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Protokoll 
 
 
1. Kvoorumi ja volituste kontroll 
Vastavalt registreerimislehele (Lisa 1) oli Liidu 77 täisliikmest esindatud 46 
hääleõiguslikku liiget. Seega oli otsuste langetamiseks vajalik kvoorum olemas.  
 
2. Koosoleku juhataja valimine 
Ettepanek: Valida koosoleku juhatajaks - Jüri Jõema, ITL-i tegevjuht. 
Protokollijaks – Heleri Vahemäe, ITL-i büroojuht. 
Toimus hääletamine. 
Poolt 46, vastu 0. 
 
OTSUSTATI, et üldkoosolekut juhatab ITL-i tegevjuht Jüri Jõema ning protokollib ITL-i 
büroojuht Heleri Vahemäe. 
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3. Päevakorra kinnitamine (Lisa 2) 
Ettepanek: kinnitada välja pakutud päevakord. 
Toimus hääletamine. 
Poolt 46, vastu 0. 
OTSUSTATI kinnitada väljapakutud päevakord. 
 
4. Liidu põhikirja muutmine (Lisa 3) 
Juhatus teeb üldkoosolekule Aukohtu poolt algatatud ettepaneku kinnitada liidu põhikirja 
muudatus, mille eesmärgiks on viia omavahel vastavusse liidu Põhikiri ja Eetikakoodeks. 
 
Ettepanek: 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 - 9.7.2. Avaldada liikmele noomitus koos teha Juhatusele ettepanekuga juhatusele 
liigekme Liidust välja arvatamiseks. 
 
Toimus hääletamine. 
Poolt 46 poolt, vastu 0. 
 
OTSUSTATI kinnitada liidu Põhikirja punkti 9.7.2 muutmine ning kinnitada uus tekst 
„Avaldada liikmele noomitus koos ettepanekuga juhatusele liige Liidust välja arvata“. 
 
5. ITL-i arengu (tegevus)kava 2019-2021 täitmise lõpparuanne juhatuselt (Lisa 4) 
Juhatuse liikmete ülevaade 2 aastasest tegevuskava ja eesmärkide täitmisest. Pikem 

tegevuskava täitmise aruanne on esitatud liikmetele e-posti teel. 

 

Andre Krull: Tervishoiukriis on viimase aasta jooksul toonud lisaks palju teemasid lauale 
ning paljud kokku lepitud eesmärgid on jäänud tahaplaanile. 
Meie töö liidus on oluline, Statistikaameti andmete järgi on viimase 2 aasta jooksul sektor 
kokku kasvanud 45%. Suur tunnustus kõigile, kuigi 2020 esimene kvartal oli rasse ja 
paigalseis, siis aasta lõpuks oli juba nähtav kasv.  
 
Nutikas riik (A. Krull, U. Kõlli) 
Saavutused: 

- ITL-i visioon ja programm on väga jõuliselt esindatud nii Eesti 2035 programmis 
kui ka erinevates arengukavades. 

- Digiteemade tugev esindatus taasterahastuse programmis ja uutes SF meetmetes. 
- Digiühiskonna arengukava protsess veel käimas, aga suutsime saavutada, et 

arengukava on laiemas kogu ühiskonna vaates. 
- IKT sisend erakondade ja koalitsioonide programmidesse. 

- Paranenud on otsekontakt ja regulaarsed koostööformaadid valitsuse liikmetega 

peaministrini välja. Samas toimus eile viimane e-Eesti Nõukogu koosolek, kuna 

valitsus otsustas laiali saata kõik mitte seadusega moodustatud komisjonid ja 

nõukogud. Uus formaat luuakse ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri juurde, et 

jälgida digiühiskonna arengukava elluviimist. 

- IKT riigi- ja erasektori koostöökogu takerdumisel otsekoostöö (seminarid) riigi IT-

majadega. 

- Koostöö MKM IKT talitusega (nt arhitektuurinõukogu). 

- Viie teema defineerimine, mille järgi infoühiskonna arengukava elluviimise edukust 

mõõta: ühenduvus, teenuste kasutajakesksus (vs asutusekesksus), teenuste 
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kvaliteet (läbi keskvalitsuse ja KOV-i), teenuste osutamise efektiivsus (teenuse 

osutamise kulu) ning koostöö erasektoriga loob innovatsiooni ja suurendab 

ekspordivõimekust. Lisaks on oluline tagada seadusruumi paindlikkus ja 

digikompetentside areng. 

