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• hääletusprotseduur; 

• juhatuse liikmete arvu otsustamine; 

• liikmekandidaatide tutvustused ja esitlused; 

• juhatuse liikmete valimine. 
8. ITL-i tegevused seoses Riigikogu 2019 valimistega ja plaanid uue 

valitsuskoalitsiooniga. 
9. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon. 
 
 
 
Protokoll 
 
 
1. Kvoorumi ja volituste kontroll 
Vastavalt registreerimislehele (Lisa 1) ja elektroonilisele hääletamiskontrollile (Lisa 2) oli 
Liidu 63 täisliikmest esindatud 36 hääleõiguslikku ning 4 assotsieerunud liiget. Seega oli 
otsuste langetamiseks vajalik kvoorum olemas.  
 
2. Koosoleku juhataja valimine 
Ettepanek: Valida koosoleku juhatajaks - Jüri Jõema, ITL-i tegevjuht. 
Toimus hääletamine. 
Poolt 36, vastu 0. 
OTSUSTATI, et üldkoosolekut juhatab ITL-i tegevjuht Jüri Jõema. 
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3. Päevakorra kinnitamine (Lisa 3) 
Ettepanek: kinnitada välja pakutud päevakord. 
Toimus hääletamine. 
Poolt 36, vastu 0. 
OTSUSTATI kinnitada väljapakutud päevakord. 
 
4. Liidu põhikirja muutmine (Lisa 4) 
Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku kinnitada liidu põhikirja muudatused, mille 
eesmärgiks on lihtsustada liidu organisatsioonimudelis tööorganite valikut, muutes nende 
senised nimetused (nõukoda, toimkond) põhikirjas ühtlustatult „töögrupiks“. 
 
Ettepanek (terviktekst muudatustega) oli liidu liikmeskonnale välja saadetud 17. märtsil 
2019 ja tähtajaks sisulise ja sõnastuse muutmise ettepanekute tegemiseks oli määratud 
8. aprill 2019. 
Antud tähtajaks liikmetelt ettepanekuid ei laekunud ja Põhikirja muudatusettepanekud 
pannakse üldkoosolekul hääletusele tervikpaketina. 
 
Ettepanek: kinnitada juhatuse poolt välja pakutud liidu Põhikirja muudatusettepanekud 
terviktekstina. 
Toimus hääletamine. 
Poolt 35. 1 ei hääletanud. 
 
OTSUSTATI kinnitada liidu Põhikirja muudatused (lisatud muudatustega terviktekst) ning 
kõik tööorganid on ühtlustatult töögrupid. 
 
5. ITL-i arengu (tegevus)kava 2017-2019 täitmise lõpparuanne (Lisa 5) 
Juhatuse liikmete ülevaade 2 aastasest tegevuskava ja eesmärkide täitmisest. Pikem 

tegevuskava täitmise aruanne on esitatud liikmetele e-posti teel. 

 

Digitaliseerime Eesti majanduse ning ekspordime neid oskusi  

(S. Lackman, A. Krull, H. Plinte) 

Majanduse digitaliseerimine 

• Tööstuse digitaliseerimine – tööstuse roheline raamat, toetusmeede 5,4 MEUR, 

tööstuse konverentsid, pilootprojektid, digidiagnostika meede avatud, koostöökogu 

loodud, aga ei toimi veel hästi. 

• Reaalaja majandus – MKM-iga koostöö. 

• Tehisintellekti teema – ITL osaleb Riigikantselei töörühmas, strateegiadokument 

valmib mais. 

Eksport 

• IT-ettevõtete koostöö e-riigi lahenduste eksportimisel - koostöö on laienenud, käive 

kasvanud 40 MEUR-ilt (2016) 80 MEUR-ile (2018). Alameesmärk oli tootestatud 

ekspordi käibe poole liikuda. Mahu poolest kasvas, osakaal vähenes esialgsetel 

andmetel. 

• EXPO projekti käivitamine ITL-i eest kõnelemisel – sihtasutus loodud, ettevõtetele 

osalemispaketid avaldatakse 22.04. 

Intelligentsed transpordisüsteemid 

• Käivitatud ITS Estonia. 
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• Viidud ITS Estonia rahvusvahelisse võrgustikku, mis avab Eesti ettevõtetele uusi 

võimalusi. 

• ITS Estonia kaudu sai praktikas realiseeritud ITL Klastri assotsieerunud liikme 

staatus. 

