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Protokoll 
 
 
1. Kvoorumi ja volituste kontroll 
Vastavalt registreerimislehele (Lisa 1) oli Liidu 75 täisliikmest esindatud 47 
hääleõiguslikku ning 5 assotsieerunud liiget. Seega oli otsuste langetamiseks vajalik 
kvoorum olemas.  
 
2. Koosoleku juhataja valimine 
Ettepanek: Valida koosoleku juhatajaks - Jüri Jõema, ITL-i tegevjuht. 
 
OTSUSTATI, et üldkoosolekut juhatab ITL-i tegevjuht Jüri Jõema. 
 
3. Päevakorra kinnitamine (Lisa 2) 
Ettepanek: kinnitada välja pakutud päevakord. 
 
OTSUSTATI kinnitada väljapakutud päevakord. 
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4. ITL-i arengu (tegevus)kava 2019 II pa-2020 I pa täitmise aruanne (Lisa 3, Lisa 4) 
Juhatuse liikmete ülevaade 6 kuu tegevuskava ja eesmärkide täitmisest. Pikem 
tegevuskava täitmise aruanne on esitatud liikmetele e-posti teel. 
Nutikas majandus 
(I. Suursoo, S. Lackman, J. Pukk, M. Mäe, M. Sassiad) 
Peamised teemad: nutikad tooted ja teenused, majanduse digitaliseerimine, IKT eksport 

- Innovatsiooni teemat laiemalt hakkas juhtima meie ettepanekul Tööandjate Keskliit 
(sektorite üleselt). ITL-i innovatsiooni töörühma eesmärgid on innovatsiooni 
fookusteemade eesmärgistamine, kõrgkoolide ja ettevõtete huvide kokkuviimine, 
rahvusvaheliste innovatsioonivõrgustikes kaasumine, Tööandjate Keskliidu 
innovatsiooni töögrupis osalemine. 

- EAS-i Tootearendamise meede avatakse peagi kõigile sektoritele ning sobib ka 
IKT sektorile.  

- Krati strateegia ehk tehisintellekti rakendamine avalikus ja erasektoris. Avalikus 
sektoris rakendamine alanud.  

- Logistika ettevõtte baasil digitaliseerimise pilootprojekt käivitamisel. 
- Once-only printsiibi lahenduse loomise eestvedamise võttis enda peale EAS ning 

koos RIA-ga taotlevad nad lisarahastust sobiva lahenduse loomiseks. Lahendus 
kaasaks kõiki teemaga seotud osapooli. 

- E-riigi ekspordi teemal Aafrika poolne huvi on suurem kui meie huvi sinna minna. 
Vajalik on selgeks saada, kas meil on huvi antud teemaga rohkem koos edasi 
minna. 

- EXPO 2020 lükatakse ühe aasta võrra edasi. 
Küsimus: Kuidas EXPO edasilükkamine mõjutab ITL-i rahaliselt selle aasta vaates? 
Vastus: Kõigi ettevõtete poolsete osalustasude kogumine on aasta võrra edasi lükatud. 
Lisakulud, mis aastaga ca 200-300 tuhande juurde küündivad, plaanitakse katta 
kärbetest ja täiendavate osalejate finantseeringust.  
ITL eelarvet ei puuduta EXPO edasi lükkamine kuidagi, kuna EXPO'l osalemiseks 
kasutatakse IKT klastri projekti vahendeid, mitte ITL eelarvet. 
 
Nutikas rahvas 
(I. Lasn, K. Liiberg) 
Peamised teemad: doktoriõppe suurendamine, üldhariduskoolides loodus- ja 
matemaatikaõpetajate puudus, koolide IT taristu ja õpetajate võimekuse puudumine, 
tööjõu vajaduse tellimus IKT sektoris. 

- Doktoriõppe kasv vajalik, sest doktorite puuduse tõttu ka suur õppejõudude defitsiit 
ülikoolides (enamik välistudengid). 

- Haridus- ja Teadusministeeriumi poolne Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse 
(HITSA) liitmine loodava Haridus- ja Noorteametiga. ITL kui HITSA asutajaliige ei 
ole sellise asjade käiguga päris rahul. Liitmist viiakse läbi väga kiirustades ja 
arusaamatuks on jäänud uue Haridus- ja Noorteameti kasu. 

