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Protokoll 
 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUSTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 

 
2. BCS Koolitus ja ITL HARNO kutsehariduse ja ettevõtete koostöömudeli hankes 
Projekti vastutav partner BCS Koolitus. 
Eesmärk: kaardistada olemasolevad koostöövormid, leida uusi ja põnevaid lahendusi, kaasata 
erinevaid osapooli, et IT erialade tudengid leiaksid enam rakendust meie ettevõtetes.  
ITL roll (peamiselt J. Jõema isikus tema nõusolekul) : 

- olemasolevate koostöömudelite sisuinfo andmine (nt. StartIT, praktikamudelid jne); 
- sektori ettevõtete kaasamine koostöömudelite aruteludesse; 

Rahastus: väikehange summas kuni 30 000 EUR, ITL töö eraldi tasustatud. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI minna koostööpartneriks BCS Koolituse poolt koostatud kutsehariduse ja ettevõtete 
koostöömudeli hankepakkumises. 
 
3. Üldkoosoleku päevakord, korraldus ja kuupäev 
Seoses 24.-25.11 MKM-i  korraldatud tippjuhtide digifoorumiga, kuhu mitmed juhatuse liikmed 
ning tegevjuht on saanud kutse, on vajalik muuta üldkoosoleku aega.  
Toimus üldkoosoleku päevakorra ja ajakava arutelu. Lõplikult kinnitatakse päevakord järgmisel 
juhatuse koosolekul. 
Ettepanekud:  

- korraldada üldkoosolek 22. november või 1. detsember. 
- korraldada üldkoosolek ainult füüsiliselt kohapealse hääletamisega. 

 
OTSUSTATI  

- edastada juhatusele uued üldkoosoleku kuupäevad elektrooniliselt otsustamiseks; 
- korraldada üldkoosolek ainult füüsiliselt kohapealse hääletamisega. 

 
4. Liikmemaksu tõusu hetkeseis 
Liikmemaksu tõusu on arutatud valitud liikmetega, üldine tagasiside positiivne. 
 
5. Ministrite kohtumiste järelkaja 

• Kristjan Järvan visit ettevõtetesse. 
Viisime ministri Ericssoni ja Comodule tehastesse. 

• Peaminister Kaja Kallase kohtumine. 

• Riina Sikkut Poola visiidil. 
R. Skkut oli avatud, kuulas meie poolse ettepaneku ära ehitusseadustiku muutmiseks 
(sidetaristu kohustuslikuks). Ametnikud ei ole antud teemal koostööaltid. Kohtumine ministriga 
toimub kuu lõpus. 
Poola visiidi tagasiside ettevõtetelt väga positiivne. Väga hea koostöö korraldamisel 
Välisministeeriumi, EAS, MKM ja saatkonna poolt. 
 
6. ITL strateegiliste suundade arutelud, kuidas läks ja mis edasi 

• ITL visioon infoühiskonnast 2035 lõplik versioon koos kujundustega valmis 24.10.2022 
- vajalik juhatuse tagasiside ja kommentaarid; 



3 

 

- vajalik kinnitada juhatuse poolt; 
- üldkoosolekule esitleda ja kinnitada. 

• ITL strateegilised suunad 2023-2026 
- fookusgrupid toimunud; 
- järgnevad kaks nädalat liikmeskonnas valideerimine; 
- sooviks korraldada eraldi juhatuse arutelu materjalide läbivaatamiseks ja üldkoosoleku 

ettevalmistamiseks (1. või 8.11). 
 

OTSUSTATI korraldada juhatuse arutelu strateegiliste suundade läbivaatamiseks 1.11.2022. 
 
7. Valimiste hetkeseis 

- ITL on kohtunud Reformierakonna, Eesti 200, Keskerakonnaga, Isamaaliiduga. 
- Plaanis veel Sotsiaaldemokraadid, Parempoolsed, EKRE. 
- Kommunikatsiooniagentuur Agenda tuleb appi valimiste kommunikatsiooni ja debatti 

tegema. 
 
8. Riigikapitalismi musternäide 
RIA-l ebaõnnesust küberhügieeni koolituse hange. Cybexer pakkus senini antud teenust, kuid 
otsustas hanke tingimuste tõttu hankes mitte osaleda. 
RIA ei korraldanud uut hanget, vaid otsustas koheselt ise hakata antud teenust pakkuma ning 
pakkuma seda tasuta ka välisriikidele. 
K. Pihl lubas rääkida L. Ilvesega ning L. Pastiga.  
Toimus arutelu. 
 
