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Protokoll 
 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 

 
2. Projekti partnerlus 
BCS Koolitus AS kutsus meid partneriks projekti „WISE Green digital skills for logistics sector 
workers“. 
Eesmärk: Luua AI-l põhinev personaalse õpitee mootor, mis õpitee loomisel arvestab töötaja 
õpilase/õppija varasemat oskus- ja teadmustaset; ESCO klassifikaatorist valitud rohe ja 
digioskuseid, mida konkreetsel ametipostil vaja on ning loob selle tulemuse kohta lühima 
võimaliku õpiraja.  
Projekti tulemusena: luuakse minimaalselt 50 temaatilist mikrokursust, mida AI õpitee 
loomiseks kasutab. Eestis piloteeritakse lahendust RagnSellsiga, sama lahendust katsetatakse 
Horvaatias nende postiteenindusega.  
Partnerid:  Juhtpartner University of Ioannini, Athens; partnerid Algebra University College, 
Horvaatia; Horvaatia riiklik postiteenistus; Infinity Design Labs ( Prantsusmaa); Tallinna Ülikool 
ja BCS Koolitus AS 
Meede ja kestvus:  Erasmus+ Innovation Alliances; kestvus 36 kuud  (kevad 2023-kevad 2026). 
ITL roll ja eelarve projektis: kommunikatsioonipartner, casestudy levitaja. Koolitusvajaduste 
kaardistamise info levitamine (35 000-50 000 EUR, 100% rahastus). 
 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI kinnitada ITL-i partnerlus projektis „WISE Green digital skills for logistics sector 
workers“. 
 
3. Edisoft Group OÜ liikmeavaldus 
Edisoft Group OÜ esitas 9. septembril 2022 täisliikmeks astumise avalduse. 
 
OTSUSTATI võtta Edisoft Group OÜ alates 14. septembrist 2022 ITL-i täisliikmeks ning määrata 
liikmemaksu summaks 2760 EUR, millest kuulub tasumisele 820,39 EUR, mis on 
proportsionaalne liikmelisuse ajaga. 
 
Tegevmeeskonnal kajastada see liikmete arvestuses, teavitada Edisoft Group OÜ-d  
ja ITL-i liikmeid. 
 
4. Üldkoosoleku aeg 
Ettepanek korraldada ITL-i üldkoosolek 17. või 24. november. 
 
OTSUSTATI korraldada ITL-i üldkoosolek 24. november 2022. 
 
5. Ustus Aguri nimelise stipendiumi välja andmine 
ITL-i Ustus Aguri nimeline stipendiumi konkursi välja kuulutamine: 

• planeeritud suurus 3000 EUR; 
• kätte andmine novembri üldkoosolekul. 

 
Toimus arutelu. 
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OTSUSTATI kinnitada stipendiumi suuruseks 3000 EUR. Järgmise aasta eelarves leida vahendeid 
stipendiumi tõstmiseks. 
 
6. ITL-i esindaja volitamine Tööandjate Keskliidu koosolekule 
ETTK üldkoosolek toimub 21. september 2022 kell 15.00. 
Päevakord 

• Tööandjate Keskliidu volikogu esinaise Kai Realo sõnavõtt 
• Peaminister Kaja Kallase ettekanne 
• Tööandjate Manifesti tutvustamine 
• Ülevaade Keskliidu tegevustest ja majandusaasta aruande kinnitamine 

 
OTSUSTATI volitada ITL-i esindama 21. september 2022 ETTK üldkoosolekul I. Lasn. 
 
7. E-tervise strateegianõukogusse ITL-i esindaja nimetamine 
Sotsiaalministeeriumi poolt on moodustamisel e-tervise strateegianõukogu, kuhu küsitakse ka 
ITL-i esindajat. 
Ülesanded: 

• e-tervise strateegia ning arendusportfelli hindamise tulemuste valideerimine ja seire (nt. 
2023. aasta IKT portfelli e-tervise valdkonna arendusideed ja tegevused tuuakse 
strateegianõukogu lauale); 

• e-tervise valdkonna innovatsiooniprioriteetide ja -eesmärkide valideerimine; 

• osapoolte seisukohtade kaasamine ning ühtlustamine e-tervise strateegia koostamise 
protsessis; 

• e-tervise portfellihalduse raames ühtse arusaama kujundamine enne portfelli kinnitamist 
juhtkomisjoni poolt. 

Oodatav panus on kord kvartalis 2h koosolek, millele eelneb vajalik aeg ettevalmistustöödeks, 
mis sisaldab vajadust konsultatsiooniks oma organisatsiooni sees. Strateegianõukoja liige on ka 
saadik, kes esindab oma organisatsiooni ja kannab arutatut edasi oma organisatsioonis. 
 
