
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ITL-i ÜLDKOOSOLEKU  
PROTOKOLL 
 
Tallinn 21.11.2019 nr 1.1-2/3 
 
 
 
 
Algus kell 13.15, lõpp kell 15.45 
 
 
Päevakord 
 
 
1. Kvoorumi ja volituste kontroll. 
2. Koosoleku juhataja valimine. 
3. Päevakorra kinnitamine. 
4. Revisjoni komisjoni liikme kinnitamine. 
5. Audiitori kinnitamine 
6. ITL-i tööplaani täitmise 2019 II poolaasta vahearuanne. 
7. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon. 
8. Millised teemad Kadriorust vaadatuna Eestile olulised ja kasulikud on ning kuidas ITL 

saab neid toetada (Heido Vitsur, Presidendi majandusnõunik). 
 
 
 
 
 
 
Protokoll 
 
 
1. Kvoorumi ja volituste kontroll 
Vastavalt registreerimislehele (Lisa 1) oli Liidu 69 täisliikmest esindatud 40 
hääleõiguslikku ning 6 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 40, vastu 0. 
OTSUSTATI, et üldkoosolekut juhatab ITL-i tegevjuht Jüri Jõema. 
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3. Päevakorra kinnitamine (Lisa 2) 
Ettepanek: lisada päevakorda uue audiitori kinnitamine ning kinnitada täiendatud 
päevakord. 
Toimus hääletamine. 
Poolt 40, vastu 0. 
OTSUSTATI kinnitada täiendatud päevakord. 
 
4. Revisjoni komisjoni liikme kinnitamine 
Seoses Ivo Lasn valimisega ITL-i juhatusse kevadel 2019, on vajalik valida uus liige 
revisjoni komisjoni.  
 
Ettepanek valida revisjoni komisjoni liikmeks Erko Tamuri, BCS Itera AS-ist. 
Toimus hääletamine. 
Poolt 40, vastu 0. 
OTSUSTATI kinnitada revisjonikomisjoni liikmeks Erko Tamuri, BCS Itera AS-ist. 
 
5. Audiitori kinnitamine 
Praegusel audiitoril ei ole võimalik seoses suure töömahuga, auditeerida ITL-i 
majandusaasta aruannet meie poolt soovitud ajavahemikus. 
 
Ettepanek kinnitada ITL-i audiitoriks Raili Vesberg-Pikk, Koidu Audiitorteenused OÜ-st. 
Toimus hääletamine. 
Poolt 40, vastu 0. 
OTSUSTATI kinnitada audiitoriks Raili Vesberg-Pikk, Koidu Audiitorteenused OÜ-st. 
 
6. ITL-i tööplaani täitmise 2019 II poolaasta vahearuanne (Lisa 3) 
Andre Krull sissejuhatus, ülevaade IKT sektori Visioonist 2030 ja kevadel kinnitatud 
tööplaanist. 
Augustis 2019 said kokku lepitud juhatusel põhisemad fookustegevused: 

• Nutikas ja julge majandus valdkonnas – liikmete ühisosa leidmine Horizon 
toetusmeetme kasutamiseks, majanduse digitaliseerimise kiirendamine, teenustamise 
ja ekspordi koostöö. 

• Nutikas rahvas valdkonnas – reaalainete õpetamise topp 3 probleemi adresseerimine, 
Vali IT 2 programmi käivitamine, tööjõu vajaduse tellimus 3-5-10 aasta jooksul IKT 
sektoris. 

• Nutikas ja visiooniga riik valdkonnas – infoühiskonna mudeli parendamine, 
eeskõneleja e-Eesti moderniseerimises ja innovatsioonis, ärikeskkonna arendus- ja 
konkurentsivõimelisus. 

