
EASi STRATEEGILINE 
TEGEVUSKAVA 2015-2018



32

Hoiad käes kogumikku, mis seab meile sihid eesseisvateks aastateks. Meie 
tööde ja tegemiste keskmes on ettevõtja ning meie ühine ambitsioonikas eesmärk 
on aidata tal arendada kõrgema lisandväärtusega tooteid ja teenuseid ning 
teenida seeläbi tänasest olulisemalt rohkem tulu.

Eesti majandus on viimastel aastatel läbi elanud „Ameerika mägesid“ 
meenutavaid tõuse ja langusi. See on andnud meie ettevõtjatele ja EASile 
hea praktilise kogemuse mõistmaks, kus me oleme ja mis meilt oodatakse, et 
kasutada ja kasvatada oma eeliseid võrreldes konkurentidega teistes riikides. 
Eesti ettevõtjaid iseloomustab noorus, mis on ühendatud reaalse praktiseerimise 
käigus omandatud kogemustega. Selline kombinatsioon on maailmas unikaalne ja 
seega väga väärtuslik. 

Oma lähiaastate tegevustes oleme teraviku suunanud ambitsioonikatele ning 
uuendusmeelsetele ettevõtjatele. Me peame üles leidma ja töötama ettevõtetega, 
kes on võimelised majanduse arengut vedama, ning andma neile tuge nii 
äriprotsesside arendamisel kui ka uute toodete ning teenuste väljatöötamisel. 

Kindlasti peame jätkama juba alustatud teed, et kujuneda lihtsast rahajagajast 
Eesti ettevõtluse kompetentsikeskuseks. Me peame saama avatud partneriks nii 
projektide ettevalmistamisel kui ka elluviimisel. Seejuures on hea endale aegajalt 
meelde tuletada, et riik on ettevõtjale hea partner siis, kui ta riigi kohalolekut igal 
sammul ei tunneta. 

Uue toote turule toomine ning välisturgudel kanna kinnitamine ei ole kindlasti 
kerge ülesanne. Lisaks konkurentsivõimelise toote olemasolulule nõuab see 
järjekindlat müügiitööd, tubli annuse eneseusku ning oma osa jääb paratamatult 
ka õnnele. Ometi olen veendunud, et mäng väärib küünlaid!

Soovime EASile uue strateegia elluviimisel tuult tiibadesse!

Ahti Kuningas
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Juhatuse esimehe 
eessõna

Eelmisel sügisel koostasime uue nelja aasta strateegilise tegevuskava. Aastaga oleme 
selgemalt defineerinud kliendipõhise protsessimudeli, korrastanud struktuuri ja asunud 
ellu viima väärtuspõhist juhtimist. EASi üks neljast väärtusest on koostöös sinuga. Kuulame 
rohkem ettevõtjate vajadusi ning lähtume toetusmeetmete ja teenuste planeerimisel neist. 

EASi strateegia sätestab varasemast selgemalt nõustamise ja aktiivse kliendisuhtluse 
põhimõtted. Oleme uuesti määratlenud kliendisegmendid, sõnastanud teenindusmudelid ja 
jaganud rohkem ülesandeid maakondlike arenduskeskustega. Teadvustame enam teenuseid, 
mida klientidele pakume ja hindame tegevuste mõju. Püüame olla turulähedasemad 
turismi ja välisinvesteeringute vallas, pöörates tähelepanu ka investorite järelteenindusele. 
Meie strateegiline siht on olla kliendile kõrgetasemelist teenust pakkuvaks pikaajaliseks 
partneriks.  

EAS juhindub konkurentsivõime kavas “Eesti 2020” seatud eesmärgist kasvatada Eesti 
tööjõutootlikkust 80 protsendini Euroopa Liidu keskmisest. Suurem lisandväärtus tähendab 
kallimaid tooteid, läbimurdelisi tehnoloogiaid ja tootmiseeliste rakendamist, milleni 
konkurendid pole jõudnud. Põhjamaade kolleegide kogemused näitavad, et ettevõtlusele 
kaasa aitavad organisatsioonid peavad ka ise nägema ja ära tundma kitsaskohti, mida 
ettevõtlusega alustamiseks või ekspordimahu suurendamiseks tuleks lahendada. See 
toetab meie teist väärtust - uuendusi loov.

Oleme aktiivselt kaasa mõtelnud, kuidas saavutada uus hüpe Eesti majanduses ja muuta 
siinsed ettevõtted konkurentsivõimelisemaks. Meil on hea meel, et aastatel 2007-2013 on 
eksportivate ettevõtete arv kasvanud kaks korda. Samas on loodud lisandväärtus oluliselt 
väiksem võrreldes turgudega, kuhu Eesti kaupu müüakse.

EASi peamise sihtrühma moodustavad ekspordivõimelised Eesti väikesed ja keskmise 
suurusega ettevõtted. Nende läbilöömiseks maailmaturgudel oleme välja töötanud 
ettevõtja arenguprogrammi, mille keskmes on ettevõtja arenguvajaduste tundmine ja 
talle sobivate lahenduste pakkumine. Uuteks väljakutseteks on innovaatilised lahendused 
riigihangete kaudu ja loomemajanduse ekspordi kasvatamine.

Välisinvesteeringutes hindame kõrgemat palka pakkuvate töökohtade loomist ja 
uute arendus- ja teenuskeskuste toomist Eestisse. Turismis on oluline leida madalseisus 
olevate lähiturgude asemele uued kliendid ja aidata kaasa köitvate turismiatraktsioonide 
tekkimisele. 

Regionaalarengu vallas toetame ettevõtluskeskkonna arendamist maapiirkondades 
ning säästvate liikumisviiside ja infrastruktuuri loomist suuremates linnades. Toetuste 
eesmärk on parandada maapiirkondade tööhõivet ja suurendada soovi seal ettevõtlusega 
alustamiseks.

Organisatsiooni tegevuses lähtume kokkulepitud väärtustest. Tegutseme targalt ja 
oleme tulemustele suunatud. Meie jaoks on oluline, et Eesti ettevõtted oleksid edukad ja 
meil oleks viie aasta pärast rääkida mitu uut edulugu. Ehitame eduka Eesti.

Hanno Tomberg

Eesti on rahvusvahelises konkurentsivõime edetabelis tõusnud  
2020. aastaks kahekümne parima riigi hulka1.

EHITAmE EdUKA EESTI
Aitame oma tegevusega kaasa Eesti majanduse pikaajaliste strateegiliste eesmärkide 
saavutamisele. Selleks toetame ekspordivõimeliste ning suuremat lisandväärtust loovate 
ettevõtete arengut. Meie kaugem eesmärk on aidata kaasa Eesti kujunemisele üheks 
konkurentsivõimelisemaks riigiks maailmas.

1 Rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelina kajastame World Economic Forumi analüüsi,  kus Eesti oli  
   2014. aastal 29. kohal.

EASi missioon on:

EASi KlIEntIDEKS On 
EttEvõttED, KES 
tEEvAD ERASEKtORI 
t&A tEgEvUSESt

EASi KlIEntIDEKS On 
EttEvõttED, KES
EKSpORDIvAD KOgU 
EEStI EKSpORDISt

EASi KlIEntIDEKS On 
EttEvõttED, KES 
lOOvAD KOgU EEStI 
lISAnDvääRtUSESt

EASi KlIEntIDEKS On 
EttEvõttED, KUS
töötAb KOgU EEStI
tööjõUSt

42% 27%

12% 15%

Meie pikemaajalisem mõõdetav eesmärk:

SEnISED tUlEMUSED 
EAS on viimase 14 aasta jooksul mänginud Eesti 

majandusarengus väga olulist rolli. Oleme toetanud 
viimase seitsme aasta jooksul rohkem kui 12 000 projekti, 
kus kasusaajateks on olnud nii väiksed kui ka suured 
ettevõtted, kohalikud omavalitsused, kolmanda sektori 

organisatsioonid ja tavainimesed oma kodukohas. Meil on 
16 välisesindust 13 riigis alates Shanghaist ja Tokyost kuni 
Silicon Valleyni. EASi mõju Eesti riigile on majandusnäitajates 
järgmine:
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EASi tegevusele annab suuniseid Euroopa Liidu ja Eesti 
vahel sõlmitud partnerluslepe, mille keskmes on uute 
kasvualade leidmine ja nendes osalemine; teadus-, arendus- 
ja innovatsioonisüsteemi sidusus majanduse vajadustega; 
väärtusahelas kõrgemale liikumine ja struktuursed 
muutused majanduses. 

