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Protokoll 
1. Päevakorra kinnitamine 
OTSUSTATI kinnitada välja pakutud päevakord. 
 
2. Liikmesuhted 
Täna ITL-i liikmeid 121.  
Jaanuaris ITL-iga on liitunud: 

• E-riigi Akadeemia 

• Inspirators! 



2 

 

• IDsys (alates 1.06.2023) 
 

Võimalikud uued liikmed 

• Range Force – Anna-Greta kõne tehtud intro meeskonnale vaja teha 

• Toggl – Anna-Greta rääkis, ütlesid hetkel ei. 

• R8 – Ats kõne tehtud, intro meeskonnale 

• SRINI – Urmase poolt kõne tehtud, liidu tutvustus ja pakkumine edastatud 

• EBS – Urmas tegi ettepaneku liikmeks tulla, huvitavad IT liitmine õppekavadesse 

• Veriff – Mattias rääkis, mõtlevad, 

• Datafox – Juhan  

• Scoro – Juhan  

• 1OT – Jaanus  

• Clarified Security - Seth 

• Hansab – Urmas  

• GScan – Doris (kohtumine 10.02.)  

• Foxway – Doris (kohtumine 9.02.) 

• Salv – Doris, Jana 

• Jobattical – Doris  
 
3. ITL valimisdebatt 
ITL-i valimisdebatt „Eesti elu digivõimendis” toimub  13.02. kell 13.00-14.30, otseülekanne 
Postimees-onlines. 
Esindatud on kõik suuremad erakonnad kõrgel tasemel. 
 
4. Valimiste pressiteade 
Ettepanek: teha 21.02. pressiteate, mis juhiks tähelepanu e-valmiste ajaraamile ja vajadusele 
koolivaheaja reisile minnes arvuti kaasa võtta. 
 
5. Aasta tegijate valimine 
Auhindade kategooriad: Aasta tegu, Aasta tegija, Aasta idee, Aasta läbimurdja. 
Jaanuari koosolekult tuli idee anda välja ka auhind – aasta parim koostööpartner. 
Toimus aasta auhindade üleandmise ja kandidaatide arutelu. 
 
Ettepanek: korraldada auhindade andmine piduliku õhtu- või lõunasöögi vormis. 
 
6. Visiooni, strateegia ja protsesside kaardistuse ühendamine 
Vajalik on visioon, strateegia ja tegevmeeskonna protsesside ühendamine. Kas teeme seda ise 
või koos Enn Saarega ja millal? 
Toimus arutelu. 
 
OTSUSTATI, et Juhan-Madis Pukk esitab lähteülesanne Enn Saarele ning küsib hinnapäringu. 
 
7. IKT klastri kaudu otseostu võimaldamine, variandid ja alused 
- Probleem mida lahendame 

• Rahvusvahelised organisatsioonid ja/või riigid soovivad Eesti digiriigi 
kompetentsi/lahendusi hankida, aga tänased riiklikud ja organisatsioonisisesed 
piirangud ei võimalda Eesti erasektorilt otse ilma keeruliste hankeprotseduurideta osta; 
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• Otseostu tegemiseks vajatakse neutraalset avaliku või mittetulundussektori 
organisatsiooni, kes on MOU kaudu seotud. 

- Keda antud mure eelkõige puudutab 
IKT klastri e-riigi valdkonna ettevõtted (aruteludes on osalenud Aktors, RaulWalter, 
Cybernetica, Net Group, Trinidad Wiseman, Digital Nation, Proud Engineers, Gofore, B.Est 
Solutions) 

 
- Lähtealused 

• Mudelit kasutatakse ainult siis, kui see on ainus võimalus kuidas raha Eestisse tuua 
(kliendi soov, kuidas kiiremini neutraalselt partnerilt hankida). Antud eelduse 
kontrollimiseks küsitakse alati eelnevalt IKT klastri partneritelt, kas keegi on võimaliku 
kliendiga juba otse seotud või tehingusse minemas. 

• Koostöömudel peab soosima konsortsiumite teket ja koostööd ettevõtete vahel ühiseks 
"Eesti pakkumiseks". 

• ITL ei saa võtta äririske, seega kõik projekti elluviimisega seotud kohustused ja riskid 
peavad ettevõtted võtma enda kanda ning töö eest tasumine toimub ainult tagantjärgi 
peale kliendi poolt tööde heakskiitmist ning rahade laekumist ITL’ile.   

• ITL-is on vajadus tagada liikmetele võrdne kohtlemine, kõikidest projektidest 
teavitatakse klastrit.  

