib kohtuda ITL-i juhtausega, kas soovime 
kuulata. 
Toimus arutelu. 
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OTSUSTATI kohtuda Krüptoraha Liiduga septembris. 
 

• Visiooni töötoa tulemused, kas saadetakse meiliga? 
Doris Põld: Miltton lubas, et  8.06 saadavad uuendatud teksti. 
Mattias Männi: Strateegiliste suundade töötuba toimub 7.06, sooviks ikka 
materjale ette saada. Palun esitada pretensioon Milttonile. 
 

• ITL-i eelkäija loodi 30 aastat tagasi, kuupäev on hetkel selgusetu kas algus oli 
november 1992 või liidu põhikirja registreerimine 19.05.1993. Kas teemaga 
tegeleda edasi? 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI, et J. Jõema uurib teemat edasi ning augusti väljasõidu koosolekul 
arutame. 

 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 
Doris Põld Heleri Vahemäe 
Juhataja Protokollija 


