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Protokoll 
 
 
1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUSTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 
 
2. Liikmesuhted 

• Levercode OÜ liikmelisuse lõpetamine. 
Levercode OÜ esitas 8.11.2022 avalduse liikmelisuse lõpetamiseks alates 9.11.2022 seoses 
ettevõtte tegevuse lõpetamisega.  
Levercode OÜ-l on tasumata liikmemaks II poolaasta eest summas 1380 euri. 
Põhikirja järgi lõpeb liikmelisus 1 kuu möödumisel avalduse esitamisest ning tasumisele 
kuulub liikmemaks liikmeks oldud aja eest. 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI seoses ettevõtte likvideerimisega erandkorras lõpetada Levercode OÜ 
liikmelisus 9.11.2022 ning tühistada liikmemaks II poolaasta eest summas 1380 EUR. 

 
3. Üldkoosoleku päevakord ja hääletuspunktid 
Üldkoosoleku päevakorda lisaettepanekuid ei ole. Edastame liikmetele päevakorra ja üleskutse 
kandideerida aukohtusse liikmetele homme, 10.11. 
Tegevusaruanne tuleb liikmetele edastada 17.11. 
 
4. Tegevusaruande tulemused ja esitamine 

- Tegevusaruanne tuleb liikmetele edastada 17.11. 
- Tegevusaruanne saadetud juhatusele ülevaatamiseks ja tulemuste koondamiseks. 
- Juhatuse teemade esitluseks 45 min. 
- Esitleda kuni 3 olulisemat muutust/tulemust/tegevust oma teemas. 

 
5. Liikmemaksu tõusu hetkeseis 
Täisliikmeid hetkel 88. Üldkoosoleku läbiviimiseks vajalik kvoorum on 45 täisliiget. Poolt peavad 
hääletama vähemalt pooled kohal viibivad täisliikmed. 
Hetkel on räägitud 25 täisliikme ja 3 assotsieerunud liikmega. 
Enne üldkoosolekut veel suhelda võimalikult paljude täisliikmetega ning teavitada neid liikmemaksu 
tõusu vajadusest. 
Toimus arutelu liikmemaksu tõusu põhjenduste üle. 
 
Ettepanek: uued liikmemaksud esitada täissummades. 
 
6. Tippjuhtide digifoorumi ettevalmistus 
24.-25.11. toimub Vihulas kõrgetasemeline riigi tippjuhtide kokkusaamine. ITL-i eesmärk on üritusel 
era- ja avaliku sektori koostöö käsitlemine. 
 
Ats Albre: Ettepanek on teha era- ja avaliku sektori koostööga restart, arutada avatud kaartidega 
ilma süüdistamata ja sildistamata. Tegime liidu siseselt väiksemas ringis arutelu antud teemal. 
Ettepanek on näidata positiivsed näited koostööst.  
Mida teie ootate antud arutelu tulemina? 
 
Toimus arutelu. 
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Ettepanekud: 
- kuluefektiivsus on oluline; 
- koostöö peaks olema tulemuste hindamises sees, muidu midagi ei muutu; 
- esitada faktidega, mitte murda müüti vaid luua positiivse kuvandiga uus müüt; 
- positiivsed näited. 

 
7. Eesti Arvutifirmade Assotsiatsiooni (AFA) loomise tähistamine 
ITL-i eelkäija-organisatsioonil Eesti Arvutifirmade Assotsiatsioon (AFA) täitub 19.05.2023 
asutamisest 30 aastat (Äriregistri järgi). 
Seni oleme tähistanud ITL-i loomist 23.03. 
Kas peaksime tähistama juba varasemat IKT sektori organiseeritud koostöö algust?  
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI, et 19.05.2023 on sektori koostöö algus ning leiame võimaluse selle ära märkimiseks. 
ITL-i sünnipäeva tähistatakse jätkuvalt 23.03. 
 