Ettepanek: esitada strateegianõukogu kandidaadiks Ats Albre (nõusolek olemas). 
 
OTSUSTATI nimetada ITL-i esindajaks e-tervise strateegianõukogus Ats Albre. 
 
8. Liikmemaksu tõstmise tasemed ja tegevuskava 
Liikmemaksu tõusu vajadus: 

- teemade ring on aasta-aastalt laienenud; 
- liikmeskond ja sellega koos ka vajadused kasvanud; 
- viimati toimus liikmemaksu tõus 2015. aastal  - 20% kõikidel liikmemaksu tasemetel; 
- 2015 võrreldes 2021 aastaga tarbijahinna indeks on tõusnud 15%; 
- täna 1/3 liidu eelarvest tuleb liikmemaksudest ja 2/3 projektid ja teenused; 
- peame suurendama enda võimekust olla teemade eestkõneleja ja arvamuste looja. 

Tegevjuht esitles liikmemaksu tõstmise ettepanekuid, mida esitada liikmetele järgmisel 
üldkoosolekul. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI esitada järgmisele üldkoosolekule liikmetele ettepanek tõsta kõiki liikmemaksu 
tasemeid 15%. Väiksemaid ettevõtteid tuua liitu läbi klastri lepingu. 
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9. Peaministri kohtumise teemad ja osapooled 
Tehnoloogia sektori kohtumine peaministriga toimub 12.10. kell 15.00. 
Sellega seoses on vaja muuta juhatuse koosoleku aega, leppida kokku peamised teemad ja 
kõneisikud, osaleda saab kuni 5 esindajat liidust.  
Ettevalmistav kohtumine Asutajate ja Start-up Estoniaga toimub 16.09. kell 15.00. 
Minister K. Järvan’it teavitame peaministriga kohtuma minemisest, et vältida arusaamatusi. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI võtta peamisteks teemadeks peaministri kohtumisele haridus, tööjõud ja digiriigi 
olukord.  
Järgmine juhatuse koosolek toimub 13.10.2022. 
 
10. ITL-i visioon infoühiskonnast 2035 

• Olemas on ITL visioon infoühiskonnast 2035 uuendatud draft: 
- vajalik juhatuse tagasiside ja kommentaarid; 
- soovime saada mõnda peatükki lühemaks (ehk tabelid viia lisadesse); 
- kujundamine on veel tegemisel; 
- antud materjali hakkame kasutama alusena strateegiliste suundade aruteluks. 

• Hakkame paika panema MIDA ITL teeb antud visiooni poole liikumiseks:  
- töötoad 21.09; 23.09; 29.09; 04.10 ja 11.10; 
- juhatusega ülevaatamine ja kinnitamine hiljemalt novembri juhatuse koosolekul. 

• Viimane etapp on arutelu, milline peab olema liit, et valitud fookusteemasid ellu viia. 
 
Visiooni ülene lause „Aastal 2035 on Eesti heaolu allikaks IKT nutikas kasutamine majanduselus 
ja ühiskonna korralduses.“ on vaja üle vaadata ja esitada 21.09. 
 
11. Juhatuse tööplaani muudatuste ülevaade ja lähiaja prioriteedid 
Nutikas riik 

• ITL valimisprogramm esitletud parteidele (3 toimunud, Isamaa 27.09); 

• RIT arutelud ja kohtumised riigi IKT baasteenuste osas koostöömudeli paika saamiseks; 

• uuendatud tarkvaraarenduse tüüpleping (koos kommunikatsiooniga); 

• 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; 

• 05.10. minister K.Järvani visiit ettevõtetesse ja ümarlaua arutelu; 

• Lairiba plaanis on arvestatud ITL-i sisendiga; 

• Taristu teemadel kohtutud minister Riina Sikkutiga; 

• ITL juhatuse kohtumine riigi IT majade juhtidega – eesmärk ja teemad? 
Urmas Kõlli: IT majade juhtidega kohtumine võiks toimuda oktoobri lõpus. Teemadeks tark 
tellija ning tootja ja täitja proportsioonid. RMIT ja RIK juhtidega olen rääkinud. 
 
Nutikas rahvas 

• 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, sh. IKT kõrghariduse rahastamise ja doktoriõppe reformi teema üleval hoidmine; 
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• valimiste sõnumites välistalentide teema ja mõju majandusele.  
 
