
ÜLDKOOSOLEK

22. aprill 2021 
Kell 13.00 – 15.30





1. Kvoorumi ja volituste kontroll

2. Koosoleku juhataja ja protokollija 

kinnitamine



KOOSOLEKU JUHATAJA JA PROTOKOLLIJA

Kinnitada:

▪ Koosoleku juhataja: Jüri Jõema

▪ Koosoleku protokollija: Heleri Vahemäe



3. Päevakorra kinnitamine



ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORRA KINNITAMINE

1. Kvoorumi ja volituste kontroll.

2. Koosoleku juhataja ja protokollija kinnitamine.

3. Päevakorra kinnitamine.

4. Liidu põhikirja muutmise ettepanek Aukohtult (otsustamiseks).

5. ITL-i arengu (tegevus)kava 2019 – 2021 täitmise lõpparuanne juhatuselt.

6. Majandusaasta 2020 aruande kinnitamine (Aastaaruande tutvustus; Audiitori aruanne; 

Revisjonikomisjoni järeldusotsus).

7. ITL-i juhatuse liikmete valimine perioodiks 2021-2023:

1. Hääletusprotseduuri tutvustus;

2. Juhatuse liikmete arvu otsustamine;

3. Liikmekandidaatide tutvustused ja esitlused;

4. Juhatuse liikmete valimine.

8. Hääletustulemuste esitlemiseks ettevalmistuse ajal ettekanne: Liikmete rahulolu uuringu tulemuste 

tutvustus.

9. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon.



HÄÄLETUS

▪ Põhikiri 6.7: Üldkoosoleku otsused Põhikirja 

kinnitamise ja muutmise ning Liidu tegevuse 

lõpetamise, ühinemise ja jagunemise kohta võetakse 

vastu vähemalt ¾ (kolme neljandikulise) 

Üldkoosolekul osalenud või esindatud täisliikmete 

häälteenamusega.

▪ Hääletada saavad liidu täisliikmed



4. Liidu põhikirja muutmise 

ettepanek Aukohtult



PÕHIKIRJA MUUTMISE ETTEPANEK

Päevakorrapunkt 4. Liidu põhikirja muutmine.

Juhatus teeb üldkoosolekule Aukohtu poolt algatatud ettepaneku kinnitada liidu 

põhikirja muudatus, mille eesmärgiks on viia omavahel vastavusse liidu Põhikiri 

ja Eetikakoodeks.

Ettepanek üldkoosoleku otsuseks: muuta liidu põhikirja punkti 9.7.2 (teha 

Juhatusele ettepanek liikme Liidust väljaarvamiseks), sõnastades selle analoogselt 

Eetikakoodeksi punktiga 2.5.2. (avaldada liikmele noomitus koos ettepanekuga 

Juhatusele liige Liidust välja arvata).

Tekst - muudatused näha: 9.7.2. Avaldada liikmele noomitus koos teha 

Juhatusele ettepanekuga juhatusele liigekme Liidust välja arvatamiseks.



5. ITL-i arengu-/tegevuskava 

2019-2021 täitmise lõpparuanne 

juhatuselt



IKT äri areneb majandusest kiiremini                            Piisavalt IKT tööjõudu                                    Atraktiivne ärikeskkond        .