 
 

Täpsemate eesmärkide seadmisel arvestab EAS oma 
tegevuses kahte riiklikku strateegiat ja kolme arengukava: 
› Ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020
› Regionaalarengu strateegia 2014-2020
› Eesti riiklik turismi arengukava 2014-2020
› Eesti välisinvesteeringute ja ekspordi tegevuskava 

“Made in Estonia 3.0”
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Põlvamaa

Võrumaa

Valgamaa

Viljandimaa

Järgneval joonisel on toodud EASi tegevuste jagune- 
mine maakondade lõikes 2004-2014 perioodil ühe elaniku 
kohta (EUR).

meie eesmärgid lähtuvad valitsuse konkurentsivõime kavast „Eesti 2020“, mille põhirõhk on Eesti majanduse tootlikkuse ja 
tööhõive suurendamisel. 

2 EASi portfell on klientide kogum, kes on kasutanud EASi tooteid ja teenuseid. NPS= Net Promoter Score metoodika järgi leitud tulemused,  
 mis näitab EASi klientide rahulolu teeninduskvaliteediga.
3 Esimene aasta kui tasulist teenus välja töötati
4 Eesti ettevõtete lisandväärtus töötaja kohta kasvas samal ajal +3,3%
5 Skaalal -100 kuni +100

EASI pORtfEllI2 tUlEMUSED 2014. AAStAl

Mõõdetavad arengueesmärgid on järgmised (algtase, 2017 ja 2020 sihtväärtus):

ERASEKtORI tEADUS- jA AREnDUStEgEvUSE KUlUtUSED KASvAvAD

EKSpORDI OSAKAAl MAAIlMAKAUbAnDUSES KASvAb

tööjõUtOOtlIKKUS El KESKMISEgA võRRElDES KASvAb

tööhõIvE MääR vAnUSEgRUpIS 20-64 AAStAt tõUSEb

Ekspordimüügitulu kasvas 
klientide hulgas 

+2,3%

Ekspordinõunikud 
teenindasid tasulise 

teenusena aasta jooksul 

42 klienti3

Eesti ettevõtete 
lisandväärtus töötaja  

kohta kasvas samal ajal 

+9,5%4

meie kliendiportfellis 
olevate ettevõtete 

teadus- ja arendustegevuse 
kulutused kasvasid 

+10,6%

Alustavate kasvuettevõtete 
osakaal oli 

24,3% 
kõigist alustavatest 

ettevõtetest

Regionaalarengu valdkonna 
ettevõtluskeskkonna 

suunal on piirkondadesse 
lisandunud investeeringuid 

ja tulu

+121%

müügitulu oli kolme aasta 
pärast peale asutamist 

portfelli ettevõttel 
keskmiselt  

196 000 €, 
ulatudes 4,8 mld euroni

Regionaalarengu valdkonna 
elukeskkonna suunal oli 
lõppenud projektidest 

kasusaajaid inimesi

807 874

Vaatamata meie 
pingutustele turistide 

ööbimised sihtturgudelt 
vähenesid 

0,3%

Väliskliendi tagasiside EASi 
teeninduskvaliteedile oli 

NPS +625

Välisinvesteeringuid toodi 
Eestisse EASi abil

+114,1 M €
luues 1 214 töökohta
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EASi KlIEnDID 
EASi kliendid on ettevõtted ja organisatsioonid, kes 

kasutavad või soovivad kasutada mõnda EASi toodet või 
teenust. Kuna meile on oluline, et klient saaks EASiga 
suheldes suurepärase teeninduse osaliseks, oleks äärmiselt 
rahul teda nõustanud inimeste asjatundlikkusega ja 
pakutud lahendustega, oleme käesoleval aastal algatanud 
mitmeid tegevusi terviklikuma kliendihalduse loomiseks ja 
kliendi vajadustest lähtuvate kompetentside arendamiseks. 
EASi kliendihalduse eesmärgiks on olemasolevate klientide 
rahulolevana hoidmine ning uute klientide leidmine 
lähtuvalt EASi strateegilistest eesmärkidest. Klientide 
ootuste vastavuse paremaks tunnetamiseks mõõdame 
jooksvalt kliendi rahulolu, kasutades selleks rahvusvahe-
liselt tunnustatud soovitusindeksi meetodit. Saadud 
tagasiside üks põhieesmärke on selle alusel arendada oma 
tooteid ja teenuseid, nende klientideni viimise protsesse 
ning teenindusmudeleid. Meie eesmärk lähitulevikus 
on jõuda selleni, et klient ei peaks iga kord meie poole 
pöördudes tundma vajadust ennast uuesti tõestada ja 
tema senise kliendisuhte kohta oleks kogu info EASil olemas. 

Lisaks sellele tugevdab kliendisuhete juhtimist see, et 
olulisemate kliendisegmentide korral on kliendil või seotud 
ettevõtetest klientidel üks konkreetne kliendihaldur. 
Viimase ülesanne on hoida kliendi tervikvaadet ja kes 
on kliendi jaoks esmaseks vastaspooleks erinevate EASi 
toodete ja teenuste kohta info saamisel. Kui kliendi 
nõustamine vajab erinevate osapoolte või täiendavate 
kompetentside kaasamist, siis koordineerib kliendihaldur 
ka seda. Kvaliteetse kliendihalduse rakendamine on väga 
oluline ka uuel perioodil ühe olulisema kliendisegmendi 

– kasvuettevõtjate teenindamisel. Tegemist on juba 
välisturule suunatud või sellekohase suure potentsiaaliga 
ettevõtetega, kelle paremaks nõustamiseks ja tegevuse 
toetamiseks soovime luua pikaajalise kliendisuhte. 
Kliendisegmentide teenindamisel ja arendamisel 
soovime, et meie kliendid liiguksid alumisest segmendist 
järjest ülespoole ning samuti on visiooniks, et sama 
mudel ja praktika toimiks riigi tasandil kõikide sarnaste 
tugifunktsioonide (nt KREDEX ja Arengufond) üleselt. 
Eesti ettevõtlusmaastikku kirjeldab järgmine joonis 4.

EttEvõtlUSt tOEtAvAD ORgAnISAtSIOOnID EEStIS. 
SõSARORgAnISAtSIOOnID. 

Lisaks EASile on ettevõtluse toetamisel oluline roll 
järgmistel organisatsioonidel:
›  KredEx -  aitab ettevõtetel areneda ja turvaliselt 
välisturgudele laieneda, pakkudes laene, riskikapitali, 
krediidikindlustust ja riigi garantiiga tagatisi.
›  Arengufond – investeerib uuenduslikesse Eesti 
ettevõtetesse, kellel on tulevikus potentsiaali suurendada 
Eesti eksporti ning viib ellu seireprogramme kolmes 
valdkonnas  (Startup Estonia, rohemajandus ja –
energeetika, nutikas spetsialiseerumine).
› Archimedes – finantseerib teadusasutuste 
rakendusuuringuid nutika spetsialiseerumise kasvuvald-
kondades, ettevõtetel on võimalik osaleda projektides 
partnerina.

› Keskkonnainvesteeringute Keskus – aitab ettevõtetel 
ressursisäästlikumalt tegutseda rahalise toetuse ja 
teadlikkuse tõstmise kaudu;
› Innove – arendab ja toetab praktikasüsteemi 
kutse- ja kõrghariduses, arendab ettevõtlusõpet kõigil 
haridustasemetel.
› PRIA – pakub ettevõtetele põllumajanduse ja maaelu 
arengu toetuseid.
› maaelu Edendamise Sihtasutus – loob 
maaettevõtlusele võimalusi kapitalile ligipääsuks läbi 
tagatiste ja laenude pakkumise.