• ITL võtab hankimise rolli ainult siis, kui on olemas selgelt sõnastatud kirjalik klastri 
partnerite kokkulepe, mille alusel tegutsetakse. 

 
- Võimalikud mudeli rakendamise stsenaariumid 

• Rahvusvaheline ja/või riiklik organisatsioon ( Klient) soovib ITL kaudu korraldada nn. 
lihtsustatud hanget: 

o ITL roll koondada pakkumised klastri partnerite seast, edastada need Kliendile; 
o Klient teeb valiku, ITL vahendab lepingut; 
o Klient soovib ITLilt konsortsiumi kokkupanemist; 
o ITL kuulutab Kliendi koostööpakkumise välja, ettevõtted moodustavad 

konsortsiumi; 
o ITL sõlmib lepingu Kliendiga  ja konsortsiumiga. 

• ITL liige /liikmete konsortsium pöördub ITL poole Kliendiga lepingu sõlmimise sooviga: 
o klastri partnereid teavitatakse projektist. 

 
- Vajalikud sammud 

• Tellime juriidilise analüüsi Trinidad&Tobago projekti näitel, kus laseme : 
o hinnata lepingutega kaasnevaid võimalikke riske ITL’ile ja nende maandamise 

teid; 
o välja töötada, kuidas ITL saab kanda edasi kõik lepingulised kohustused projektis 

osalevatele ettevõtetele; 
o kontrollime, et ega taoline koostöö ei lähe vastuollu konkurentsiseadusega.  

• Otseostu aluste kirjalik heakskiitmine e-riigi alamklastri poolt. 

• Kas ITL on nõus antud rolli võtma (nt. Digital Lab)? 
 
Toimus teema arutelu.  
Ettepanekud: 

• juriidiline nõustamine peaks toimuma iga uue lepinguga; 

• otsustame siis kui juriidiline analüüs on valmis 
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OTSUSTATI, et teemat arutatakse uuesti kui on valminud juriidiline analüüs eelmise lepingu 
põhjal. 
 
8. Lähiaja plaanid ja valdkondade olulisemad muutused 
Ülevaade prioriteedist kuni aprill 2023 
 
Kestlik liit  

• Projektijuhi ja avaliku sektori koostöö eksperdi kohale tehtud ettepanekud meeskonnaga 
liituda. Innovatsiooni ja kestlikkuse nõunikku hakkame otsima. 

Doris Põld: MKM-ile tegin ettepaneku, et nad võiksid anda vahendeid erialaliitudele kestlikkuse 
inimese palkamiseks. 

• Uute projektide käivitamine (ISMEF ja Escaltech (algavad 01.03), Horizon 2020 INFIMO 
projekt 01.04. ja SusTool 01.02.) 

• Tartu visiit 09.-10.02, kohtume olemasolevate ja võimalike uute liikmetega. 

• Juhatuse koosolek 08.03. 

• Aasta tegijate välja kuulutamine 23.03.  

• Juhatuse kandideerimise välja kuulutamine 16.03. 

• Üldkoosolek 19.04. 
 
Nutikas riik 

• Valimisdebatt 13.02.  ja valimiste kommunikatsioon. 

• RTE töörühm 15.02.  

• Baasteenuste töörühma ja RIT kohtumine 22.02. 

• IT majade juhtide kohtumine 14.03.  

• Riigihangete töörühma kohtumised IT-majade hangete inimestega. 

• Operaatorite nõukoda ja kohtumine MKM-i sideosakonnaga 15.03. 

• Pilveteemade ümarlaud. 

• Riikliku küberstrateegia loomisse panustamine. 
Urmas Kõlli: L. Ilves andis teada,e t  kutsub kokku digiühiskonna arengukava nõukogu, kuupäev 
veel ei ole paigas. 
Doris Põld: Kohtusin L. Ilvesega eile, teevad ühist 2023 tööplaani, veebruari lõpuks loodavad 
valmis saada. 
Ats Albre: Kuulsin, ühest IT majast, et struktuurfondide rahastusega on midagi ära otsustatud, 
Taotlust ei ole, transformatsiooniprogramm läheb töösse ja midagi on tutvustatud. 
Riigis on valminud analüüs, mille plaanis teha üks IT majadest veel suuremaks ja värvata sinna 
meeskondi. Ma ei ole ise seda analüüsi näinud ja pole hetkel ka õnnestunud saada. 
Vastukaaluks sellele analüüsile tehakse ühe inimese poolt magistritöö raames analüüsi, mis see 
erasektori vaates tähendab. Kogu teema on muret tekitav. 
Doris Põld: Helmesega kohtumisel tuli sama teema ülesse. Nemad püüavad praegu panna 
kokku IT hinna kujunemine, et see ei ole ainult töötund, vaid ka koolituskulud jne.  
 