ITL-i fookus-

valdkonnad

Nutikad tooted ja 

teenused

Kõik majandus-

harud loovad koos 

teadus-arenduse ja 

IKT-ga nutikaid 

tooteid ja 

teenuseid

Majanduse 

digitaliseerimine

Eesti erasektor 

digitaliseerib ja 

automatiseerib 

järsult

IKT 

eksport

Uute lahenduste 

edukas eksport

Tehnoloogia-

haridus

Tehnoloogia-

oskuste saamine 

iga haridustaseme 

orgaaniliseks osaks

Tööjõud

Võimekuste 

arendamine 

rakendamaks 

nutikat tööjõudu 

välismaal ja tuues 

seda Eestisse

e-Riik

Eestis on maailma 

kõige efektiivsem 

riigikorraldus

Ärikeskkond

Eestis on EL-i parim 

innovatsiooni ja 

ettevõtlust soodustav 

seadusandlus ja taristu

STRATEEGIA

Nutikas 

rahvas

Nutikas 

ja julge

majandus

LIIKMETE HUVI

Nutikas ja 

visiooniga 

riik

VISIOON

Nutikas 

Eesti

TÖÖPLAAN

Eesti majandus on maailma agiilseim uute 

lahenduste rakendaja

Oodatav tulem: majanduse lisandväärtuse kasvust 

1/3 tuleb IKT rakendamisest koos automatiseerimise 

ja robotiseerimisega ja 1/3 teadus- ja 

arendustegevuse tulemuste rakendustest

Eestimaalased moodustavad 

laulva tehnoloogiarahva, 

kes on suurem oma väiksusest 

tänu kõigil elualadel rakendatavale 

tehnoloogiale ja targale tööjõule 

Oodatav tulem: nutikate valdkondade 

tööjõuvajadus on kaetud

Eestis on maailma mugavaim äri- ja 

elukeskkond ning efektiivseim riik

Oodatav tulem: Kõrge avaliku sektori teenuste 

rahulolu ning madalaimate valitsemiskuludega riik 

SKP kohta, kus 20% riigi teenistujatest on 

asendatud digivahendite ning masinõppega



Arutelu 
Vabariigi 

Presidendiga IKT 
sektori muredest 

ja rõõmudest

Liitude 
ühised 

ettepanekud 
riigile 

meetmete 
kohta

IKT ettevõtete 
majandus-
olukorra 
uuringud

Üleminek 
praktiliselt 

100% 
elektroonilis-

tele koos-
olekutele

ITL-i 
kriisiinfo 
meililist

Küberturbe-
alased soovitused 

ettevõtetele 
kaugtöö

korraldamiseks

IKT tööjõu 
ja oskuste 
eriuuring

IKT 
spetsialistide 

Eestisse 
pääsemine

EL toetused 
kriisist 

väljumiseks 
(RRF, REACT-

EU)

15 miljonit 
eurot side-

ühendustele

Ettepanekud 
IKT-sektori 
toetamiseks

Mobiilside
positsioneerimise

andmed

HOIA äpi
loomise 

konsortsium

Hoia äpi
teavitus-

tegevused 
(sh SMS)

Klastri partnerite 
ekspordi-

lahenduste 
pakett

Koroona
eelnõude

paketi
analüüs ja 

ettepanekud

… koroonakriis põhjustas meile lisatööd:





Nutikas riik

Eestis on maailma mugavaim 
äri- ja elukeskkond ning kõige
efektiivsem avalik sektor



E-RIIK. IKT JUHTIMINE

SAAVUTATUD

▪ ITL-i programmi jõuline esindatus Eesti 2035 programmis

▪ Digiteemade tugev esindatus taasterahastuse programmis ja 

uutes SF meetmetes

▪ Aktiivne osalemine digiühiskonna arengukava protsessis läbi 3 

(4) ministri

▪ IKT sisend erakondade ja koalitsioonide programmidesse



E-RIIK. KOOSTÖÖ

SAAVUTATUD

▪ Otsekontakt ja regulaarsed koostööformaadid

valitsuse liikmetega peaministrini välja

▪ IKT riigi- ja erasektori koostöökogu takerdumisel 

otsekoostöö (seminarid) riigi IT-majadega

▪ Koostöö MKM IKT talitusega (nt arhitektuurinõukogu)



E-RIIK. EESTKÕNELEJA

SAAVUTATUD
Viie teema defineerimine, mille järgi infoühiskonna arengukava elluviimise 

edukust mõõta: 

- ühenduvus

- teenuste kasutajakesksus (vs asutusekesksus)

- teenuste kvaliteet (läbi keskvalitsuse ja KOV-i)

- teenuste osutamise efektiivsus (teenuse osutamise kulu)

- koostöö erasektoriga loob innovatsiooni ja suurendab ekspordivõimekust

Lisaks on oluline tagada seadusruumi paindlikkus ja digikompetentside areng



E-RIIK. ÄRIKESKKOND

SAAVUTATUD

Liit on saavutanud edu mitmete regulatsioonide muutmise ettevalmistamisel 

ettevõtete halduskoormuse vähendamise või otsese rahalise kokkuhoiu suunas 

näiteks:

▪ Riigihangete korralduse parendamine läbi riigihangete seire ja seaduse

täiendamise ettepanekute

▪ Elektroonilise side, reaalaja majanduse ja küberturbe valdkonna huvide 

esindamine ning kaitse 

▪ Elektroonilise side seaduse suuremahulises muutmises osalemine ja 

küberturvalisuse regulatsioonide mõistliku jõustamise eest seismine



Nutikas rahvas

Eestimaalased moodustavad laulva 
tehnoloogiarahva, kes on suurem oma 
väiksusest tänu kõigil elualadel rakendatavale
tehnoloogiale ja targale tööjõule



TEHNOLOOGIAHARIDUS

SAAVUTATUD

▪ IT Akadeemia programmi 2021-2030 strateegia on 

kinnitatud, põhifookus IKT doktorantuuril.

▪ Uue valitsusliidu koostöölepingus aastateks 2021-

2023 on kirjas eesmärk läbi viia doktoriõppe reform 

tagamaks noorteadlaste järelkasvu



TÖÖJÕUD

SAAVUTATUD

▪ Ümberõppe programmi osas läbirääkimised erinevate 

ministeeriumidega programmi rahastamiseks pole siiani lõplike 

tulemusteni jõudnud. Võimalus läbi viia Struktuurifondide uue 

perioodi või Euroopa Taastefondi rahastusega (ettepanekus on 

digikompetentsidele 10 miljonit eurot).

▪ Osaleme uue OSKA IKT uuringu juhtrühmas. Uuringu tulemused 

avalikustatakse 2022. aasta jaanuaris.



Nutikas majandus

Majanduse digitaliseerimine on kiirenenud



NUTIKAD TOOTED JA TEENUSED (1)

SAAVUTATUD

▪ Innovatsioonihaip on käivitatud riigi kõrgeimal tasemel ja 

kajastatud meedias.

▪ ITL tõi käibesse sõna innovatsioonipööre: komplektis majanduse 

päästmise 3 pööret.

▪ ITL andis sisendi TAIE arengukava ettevalmistusse.

▪ Koostöös Tööandjate Keskliiduga on uuendusmahukate ettevõtete 

2% klubi idee realiseerunud.



NUTIKAD TOOTED JA TEENUSED (2)

SAAVUTATUD

▪ Innovatsiooni töörühm toimib ja ITL-is tööl arendusnõunik peamise 

ülesandega toetada ettevõtteid Horizon projektides osalemiseks.

▪ Käivitus RUP meede 23 MEUR. See osutus edukaks ja meetme 

jätkamiseks uue rahastuse läbirääkimine käib.

▪ ITL osales Horizon riiklike partnerluste otsustamisel.

▪ Oleme aktiivselt kaasas innovatsiooni toetavate initsiatiivide 

loomisel ja sisustamisel, nagu EAS-i juurde loodav 

Innovatsiooniagentuur ja TalTechi EDIH.



MAJANDUSE DIGITALISEERIMINE – TEHISINTELLEKT

SAAVUTATUD

▪ Eelmise juhatuse poolt algatatud kratikava ehk Eesti 

tehisintellekti strateegia vastuvõtmine ja kinnitamine.

▪ Tehisintellekti töögrupp (MKM ja ITL) lõi rahalised 

toetusprogrammid tehisintellekti ja andmete kasutamise 

hoogustamiseks erasektoris (sh diagnostika).

▪ Koostöös MKM-iga edukalt käivitatud „Bürokratt“ programm 

ehk krattide koosvõimeline võrgustik, mis võimaldab inimese 

ehk kasutaja jaoks virtuaalsete assistentide abil kõnekeelse 

suhtlusega avalikke otseseid ja infoteenuseid kasutada.



MAJANDUSE DIGITALISEERIMINE – TÖÖSTUS

SAAVUTATUD

▪ Majanduse digitaliseerimise hoogustamiseks 2019-2027 

perioodil saavutatud lisavahendeid sektorile 69 miljonit 

eurot (2019-2021 tehtud otsused realiseerunud 4,8 miljoni 

euro osas ja otsused 64 miljoni euro peale).