Suurkliendid on suure töötajate arvu ja kõrge 
ekspordikäibega ettevõtted (eksport vähemalt 30 miljonit 
eurot aastas), kellel on hea investeerimisvõime. EASi 
eesmärgiks on, et Eestis tegutsevad suurettevõtted oleksid 
tarnijate, teenuseosutajate jm koostööpartnerite kaudu 
võimalikult hästi Eesti majandusruumi integreeritud. 
Koostöö suurettevõtetega ja nende tellimuste täitmine 
saavad olla teistele ettevõtetele ja TA-asutustele oluliseks 
arengumootoriks.

Võtmekliendid on väikesed ja keskmise suurusega 
ettevõtted, kellel on head eeldused oluliselt suurendada 
loodavat lisandväärtust ning kujuneda Eesti majanduses 
olulist rolli mängivateks jõududeks. Võtmeklienti 
iseloomustab:
›  soov realiseerida ambitsioonikaid kasvu- ja   
arenguplaane, 
›  piisav mehitatus (rohkem kui 8 töötajat), 
›  esimeste kogemuste olemasolu ekspordist ja/või kiire  
kasvuga kaasnevatest väljakutsetest,
›  tegutsemine tööstuse või nutika spetsialiseerumise  
valdkondades.

 Võtmekliendid on oodatud osalema ettevõtja 
arenguprogrammis ning nende vajadustest lähtuvalt 
kujundatakse arenguprogrammi toetavate teenuste 
pakkumist. Samuti arvestatakse võtmeklientide 
vajadustega eksporditeenuste väljatöötamisel ja 
pakkumisel.

Välisturul tegutsev või potentsiaaliga ettevõte on 
eksportiv või heade ekspordiväljavaadega ettevõte, kes ei 
ole võtmeklient. EASi eesmärgiks on aidata neil ettevõtetel 
eksporditegevust edasi arendada ning luua eeldusi nende 
kujunemiseks võtmekliendiks. Eelkõige suurendada 
hõivet, aga ka leida võimalusi olla kaasatud nutika 
spetsialiseerumise koostöövõrgustikesse.

Välisturul tegutsevad või potentsiaaliga ettevõtted on 
oodatud kasutama eelkõige eksporditeenuseid, aga ka 
muid EASi pakutavaid võimalusi koolitusteks, nõustamiseks 
ja ärivõimaluste loomiseks. Nad on teretulnud osalema 
koostöövõrgustikes ning kujutavad endast ka peamist 
sihtgruppi innovatsiooni- ja arendusosaku meetmele.

Selle segmendi alamhulga moodustavad heade 
ekspordiväljavaadetega loomemajanduse ettevõtted, kes 
on oodatud osalema loomemajanduse programmidesse.

Siseturule orienteeritud ettevõte on ettevõte, kes ei 
ekspordi, kuid on jätkusuutliku ärimudeliga ning suudab 
luua töökohti. EASi eesmärgiks on nende ettevõtete 
jätkusuutlikkust kindlustada, võimalusel ka ekspordi 
alustamist toetada. 

Eraldi kliendisegmendi moodustavad alustavad 
ettevõtjad. EASi toetustegevuse fookuses on hea 
kasvupotentsiaaliga alustajad ning eesmärgiks on, et 
toetatud ettevõtete käive kolmanda majandusaasta lõpuks 
ületaks 125 000 eurot.

Välisinvesteeringute valdkonnas on meie klientideks nii 
uued kui ka siin juba tegutsevad välisinvestorid. Kokku on 
viimaste aastate jooksul (2011-2014) EASi kaasabil toodud 
Eestisse välisinvesteeringuid 352 mln euro eest ja loodud 
3450 töökohta.

Turismiturundus on suunatud eelkõige kümne suurema 
sihtturu lõpptarbijale, kelleks on Soome, Venemaa, Läti, 
Rootsi, Norra, Saksamaa, Suurbritannia, Hiina, Jaapani ja 
Ameerika Ühendriikide turistid.

Regionaalarengu tegevustes on peamisteks 
koostööpartneriteks ja klientideks avaliku ja kolmanda 
sektori organisatsioonid, kuid kasusaajateks on ka 
ettevõtjad ning kohalikud elanikud.

50 
suurklienti

2900
võtmeklienti

15 000 välisturul tegutsevat või 
potentsiaaliga ettevõtet

100%
kogu Eesti 

ekspordist ja  
39% 

loodavast
lisandväärtusestEASi fookus

61 000 majandustegevusega 
ettevõtet

Eestis on 137 000 majandusüksust,  
sh 76 000 FIEt

24000 VKEd
müügitulu 100 000 eur

PEAmISEd KLIENdId
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Lähiriikide sõsarorganisatsioonidest on EASil tihedam 
koostöö ja õppimiskogemus järgmistelt:
› TEKES  –  Soome tehnoloogia- ja innovatsiooniagen-
tuur, kes rahastab projekte,  koordineerib erinevaid  
valdkondlikke võrgustikke ning on osa Team Finlandist;

› Scottish Enterprise – Šotimaa ettevõtlusagentuur, 
kelle fookuses on rahvusvahelistumine, innovatsioon, 
välisinvesteeringud  ja tööjõu arendamine;
› Innovation Norway – Norra ettevõtlusagentuur, kes 
tegeleb ettevõtete innovatsiooni ja arendamisega.

EttEvõtlUS jA EKSpORt
EASi eesmärk on aidata kaasa, et Eesti ettevõtjad 

teeniksid rohkem tulu kõrgema lisandväärtusega toodete 
ja teenuste müügist. Selleks aitame alustada ja laiendada 
eksporti, arendada tooteid, teenuseid ja ärimudeleid, 
leida uusi koostööpartnereid nii Eestist kui välisriikidest. 
Ettevõtlusega alustamise toetamisel on meie rõhuasetus 
heade kasvueeldustega ja töökohti loovate ettevõtete 
lisandumisel Eesti majandusse. 

Meie tegevuse fookuses on võtmekliendid, kellele 
on suunatud kõige individuaalsem ja mitmekesisem 
väärtuspakkumine, kuna eeldatavalt suudavad just nemad 
EASi osutatava abi maksimaalselt “teenima panna”. 
Võtmeklientidele otsime väärikat järelkasvu teiste välisturul 
tegutsevate ettevõtete, loomemajandusettevõtete 
ning alustavate kasvuettevõtete ja start-up ettevõtete 
seast. Soovime tugevdada suurklientide sidet 
EASiga,  teha koostööd Eesti maine kujundamisel ja 
tuntuse suurendamisel ning arendada tulemuslikke 
koostöövõrgustikke nii Eesti majandusruumis kui ka Eesti 
ettevõtete ja välismaiste koostööpartnerite vahel.  

välISInvEStEERIngUD
Meie kaasabil investeerivad Eestisse ettevõtted, kes 

müüvad oma kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid 
Eestist väljapoole. Meie sihiks välisinvesteeringute toomisel 
Eestisse on liikuda allhankija riigist nutika spetsiali-
seerumise sihtriigiks. See tähendab, et muutuksime 

riigiks, mis meelitab mahukaid investeeringuid teadus- ja 
arendustegevustesse.

Selleks, et mitte liigselt sõltuda lähiriikide 
majandusolukorrast, on oluline laiendada investeerivate 
riikide ringi. Lisaks aitame Eestis juba kanda kinnitanud 
välisinvestoritel oma tegevust laiendada ning luua teadus- 
ja arendusvaldkonnas uusi töökohti.

tURISM
Meie tegevuste eesmärgiks on välisturistide arvu 

kasvatamine ja seda ka hooajaväliselt. Soovime, et turistid 
ööbiksid siin kauem ja kulutaksid rohkem ning et lisaks 
puhkuseturistidele külastaksid meid ka ärituristid. Töötame 
selle nimel, et siinsed turismiatraktsioonid ja sündmused 
oleksid väliskülalistele huvipakkuvad. Arendame turismi 
lähtuvalt teemavaldkondadest, sihtturgudest ja 
-rühmadest.