 

Arendame e-Riigi innovatsiooni ning oleme IKT seadusandluse valvekoer 
(U. Kõlli, T. Praakel, T. Tammiste) 
Infoühiskonna poliitika 

• Infoühiskonna arengukava 2018-2020 – kava mille alusel riik teeb oma otsuseid, 
väga paljud liikmed andsid oma panuse. 

• Riigikogu valimiste eelne ja järgne töö erakondadega. 

• Riigikapitalismi ohjeldamine – riigi ja erasektori IT sektori alase koostöö vabakond, 
mida veab hetkel Agu Leinfeld. Valmis tehtud tüüplepingud ja muid vajalikke 
dokumente. Avalik sektor kahjuks eriti ei rakenda.  

• Regulaarne dialoog riigi IKT valdkonna otsustajatega. 
Digitaalne taristu 

• Viimase miili toetusmeetme määrus – riik on sõlminud lepingu Elektrileviga, 
järgmise 5 aasta jooksul vähemalt 40 000 kodu saavad ühendatud kiire 
internetiga. 

• Hädaolukorra seaduse rakendamise kord – jätkub, telekom ettevõtetele soovitakse 
peale sundida väga suured investeeringud. 

• Elektroonilise side koodeksi läbitöötamine – Euroopasse antud palju sisendit, nüüd 
regulatsiooni rakendamine Eesti seadusandlusesse. 

• Infoturbe toimkond – juhib Kalev Pihl, äriarendusega tegeleb Eesti Kaitsetööstuse 
Liit, infovahetus RIA vastava valdkonna juhtidega. 

• Uue e-ID arengukava (Valge raamat) – väga oluline teema, osalesime töögrupis. 
 
Kasvatame haritud tööjõudu ning suuname teadus-arendusasutused 
äriga koostööle 
(A. Sild, A. Järg) 

• Ülikoolide programminõukodades ITL-i esindajad - programminõukojad (15) on 
käivitunud ja ettevõtjate esindajad on määratud kõikidesse nõukodadesse. Läbi 
nõukodade saame anda ettevõtjate poolse sisendi õppeprogrammide 
koostamisesse. 

• IKT teadusmeede – 3 MEUR aastas (5 aastat). Teadusmeede on käivitunud 
TalTechis ja TÜ-s ning ka TLÜ-s. 

• Vali IT ümberõppe programmi käivitamine - Vali IT programm edukalt käivitunud. 
Välja on õpetatud 300 uut tarkvaraarendajat, kellest 200 töötab tänaseni 
tarkvaraarendajana. 

 
Tagame ITL-i ja IKT sektori hääle mõjukuse läbi tulemuskeskse organisatsiooni 
(I. Suursoo) 

• ITL strateegilise juhtimise raamistik on valmis ja selle kohaselt iga 4 aasta tagant 
uuendame visiooni, ITL valib teemad, mida ise tahab ja suudab ellu viia ning 
juhatus koostab selle strateegia pealt 2 aastase tegevuskava. 

• Visioon 2030 & Strateegia 2019-2023 – nutikas majandus, nutikas rahvas ja 
nutikas riik. 

• ITL kommunikatsioon – ITL-i häälel on mõju, 120-200 meedianuppu aastas, 20 
pressiteadet, ca 10 originaalartiklit. 

• Liikmete hinnang nii ITL juhatusele kui tegevmeeskonnale 4,4 (5-st). 
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6. Majandusaasta 2018 aruande kinnitamine (Lisa 6, Lisa 7) 
Kvoorumi kontroll: täisliikmeid kohal 39. 
 
ITL-is on 89 liiget, täisliikmeid 63, assotsieerunud liikmeid 26 liiget.  
ITL-i 2018. aasta majandusaasta aruande tulem on +48 880 EUR. Tulusid laekus 
749 595 EUR, sh liikmemaksusid 271 626 EUR. Kulusid oli kokku 700 719 EUR. 
 
Revisjonikomisjon esimees Ivo Lasn. 
Revisjonikomisjon tutvus majandusaastaaruandega ja kohtus juhtkonnaga. Kõik eelmisel 
aastal tehtud tähelepanekud olid arvesse võetud.  
Rohkem seotud osapooltega tehinguid, aga see on seotud projektide tegevustega. 
Soovitused juhatusele Lisa 6 Võlad ja ettemaksed rida Muud viitvõlad summas 220 979 
EUR selguse huvides lahti kirjutada. 
Revisjonikomisjon tunnistab ITL-i juhatuse ja tegevmeeskonna töö aruandeperioodil 
heaks. 
Ettepanek: kinnitada 2018. aasta majandusaasta aruanne. 
Toimus hääletamine. 
Poolt 38, 1 ei hääletanud. 
 