▪ Seni meetmetest kasu saanud pea 150 ettevõtet, meetmed 

on avatud ja ettevõtete arv kasvab.

▪ Tööstusettevõtete teadlikkus ja valmidus digitaliseerida on 

kasvanud.



INTELLIGENTNE TRANSPORT

SAAVUTATUD

▪ Tänu ITS Estonia võrgustiku süsteemsele ekspordi- ja 

ühisturunduse alastele tegevustele on meie rahvusvaheline 

nähtavus oluliselt suurenenud.

▪ Tänu ITS Estonia all tegutsevate erinevate töörühmade 

regulaarsetele kohtumistele on koostöö ettevõtete, teadus-

arendusasutuste ja riigiasutuste vahel oluliselt paranenud.

▪ ITS Estoniast on kujunenud transpordi ja logistika digitaliseerimise 

valdkonnas selge arvamusliider – meie arvamust küsitakse, meid 

kaasatakse ja meiega arvestatakse.



IKT EKSPORT

SAAVUTATUD

▪ Once Only rakendamiseks on kõik erasektorist sõltuv tehtud, edasi 

vaja suruda avaliku sektori koostöövõimet

▪ Rahvusvaheliste organisatsioonidega koostöövõime on tugevnenud

▪ Eksporditegevusi iga-aastaselt läbi viidud 35 erineva riigiga

▪ ITL-i liikmete ekspordimahud on kasvanud



Toimiv ja kestlik liit

Liit on aktiivselt toimiv sektori eestkõneleja 



TOIMIV JA KESTLIK LIIT

SAAVUTATUD

▪ Liikmete arvu kasv 15 võrra perioodi jooksul

▪ Perioodi jooksul kaasatud raha erinevatest programmidest 

3.3 miljonit eurot

▪ Liidu nähtavus ühiskonnas on tõusnud

▪ Statistikaametiga koondatud IKT andmed üheks 

sektsiooniks 



Liikmeskond 105 (aprill 2021)

Täisliige

IKT valdkonna ettevõte (s.h. välisfirma filiaal)

77 ettevõtet 

Assotsieerunud liige

IKT sektori ettevõte või 

mitte IKT sektori ettevõte 

või haridusasutus

28 ettevõtet/

organisatsiooni



6. Majandusaasta 2020 aruande 

kinnitamine (Aastaaruande tutvustus; 

Audiitori aruanne; Revisjonikomisjoni 

järeldusotsus)



Tulemiaruanne

2020 aruanne 2019 aruanne

Kokku tulud 704 722 885 891

Sh liikmemaksud 285 908 287 864

Kokku kulud 694 620 861 226

Aasta tulem + 10 804 + 24 759



AUDIITORI ARUANNE

Kokkuvõte

Ülevaatuse põhjal ei saanud ma teadlikuks millestki sellisest, mis paneks mind 

uskuma, et raamatupidamise aastaaruanne ei esita kõigis olulistes osades 

õiglaselt Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu finantsseisundit 

seisuga 31.12.2020 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta 

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse 

standardiga.

/digitaalselt allkirjastatud/

Raili Vesberg-Pikk

Vandeaudiitori number 640

Koidu Audiitorteenused OÜ

Audiitorettevõtja tegevusloa number 269

Koidu tee 32, Koidu küla, Saue vald, Harju maakond, 76418

25.03.2021



REVISJONIKOMISJONI SOOVITUSED

1. kajastada ettemaksuga projektide puhul majandusaasta

lõppedes tulud vastavalt realiseerunud kuludele;

2. täiendada seotud osapoolte arvestamise (võimalusel

deklaratsioonide kasutamine) ja osalejate ringi (kaasata lisaks

ITL-i juhatuse liikmetele ka ITL-i tegevjuhtkonna liikmeid ja

vajadusel ka seotud osapooltena lähisugulaskonda kuuluvad

isikud) protseduure ning juhendeid;

3. täiendada ITL-i majandusaasta aruande Lisas 1 toodud

Arvestuspõhimõtetes kasutusrendi tingimusi (nt mittekatkestatavad

lepingud).