REgIOnAAlAREng
Regionaalvaldkonna tegevused on suunatud 

ettevõtluse arenguks ja selleks sobiva keskkonna ja eelduste 
loomiseks, pidades silmas piirkondlikke eripärasid ning 
spetsialiseerumisvõimalusi. Meie eesmärgiks on luua parem 
ettevõtlus-, külastus- ja elukeskkond taristute arendamise, 
regionaalsete tõmbekeskuste tugevdamise ning 
koostöös maakondadega piirkondliku arendusvõimekuse 
suurendamise kaudu.

REGIONAALNE ARENG

ETTEVõTLUS JA EKSPORT

VäLISINVEST-
EERINGUd

TURISm

EASi pRIORItEEDID tEgEvUSvAlDKOnDADES

EASi tEgEvUSvAlDKOnDADE SEOSED

EASi EESMäRgID AAStAtEl 2014-2017

Meie tegevusvaldkonnad on omavahel seotud ja 
täiendavad üksteist. Ettevõtluse valdkonnas tegeleme 
ka piirkondliku ettevõtluse arendamisega, mis on 
eelkõige tähtis regionaalarengu seisukohalt. Maakondlike 
arenduskeskustega teeme koostööd ettevõtluse ja 
regionaalarengu vallas. Eesti tuntust maailmas tõstavad 
EASi turismiarenduskeskus, välisinvesteeringute keskus 
ning ettevõtluse ja ekspordi keskus. Nende koosseisus 

töötavad ka meie välisesindajad ja ekspordinõunikud. 
Koostöövõrgustikud tegutsevad nii ettevõtluse kui ka 
regionaalarengu valdkonnas, olgu nendeks siis klastrid või 
kompetentsikeskused. Lisaks sellele oleme kaasatud EASi 
kliendi vaatest oluliste haridus- ja teadusministeeriumi 
meetmete väljatöötamisse. See tagab, et ettevõtete huve 
võetakse arvesse ka teadus- ja arendustegevuse algfaasis.

EESTI ETTEVõTETE EdU JA TUNTUS mAAILmAS, bRäNd

Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ettevõtlus

Kliendihaldus 

Info- ja tugikeskus

Välisesindajad

Turismiarendus- 
keskus

EESTI 
REGIONAALNE 

ARENG

Regionaalarengu 
keskus

Muud 
välisprogrammid

Välisinvesteeringud 
(Team Estonia)

Ettevõtlus,  
eksport ja innovatsioon

Rahvusvahelised 
koostöövõrgustikudLoomemajandus

EASi klientide ekspordimaht

EASi klientide loodud lisandväärtus

EASi klientide teadus-ja arendus- 
tegevuste kulutuste maht

EASi abil Eestisse toodud välis- 
investeeringud on loonud

Turistide ööbimised prioriteetsetelt 
sihtturgudelt kasvavad

2017 eesmärk

3,5 miljardit eurot

2 miljardit eurot

50 miljonit eurot

2 000 uut töökohta ning investeerinud 
250 miljonit eurot (2014–2017 eesmärk)

7,5 protsenti (2013. aastal 3,55 miljonit 
ööbimist) (2014–2017 eesmärk)

2014 tulemus

4,6 miljardit eurot

1,9 miljardit eurot

138 miljonit eurot

1 214 uut töökohta ning  
investeerinud 114,1 miljonit eurot

-0,3%  (2014. aastal  
3,54 miljonit ööbimist)
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EASist kujuneb 
tunnustatud, 
kompetentne 

partner ja nõustaja 
ettevõtetele ning 

organisatsioonidele

paraneb 
ettevõtlusalane 
teadlikkus üle 

Eesti

Eestil on 2020 
rääkida rohkem 
edulugusid kui 

täna

Eesti ettevõtlusmaastik on viimase seitsme aasta jook- 
sul oluliselt muutunud. Alates 2008. aasta majanduskriisist 
on kasvumootoriks peetud õigustatult eksportivaid 
sektoreid. Lisaks välisturgudele püüdlemisele tuleb 
ettevõtetel põhjalikult tegeleda oma toote/teenuse müügi, 

arenduse ja tootlikkuse tõstmise küsimustega. Meie 
eesmärk on suurendada ettevõtete võimekust tervikuna, 
pakkudes abi ja nõu. Ettevõtluses on ilmnenud mitmeid 
kitsaskohti. Nimetame siin ära mõned ja toome kõrvale 
EASi rolli nende lahendamisel.

KITSASKOHAd EASi ROLL

Eesti ettevõtete strateegilise juhtimise 
tase on keskpärane: plaanid on lühiajalised, 
puudub selge tulevikunägemus ning 
ambitsioon ettevõtte arendamiseks on madal.

Pakume tegevusi, mis  tõstaksid juhtide teadlikkust, 
kompetentsi ja võimekust. Aitame ettevõtetel 
arendada ja kaasajastada oma ärimudeleid 
praktiliste kogemuste levitamise, ärimudelite 
analüüside ning juhtide oskuste arendamise kaudu. 

Vähene panustamine tootearendusse.  
Sageli toodetakse madala lisandväärtusega 
tooteid, mille peamine konkurentsieelis on 
odav hind. See ei ole kaugemas tulevikus aga 
jätkusuutlik.

Suuname ettevõtjaid otsima võimalusi oma 
toote või teenuse arendamiseks innovatsiooni, IT, 
disaini ja teiste loomemajandussektorite parema 
kasutamise kaudu. Aitame kaasa kaubamärkide 
arendamisele.

Nõrk tootmisjuhtimine ja planeerimine.

Pakume tegevusi, mis aitaksid täiustada toot- 
miskorraldust ning arendada tootmisjuhte. 
Tutvustame kaasaegseks tootmiseks vajaminevaid 
infosüsteeme.

Ambitsioonikate ja sealjuures jätkusuutlike 
ettevõtete pealekasv on väike.

Ettevõtete raskused uute ärikontaktide 
loomisel ning ebapiisav kontaktvõrgustik 
sihtturgudel.
Ettevõtetes ekspordi arendamise eest 
vastutavate töötajate ebapiisav teadmiste, 
oskuste ja kogemuste pagas.

Ettevõtete vähene võimekus koostada ja ellu viia 
pikaajaalisi tegevusplaane ekspordimahtude 
kasvatamiseks.

Toetame kasvupotentsiaaliga alustavaid 
ettevõtteid, pakkudes nõustamisteenuseid ja 
teadmiste täiendamist, samuti finantstuge,  
aidates neil kasvada vastavalt nende potentsiaalile.

Pakume ekspordinõunike tuge ettevõtete 
peamistel sihtturgudel, abistame uute 
ärikontaktide loomisel ning ekspordiga seotud 
spetsialistide teadmiste ja oskuste tõstmisel. Toeks 
on ka Eesti mainekujundus, näitamaks, et liigume 
skandinaavialiku ärikuvandi poole, mis seostub 
innovaatiliste ja kvaliteetsete lahendustega.

miks teeme,  
mida muuta tahame? 

mis tegevuse  
tulemusena muutub? Kellele suuname? mida teeme?

EESmäRK  EESmäRK  EESmäRK  EESmäRK  

Eesti ettevõtted on 
ambitsioonikad

Eesti ettevõtete 
tootearendus 

ja tootlikkus on 
rahvusvaheliselt 

konkurentsivõimeline

Eesti ettevõtted 
ekspordivad kõrge 
lisandväärtusega 

tooteid ja teenuseid

Eesti investeerimis-
keskkond on 

välisinvestoritele 
atraktiivne

› Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ettevõtlus

tEEtähISED:

MIKS On EASi tEEnUSED EEStI MAjAnDUSElE jA  
EttEvõtEtElE OlUlISED?

Meie toe ja nõuga on ettevõtetel lihtsam siseneda 
välisturgudele ning mitmed välisinvestorid jõuavad Eestisse. 
Samuti on seniste EASi tegevuste analüüs näidanud, et 
ettevõtted on vähe huvitatud iseseisvalt innovatsioonialase 
koostöö ja tootearenduse tegemisest. Riigipoolse tegevuse 
abil saavad ambitsioonikad äriplaanid ettevõtete järelkasvu 
poolt ellu viidud ja eksperimenteeritakse uute võimalike 
toote- või teenuste ideedega. Alahinnata ei saa ka hea 
strateegilise juhtimise oskuse tähtsust ettevõtte arengus, 

mille lihvimisele on suunatud mitmed EASi pakutavad 
koolitusprogrammid.