Nutikas rahvas 

• Hariduse teema kohtumine liikmetele 14.02. 

• Taasterahastus RRF meetmete kujundamises osalemine. 

• IT Akadeemia uue kõrghariduse toetusmeetme välja töötamine. 

• IT Akadeemia teadusmeede (sihtevalveerimine, olemasolevad nõuandvad kogud ja uue 
ettevalmistus). 

• Andmete valdkonna kompetentsiprofiilide koostamise ettevalmistus. 
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• IT Akadeemia konverentsi järgmisel nädalal I. Lasn. 
 
 
 
Nutikas majandus 

• Networking õhtusöök Saksa IT- ja transpordiministriga 16.02 Nortalis. 

• ITS ekspordi hommikusöök - 17.02. 

• IKT klastri juhtgrupi koosolek - 24.03. 

• ERP hankimise hea tava teistele sektoritele. 

• Visiidid: Egiptus 19-22.02; ITS Estonia Soome 30-31.03; Botswana+Namiibia 27.-31.03, ITS 
Maritime visiit 19.-20.04, Transform Africa Summit 26.-28.04. 

• Veebiseminarid: Saksa GovTech Campuse võimaluste tutvustamine Eesti ettevõtetele 10.03, 
e-tervise andmete vahetuse teemaline Costa Ricaga (+MoU sõlmimine) 15.03 ja El Salvadori 
IT-liiduga koostöövõimalusi tutvustav + matchmaking 28.02. 

• E-riigi koostöömudeli loomine ettevõtte projektide toetamiseks. 

• Ekspordikogemuste seminar – märts. 

• Eesti IKT klaster sai kullasertifikaadi, mis on kõrgim klastri tunnustus Euroopas. 

• Tootearendamise meede on kooskõlastamiseks liikmetele saadetud. Muud innovatsiooni ja 
roheteemad on hetkel ressursi puudusel ootele pandud. Uue projektiga planeerime 
alustada teadlikkus tõstmise seminaridega. 

 
Ettepanek: Edaspidi tegevmeeskonna tegevused panna vastu strateegiale. 
 
9. Kohapeal algatatud küsimused 

• Uus kompetentside otsimise list 
Ettepanek listi reegliteks: 
- Liikmed saavad listi kasutada ainult päringute saatmiseks teistele liikmetele (ehk ressurssi 

küsimiseks). 
- Listi ei tohi kasutada oma teenuste reklaamiseks ehk pakume seda ja seda teenust. 
- Vastata saab ainult otse küsijale. Teised listis olijad ei saa teada, kes koostöö vastu huvi üles 

näitasid või lepingusse läksid. 
- Kõik listi saadetavad päringud peavad pidama kinni konkurentsiõiguse reeglitest, s.h 

o Arvestama, et konkurendid ei tohi teha kokkuleppeid, millel on konkurentsi 
kahjustav eesmärk või tagajärg (nt turu piiramine). 

o Arvestama, et konkurendid ei või vahetada konkurentsi kahjustavat teavet, s.h 
hindade ja hinnastrateegia, kolmandate isikutega kokku lepitud tarnetingimuste ning 
äriplaanide kohta. 

o Peab puuduma oht iseenda või konkurentsi sõltumatusele ise otsustada oma 
tegevusplaani üle. 

Ettepanekud:  
- nimetust laiendada  - koostöö list; 
- lisada punkt, et ei tohi töötajat üle värvata 3 kuu jooksu. 
Keilin Tammepärg: Ootame Konkurentsiameti lahendi ühispakkumiste kohta ära enne välja 
saatmist liikmetele.  
 

• Mis DigitalEurope’s toimub, mis on fookuses? 
Doris Põld:  
- EIDAS teema juhtija ITL (SK meie poolt). 
- Suur üritus „Master of Digital“ märtsi alguses. 
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- Põhiteemadena CRA ja muud küberteemad ja Data Act.  
- Uutele suurtele algatusele soov luua Sandboxi formaat.  
- 10. märts peaks selguma kas Timbeter saab Unicorn auhindade kolme hulka. 
- Prioriteetidena üleval 8 teemat. 
 
 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 
Juhan-Madis Pukk Heleri Vahemäe 
Juhataja Protokollija 