- Saavutatud edu mitmete regulatsioonide muutmise ettevalmistamisel ettevõtete 

halduskoormuse vähendamise või otsese rahalise kokkuhoiu suunas. 

 

Nutikas rahvas (I. Lasn, K. Liiberg) 

Saavutused: 

- 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. 

- 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 (I. Suursoo, S. Lackman, M. Mäe, J.-M. Pukk, M. Sassiad) 

Saavutused: 

Nutikad tooted ja teenused 

- 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. 

- 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 

- 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 
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assistentide abil kõnekeelse suhtlusega avalikke otseseid ja infoteenuseid 

kasutada. 

- 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. 

- ITS Estonia võrgustiku süsteemsele ekspordi- ja ühisturunduse alaste tegevuste 

tulemusena on 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 

- 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. Hea initsiatiiv on IKT ekspordi 

kogemuste jagamise seminarid, millega loodame jätkame. 

 

Toimiv ja kestlik liit (A. Krull) 

Saavutused: 

- Liikmete arvu kasv 15 võrra perioodi jooksul – kokku 105 liiget, nendest 77 

täisliiget ja 28 assotsieerunud liiget. 

- Perioodi jooksul kaasatud raha erinevatest programmidest 3.3 miljonit eurot. 

- Liidu nähtavus ühiskonnas on tõusnud. 

- Statistikaametiga koondatud IKT andmed üheks sektsiooniks. 

 
6. Majandusaasta 2020 aruande kinnitamine (Lisa 5, Lisa 6) 
 
ITL-i 2020. aasta majandusaasta aruande tulem on +10 804 EUR. Tulusid laekus 704 
722 EUR, sh liikmemaksusid 285 908 EUR. Kulusid oli kokku 694 620 EUR. 
 
Revisjonikomisjon esimees Erko Tamuri, liikmed Andu Tali (Baltronic) ja Valev Tõnisson 
(G4S). Eesmärgiks oli tutvuda kuidas on majandustegevus liidus korraldatud ja kui 
läbipaistev ta on. Kohtusime ka tegevmeeskonnaga. 
Eelmisel aastal oli revisjonikomisjoni poolt antud soovitus, et kuna netovara on kasvanud 
üsna suureks, kasutada seda uute ideede käivitamiseks investeeringute poole pealt. Üks 
mõte oli just tõhustada innovatsiooni tegevust. Tänaseks on arendusnõunik palgatud ning 
selle jaoks leitud ka lisarahastus.  
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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). 
 
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. 
 
Ettepanek: kinnitada 2020. aasta majandusaasta aruanne. 
Toimus hääletamine. 
Poolt 46, 0 vastu. 
 
OTSUSTATI kinnitada ITL-i 2020. aasta majandusaasta aruanne. 
 
7. ITL-i juhatuse liikmete valimine perioodiks 2021-2023 

• Hääletusprotseduur 
- 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 kohal viibinud hääleõiguslikest liikmetest. 
 

• Juhatuse liikmete arvu otsustamine 
Ettepanek: 9 juhatuse liiget. 
 
Toimus hääletamine. 
46 poolt, 0 vastu. 
 
OTSUSTATI valida perioodiks 2021-2023 juhatusse 9 liiget. 
 

• Liikmekandidaatide tutvustused ja esitlused (Lisa 7) 
Juhatuse kandidaadid tutvustasid ennast ning andsid lühikese ülevaate teemadest 
millega nad soovivad järgmisel 2 aastal juhatuses tegeleda. 
 
Laur Lemendik – telekommunikatsiooni kõrghariduse ja teadusarenduse edendamine, 
koostöö ettevõtete ja ülikooli vahel, innovatsiooni projektid. 
Juhan-Madis Pukk – once-only ja ekspordiprojektid, ühised delegatsioonid. 
Allan Aedmaa – regulatiivse keskkonna tagamine, uute koostööformaatide leidmine 
riigiiga, valvekoer, 5G võrgu arendamine. 
Ats Albre – e-riigi areng, haldusalade ülene koostöö ja avalike digiteenuste reformi 
läbiviimine, jätkusuutlik e-riigi baasrahastus, nutikamad koostöömudelid avaliku- ja 
erasektori vahel. 
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Seth Lackman – innovatsiooni teema, 1-2 suurt innovatsiooni konsortsiumi 
moodustamine ja Horizoni rahastuse saamine. 
Mattias Männi – rohepööre, telekommunikatsiooni ja energiavaldkonna kompetentsidega 
saan olla vahendaja, IT sektori ökoloogiline jalajälg. 
Kristjan Kukk – telko taristu, IT taristu, andmed, küberturve. 
Anna-Greta Tsahkna – eksport, ettevõtete vahelist koostööd rahvusvahelistel turgudel ja 
erinevate organisatsioonidega, koostöö idusektoriga. 
Urmas Kõlli – riigi plaanid ja arengukavad, IT juhtimine ja rahastamine, riigikapitalism 
Jaanus Truu – transpordi digitaliseerimine, äriarendus. 
Ivo Lasn – haridus ja tööjõud, kõrgharidus, ümberõppe ja täiendõppe lahendused, 
välistööjõud 
 