EASi tegevuste abil on Eestit külastatavate turistide 
arv suurem ja nad ööbivad siin pikemat aega. Lisaks 
sellele on meil neile pakkuda rohkem huvipakkuvaid 
turismiatraktsioone Eesti erinevates piirkondades. 
Samuti loome EASi abil suuremad eeldused ettevõtluse 
tasakaalustatud arenguks regioonides.

EAS keskendub 
paremini oma 
põhieesmärgi 

täitmisele - aidata 
kaasa Eesti kui 

parima ettevõtlus-
keskkkonnaga riigi 

kujunemisele

Rahvusvaheliselt  
konkurentsivõimeline ettevõtlus

  7 Väike ja keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused, Praxis, 2012
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EttEvõtlUS jA EKSpORt
Selleks, et täita EASi eesmärke lisanduva 

ekspordimahu ja lisandväärtuse kasvu osas, 
pöörame tähelepanu innovatsioonile,  toote- 
arendusele, ettevõtete strateegilisele juhtimisele ja kasvu- 

plaanide väljatöötamisele, ekspordi alustamisele 
ja laiendamisele ning uute kasvuettevõtete ellu 
aitamisele.  Selleks pakume koolitusi, nõustamist, 
uute ärivõimaluste leidmist ja rahastamist.

EttEvõtlUSE jA EKSpORDI vAlDKOnnA SIhtKlIEnDID 
jA SEKKUMISlOOgIKA

Ettevõtluse, innovatsiooni ja ekspordi edendamisel 
suuname oma  tegevused võtmeklientidele, välisturul 
tegutsevatele või -potentsiaaliga ettevõtetele ja 
suurklientidele. Koos maakondlike arenduskeskustega 
aitame ellu kutsuda alustavaid kasvuettevõtjaid ning 
toetada nende edasist arengut.

Võtmekliendid on oodatud osalema ettevõtja 
arenguprogrammis ning nende vajadustest lähtuvalt 
kujundatakse arenguprogrammi toetavate teenuste 
pakkumist. Samuti arvestatakse võtmeklientide 
vajadustega eksporditeenuste väljatöötamisel ja 
pakkumisel ning võimalusel ka koostöövõrgustike 
tegevusstrateegiate kujundamisel.

Suurklientidele pakume osalemist koostöövõrgustikes, 
leidmaks vastastikku kasulikke koostöösuhteid 
väiksemate ettevõtete ning teadus- ja arendusasutustega. 
Suurklientidele pakume ka võimalusi kasutada 
eksporditeenuseid ning nad on väga oodatud osalejateks 
erinevatel mainekujundus- ja turundusüritustel. 
Innovaatilistes riigihangetes, mille läbiviimist EAS toetab, 
saavad suurkliendid osaleda pakkujatena. 

Välisturul tegutsevad või –potentsiaaliga ettevõtted 
on oodatud kasutama eelkõige eksporditeenuseid, 
aga ka muid EASi pakutavaid võimalusi koolitusteks, 
nõustamiseks ja ärivõimaluste loomiseks. Nad 

on teretulnud  osalema koostöövõrgustikes ning 

kujutavad endast ka peamist sihtgruppi innovatsiooni- ja 

arendusosaku meetmele.

Ekspordipotentsiaaliga loomeettevõtjatele pakume 

loomemajanduse eksporditoetust ning aitame 

loomemajanduse ettevõtteid tihedamalt teiste sektorite 

ettevõtetega siduda.

Siseturule suunatud ettevõtteid nõustavad nende 

arengus maakondlikud arenduskeskused ning vajadusel 

vahendavad neile asjakohaseid EASi tooteid-teenuseid.

Starditoetus koos baaskoolituse ja KredExi stardi-

laenuga on mõeldud alustavate kasvuettevõtete 

ellukutsumiseks, kelle edasist arengut toetatakse 

täiendavate koolitus- ja nõustamisprogrammidega. 

Alustavaid kasvuettevõtteid ootame ka loomemajanduse 

sektorist, pakkudes neile inkubatsioonivõimalusi.

Ettevõtluskeskkonna arendamiseks teeme tihedat 
koostööd ettevõtlusorganisatsioonide, sealhulgas 
ettevõtjaid ühendavate organisatsioonidega, leides 
üheskoos võimalusi heade, ettevõtluskeskkonda 
parandavate ideede elluviimiseks.

äRIvõIMAlUStE  lOOMInE
Klastrid. Eesmärgiks on EASi poolt kaasrahastatud 

klastritesse kuuluvate ettevõtete konkurentsivõime 
edendamine ja rahvusvahelise müügitulu suurendamine 
ühishuvi pakkuvate  tegevuste kaudu, nagu näiteks sihtturu 
uuringute teostamine, tehniliste nõuete selgitamine, 
toodete funktsionaalsete omaduste täiustamine, tööjõu 
koolitamine või tööjõu vajaduse kaardistamine jne, 
rakendades koostööd õppe- ja teadusasutustega. Klastrid on 
avatud uutele partneritele nende tegevusvaldkonnas.

Riiklikud ühisstendid välismessidel, kontaktreisid, 
turundusüritused, EASi välisesinduste abi uute 
ärikontaktide loomisel, ekspordinõunike teenused, 
ostujuhtide Eestisse toomine. Eesmärgiks on aidata Eesti 
ettevõtjatel jõuda uute müügitehinguteni välisturgudel.

Euroopa Liidu  raamprogrammid, partnerlused 
ja rahvusvaheline koostöö. Eesmärgiks on Eesti 
ettevõtjate teadlikkuse ja võimekuse tõstmine rahaliste 
vahendite kaasamiseks erinevatest Euroopa Liidu 
ettevõtjatele suunatud toetusmeetmetest, eeskätt teadus- 

 
arendustegevuse ja innovatsiooni raamprogrammist Horizon 
2020. Samuti esindatakse Eesti huve ja vahendatakse eesti 
ettevõtjate osalust erinevates  partnerlusprogrammides 
(EUREKA, Eurostars, ECSEL jt.)

Kosmosevaldkond. Eesmärgiks on uute 
(institutsionaalsete) turgude avamine Eesti 
tehnoloogiarikastele ettevõtjatele. Alates 1.septembrist 
2015 on Eesti Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) täisliige. 
See loob Eesti ettevõtjatele võimaluse osaleda ESA 
arendusprojektides, mis avab uksed nii tehnosiirdeks 
kui konkurentsivõimet loovaks koostööks Euroopa 
kõrgtehnoloogilise ettevõtlusega. EASi kosmosebüroo 
vahendab ESA programme Eesti ettevõtjatele ning juhib 
Eesti delegatsiooni ESA juures.

Eesti maine ja tuntuse suurendamine koostöös 
välisinvesteeringute keskusega, turismiarenduskeskuse ja 
Välisministeeriumiga. Eesmärgiks on luua Eestist positiivne 
ja atraktiivne kuvand, mis aitab eksportööridel oma tooteid 
ja teenuseid välisturgudel müüa. 

EASI äRImENTORIPROGRAmmI EdULUGU

EAS käivitas ärimentoriprogrammi 
2004. aastal. Selle aja jooksul on 
programmis osalenud umbes 500 
mentiid ehk alustavat ettevõtjat. Iga 
mentii professionaalset arengut on 
jälginud ning toetanud isiklik mentor 
ehk suurte kogemustega ettevõtja. 
EASi ärimentoriprogrammi aluseks 

ongi koostöö ja kogemuste jagamine 
alustava ja kogemustega ettevõtja 
vahel, mis aitab õppida ja areneda 
mõlemal. Programmi fookuses on 
mentii eesmärgid ja tema ettevõtte 
areng. 

EASi ärimentoriprogrammi 
käigus määratakse igale mentiile 

personaalne mentor, korraldatakse 
töötube ning aidatakse kaasa toimiva 
suhtevõrgustiku kujunemisele. Senise 
praktika põhjal võime väita, et mentori 
ja mentii koostöö tulemuslikkusele aitab 
kaasa nende tegutsemine sarnases 
ärivaldkonnas ning tegevuskohtade 
lähedus. 

