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Hääletussüsteem

▪ Hääletada saavad liidu täisliikmed

▪ Elektroonne hääletus

▪ Ja nüüd katsetame hääletussüsteemi



1. Kvoorumi ja volituste kontroll

2. Koosoleku juhataja valimine



In Memoriam

NIILO SAARD



Niilo Saard
1947 - 2019



3. Päevakorra kinnitamine



ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD
▪ Kvoorumi ja volituste kontroll.

▪ Koosoleku juhataja valimine.

▪ Päevakorra kinnitamine.

▪ Liidu põhikirja muutmine (otsustamiseks).

▪ ITL-i arengu (tegevus)kava 2017 – 2019 täitmise lõpparuanne juhatuselt.

▪ Majandusaasta 2018 aruande kinnitamine (Aastaaruande tutvustus; Audiitori aruanne; 

Revisjonikomisjoni järeldusotsus).

▪ ITL-i juhatuse liikmete valimine:

– Hääletusprotseduur;

– Juhatuse liikmete arvu otsustamine;

– Liikmekandidaatide tutvustused ja esitlused;

– Juhatuse liikmete valimine.

▪ ITL-i tegevused seoses Riigikogu 2019 valimistega ja plaanid uue valitsuskoalitsiooniga  

(teadmiseks);

▪ Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon.



4. Liidu põhikirja muutmine



Liidu põhikirja muutmine
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. aprillil 2019 ja 
tähtajaks sisulise ja sõnastuse muutmise ettepanekute tegemiseks oli määratud 8. aprill 2019 (kuna 
üldkoosoleku käigus oleks väga raske muuta midagi põhikirjas ühes kohas analüüsimata kuidas 
see mõjutab tervikut). 

Antud tähtajaks liikmetelt ettepanekuid ei laekunud ja Põhikirja muudatusettepanekud 
pannakse üldkoosolekul hääletusele tervikpaketina.

Ettepanek üldkoosoleku otsuseks: kinnitada juhatuse poolt välja 
pakutud liidu Põhikirja muudatusettepanekud tervikuna (muudatustega 
terviktekst lisatud)



5. ITL-i arengu (tegevus) kava  

2017-2019 lõpparuanne juhatuselt



Digitaliseerime

Eesti majanduse

ning 

ekspordime

neid oskusi

ITL VISIOON:

Aastal 2020 on Eesti heaolu allikaks IKT nutikas 

kasutamine majanduselus ja ühiskonnakorralduses

1 2 3

Arendame 

e-Riigi innovatsiooni 

ning oleme IKT 

seadusandluse 

valvekoer

Kasvatame haritud 

tööjõudu ning 

suuname 

teadus-arenduse

äriga koostööle

Käivitame IKT strateegia 2030 loomise

Tagame ITL-i ja IKT sektori hääle mõjukuse 

läbi tulemuskeskse organisatsiooni



Juhatuse töö dünaamika
Keskmine hinne üldkoosolekutelt 

juhatusele on-line hääletuse alusel
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Digitaliseerime Eesti majanduse

ning 

ekspordime neid oskusi



DIGITAALNE MAJANDUS

Majanduse digitaliseerimine:

▪ Tööstuse digitaliseerimine - 5,4 MEUR

▪ Reaalaja majandus

▪ Tehisintellekti teema



DIGITAALNE MAJANDUS

Eksport:

▪ IT-ettevõtete koostöö e-riigi lahenduste 

eksportimisel - koostöö on laienenud, 

käive kasvanud 40 MEUR-ilt (2016)        

80 MEUR-ile (2018)

▪ EXPO projekti käivitamine ITL-i

eestkõnelemisel



DIGITAALNE MAJANDUS

Intelligentsed transpordisüsteemid:

▪ Käivitatud ITS Estonia

▪ Viidud ITS Estonia rahvusvahelisse 

võrgustikku, mis avab Eesti ettevõtetele uusi 

võimalusi

▪ ITS Estonia kaudu sai praktikas realiseeritud 

ITL Klastri assotsieerunud liikme staatus



Anname on-line tagasisidet!