REVISJONIKOMISJONI JÄRELDUSOTSUS

1. lähtudes ITL-i põhikirjalistest kohustustest, ITL-i missioonist ning

2020. aasta tegevusplaanist ja selle tegelikust täitmisest, tunnistab

ITL-i revisjonikomisjon Liidu juhatuse töö aruandeperioodil heaks;

2. ITL-i revisjonikomisjon nõustub Koidu Audiitorteenused OÜ

sõltumatu vandeaudiitori Raili Vesberg-Pikk 25.03.2021 aruande

ja järeldusotsusega Liidu finantsseisundi kohta;

3. tulenevalt ITL-i põhikirja punktist 14.5 teeb ITL-i

revisjonikomisjon Liidu üldkoosolekule ettepaneku kinnitada Liidu

juhatuse poolt esitatud ITL-i 2020 majandusaasta aruanne.



Täname juhatuse liikmeid 2019–2021

Andre Krull

Ivo Suursoo

Seth Lackman

Urmas Kõlli

Katre Liiberg

Ivo Lasn

Madis Sassiad

Juhan-Madis Pukk

Mart Mäe



7. ITL-i juhatuse liikmete 

valimine perioodiks 2021-2023



ITL JUHATUSE VALIMINE PERIOODIKS 2021-2023

▪ Hääletusprotseduuri tutvustus

▪ Juhatuse liikmete arvu otsustamine

▪ Liikmekandidaatide tutvustused ja 

esitlused

▪ Juhatuse liikmete valimine



ITL JUHATUSE VALIMISE PROTSEDUUR

▪ Hääletada saavad liidu täisliikmed

▪ Hääletamiseks kasutame elektroonilist hääletussüsteemi

▪ Hääletatakse iga kandidaati eraldi ja igal liidu täisliikmel on 

kokku maksimaalselt nii palju hääli kui palju on juhatuse liikmete 

kohti (poolthääletus) 

▪ Seega moodustub saadud poolthäälte põhjal kandidaatide 

pingerida

▪ Lisaks on valituks saamiseks ka kriteerium: Valituks loetakse 

kandidaat, kelle kandidatuuri toetas rohkem kui 1/2 kohalviibinud

hääleõiguslikest liikmetest



ITL JUHATUSE VALIMINE PERIOODIKS 2021-2023

▪ Kuna liidu põhikiri sätestab juhatuse liikmete arvuks 3-9,

siis kõigepealt üldkoosolek otsustab mitme liikmeline 

saab juhatus olema järgnevaks kaheks aastaks

▪ Juhatuse ettepanek üldkoosolekule on:

9 liikmeline juhatus



Liikmekandidaadid avalduste esitamise järjekorras
Kandidaat Avaldus esitatud Liige

1. Laur Lemendik 4.04.2021 Tallinna Tehnikaülikool

2. Juhan-Madis Pukk 5.04.2021 Flowit Estonia

3. Allan Aedmaa 6.04.2021 Elisa Eesti AS

4. Ats Albre 7.04.2021 Nortal Estonia

5. Seth Lackman 7.04.2021 Fujitsu Eesti AS

6. Mattias Männi 7.04.2021 Corle OÜ

7. Kristjan Kukk 7.04.2021 Telia Eesti AS

8. Anna-Greta Tsahkna 7.04.2021 Timbeter OÜ

9. Urmas Kõlli 7.04.2021 AS Datel

10. Jaanus Truu 7.04.2021 Fleet Complete Eesti OÜ

11. Ivo Lasn 7.04.2021 Playtech Estonia OÜ



HÄÄLETUSTULEMUSED

Juhan-Madis
Pukk

Seth Lackman Ivo Lasn Anna-Greta
Tsahkna

Urmas Kõlli Ats Albre Allan Aedmaa Jaanus Truu Mattias Männi Kristjan Kukk Laur Lemendik
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Uue juhatuse edasine tegevus

▪ Juhatuse esimees peab olema valitud hiljemalt 

7. maiks (2 nädala jooksul)

▪ Järgmise perioodi arengu(tegevus)kava peab 

olema liikmetele tutvustatud ja  kinnitatud 

hiljemalt 4. juuniks (6 nädala jooksul)



Täname tähelepanu eest!

Üldkoosolek – 2021– I