Ärimentoriprogrammi tulemuste monitooringu põhjal võime väita, et kui 
keskmise mikroettevõtja müügitulu kasv esimesel tegevusaastal on umbes 
1,3-kordne, siis mentori juhendamisel tegutsenud mentii müügitulu kasv on olnud 
1,4–1,7-kordne. 

Mentiidelt saadud tagasiside kohaselt hindavad nad kõrgelt omandatud teadmisi 
ning kiirendatud tempos loodud kontaktide võrgustikku. Lisaks on mentorid süstinud 
neisse julgust mugavustsoonist välja tulla ning alustada oma äritegevust. Kord 
kuus toimuvad motiveerivad koolitused, mis annavad ülevaatliku pildi ärijuhtimise 
erinevatest tahkudest. 

Aastal 2015 osales programmis 26 mentorite ja mentiide paari. Alates 2016. aastast 
on EAS otsustanud ärimentorprogrammi laiendada, mis loob mentiidele võimaluse 
kandideerida programmis osalejaks enam kui ühel korral aastas. 

KOOlItUSED jA nõUStAMInE
Alustavatele kasvuettevõtjatele suunatud 

nõustamisteenused, koolitused ning finantseerimistoetus 
eesmärgiga inspireerida potetsiaalseid ettevõtjaid 
ettevõtlusega alustamisel, uute kasvuettevõtete 
elluaitamine ja nende arengu toetamine igas kasvufaasis. 

Start-up Eesti. Eesmärgiks on uute ambitsioonikate 
äriideede ja meeskondade leidmine ja arendamine läbi 
teadmiste ja oskuste arendamise ja investeeringute leidmise. 

Koolitusprogrammid. Eesmärgiks arendada 
juhtimiskvaliteeti ja ärimudelit, tõhustada tootlikkust ja 

tootearendust, pakkuda välisturule minekuks olulisi teadmisi 
ja kindlustada alustavate ettevõtete arengut.

maakondlikud arenduskeskused pakuvad ettevõtlusalast 
nõustamist ning  seda toetavaid tegevusi üle terve Eesti, 
eesmärgiga toetada alustavaid ettevõtjaid nende arengus 
ning tagada piirkonnas oluliste tegutsevate ettevõtete 
jätkusuutlikkus, töökohtade säilitamine ja juurdekasv Eesti 
erinevates maapiirkondades.

Loomemajanduse arenduskeskused pakuvad 
infot ja nõustamist ning viivad läbi valdkondlikke 
arendusprojekte, eesmärgiga suurendada sektorspetsiifiliste 

miks teeme,  
mida muuta tahame? 

miks teeme,  
mida muuta tahame? 

mis tegevuse  
tulemusena muutub? 

mis tegevuse  
tulemusena muutub? 

Kellele suuname?

Kellele suuname?

mida teeme?

mida teeme?

loomemajandusettevõtete konkurentsivõimet ning aidata 
kaasa ekspordile.

Infoteenused ja koolitused eksportööridele: sihtturu-
seminarid, sihtturust lähtuv individuaalne ekspordialane 
nõustamine, Aasia infokeskuse teenused, infopäringutele 
vastamine, infomaterjalid turgude kohta, ekspordi valdkonna 
koolitused. Eesmärgiks suurendada ettevõtete teadlikkust, 
teadmisi, oskusi ja motivatsiooni välisturgudel tegutsemiseks.

Innovaatilised riigihanked. Eesmärgiks on Eesti avaliku 
sektori hangete EASi poolse kaasrahastamise kaudu 
innovatiivsete lahenduste väljatöötamine ja sellega avaliku 
sektori efektiivsuse suurendamine, samas ettevõtetele ja 
TA asutustele võimaluste loomine rakendusuuringuteks, 
tootearenduseks ja innovatsiooniks. Taotlusvoorudele 
eelneb nii hankijate kui pakkujate teadlikkuse tõstmine ja 
koolitamine.



16 17

› Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ettevõtlus › Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ettevõtlus

EASi pOOlt RAhAStAtUD MEEtMED On jäRgMISED:

EttEvõtEtElE MõElDUD tOEtUSED On jäRgMISED:

Eesmärgiks on aidata ettevõtetel välja töötada ja realiseerida ambitsioonikaid arengu- ja kasvuplaane. 

Tehnoloogia arenduskeskused. Eesmärgiks on EASi 
poolt kaasrahastatud kuue tehnoloogia arenduskeskuse 
(TAK) ja nendega seotud ettevõtete konkurentsivõime ja 
rahvusvahelise müügitulu suurendamine rakendusuuringute, 
tootearenduse ning innovatsiooni kaudu. TAKid on 
avatud uute koostööpartnerite kaasamiseks nende poolt 
elluviidavatesse rakendusuuringute ja tootearenduse 
projektidesse.

Innovatsiooni- ja arendusosak. Eesmärgiks on 
ettevõtja jaoks esmakordse koostöökogemuse 
saamine arendusteenuse osutajaga ning ühekordsete 
väiksemahuliste arendusprojektide läbiviimine, mis 
loodetavasti loovad aluse edaspidistele arendustegevustele 
toetust saanud ettevõtetes.

Loomemajanduse eksporditoetus, loomemajanduse ja 
teiste sektorite ühisprojektide toetamine. Eesmärgiks 
on suurendada kõrge lisandväärtusega eksporti, aidates 
loome-ettevõtjatel eksportimisega algust teha või 
kasutades loomevaldkonna abi, et suurendada teiste 
sektorite toodete-teenuste konkurentsivõimet.

Innovaatilised riigihanked. Eesmärgiks on suurema 
arvu innovaatiliste lahenduste väljatöötamise toetamine, 
kasutades selleks avaliku sektori poolt läbi viidavate 
hangete kaasrahastamist ning hankijate koolitamist ja 
nõustamist.

Starditoetus. Eesmärgiks on toetada alustavaid 
kasvuettevõtteid tegevuse käivitamisel.

RAhAStAMInE
EttEvõtjA AREngUpROgRAMMI ÜlESEhItUS

Testonica Lab OÜ tuli majanduskriisist edukalt välja. 
Rahapuudusel on Jutmani sõnul alustaval ettevõtjal kaks 
võimalust: kas otsida investoreid või taotleda toetust. 
„Viimane on vähem riskantne, sest ei nõua nii palju oma 
plaanide kohandamist investorite ootustega,“ arvab ta. 
„Õnneks on Eestis teadusmahukatel ettevõtetel toetuste 
saamiseks soodne keskkond.“

Toote idee sündis 2009. aastal, kui Testonica oli noor 
ettevõte, millel puudus oma nišitoode. Tol ajal oli Testonica 
ärisuund teenuse osutamine, kuid strateegiliselt oli ettevõte 
suunatud tootearendusele, otsides meeskonnale paremat 
rakendust ja teenistust.

TEHNOLOOGIAETTEVõTE LEIdIS NIšI mAAILmATURUL

Toetused ja osalemine 
teadusprojektides on avanud 
süsteemianalüüsi ja tellimustarkvara 
arendamisega tegelevale ettevõttele 
Testonica Lab OÜ täiesti uue niši 
mõõteriistade turul. 

Üks Testonica Labi asutajatest 

Artur Jutman selgitab, et ettevõtte 
eelised konkurentide ees kogu 
maailmas on kõrge automatiseeritus 
ja paindlikkus. Need omadused 
aitavad müüa litsentse juhtivatele 
elektroonikaettevõtetele alates 
tarbeelektroonika tootjatest, lõpetades 

telekommunikatsioonifirmade, lennuki, 
sõjaväe- ja autotööstustega. „Isegi 
traditsiooniliste test- ja mõõteseadmete 
juhtivad tootjad kasutavad meie 
instrumente oma toodete testimiseks,“ 
lisab ta.

mEETmEd KELLELE SUUNATUd? EELARVE, 
mLN €

Tehnoloogia 
arenduskeskused Võtmeklient, väliturul tegutsev või potentsiaaliga ettevõte 40

Klastrid Suur- ja võtmeklient, väliturul tegutsev või potentsiaaliga ettevõte 10

Innovaatilised 
hanked Avalik sektor, võtmeklient, suurklient 20

Start-up Eesti Noored innovaatilised ettevõtted 7

ETTEVõTLUSTOETUSEd KELLELE 
SUUNATUd?