Arendame 

e-Riigi innovatsiooni ning oleme 

IKT seadusandluse valvekoer



E-riigi innovatsioon,  infoühiskonna poliitika,

digitaalne taristu, regulatsioonid

Infoühiskonna poliitika:

▪ Infoühiskonna arengukava 2018 - 2020

▪ Riigikogu valimiste eelne ja järgne töö 

erakondadega

▪ Riigikapitalismi ohjeldamine

▪ Regulaarne dialoog riigi IKT valdkonna 

otsustajatega



E-riigi innovatsioon,  infoühiskonna poliitika,

digitaalne taristu, regulatsioonid

Digitaalne taristu:

▪ Viimase miili toetusmeetme määrus

▪ Hädaolukorra seaduse rakendamise kord

▪ Elektroonilise side koodeksi läbitöötamine

▪ Infoturbe toimkond

▪ Uue e-ID arengukava (Valge raamat)



Anname on-line tagasisidet!



Kasvatame haritud tööjõudu 
ning 

suuname teadus-arendusasutused
äriga koostööle



Tööjõud, haridus, T&A

▪ Ülikoolide programminõukodades ITL-i esindajad

Põhisõnum: 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)

Põhisõnum: Teadusmeede on käivitunud TalTechis ja TÜ-s

▪ Vali IT ümberõppe programmi käivitamine

Põhisõnum: Vali IT programm edukalt käivitunud. Välja on õpetatud 

300 uut tarkvaraarendajat, kellest 200 töötab tänaseni 

tarkvaraarendajana.



Anname on-line tagasisidet!



Tagame ITL-i ja IKT sektori hääle 

mõjukuse 

läbi tulemuskeskse organisatsiooni



Strateegiline planeerimine ja kommunikatsioon

▪ ITL strateegilise juhtimise raamistik

▪ Visioon 2030 & Strateegia 2019-2023

▪ ITL kommunikatsioon 



Strateegiline planeerimine ja kommunikatsioon

ITL visioon

infoühiskonnast Eestis
(Helesinine unistus)

ITL strateegia
suunad ja fookusteemad

mida ITL organisatsioonina

4 aasta horisondis ellu viib

(ITL-i sinine paber)

ITL juhatuse 

IKT 2 aasta 

arengukava
(Must-valge 

elluviimise plaan)

• Uuendame 

iga 4 aasta tagant, riigikogu 

valimisteks

• Kinnitame ITL üldkoosolekul

• Tutvustame erakondadele

• Juhatusse kandideeritakse 

strateegia teemadesse

• Uuendame (loome) iga 2 aasta 

tagant, ITL juhatuse poolt

Strateegilise juhtimise raamistik ja juhatuse valimised:



ITL visioon

infoühiskonnast 2030

NUTIKAS EESTI
Aastal 2030 on Eesti heaolu allikaks IKT nutikas

kasutamine majanduselus ja ühiskonna korralduses

Soovitud tulemus: majanduse lisandväärtuse kasvust 

1/3 IKT + automatiseerimine + robotiseerimine

1/3 teadus-arenduse tulemuste rakendustest
Soovitud tulemus: Eesti nutikate valdkondade 

tööjõuvajadus on kaetud

Soovitud tulemus: Madalaim valitsemiskulu 

SKP kohta koos kõrge teenuste rahuloluga



IKT äri areneks majandusest kiiremini                            Piisavalt IKT tööjõudu                                    Atraktiivne ärikeskkond        .

