
  
 
 
 
 
ITL JUHATUSE   
KOOSOLEKU PROTOKOLL 
 
Tallinn 8. juuni 2022 nr 1.1-3/7 
 
 
 
 
Algus kell 15.05 lõpp kell 16.34 
 
 
Juhataja: Juhan-Madis Pukk 
Protokollija: Heleri Vahemäe 
Osalejad: Ats Albre, Allan Aedmaa, Urmas Kõlli, Seth Lackman, Mattias Männi, , Anna-
Greta Tsahkna 
Kutsutud: Tõnu Grünberg, Jüri Jõema, Urmo Kanger, Kristi Semidor, Jana Silaškova, Keilin 
Tammepärg 
Puudus: Ivo Lasn, Jaanus Truu 
 
 
 
 
Päevakord 
1. Päevakorra kinnitamine. 
2. Raamatupidamise sisekorra eeskirjade muutmine. 
3. Eelarve 2022 muutmine. 
4. ITL Digital Lab majandusaasta 2021 ja plaanid. 
5. Valimiste programm ja edasised sammud. 
6. Tallinn Digital Summit ja ITL roll seal. 
7. ITL liikmete nomineerimine ettevõtlusauhidadele. 
8. IKT klastri osalustasu muutmise ettepanekute arutelu. 
9. Valdkondade olulisemad muutused, edasiminekud. 
10. Lähiajal toimumas sündmuste ülevaade. 
11. Kohapeal algatatud küsimused. 



2 

 

Protokoll 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 
 
2. Raamatupidamise sisekorra eeskirjade muutmine 
Seoses revisjonikomisjon ettepanekuga 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 teeme ettepaneku 
muuta 1.11.2021 kehtivat raamatupidamise sisekorra eeskirja täiendades punktis 17 seotud 
osapoolte selgitust vastavalt revisjonikomisjoni ettepanekule: 
„Seotud osapoolteks loetakse liidu juhatuse ja tegevmeeskonna liikmeid, nendega seotud 
ettevõtteid ning nendega seotud tulumaksuseaduse §8 lõikes 1 nimetatud füüsilisi ja 
juriidilisi isikuid.“ 
Ettepanek: kinnitada raamatupidamise sisekorra eeskirjad täiendatud selgitusega seotud 
osapoolte kohta punktis 17. 
 
OTSUSTATI kinnitada raamatupidamise sisekorra eeskirjad täiendatud selgitusega seotud 
osapoolte kohta punktis 17 järgmises sõnastuses: „Seotud osapoolteks loetakse liidu 
juhatuse ja tegevmeeskonna liikmeid, nendega seotud ettevõtteid ning nendega seotud 
tulumaksuseaduse §8 lõikes 1 nimetatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid.“ 
 
3. Eelarve 2022 muutmine 
Ettepanek: muuta ITL-i kinnitatud eelarvet lisades tuludesse ja kuludesse 77 417 EUR-i. 
Tulusid on võimalik suurendada eelarves liikmemaksude laekumise üle arvutamisega (uued 
liikmed, liikmemaksumäärade selgumine), Microsoft Estoniaga sõlmitud konverentsi 
korraldamise lepinguga, ITL Digital Labi laenuintressi laekumisega ning 2021. aasta 
põhitegevuse kasumi kasutusele võtmisega. 
Kulusid on uue eelarve järgi planeeritud tõsta tööjõukuludeks vajalike praktikantide, 
ekspertide ja lühiajaliste töötajate palkamiseks, küberturvalisuse tõstmiseks, arvete 
digitaliseerimiseks, koolituskulude tõstmiseks, trükiste ja reklaammeenete jaoks seoses 
ITL-i visuaali uuendamisega, liidu arenduskuludeks (liidu strateegia, valimissõnumid, veebi 
arendus jms), ITL-i poolt korraldatavateks üritusteks (nt Microsofti poolt finantseeritud 
konverents jms). 
Detailsemalt toodud muudatused eelarve failis ning seletuskirjas. 
 
Toimus arutelu ning eelarve muudatuste täpsustamine eelarve ridade kaupa. 
 
OTSUSTATI kinnitada uus ITL-i eelarve põhitegevuse tulude ja kuludega 426 392 EUR 
ning kogumahuga 1 131 396 EUR. 
 