EELARVE, 
mLN €

Ettevõtja arenguprogramm Võtmeklient 72,5

Innovatsiooni- ja arendusosak Võtmeklient, väliturul tegutsev 
või potentsiaaliga ettevõte 10

Starditoetus Alustav ettevõte 8,1

Ettevõtlusvaldkonna koolitus- ja 
nõustamisprogrammid

Väliturul tegutsev
või potentsiaaliga ettevõte, alustav ettevõte, 

siseturule suunatud ettevõte
18,5

Ekspordi valdkonna teenused Suurklient, võtmeklient, väliturul tegutsev või 
potentsiaaliga ettevõte, alustav ettevõte 19,5

Maakondlikud arenduskeskused Siseturu-klient, alustav ettevõte 15,5

Loomemajanduse eksporditoetus Väliturul tegutsev või potentsiaaliga ettevõte, 
siseturu-klient, alustav ettevõte 4,2

Loomemajanduse ja teiste sektoritekoostöö 
(väikeprojektid)

Võtmeklient, väliturul tegutsev
või potentsiaaliga ettevõte, siseturu-klient 0,7

Loomemajanduse ja teiste sektorite ühised 
arenguprogrammid (suurprojektid)

Võtmeklient, väliturul tegutsev
või potentsiaaliga ettevõte 1,4

Loomemajanduse inkubaatorid ja kiirendid Alustav ettevõte 4

Loomemajanduse taristu arendamine Võtmeklient, väliturul tegutsev
või potentsiaaliga ettevõte, alustav ettevõte 4

ESImENE FAAS. Ettevõtte 
läbivaatus, nn „360 kraadi“ 
kaardistamine, mille eesmärgiks on 
jõuda vastastikusele veendumusele, 
kas ettevõttel on programmis 
osalemiseks piisav arenguambitsioon 
ja minimaalsed vajalikud eeldused 
selle realiseerimiseks. Põhineb 
ettevõtte enesehinnangul ja 
struktureeritud vestlusel kliendi-
halduriga. 

TEINE FAAS. Keskpika, 3–4 aastat, 
arenguplaani väljatöötamine. EAS 
pakub selleks erinevaid toetavaid 
teenuseid, millest ettevõte saab valida 
endale sobiva(d) ja mis on ettevõtte 
jaoks tasuta: coaching, mentorlus, 
süvadiagnostika, eeluuringud, 
koolitused. EAS-i kliendihaldur on 
ettevõttele „agendiks“ arenguplaani 
väljatöötamise käigus, vahendades 
vajalikke teenuseid.

KOLmAS FAAS. Arenguplaani 
elluviimine, mille käigus saab 
ettevõtja kasutada nii EASi toetust 
kui ka EASi erinevaid teenuseid 
(ärikontaktide leidmiseks, täiendava 
oskusteabe kaasamiseks vms), aga 
ka näiteks KredExi pakutavaid 
finantseerimisvõimalusi.. 
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Strateegia järgimine aitab ekspordil kasvada tervikuna, 
suurendab loodavat lisandväärtust eksportivates 
ettevõtetes ja kasvatab kõrge lisandväärtusega 
ettevõtete osakaalu eksportööride hulgas. Eesti eksport 
mitmekesistub, mis tähendab keerukamate ja kõrgema 
lisandväärtusega toodete ekspordi ning ekspordi turgude 
mitmekesisuse kasvu. 

ETTEVõTLUSE JA EKSPORdI KESKUSE TEGEVUSTE 
TULEmUSEd 2017. AASTAKS: 

+ EASi klientide uute või oluliselt uuendatud toodete/
teenuste müügitulu on 435 mEUR

+ EASi klientide hulgas on innovatsioonialast koostööd 
tegevate ettevõtete arv kasvanud 250-ni

+ EASi klientide hulgas on 175 uut ambitsioonikat 
ettevõtet, kes juba tegutsemist alustades mõtlevad 
rahvusvaheliselt

+ Neljast naaberturust kaugemal asuvate turgude osakaal 
on kasvanud suuremaks kui 50% koguekspordist

+ Kõrge lisandväärtusega (vähemalt 1,5x eesti keskmine 
lisandväärtus) eksportööride osakaal on EASi portfellis 
50%

välisinvesteeringud ja tegevused välisturgudel

11 Aastal 2014. moodustas Eesti eksport kahe lähiturule (Rootsi, Soome) ühe kolmandiku Eesti koguekspordist. Koguekspordist 54% läks kokku neljale  
    lähiturule (Rootsi, Soome, Läti, Venemaa).
12 Kõrge lisandväärtusega eksportööride all peame silmas ettevõtteid, kelle lisandväärtus töötaja kohta ületab 1,5 korda Eesti keskmist. 

miks teeme,  
mida muuta tahame? 

mis tegevuse  
tulemusena muutub? Kellele suuname? mida teeme?

› Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ettevõtlus › Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ettevõtlus

KOdUmAJA AS

Tartumaa ühe suurema tööandja 
Kodumaja kontserni ampluaa on 
puitkarkassil korrusmajad. Kodumaja 
ettevõtted ehitavad kõik majaosad, 
mis on vundamendi peal, võtmed kätte 
printsiibil. Firma juhatuse esimees 
Lembit Lump ütleb, et vundament on 
ainus asi, mis tuleb teha ehitusplatsil 
ja mida ei saa teha valmis tehases. Vaid 
Rootsis, kus ettevõte üritab värskelt 
kanda kinnitada, tahab Kodumaja olla ka 

ehituse peatöövõtja, hoolitsedes kõige, 
sealhulgas vundamentide ehituse eest. 
Rootsis on firma seni ehitanud vanurite 
hooldekodusid. Rootsi turust peab 
saama tasakaalustaja Norra turule, kus 
Kodumaja on tuntud ja edukas. Praegu 
on sõltuvus ühest turust liiga suur. 

Tegelikult on Kodumaja ikkagi 
ehitus-, mitte tootmiskontsern, sest 
valminud objektide pilte vaadates 
ei tee vahet, kas majad on kerkinud 

ehitusplatsil traditsioonilisel viisil või 
on nad põhiosas valminud tehases 
ja seejärel ehitusplatsil kokku 
monteeritud. “Me oleme leidnud 
lahenduse, kuidas mitte töötada õues, 
sõltudes ilmastikust. Ehitame põhiosas 
katuse all,” ütleb Lump. 

Aasta lõpuks valmib Norras Bergenis 
14korruseline maailma kõrgeim 
puitkarkassmaja, mille korterid ehitas – 
üllatus-üllatus – Kodumaja kontsern.

62 korterist, mille ruutmeetrihind küündib üle 
8000 euro, on tänaseks juba valdav enamik müüdud. 
Tähelepanuväärne projekt on Kodumajale toonud 
tuntust üleilmselt. 

Aastast aastasse on firma püstitanud uusi 
käiberekordeid, lootes kümnendi lõpuks jõuda 100 
miljoni eurose aasta käibeni. Teist nii suurt Eesti ehitajat 
Skandinaavia turul ei ole, ehkki eestlased üldiselt 
armastavad maju ehitada ja on sel alal ka päris tublid 
eksportöörid. 

Välisinvesteeringud pakuvad majandusele mitmeid 
eeliseid: lisandunud kapitali, tehnoloogilist arengut, 
kasvanud teadmisi ja paremaid töö- ning juhtimisoskuseid. 
Eesti on Ida- ja Kesk-Euroopas elaniku kohta enim välismaalt 
otseinvesteeringuid saanud riik. Välisinvesteeringute 
osakaal SKP-st püsib alates 2010. aastast 70% lähedal, 
suurem osa välisinvesteeringutest tuleb lähiriikidest. 
Välisinvestorid on ka Eesti suurimad eksportöörid. 