• Juhatuse liikmete valimine 
Toimus hääletamine. Hääletas 41 liiget. 
 
Hääletamistulemused: 
Juhan-Madis Pukk  37 
Seth Lackman  35 
Ivo Lasn   35 
Anna-Greta Tsahkna 33 
Urmas Kõlli   32 
Ats Albre   31 
Allan Aedmaa  29 
Jaanus Truu   26 
Mattias Männi  24 
Kristjan Kukk   21 
Laur Lemendik  17 
 
Vastavalt hääletustulemustele valiti perioodiks 2021-2023 ITL-i juhatus koosseisus 
Juhan-Madis Pukk, Seth Lackman, Ivo Lasn, Anna-Greta Tsahkna, Urmas Kõlli, Ats 
Albre, Allan Aedmaa, Jaanus Truu, Mattias Männi. 
 
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). 

 
8. Liikmete rahulolu uuringu tulemuste tutvustus  
Liikmete osalus tegevusvaldkondades TOP3: IKT teadus- ja arendustegevus, 
Infoühiskonna poliitika ja suhted riigiga, IKT klastri ühisturunduse tegevus. 
 
Prioriteetseteks valdkondadeks peeti liikmete poolt sektori maine kujundamist, majanduse 
digitaliseerimist ja IKT sektori arengu suunamist. 
 
Liikmed peavad liitu aktiivseks, professionaalseks, innovatiivseks ja kaasvaks. 
Negatiivsemate märksõnadena on toodud esile arhailisust ja ajaloos kinni olemist ning 
kulukust. 
Avalikkuses peavad liikmed liitu nähtavaks, aktiivseks ja mõjukaks. 
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Liikmed on rahul tegevmeeskonna tööga organisatsiooni jätkusuutliku toimimise 
tagamisel, liikmete huvide esindamisega õigusloomes ning IKT valdkonna ja liidu maine 
kujundamisel. 
Liikmed on rahul kaasamisega liidu töösse. 
Jätkuvalt on väljakutseks ettevõtetele liidu töös osalemisel piisava inimressursi puudus. 
 
 
ITL-i kanalid sotsiaalmeedias, veebis 

- Facebook – ITL (EST), ITS Estonia (EST), StartIT (EST)  
- LinkedIn – ITL, IKT klaster (ENG), ITS Estonia (ENG)  
- Twitter – ITS Estonia (ENG), Estonian ICT Cluster (ENG)  
- Veebilehed: ITL (EST/ENG), ITS Estonia (EST/ENG), e-Estoniax (ENG), StartIT 

(EST), lisaks Industry4.0, 5G Eestis  
- ITL-i nädalakiri (ligipääs: heleri.vahemae@itl.ee).  
- #ITL #estonianictcluster  
- #ITSEstonia. Meiliallkiri: Proud member of ITS Estonia  

 
9. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon 
 
 

 
 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 
Jüri Jõema Heleri Vahemäe 
Juhataja Protokollija 

https://www.facebook.com/EestiITL
https://www.facebook.com/itsestonia
https://www.facebook.com/startit.ee
https://www.linkedin.com/in/itl-estonia-76613214b/
https://www.linkedin.com/in/itl-estonia-76613214b/
https://www.linkedin.com/in/itl-estonia-76613214b/
https://www.linkedin.com/company/its-estonia/
https://twitter.com/ItsEstonia
https://twitter.com/EstonianIct
https://www.itl.ee/
https://its-estonia.com/et/its-estonia-et/
https://e-estoniax.com/
https://e-estoniax.com/
https://startit.ee/
https://industry40.ee/
https://5geestis.ee/
https://5geestis.ee/
mailto:heleri.vahemae@itl.ee