8. Valimiste hetkeseis ja koostöökogu formaat 
- Parempoolsetega ja Sotsidega kohtumine sellel nädalal; 
- EKRE veel listis, oleme saanud esmase kontakti, aga kohtumisaega mitte; 
- ettevalmistamisel teine ring kohtumisi Reformierakonna ja Eesti 200; 
- kommunikatsiooniagentuur Agenda ettepanek koostööformaadi osas: 
ettepanek on luua ITL-i nõukoda, kuhu kutsuda kõikidest erakondadest poliitikud ning ITL-i 
liikmeskonnast eksperdid ja esindajad. Nõukoda tegeleks digiühiskonna innovatsiooni sõnastamise, 
arendamise ja rakendamisega.  
Tekitada nõukoda enne valimisi, mis käiks regulaarselt koos, kohtumiste ümber võimalik luua PR 
tegevusi. Lisaks valimisdebatt. 
Toimus arutelu: 
- uut nõukoda ei ole mõtet luua, kui siis siduda Infoühiskonna visiooniga ja luua Nutikas Eesti 

2035 visiooni klubi, pigem ei poolda millegi loomist ning periood valimisteni on nii lühike; 
- arutada kas rahaliselt ja ajaliselt on sellesse panustamisel pikaajalist positiivset mõju? 
- keda me soovime veel kaasata, meil on hea kontakt ministrite, ülikoolidega jne? 
 
9. Lähiaja plaanid ja valdkondade olulisemad muutused 
Prioriteedid kuni detsember 2022 
Nutikas riik 
- ITL-i valimisprogrammi kohtumised. 
- Riigi IKT lahenduste toimemudeli väljatöötamises osalemine. 
- Liikmetega RIT-iga koostöö osas järgmiste sammude kokku leppimine. 
- ITL-i parimad praktikad ehk soovitused hankijatele loodud ja esmane kommunikatsioon 

toimunud. 
- Turvalise tarkvara arendamise hea tava tegevusplaan valmis ja kommunikatsioon avaliku sektori 

suunas töös. 
- Lairiba plaanis on arvestatud ITL-i sisendiga. 
- RIA ekspordiprojektide teemaline kohtumine 18.11. 
- Infopoliitika nõukoja kohtumine Luukas Ilvesega 09.12. 
- MKM-i andmestrateegia koosolek ITL-ile. 
 
Nutikas rahvas 
- Kaugtöö osas läksid sisse eelnõusse ITL-i soovitud muudatused. 
- Ootame valevaja erisuse seadusesse minemist – selle protsessis kaasas.  
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- 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. 
- Uute IKT kompetentsiprofiilide (sh andmete, koos MKM-iga) arutelud. 
- Kutsekoolide nõunike kogude ITL-i liikmete koosolek. 
 
Nutikas majandus 
- ERP hea tava loomine. 
- ITS Estonia üldkoosolek 10.11, sh uue aktiivgrupi valimised 2-aastaseks perioodiks. 
- ITS Estonia jõuluseminar Riina Sikkutiga 07.12. 
- Norra sihtturuseminar 23.11. 
- Ekspordikogemuste seminar 25.11 (Bikeep, Mindtitan, Trinindad Wiseman). 
 
Kestlik liit  
- TechSverige delegatsiooni vastuvõtmine Eestis 11.11. 
- ITL-i visioon infoühiskonnas 2035 uuendatud. 
- ITL strateegiliste suunad 2023–2026 kinnitamine. 
- Liikmemaksu tõus üldkoosolekul kinnitatud. 
- Klastri kuld-taseme sertifitseerimise läbiviimine. 
- Aastakokkuvõte 2022 tegemine “Kas teadsid et...”. 
- Juhatuse koosolek koos jõulumeeleoluga 14.12. 
- EAS juhtkonnaga kohtumine 22.12.  
- Aktiivsete liikmete tänuüritus 10.01.2023. 
 
10. Kohapeal algatatud küsimused 

• Kaubandus-Tööstuskoja  ettepanek terve töötaja manifestiga liituda 
- Eestvedaja KODA, liitujad erinevad erialaliidud; 
- plaanis pressisündmus antud manifesti allkirjastamiseks; 
- peamised seisukohad:  

o tõsta tervise edendamiseks tehtavate kulude maksuvaba piirmäära aastas 400lt 
eurolt vähemalt 800 euroni; 

o laiendada terviseedendusteenuste valikut: lisaks praegusele hõlmata Haigekassa 
tervishoiuteenuste loetelus olevad teenused (nt. vaktsineerimine, terviseuuringud, 
vaimse tervise ja tervishoiutöötaja poolt määratud tõenduspõhise ennetuse ja 
raviga seotud teenuseid ja laiemalt heaoluteenused nagu massaaž). 

- Antud seisukohad ei lähe vastuollu meie liikmete omadega – ettepanek on toetada ja kaasas 
olla.  

 
Toimus arutelu. 
OTSUSTATI liituda Kaubandus-Tööstuskoja terve töötaja manifestiga. 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 
Juhan-Madis Pukk Heleri Vahemäe 
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