- Ülikoolid ootavad ettevõtete poolset sisendit üliõpilaste arendusprojektidele. 
- Ülikoolidel plaanis lävendit tõsta, et saada paremaid tudengeid ja et nad kindlamalt 

lõpetaksid ülikooli. 
- Üldhariduskoolide õpetajate puudust võiks ühe lahendusena katta olemasolevate 

õpetajate salvestatud digiloengutega. Teiseks kaasata ka enam erasektori 
töötajaid tunde andma. 

- Kutsekoja kaudu saame läbi Maksuameti töötamise registri infot, milline on tänase 
päeva IKT sektori töötajate hetkeseis. Sealt edasi saame tööjõu vajaduse 
prognoosi paremini koostada. 
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- Ümberõppe programmiga ValiIT on liikmete arvamusel vaja jätkata. Praeguses 
kriisis on lootust, et MKM jätkab antud projekti rahastamist. Haridus- ja 
Teadusministeerium oleks valmis antud projekti panema mõne kutsekooli 
programmi, mis ei vasta meie nõudmistele. 
 

Küsimus 1: Mis selles halba on et välistudengite osakaal doktorantuuris on tõusnud 60% 
peale? 
Vastus 1: Ei olegi, aga neist üldjuhul ei saa meie ülikoolidele järelkasvu. Enamik nendest 
lahkub kodumaale tagasi. 
Küsimus 2: Milline on seis tööstusdoktorantuuriga ja kuivõrd see on ITL-i jaoks oluline? 
Gert Jervan: TalTech omab häid kogemusi tööstusdoktorantuuri osas aga selle osakaal 
on ilmselgelt liiga väike. Oleme selles küsimuses väga avatud. Alati võib minuga selles 
küsimuses ühendust võtta. 
Vastus 2: Tööstusdoktorantuur on väga hea võimalus just ettevõtetesse teadmisi juurde 
tuua ja on kindlasti oluline. Ülikoolidel võimekust ja soovi on, toetusmeede oli/on ka 
olemas, aga nagu Gert Jervan mainis, siis suures pildis maht jäi ikkagi väikseks. Vaja 
rohkem ettevõtete poolset initsiatiivi ja panust just juhendamise poolelt. 
 
Nutikas riik 
(U. Kõlli, A. Krull) 
Peamised teemad: e-riik ja ärikeskkond. 

- IT  minister on vahetunud kolmandat korda, seetõttu pole enamik teemasid käima 
läinud kahjuks. 

- Infoühiskonna arengukavast jagati paljud teemad teistesse arengukavadesse laiali 
ning MKM-i jäi Digiriigi ja küberturvalisuse arengukavaga. See tähendab, aga et 
ITL peab olema oluliselt rohkemate teemadega kaasas erinevates arengukavades.  

- Koostöö algus Startup Estonia ja Startup juhtide klubiga annab võimaluse teatud 
teemades anda ühiselt tagasisidet riigile.  

- Eriolukorra varjus on püütud vastu võtta ja muuta paljusid majanduskeskkonda ja 
andmekaitset puudutavaid regulatsioone. 

- Tulemas uue ministri programm, arengukavade koostamise järgmised etapid ja e-
riigi baromeetri välja arendamine. 
 

Ants Sild: Riigikantselei ja S. Sikkuti tellimisel on käivitatud kogu avaliku sektori 
tippjuhtide digivõimekuse arendamise programm. Kolme aasta jooksul 20-tes rühmades 
koolitatakse kõik kantslerid, asekantslerid ja ametite peadirektorid. Antud koolituse viivad 
läbi BCS Koolitus ja e-Riigi Akadeemia. Üks komponent selles programmis on, selline et 
kriitilistel teemadel moodustatakse töögrupid. Nt on praegu välja pakutud kogu 
strateegilise riigi visiooni ja IT prioriteetide välja töötamise teema või IT majade 
tööprotseduuride loogiline ülesehitus ja ühtlustamine. Meil on võimalik välja pakkuda 
nendesse töögruppidesse tippjuhte koolitama. Nt Valdur Laid on lubanud strateegilise 
arenduse töörühma juhtima hakata, Mart Mägi andmete teemat. 
See on üks vahend, mille kaudu meie jaoks olulisi teemasid saaks tippjuhtide tasemel 
läbi mõelda ja müüa avalikule sektorile. 
 