ITL 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 haridus-

taseme orgaaniliseks 

osaks

Tööjõud

Võimekuste 

arendamine 

rakendamaks nutikat 

tööjõudu välismaal ja 

tuues seda Eestisse

e-Riik

Eestis on maailma 

efektiivseim 

riigikorraldus

Ärikeskkond

Eestis on EL-i parim 

innovatsiooni ja 

ettevõtlus soodustav 

seadusandlus ja taristu

STRATEEGIA

Nutikas 

rahvas

Nutikas 

ja julge

majandus

LIIKMETE HUVI

Nutikas ja 

visiooniga 

riik

VISIOON

Nutikas 

Eesti

TÖÖPLAAN
(näited)

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



Strateegiline planeerimine ja kommunikatsioon

Kommunikatsioon:

▪ ITL häälel on mõju

– Meedias

• 120-200 meedianuppu aastas

• 20 pressiteadet

• Ca 10 originaalartiklit

– Poliitikategijate juures



Liidu liikmete rahulolu uuring 2019
88 liikmesettevõtet / 59 inimest vastas

Liidu kuvand liikmete jaoks Liidu kuvand avalikkuses ITL-i soovitab 

93,2% 

Hinnang nii ITL juhatusele kui tegevmeeskonnale 4,4 (5-st)



Anname on-line tagasisidet!



PAUS 10 MINUTIT



6. Majandusaasta 2018 aruande tutvustus ja 
kinnitamine (Aastaaruanne; Audiitori 
aruanne; Revisjonikomisjoni järeldusotsus).



Liikmeskond 89 (aprill 2019)

Täisliige

IKT valdkonna ettevõte (s.h. välisfirma filiaal)

63 ettevõtet 

Assotsieerunud 

liige

IKT sektori ettevõte või 

mitte IKT sektori ettevõt 

või haridusasutus

26 ettevõtet/

organisatsiooni



Tulemiaruanne

2017 aruanne 2018 aruanne

Kokku tulud 909 200 749 595

Sh. liikmemaksud 247 758 271 616

Kokku kulud 899 545 700 719

Aasta tulem + 12 490 + 48 888



Ettepanek otsuseks: kinnitada 

liidu majandusaasta 2018 aruanne



Täname juhatuse liikmeid 2017–2019

Ivo Suursoo

Tiit Tammiste

Seth Lackman

Ants Sild

Andrus Järg

Urmas Kõlli

Andre Krull

Hannes Plinte

Toivo Praakel



ITL-i tegevmeeskond
Jüri Jõema

Doris Põld 

Maarja Rannama

Heleri Vahemäe 

Sulev Sulsenberg

Kristi Semidor 

Keilin Tammepärg - lapsepuhkusel

ITL Digital Lab: 

Ralf-Martin Soe 

Sirli Heinsoo 



7. ITL-i juhatuse 

valimine



Juhatuse valimistega seonduv
• Juhatuse liikmete arvu otsustamine

• Ettepanek: juhatuse liikmete arvuks 

• Igale kandidaadile (avalduste laekumise järjekorras) 
sõnavõtuks 3 minutit 

• Elektroonne hääletamine

*ITL-i põhikiri 7.4. Juhatuses on 3 (kolm) kuni 9 (üheksa) 
liiget



Kandidaadid ja fookusteemad
Strateegiline 

suund

Visioonis: Nutikas ja julge majandus

ITL-i valdkond: Äriarendus.

Visioonis: Nutikas rahvas

ITL-i valdkond: Tööjõu arendus

Visioonis: Nutikas ja visiooniga riik

ITL-i valdkond: Riik, innovatsioon ja ärikeskkond

Oodatav 

tulemus 2030

(eesmärk)