Ettepanek:  

- võtta era- ja riigisektori koostöö teema jõulisemalt käsile ning teha konkreetsed 
kahepoolsed kokkulepped; 

- korraldada M. Sihvarti ja S. Sikkutiga kohtumine, arutada riigikapitalismi teemat ning 
püüada leida ideid riigiga koostöö parandamiseks. 

 
9. Eesti Arvutifirmade Assotsiatsiooni (AFA) loomise tähistamine 
Ei arutatud ajapuudusel. 
 
10. Ülevaade eelarvest 

• Raha hetkel arvel 650 150 EUR 
- sellest projektide ettemaksed 277 226,42 EUR 
- ettevõtetele või partneritele edasi makstav 42 162,47 EUR 
- nt halduskulud on tõusnud 50% võrreldes 2021  

• Eelarve täitmine 
 Eelarve 2022 Eelarve 

10.10.2022 
seisuga 

Täitmine 
10.10.2022 
seisuga 

Põhitegevuse tulud 426 392  360 303 378 309 

Sh liikmemaksud 361 384 328 507 332 388 

Põhitegevuse kulud 426 392 312 535 242 312 

Tööjõukulud 253 000 171 976 124 015 

Büroo püsikulud 80 889 67 349 58 412 

Arenduskulud 25 000 19 000 16 545 

Teenused ja projektid 
liikmetele 

53 000 42 100 41 002 

Muud kulud 14 503 12 109 18 069 
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11. Interneti Sihtasutuse põhikirja muutmine 
ITL on asutajaliige. Sihtasutus on alustanud põhikirja muutmist. 
Ettepanek: korraldada kohtumine asutajate vahel (MKM), sest me ei saa olla kõikide 
muudatustega nõus. 
 
12. TA kaardistuse tulemused ja palju liikmeid saanud kasu meie innovatsiooni tööst 
TA kaardistuse tulemused – ITL-i ja teiste erialaliitude uuringud ja ülevaated on valmis 
https://etag.ee/rahastamine/programmid/rita/arendusnounikud-ettevotete-erialaliitudes-rita-
tegevus-7/  
 
Kaks suurt väljakutset – Eestis kaasatakse liiga vähe välisvahendeid teadisesse ja raha jaguneb 
vähestele ettevõtetele. 
 

• Võimalikke soovitusi vastavalt liikmete ootustele 
Erialaliidud peaksid võtma senisest suurema rolli rahvusvaheliste TA-projektide käivitamisel 

Tegevus/ootus  
 

Selgitus/võimalik lahendus  
 

Vastutav asutus/institutsioon  
 

Paindlikum TA-toetus  
 

Maksuerisus TA-tegevusele  
 

Riigikogu/valitsus 
 

Suurem hulk otsetoetusi   
 

Parem teadlikkus saadaolevatest  
 

Erialaliidud, EIS, ETAg, KIK, jt.  
 

Kogemuste jagamine  
 

Edukate näidete/ettevõtete 
kogemuste jagamine  
 

Erialaliidud peamiselt  
 

Rahvusvahelistumine – 
kogemused/kontaktid; valdkonna 
globaalse arengu jälgimine  
 

Osalemine rahvusvahelistel TA-
konverentsidel. Otsekontaktid 
rahvusvaheliste TA-asutustega  
 

Erialaliidud peamiselt; ETAg-i ja EIS-
i abi ja soovitused oodatud  
 

TA-rahastuse suurendamine 
liikmetele  
 

Osalemine rahvusvahelistes TA-
projektides (Horizon Europe nt.)  
 

Erialaliidud  
 

Kohaliku ökosüsteemi tundmine  
 

Ülevaade Eesti TA-asutustes 
läbiviidavast uurimistööst  
 

Erialaliidud, TA-asutused  
 

 

• ITL-i tegevused 
- rahvusvaheliste TA-asutuste tutvustus ja networking eesmärgiga moodustada Horizon 

vms. konsortsiume; 
- Eesti teadlaste tutvustus ITL-i innovatsiooni töörühmas; 
- arendusprojekti kontseptsiooni väljatöötamine teisele sektorile (projekti ei käivitunud); 
- ITS-teemalised Horizon Europe konsortsiumid; 
- fokusseeritud ja suunatud Horizon Europe call'id; 
- jooksev infovahetus rahastustest jms; 
- ITL on ise osalenud kolmes Horizon Europe taotluses, kaasates 9 ettevõtet; 
- ärivõimaluste tekitamine koostöös EIS-iga; 
- ITL-i esindamine erinevates TA-ga seotud töögruppides/meetmete kujundamisel. 