Nutikas majandus 

• 2 Central Baltic projektitaotlust sisse antud nutika majanduse teemade võimendamiseks ja 
jätkusuutlikkuse tagamiseks; 

• 2 juhatuse hommikuseminari toimunud (rohe ja innovatsioon); 

• TA uuringu raport valmis (juhatusele esitleme okt. 2022); 

• AI lahendusi tööstuses tutvustav AIRE klubi läbiviidud; 

• rohepöörde kaardistuse tulemused liikmetele kommunikeeritud; 

• ekspordi infovärava kohtumine Välisministeeriumiga (projektijuht nüüd olemas); 

• ITS valdkonna Los Angelese visiit 18.-24.09. ja Poola visiit 3.-5.10; 

• Tansaania IKT konverents (e-riik) 26.-28.10.; 

• B2B matchmaking Berliinis 7.11; 

• ITS Estonia üldkoosolek 10.11 sh uue aktiivgrupi valimised 2-aastaseks perioodiks. 
Mattias Männi: M. Toots võiks järgmisel juhatuse koosolekul ülevaata palju liikmeid 
teadusarendusega tegelema on hakanud. 
 
Kestlik liit  

• ITL visioon infoühiskonnas 2035 uuendatud; 

• ITL strateegiliste suunad 2023.-2026. valdkondade lõikes määratletud (9 kohtumist); 

• liikmemaksu tõusu testimine liikmeskonnas, küsida ka tagasisidet liidu tegevusele; 

• 2 projekti esitatud teise taotlusvooru; 

• Tallinn Digital Summit 10-11.10., koostöö DigitalEurope’iga. 
 
12. Elements of AI kursuse rahastamine 
Taltech pöördus meie poole, kuna ülikool ei suuda jätkata kursuse ülalhoidmist, MKM on 
vastanud eitavalt. 

• Elements of AI eesti keelne kursus https://www.elementsofai.ee/. 

• Elements of AI“ on tasuta veebikursus, mille on loonud MinnaLearn ja Helsingi Ülikool. 
Kursuse eestikeelse versiooni töötas välja ja tõi Eestisse TalTech (neil eraldi inimene 
ülahoiuks). 

• Tänaseks läbinud 7000 inimest Eestis kursuse. 

• Aastane litsents 32 000 eur. 
 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI toetada rahastuse leidmist MKM või Töötukassa vahenditest. 
 
13. ITL-i ettepanekud ümber- ja täiendõppe toetusmeetmete loomiseks 

• ITL suunas MKM-I poolt Backend arendaja koolitusprogrammi kokku panekut ja osales 
hanke hindamisel. ITL-i pooldanud antud programmi, MKM-i hanke võitis BCS Koolitus. 

• 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. 
TAT on kinnitatud, jätkub tegevuskava koostamine (HTM ja HARNO). 

• ITA raames koostatakse uue perioodi meetmeid (23 M€): 
- kõrgharidusprogrammi koostamine (ja vastav TAT + tegevuskava); 
- ITA kutseharidusprogrammi jätkumine (ja vastav TAT + tegevuskava); 
- Progetiigri programm. 

https://www.elementsofai.ee/
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14. Valdkondade olulisemad muutused 
Allan Aedmaa: Osalesime D. Põlluga lairiba foorumil, kus arutati kuidas Eestis kiire internetiga 
katmisega läheb. Tunnetus on, et praegune meede kukub läbi. Loodetavasti tuleb uus paremate 
tingimustega. Minister R. Sikkut’iga kohtumine sidetaristu teemal praegu väga oluline. 
 
Doris Põld: T. Nirgiga rääkisime must carryst, analüüs pidi peagi valmis saama, lubati edastada. 
 
Keilin Tammepärg: Osalesin ETTK ja ametiühingute ühisele kohtumisele sotsiaalministriga 
valveaja teemal. Kokkulepet ei sõlmitud. Ametiühingud ütlesid välja, et valveaja teema ei ole 
neile oluline, aga läbi selle soovivad nad teisi teemasid läbi suruda.  
EL palub teha igal riigil tegevuskava, kuidas riigis sotsiaaldialoogi edendada ning 80% töötajatest 
ametiühingutesse saada. Eesti hakkab sellist tegevuskava tegema. 
 
Jaanus Truu: Väga kõrgetasemeline Kesk-Aasia delegatsioon käis Eestis. Kahjuks meie poolt oli 
ettevõtetel vähe huvi. 
 
Urmas Kõlli: K. Kallase majandusnõuniku A. Hanssoniga tekkinud suhtlus, võimalus esitada 
vajalikke teemasid. 
 
15. Kohapeal algatatud küsimused 
 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
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