 
Nutikas ja julge majandus 
Ivo Suursoo, Madis Sassiad, Juhan-Madis Pukk 
 

• Tootestamise ja teenustamise R&D-haibi tekitamine koostöös teiste erialaliitudega 
ning ühisosa leidmine Horizon Europe 2021-2027 toetusmeetme maksimaalseks 
kasutamiseks (slaidid Lisa 4). 
Lisandväärtuse tootjaid jääb aina vähemaks, oleme tööjõu lõksus. 
SKP ja palgad kasvavad, kuid ostujõud EL keskmisesse kasvab aeglaselt. Oleme 
keskmise sissetuleku lõksus. 
Tootlikkus ei kasva piisvalt. Probleem ei ole suurtes kuludes, vaid väikestes tuludes. 
Majandus tervikuna on keskpärase tootlikkuse lõksus. 
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Jõulise lisandväärtuse kasvu aluseks Eestis saab olla ainult innovatsioonil põhinev 
majandus. 
Innovatsioon ei ole eesmärk omaette! Meie eesmärk on kõrgem hind toote eest = 
kõrgem väärtus kliendile. Kõrgem väärtus kliendile = toote ja teenuse innovatsioon. 
Plaan on koostöös Tööandjate Keskliidu ja teiste erialaliitudega panna kokku 
innovatsiooni task-force ja tuua ühiselt lisaraha T&A arendusse. 

 
Ettepanek lisada task-force loomise ettepanekule kuuendaks sammuks kompetentside ja 
oskuste süsteemne arendamine. 
 

• Majanduse digitaliseerimise kiirendamine  
Püüame saada raha juurde toetusmeetmeteks, lennundusklastriga toimunud mitu 
kohtumist ning nendega on palju koostöövõimalusi, Krati strateegias lõime kaasa ning 
loodame, et see viiakse ka ellu. ITS Euroopa ja maailma kongressidel osaletud 
delegatsioonidega, käivitatud „Testbed Estonia“ kontseptsioon autotööstuste Eestisse 
meelitamiseks. 
 

• IKT eksport  
Dubai EXPO 2020 osalemine – kutsume üles kõiki ettevõtteid liituma, once-only 
printsiip eksportivatele ettevõtetele, visiidid sihtturgudele, Eesti sõprade ürituse 
korraldamine 2020 koostöös Välisministeeriumi ja Startup Leaders Club’iga.  

 
Küsimus: Välisministeerium on välja töötamas strateegiat Aafrika suunal. Kas ITL on ka 
kaasatud? 
Vastus: Jah, oleme kaasatud.  
 
Nutikas rahvas 
Ivo Lasn 
Hariduses osaleb väga palju inimesi lisaks juhatuse liikmetele (rohkem kui 90). Aitäh 
kõigile! 
10.12.2019 toimub haridusalane koosolek teemal, millise profiiliga ja kui palju töötajaid 
IKT sektor vajab. Kõik liikmed on oodatud osalema ja sisendit andma. 
 

• Tehnoloogia haridus – haridusvaldkonna probleemide täpsustamine, IKT hariduse 
rahastamise suurendamise vajaduse rõhutamine (ka teadusarenduse rahastuse 
suurendamine), IT Akadeemia strateegia ja meetmed perioodiks 2021-2025, Haridus 
2035 strateegia koostamises osalemine, kutsehariduse tellimuse protsessi muutmine 
HTM initsiatiivil. 
 

• Tööjõud – tööjõu vajaduse prognoosi mõõtmise metoodikate leidmine, kuna OSKA 
uut raportit hakatakse koostama alles 2021. Hiljem ka tööjõu vajaduse info kogumine 
liikmetelt. Vali IT programmi tulemuste analüüsi tulemusi esitletakse 25.11, ettepanek 
riigile vabastada kvoodi alt ka elektroonika- ja telekommunikatsiooni insenerid ja 
tehnikud. 