 
Toimus arutelu. 
 
 
 

https://etag.ee/rahastamine/programmid/rita/arendusnounikud-ettevotete-erialaliitudes-rita-tegevus-7/
https://etag.ee/rahastamine/programmid/rita/arendusnounikud-ettevotete-erialaliitudes-rita-tegevus-7/


5 

 

13. Lähiaja plaanid ja valdkondade olulisemad muutused 
Prioriteedid kuni november 2022 

• Nutikas riik 
- ITL valimisprogramm esitletud parteidele (Sotsid, Parempoolsed, EKRE); 
- SMIT kohtumine 27.10;  
- Riigi IKT lahenduste  toimemudeli väljatöötamises osalemine 17.10; 
- RIA konverents “Turvalise digiruumi väljakutsed” paneelis osalemine; 
- RIT arutelud ja kohtumised riigi IKT baasteenuste osas koostöömudeli paika saamiseks; 
- ITL-i parimad praktikad ehk soovitused hankijatele loodud; 
- Hindade indekseerimise ettepanek esitatud ja kommunikeeritud; 
- Turvalise tarkvara arendamise hea tava tegevusplaan valmis ja kommunikatsioon 

avaliku sektori suunas töös; 
- Lairiba plaanis on arvestatud ITL-i sisendiga; 
- Taristu teemadel kohtutud minister R. Sikkutiga; 
- Infopoliitika nõukoja kohtumine L. Ilvesega. 

 

• Nutikas rahvas 
- Kaugtöö osas läksid sisse eelnõusse ITL soovitud muudatused; 
- ITL on andnud sisendit digipöörde IKT oskuste toetusmeetme TAT-ile (10 M€). Teemad 

IKT ümber- ja täiendõpe (Vali IT 2.0), IKT kompetentsid kõigile, küberturvalisuse 
kompetentsid. Jätkub tegevuskava koostamine; 

- IT Akadeemia uue perioodi programmide ja rahastusmeetmete sisusse ettevõtete vaate 
saamine 

o Sh. IKT kõrghariduse rahastamise ja doktoriõppe reformi teema üleval hoidmine. 
- Valimiste sõnumites välistalentide teema ja mõju majandusele.  

 

• Nutikas majandus: 
- ERP hea tava loomine; 
- ekspordi infovärava kohtumine VM’iga (projektijuht nüüd olemas); 
- Tansaania IKT konverents (e-riik) 26.-28.10; 
- LATAM delegatsiooni vastuvõtmine Eestis 31.10.-4.11; 
- B2B matchmaking Berliinis 7.11; 
- TechSverige delegatsiooni vastuvõtmine Eestis 11.11; 
- ITS Estonia üldkoosolek 10.11 sh uue aktiivgrupi valimised 2-aastaseks perioodiks. 

 

• Kestlik liit  
- ITL visioon infoühiskonnas 2035 uuendatud; 
- ITL strateegiliste suunad 2023-2026 kinnitamine; 
- liikmemaksu tõusu testimine liikmeskonnas; 
- klastri kuld taseme sertifitseerimise läbiviimine;  

 
14. Kohapeal algatatud küsimused 

• MKM-ist on saadetud välja hange, millega soovitakse leida eksperti/konsultanti, kelle 
ülesandeks on disainida ja käivitada digimuutuste (transformatsiooni või digipöörde) 
läbiviimiseks protsess avalikus sektoris „Digiühiskonna Arengukava 2030“ tulemuste 
saavutamiseks. Töö ajaks on märgitud maksimaalset 4 kuud. 

Toimus arutelu. 
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OTSUSTATI võtta MKM-iga ühendust ning selgitada, et pakutud aja ja raha ressursi raamides ei 
ole seda ITL-i arvates võimalik teha. Ettepanek on arutada vajadust ja turul reaalset pakutavat 
ning aidata hanget sõnastada. 

 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 
Juhan-Madis Pukk Heleri Vahemäe 
Juhataja Protokollija 