Eesti majanduse lisandväärtuse kasvust 1/3 tuleb IKT 

rakendamisest koos automatiseerimise ja robotiseerimisega ja 

1/3 Teadus-ja arendustegevuse tulemuste rakendustest

Eesti nutikate valdkondade tööjõuvajadus on kaetud Eesti on kõrge avaliku sektori teenuste rahulolu ning 

madalaimate valitsemiskuludega riik SKP kohta, kus 20% riigi 

teenistujatest on asendatud digivahendite ning masinõppega

Strateegiline 

fookusteema 

2019-2021

Kõrgem lisand-

väärtus 

Madis Sassiad

Ivo Suursoo

Erasektori 

digitaliseerimine

Seth Lackman

Madis Sassiad

Juhan Pukk

Ivo Suursoo

Katre Liiberg

Eksport

Madis Sassiad

Tehnoloogia oskused 

hariduses

Ivo Lasn

Katre Liiberg

Nutikas tööjõud välismaalt

Ivo Lasn

Efektiivseim riigikorraldus

Urmas Kõlli

Mart Mäe

Ivo Suursoo

Andre Krull

Seadusandlus ja taristu

Urmas Kõlli

Soovituslik 

prioriteet 

juhatusele

(taustaks) 

IKT sektori ja 

klientide 

arendamine, et 

loodaks nutikaid 

tooteid ja 

teenuseid. Selle 

osana teadus-ja 

arendustegevuse 

rakendusuuringute 

keskuse 

käivitamisele kaasa 

aitamine

Eestvedaja erasektori 

jõulisel ja kiirel 

digitaliseeri-misel.

Valdkonnad:

- Tööstus;

- Transport;

Madis Sassiad 

(transpordi 

digitaliseerimine)

Sektori enda 

ekspordi 

toetamine

IKT oskusete teistel 

erialadel arenduse 

väljatöötamise algataja ja 

osaleja.

IKT õppimisvõimaluste 

teavituse eestvedaja.

IKT täiend- ja ümberõppe 

programmide algataja ja 

eestvedaja.

Toome spetsialiste Eestisse

ja aitame ettevõtetel

käivitada filiaale välismaal.

Oleme eestkõnelejaks 

efektiivse riigi aluseks oleva 

targa IT juhtimise mudeli 

loomisel ning erasektori poolt 

pakutavate avalike teenuste 

osutamiseks.

Oleme eestvedajad 

tehisintellekti rakendamisel 

radikaalselt mugavate e-

teenuste loomisel.

Oleme seadusandluse ja 

taristu arengute valvekoer.



Liikmekandidaadid avalduste esitamise järjekorras

Kandidaat Avaldus esitatud Ettevõte

1. Juhan-Madis Pukk 28.03 Flowit Estonia

2. Mart Mäe 30.03 Microsoft Eesti

3. Madis Sassiad 2.04 GoSwift

4. Ivo Lasn 2.04 Playtech Estonia

5. Ivo Suursoo 2.04 Columbus

6. Seth Lackman 2.04 Fujitsu Eesti

7. Katre Liiberg 2.04 Telia Eesti

8. Andre Krull 2.04 Nortal

9. Urmas Kõlli 2.04 Datel



Valimise protseduur

2.2. Üldkoosolekul hääletatakse igat kandidaati 
eraldi;
2.3. Üldkoosolek on pädev otsustama kui seal on 
esindatud rohkem kui 1/2 ITL-i liikmetest;
2.4. Valituks loetakse kandidaat, kelle kandidatuuri 
toetas rohkem kui 1/2 kohalviibinud
hääleõiguslikest liikmetest.



ITL-i juhatuse liikmete valimine

Hääletustulemused



Uue juhatuse edasine tegevus:

•Juhatuse esimees peab olema valitud hiljemalt 
1. maiks 2019

•Järgmise perioodi arengu(tegevus)kava peab 
olema liikmetele tutvustatud ja  kinnitatud 
hiljemalt 29. maiks 2019 (6 nädala jooksul)



8. ITL-i tegevused seoses 

Riigikogu 2019 valimistega ja 

plaanid uue valitsuskoalitsiooniga



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



Tänud tähelepanu eest!

Üldkoosolek – 2019 - I



ITL-i uus aadress alates 13. maist on  

Lõõtsa 2B, VI korrus