 
Nutikas riik 
Andre Krull, Urmas Kõlli 
 

• Infoühiskonna juhtimise mudeli parendamine – riigi poolt saada ühele pildile korraga 
rahastust, visiooni ja koostööd, on väga keeruline saavutada.  
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Infoühiskonna arengukava muutmise järgmine voor. MKM soovib teha kitsamalt e-riigi 
vaates.  
Riik on käima lükanud IKT töökoha ja serveri teenuste konsolideerimise analüüsi, 
esimene ülevaade peaks tulema jaanuaris 2020. Seisame selle eest, et teenuseid, 
mida on võimalik erasektorile välja anda, saaksid osaleda pakkumise tegemisel. 
Koostöö KOV liidu IKT kompetentsikeskusega.  
Vabakonna kaudu koostöö riigiga jätkub ja paranenud Rahandusministeeriumi IT 
Majaga, laiendamas koostööd Riigikontrolliga. Koostöö Parlamendiga hetkel puudub. 
Riigiasutustega suhtluses on e-arved on alates 1. juulist rakendatud. 

 
Toimiv ja kestlik liit 
Andre Krull 
 

• Koostöös statistikaametiga soovime luua IKT-sektori põhinäitajate töölaua. Eesmärk 
on, et IKT sektori põhinäitajad ja liidu strateegiasuundades jälgitavad indikaatorid 
oleksid operatiivselt kättesaadavad.  
Liidu kuvandi hoidmine. 
Liidu liikmete arvu kasvatamine. Koostatud väärtuspakkumine ja mentorlusprogramm 
uutele liikmetele.  
Kokkupuutepunkte startup kogukonnaga aina enam, loodame peagi 
koostöömemorandumi koostada.  

 
Küsimus: Mis oleks startup’idega tehtava koostöömemorandumi sisu? 
Vastus: Meid ühendavad tööjõud ja haridus, need saavadki olema põhiteemad. Samuti 
sektori ülevaade. 
 
7. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon 

• Järgmine üldkoosolek toimub kevadel. 

• ITL tähistab 23. märtsil 2020 oma 20. aastapäeva. 

• Sidevõrkude turvalisusest, Sami Seppänen. 
MKM-i poolt välja saadetud määruse „Nõuded sideteenuse osutamisele ja 
sidevõrkude tehnilised nõuded“ eelnõuga soovib riik hakata otsustama elutähtsate 
teenuste osutajate seadmete valikut. Mitte ainult võrguseadmete, vaid ka töötajate 
töövahendeid.  
Palun kõigil, kellel on kontakte avaliku sektoriga, viia sõnum, et nüüd on mindud liiga 
kaugele. 

 
8. Millised teemad Kadriorust vaadatuna Eestile olulised ja kasulikud on ning 

kuidas ITL saab neid toetada (Heido Vitsur, Presidendi majandusnõunik) 
Maailmas väga suur nõudlus e-riigi teenuste kohta. Probleem selles, et Eesti IT 
ettevõtetel pole võimekust nii suuri projekte ellu viia. 
 
Küsimus 1: Kellelt küsib president IT alast nõu? Kas seda võiks anda ITL? 
Vastus 1: Presidendil on otse kontaktid (suured IT ettevõtted), kellelt ta nõu küsib. 
 
Küsimus 2: Kas võiksime presidendile ITL-i loodud Visiooni 2030 tutvustada? 
Vastus 2: Võite mulle saata. Enne presidendile tutvustamise kohtumist on kindlasti vaja 
andmeid juurde koguda. 
 
Küsimus 3: Suurandmete projektidega probleem privaatsuse teemal. Kas laiem 
ühiskondlik kokkulepe sel teemal oleks võimalik? 
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Vastus 3: Eestis on olnud see siiani võimalik, mujal maailmas probleeme. Ühiskondlikku 
kokkuleppe tegemine praegu ei ole võimatu, kuid mitte kerge.  
 
 

 
 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 
Jüri Jõema Heleri Vahemäe 
Juhataja Protokollija 