Toimiv ja kestlik liit 
(A. Krull, J. Pukk) 

- Statistikaameti sektori töölaua andmete parandamine. 
- Uute liikmete mentorprogramm – iga uus liige võib valida endale mentoriks ühe 

juhatuse liikme, kes aasta jooksul suhtleb uue liikmega ja aitab tal sisse elada, 
tutvustada liidu tööd ning leida talle sobiv alamklaster ja töögrupp kus kaasa lüüa. 
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- Uute liikmete värbamise strateegia uuendamine. 
 
5. Majandusaasta 2019 aruande kinnitamine (Lisa 5, Lisa 6, Lisa 7) 
ITL-is on hetkel 102 liiget neist täisliikmeid 75, assotsieerunud liikmeid 27 liiget. 
ITL-i 2019. aasta majandusaasta aruande tulem on +24 579 EUR. Tulusid laekus 
885 891 EUR, sh liikmemaksusid 287 864 EUR. Kulusid oli kokku 861 226 EUR. 
 
Revisjonikomisjoni esimees Andu Tali. 
Revisjonikomisjon tutvus majandusaastaaruandega ja kohtus tegevmeeskonnaga.  

- ITL revisjonikomisjon tegi 12.04.2019 revisjoni järeldusotsuses Liidu juhatusele 
soovituse, et edaspidi võiks viitvõlad lahti kirjutada. Seda ei olnud arvesse võetud. 
Revisjonikomisjon esitab korduvalt selle soovituse: Lisa 6 Võlad ja ettemaksed rida 
Muud viitvõlad summas 72 441 EUR selguse huvides lahti kirjutada. 

- ITL revisjonikomisjon teeb ettepaneku Liidu juhatusele kaaluda erinevate 
stsenaariumite käivitamiseks Liidu netovara optimaalsemaks kasutamiseks ja/või 
investeerimiseks tuleviku eesmärkide paremaks saavutamiseks. Netovara on 
viimasel 3 majandusaastal kasvanud 86 137 EUR ulatuses kuni 312 525 EUR-ini. 

 
Revisjonikomisjon tunnistab ITL-i juhatuse ja tegevmeeskonna töö aruandeperioodil 
heaks. 
Ettepanek: kinnitada 2019. aasta majandusaasta aruanne. 
 
OTSUSTATI kinnitada ITL-i 2019. aasta majandusaasta aruanne. 
 
6. IKT sektori olukord kriisi ajal ja arutelu (Lisa 8) 
Priit Pavelson, Allies OÜ poolt läbiviidud Covid-19 kriisi uurimus ITL liikmete hulgas. 
Kokkuvõte: 

- Käive on praeguseks langenud 57% vastanutest ning 75% usub, et aasta lõpuks 
kogu käive langeb. 

- 45% vastanutest on teinud tooteportfellis muudatusi kriisiga seoses. 
- 82% vastanutest ei ole veel töötajaid koondanud. Ainsad koondajad on tarkvara 

ja/või riistvara arendajad. 
- Pea 70% ettevõtteid sooviks, et valitsuse kriisimeetmed oleks tehtud pikaajalisema 

vaatega. 
- 78% vastanutest usub, et kriisist tulenevate muutuste tuules suureneb IKT sektori 

osakaal kogu Eesti SKT’st. 
- ITL-ilt oodatakse kriisist väljumiseks: 

o turundus- ja müügituge välisturgudel; 
o ITL liikmetevahelise koostöö suurenemist; 
o täiendkoolitusi; 
o kvartaalselt ülevaadet kriisiajal, kuidas ITLi liikmetel läheb. 

 
Andre Krull: Mida me liiduna saaksime veel teha, et oma liikmetel aidata kriisi ületada? 
 
Ettepanekud: 

- aru saada teiste sektorite probleemidest, milliseid lahendusi saaksime neile 
pakkuda; 

- anda oma klientidele IT ressursside laenu (hetkel raskuses olevatele klientidele, 
sektoritele), võibolla ka IT nõustamine; 
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- tööjõu jagamine teistele ettevõtetele ehk tiimide müümine projektipõhiselt kui 
ettevõttel endal tööd pakkuda ei ole (https://shareforceone.ee/; 
https://allies.digital/). 

 
 
7. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon 
 
 
 
 

 
 

/allkirjastatud digitaalselt/ /allkirjastatud digitaalselt/ 
 
 
Jüri Jõema Heleri Vahemäe 
Juhataja Protokollija 