4. ITL Digital Lab majandusaasta 2021 ja plaanid 

• MTÜ  toetab ITL-i IKT sektori eesmärkide saavutamisel, projektide algatamine 
arutatakse läbi ITL juhatuses, et tagada kahe organisatsiooni ühine juhtimine; 

• MTÜ on eraldiseisev juriidiline keha, mis võimaldab ITL-i äriarenduse valdkonnal 
algatada projekte rikkumata riigiabi reegleid; 

• Hetkeseis: 
o 2021 aasta tulem -9906 EUR, laekumata tulu 27 000 EUR; 
o aktiivsed projektid lõppenud; 
o ITL-i raamatupidamisfirma võtab üle ka Digital Lab raamatupidamise; 
o kui CB Interreg viimased rahad laekuvad, siis MTÜ arvel üle 30 000 EUR-i, mida 

saame kasutada tulevaste projektide omafinantseeringuks. 
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5. Valimiste programm ja edasised sammud 
Juhatuse tagasiside valminud materjalile 

• Ettepanekute aluseks Eesti 2035 ja IKT sektori visioon infoühiskonnast. 

• 4 teemablokki: 
- nutikas ja visiooniga riik; 
- tugev majandus kui julgeoleku garantii; 
- kvaliteetne ja jätkusuutlik elukeskkond; 
- nutikas rahvas ja terviklik talendipoliitika. 

• Liikmete poolt valitud prioriteedid – kas olete nõus? 
 
Edasised sammud 

• jagame enda ettepanekuid Asutajate Seltsiga, sealt võib tekkida lisaettepanekuid, 
tehnoloogiasektori ühiseks vaateks; 

• vormistame dokumendi ja esitluse;  

• saadame kirjaliku materjali Eesti200 ja Reformierakonnale; 

• küsime kohtumisi ka teiste erakondadega ning Eesti200 ja Reformierakonna 
temaatiliste gruppidega;  

• küsime tehnoloogiasektori ühist kohtumist peaministriga; 

• uus ring kohtumisi sügisel; 

• proaktiivsed artiklid valitud teemadel (sügis); 

• valimisdebatt (veeb 2023). 
 
Toimus arutelu. 
OTSUSTATI võtta aluseks hetkel koostatud dokument ning vajadusel muudetakse jooksvalt 
dokumenti. 

 
6. Tallinn Digital Summit ja ITL roll seal 

• Toimub 10.-11. oktoobril 2022. 

• Põhifookus “Delivering trusted connectivity through trusted partnerships” 

• Külalisi kutsutakse EL institutsioonidest, doonororganisatsioonidest, 
rahvusvahelistest organisatsioonidest, EL riigid, Põhja-Ameerika, Aafrikast AL ja 
Cote d’Ivoire, Aasiast Jaapan, Indoneesia, Singapur, Austraaliast jne. 

• Esmakordelt pakutakse meile võimalust: 
o pakkuda esinejaid: Digital Europe, meie liikmeid; 
o kõrvalsessiooni pakkuda, kus võiksime rääkida näiteks Eesti 

tulevikuvisioonist mingis valdkonnas, nt andmed; 
o raha/sponsorlust esialgu mitte pakkuda. 

 
Toimus arutelu. 
OTSUSTATI, et ITL-i liikmete jaoks on kasulik olla kaasas Tallinn Digital Summit 
korraldamisel ning määrata projektijuhiks J. Silaškova. 

 
7. ITL liikmete nomineerimine ettevõtlusauhidadele 
27. korda toimub EAS-i ja KredExi ühendasutuse ning Eesti Tööandjate Keskliidu 
korraldatav Eesti pikima ajalooga ettevõtluskonkurss.  
Esmakordselt on võimalik ettevõtteid ka nomineerida ehk võimalik tublisid tegijaid esile 
tõsta. Tähtaeg 3. juuli.  
Kategooriad:  

- Eksportöör 2022  
- Innovaator 2022  
- Välisinvestor 2022  
- Kestlik ettevõte 2022  
- Turismiedendaja 2022  
- Pereettevõte 2022  
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8. IKT klastri osalustasu muutmise ettepanekute arutelu 

• Klastri osalustasu on 2018. a alates 1500 EUR aastas. 

• Klastris on kaks partnerluse vormi: 
- põhipartnerid – ITL-i liikmed; 
- assotsieerunud partnerid – mitte IKT valdkonna ettevõtted, kes on liitunud kindla 

alamklastriga ja kasutavad ainult sellega seotud teenuseid. 
 
Väljakutse 

• projektide personalieelarved on piiratud fondide reeglitega ja ei kata vajalikku 
töötasufondi alati; 

• ootused klastri esindusfunktsioonidele on tõusnud (kaasnevad kulud); 

• iga üksiku teenuse (seminar jne) tasuliseks viimine tõstab meie hinnangul liigset 
bürokraatiat.  

 
Ettepanek klastri osalustasu muutmiseks 

• Jaotada klastriosalustasu kaheks PÕHIPARTNERI ja ASSOTSIEERUNUD 
PARTNERI tasu: 
- põhipartneri tasu alates 2023 - 1800 EUR aastas; 
- assotsieerunud partneri tasu alates 2023 - 2000 EUR aasta.  