OTSUSTATI kinnitada ITL-i 2018. aasta majandusaasta aruanne. 
 
7. ITL-i juhatuse liikmete valimine  
Kvoorumi kontroll: kohal 38 hääleõiguslikku liiget. 
 

• Hääletusprotseduur 
Üldkoosolekul hääletatakse igat kandidaati eraldi. 
Valituks loetakse kandidaat, kelle kandidatuuri toetas rohkem kui 1/2 kohal viibinud 
hääleõiguslikest liikmetest. 
 

• Juhatuse liikmete arvu otsustamine 
Ettepanekud: 
- 9 juhatuse liiget  
- 8 juhatuse liiget 
- 7 juhatuse liiget 
 
Toimus hääletamine. 
- 7 juhatuse liiget – 6 poolt; 
- 8 juhatuse liiget – 10 poolt; 
- 9 juhatuse liiget  – 22 poolt. 
OTSUSTATI valida perioodiks 2019-2021  juhatusse 9 liiget. 
 

• Liikmekandidaatide tutvustused ja esitlused (Lisa 8) 
Juhatuse kandidaadid andsid lühikese ülevaate teemadest millega nad soovivad 
järgmisel 2 aastal juhatuses tegeleda. 
Juhan-Madis Pukk – suhtlemine riigiga, tööstuse digitaliseerimine ja eksport ning 
liikmeskonna suurendamine. 
Mart Mäe – efektiivsem riigikorraldus, koostöö, tehisintellekti rakendamine. 
Madis Sassiad – transpordi ja logistika digitaliseerimine, rohkem tooteid ja teenuseid, ITS 
Estonia. 
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Ivo Lasn – Haridus ja tööjõud, koostöö ülikoolidega, IKT baashariduses, välistööjõud, 
õpetajate palga tõstmine. 
Ivo Suursoo – digitaliseerimine, strateegiline e-riigi juhtimine, organisatsiooni areng, Eesti 
2035 strateegias IKT teemade kajastamine, sektori data kogumine. 
Seth Lackman – tööstuse digitaliseerimine, tootestamine, T&A rakendus, erasektori 
digitaliseerimine, reaalajamajanduse seadusandlus ja taristu, IKT klaster. 
Katre Liiberg – reaalaja majandus, IKT hariduses (eriti üldhariduses), IKT vahendite 
kasutusele võtmine koolides, tehisintellekti kasutamine õpikaaslasena. 
Andre Krull – e-riigi areng ja toimimise mudel, strateegiline juhtimine. 
Urmas Kõlli – koostöö riigiga, riigikapitalism. 
 

• Juhatuse liikmete valimine 
Kvoorumi kontroll: kohal 38 täisliiget. 
Toimus hääletamine. 
 
Hääletamistulemused: 

- Juhan-Madis Pukk – 35 häält; 
- Mart Mäe – 34 häält; 
- Madis Sassiad – 29 häält; 
- Ivo Lasn – 35 häält; 
- Ivo Suursoo – 35 häält; 
- Seth Lackman – 33 häält; 
- Katre Liiberg – 33 häält; 
- Andre Krull – 33 häält; 
- Urmas Kõlli – 33 häält. 

 
Vastavalt hääletustulemustele valiti perioodiks 2019-2021 ITL-i juhatus koosseisus 
Juhan-Madis Pukk, Mart Mäe, Madis Sassiad, Ivo Lasn, Ivo Suursoo, Seth Lackman, 
Katre Liiberg, Andre Krull, Urmas Kõlli. 
 
8. ITL-i tegevused seoses Riigikogu 2019 valimistega ja plaanid uue 

valitsuskoalitsiooniga 

• IKT sektori Visioon 2030; 

• IKT sektori visioon 2030 tutvustus meediale ja erakondadele 21.11.2018; 

• Sõnumid erakondadele ja kaks ringi kohtumisi 2018-2019; 

• Erakondade programmide põhjalik analüüs; 

• Valimisdebatt 15.02.2019; 

• Sõnumid meedias – 9 avaldatud, üks ootel; 

• Ettepanekud EKI koalitsiooni moodustajatele. 
 

 
 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 
Jüri Jõema Heleri Vahemäe 
Juhataja Protokollija 