• Mõju partnerile: 300/500 EUR aastas. 

• Mõju klastri eelarvele: 24 450 EUR aastas.  

• Kas teha tõus kahe astmeline 2023 ja 2024 (1900/2200)? 
 
Ettepanekud:  

• klastri koosolekul esitada ka osakaalud tööstus, eksport, ITS – kulu 
eksporditegevusteks kõige suurem (üle poole). 

• keskmine rahaline kasu liikmetele välja tuua. 
 
Klastri partnerluse alused  

• Ettepanek - muuta IKT klastriga liitumise reegleid selliselt, et SME, kelle käive jääb 
alla 500 000 euro aastas saab astuda klastri assotsieerunud partneriks olemata ITL 
liige: 
- ligipääs ainult klastri teenustele ja koostööle; 
- toome SME-d meie tegevuste juurde ja näitame sektorisisest koostöö väärtust - 

kasvatame tulevast ITL liiget; 
- liitumisega ei kaasne hääleõigust, see on ainult põhipartneritel; 
- kui liikme käive kasvab üle 500 000, siis peab liituma ka ITL-iga või lahkuma 

klastrist.  

• Kas soovime luua võimaluse SME’de kaasamiseks meie ettevõtete koostöösse? 
- Kaasates suuremat hulka Eesti IKT sektori ettevõtetest oleme mõjukamad; 
- parem ja laiapõhjalisem pilt IKT sektori vajadustest; 
- klastri innovatsioonivõimekus suureneb start-up sektori kaasamisega; 
- sünergia tekkimine väikeste ja suurte ettevõtete vahel. 

• Täna saavad klastriga otse liituda mitte-IT ettevõtted (k.a. SME-d) olles 
assotsieerunud partnerid ja panustades konkreetsesse alamklastrisse.  

 
Toimus arutelu. 
Ettepanek: 

- Avada ITL-i põhikiri ja täpsustada liikmelisuse ja tegevuse aluseid, sest ITL on 
väga palju muutunud. Arutame edasi augusti juhatuse väljasõidu koosolekul. 
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9. Valdkondade olulisemad muutused, edasiminekud 

• Nutikas majandus 
- Rohepöörde kaardistamine on Suistinere poolt valminud. 
- Koostööd Keskkonnaministeeriumiga tuleks parandada, kuna roheteema ja 

digitaliseerimine on aina enam ka nende teemad. 

• Nutikas rahvas 
- Välistööjõu palkamise kiri peaministrile. 

• Nutikas riik 
- Hindade indekseerimine, teema arutelu käib, enne jaanipäeva plaanis üks artikkel 

antud teemal teha. Sügisel tegeleme teemaga edasi. 
- Turvalise tarkvara hea tava läks liikmetele allkirjastamiseks. Kui piisav hulk liikmeid 

on liitunud, hakkame avalikku kommunikatsiooni tegema. 
- RIT nõukogusse ei soovita ITL-i. Teemat oleks vaja arutada K. Luukasega, samuti 

on teema IT majade eelarvete avalikustamine. 
- Sidetaristu teema ei ole edasi liikunud. 
- Must carry teemaline kohtumine tulemas. 

• Kestlik liit 
- Plaanid meeskonna täiendamiseks 
Ekspertide kogu - Otsime liikmeskonnast eksperte, kellel on valmidus võtta vastutus 
projektipõhiselt õigusaktide arvamuse kujundamise protsessi juhtimise eest, sh: 
õigusakti analüüsimine ja mõju hindamine IKT ettevõtetele valdkonna eksperdina, ITL-i 
liikmete kaasamine arvamuse kujundamisse ja koondarvamuse vormistamine. 
Õigusloome praktikant – ülesanded: õigusaktide ja poliitiliste dokumentide analüüs, 
vajadusel täiendava info ja andmete kogumine, õigusaktide mõju hindamine IKT sektori 
ettevõtetele, ITL-i liikmete arvamuste koondamine, koondarvamuse ettevalmistamine. 
- Infoühiskonna visiooni täienduste arutelu 
20.06 kell 10.00-12.00 visiooni hetkeseisu ülevaatamine ja kommenteerimine, hea kui 2-
3 juhatuse liiget vähemalt osaleda saaks. 
Ettepanek: 13.07 juhatuse koosoleku ajal teha visiooni arutelu ja viimane lihv. 

 
10. Lähiajal toimumas sündmuste ülevaade 

• 09.06 operaatorite nõukoda;  

• 10.06 IKT klastri poolaasta koosolek; 

• 15.06 Harnessing Digital Tech in Cybersecurity & Critical Infrastructure Protection. 
 
11. Kohapeal algatatud küsimused 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
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