Eesti eesmärk välisinvesteeringute kaasamisel 
on liikuda allhankijast nutika spetsialiseerumise 
valdkondadesse. See tähendab, et muutuksime riigiks, mis 
meelitab mahukaid investeeringuid just kasvuvaldkondade 
teadus- ja arendustegevustesse. Vältimaks liigset sõltuvust 
lähipiirkonna majanduste arengust, on oluline laiendada 
investeeringute päritoluriike.

Välisinvestorite jaoks on Eesti tugevusteks 
ettevõtjasõbralik majanduskeskkond ja maksusüsteem, 
paindlik tööjõupoliitika, asukoht Venemaa ja Skandinaavia 
vahel ning ulatuslik hästitoimivate e-teenuste pakett 
ettevõtluses ja igapäevaelus. Võrreldes teiste Ida- ja Kesk-
Euroopa riikidega ei ole välisinvestorite silmis väheoluline 
ka Eesti poliitiline stabiilsus. Eesti eelis Skandinaavia riikide 
ees on madalam kulubaas, samas on oluliselt tugevnenud 
Eesti kuvand uute tehnoloogialahenduste kasvulavana. 

Suurimad kitsaskohad on vajaliku tasemega tööjõu 
puudus, siseturu väiksus ning kõrged tööjõumaksud. Paljud 
täna Eestis tegutsevad väliskontsernide tütarettevõtted 
on toonud oma tegevuse siia madalate tööjõukulude 
tõttu. Tööjõukulude kasv sunnib kontserne valima, kas 
viia tootmisüksused madalamate kulutasemega riikidesse 
või liikuda kontserni jaoks väärtusahelas ülespoole. 
Väärtusahelas kõrgemale tõusmise võimalusteks on näiteks 
uute, teadus- ja koostöömahukamate funktsioonide 
toomine Eesti üksustesse. 

Välisinvesteeringute keskuse (VIK) proaktiivsed 
müügitegevused on suunatud järgmistele sihtrühmadele: 
›  Võimalikud välisinvestorid, kelle tegevusala kattub  
ettevõtluse kasvustrateegia eesmärkidega.
› Eestis juba tegutsevad väliskontsernide 
tütarettevõtted, millel on potentsiaali laiendada oma 
tegevust või luua Eestisse uusi funktsioone teenuskeskuste 
või teadus- ja arendustegevusmahukate töökohtade näol.

Tallinn ja Harjumaa on peamised välisinvesteeringute 
piirkonnad Eestis. Regionaalarengu strateegia eesmärgiks 
on tagada ühtlane majandusareng kõikjal Eestis. 
Seetõttu oleme kaasanud maakondlike arenduskeskuste 
investorteenindajad neljast piirkonnast (Põhja-Eesti, Lõuna-
Eesti, Lääne-Eesti ja Ida-Virumaa) välisinvesteeringute 
keskuse järelteenindusmeeskonnaga. See on tõstnud 
järelteeninduse kvaliteeti ja jõudlust kuna regionaalsete 
investorteenindajate abijõud aitab tegevusi tõhusamalt 
ellu viia. 

Tugiteenuskeskuste toetamine. Kõrgelt tasustatud 
töökohtade Eestisse meelitamiseks toetatakse 
ettevõtteid “Tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringu 
toetuse” meetme kaudu. Meetme eesmärgiks on toetada 
ettevõtteid, kes soovivad Eestisse luua oma kontserni 
arenduskeskuse (nt IT arendusüksuse) või kontserni teistele 
üksustele tugiteenust (nt finantsteenust) pakkuva keskuse.

VIK teeb Eesti majanduskeskkonna tutvustamiseks 
Tallinnas ja välisriikides tihedat koostööd 
välisministeeriumiga. Koostöös korraldame riiki 
tutvustavaid seminare, programme delegatsioonidele ja 
tegeleme aukonsulite võrgustikuga.

Lisaks tegeleb VIK ka üldisemate Eesti 
majanduskeskkonna mainekujundustegevustega. Välis-
esindajad ja ekspordinõunikud tutvustavad igapäevaselt 
investeerimis- ja ärivõimalusi Eestis; e-Estonia Showroom 
tutvustab väliskülalistele Eesti e-edulugu ning plaanis on 
teha vastavad esitlused ka interaktiivselt kättesaadavaks 
kõigile Eestit tutvustavatele inimestele üle interneti. 
Nimetatud tegevused on suunatud sihtriikide laiemale 
avalikkusele ning Eestit külastavatele ettevõtjatele ja 
avaliku sektori organisatsioonidele. 

2014 kevadel algatasime Work in Estonia projekti, et 
leevendada kvalifitseeritud tööjõu puudust Eestis. Work 
in Estonia eesmärgiks on tutvustada Eestit kui atraktiivset 
töötamise sihtkohta, kus on huvitavad väljakutsed IKT 
valdkonnas ning samuti inseneridele. Projekt on edukalt 
käivitunud ning esimene kampaania on Soomes edukalt 
lõpuni viidud. Töös on uued tegevused Soomes ja Ukrainas 
ning käimas on pidev töö Eestis kvalifitseeritud tööjõudu 
vajavate ettevõtetega. 
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› Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ettevõtlus › Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ettevõtlus

VIK tegevused välisinvesteeringute kaasamiseks jagunevad
kahte kategooriasse:

MAInEKUjUnDUS jA KOntAKtvõRgUStIKU 
AREnDAMInE, OtSEKOntAKtIDE lOOMInE
› Investeerimisseminarid ja mainekujundusüritused   
 sihtturgudel ja Eestis
› Kontaktvõrgustiku arendamine ja järjepidev   
 kommunikatsioon
› Proaktiivne individuaalne müügitöö valitud   
 ettevõtetele
› Äridelegatsioonide visiitide korraldamine    
 sihtturgudele
› e-Estonia Showroomis Eesti e-eduloo    
 tutvustamine
› www.investinestonia.com ning investeerimis-  
        keskkonda tutvustavad publikatsioonid ja infomaterjalid

KlIEnDIhAlDUS

› Investeerimispäringutele vastamine ja sissetulevate  
 investorvisiitide läbiviimine
› Uute investeerimisprojektide nõustamine
› Järelteenindus ja väliskontsernide tütarettevõtete   
 laienemise nõustamine

2014. aasta on VIKi jaoks 
revolutsiooniline aasta ka sel põhjusel, 
et käivitati e-residentsuse projekt, mis 
on pälvinud maailmas laia tähelepanu 
ning kogunud kiiresti populaarsust. 
E-residentsuse projekt on oluline 
nii mainekujunduslikult, kinnistades 

Eesti kui innovaatilise riigi kuvandit, 
kui ka praktiliselt välisinvestorite 
jaoks, võimaldades oma ärisid Eestis 
lihtsamini hallata. Lähiaastad on 
olulised, et kinnistada e-residentsuse 
projekti edu maailmas ning samuti, 
et olla ees riikidest, kes plaanivad 

sarnaseid lahendusi. Lisaks vajab 
tähelepanu teenuste väljatöötamine 
e-residentidele ja nende ettevõtete ja 
majandustegevuse soodustamine läbi 
Eesti.

EASi välISESInDUSED

Euroopa
Soome (Helsingi, Turu)
Rootsi (Stockholm)
Norra (Oslo)
Saksamaa (Hamburg, 
Frankfurt, Nürnberg)
Suurbritannia (London)
Taani (Kopenhaagen)
Prantsusmaa (Pariis)
Venemaa (Moskva) 
Holland (Rotterdam)

Aasia
Jaapan (Tokio)
Hiina (Shanghai)
India (New Delhi)

Ameerika
USA (Silicon Valley)

16 esindust 13 riiki

Lähiaastatel arendame välja 
rahvusvahelise partnerite ja 
teenusepakkujate võrgustiku, mis 
võimaldab katta riike, kus EASi esindused 
puuduvad. Assotsieerunud konsultandid 

võimaldavad Eesti ettevõtetel leida 
äripartnereid välisturgudel ning neid 
on plaanis kaasata 5–10 riigis. Riikides, 
kus EASi esindused puuduvad ja 
assotsieerunud konsultante kaasatud ei 

ole, käivitame vabatahtlike võrgustiku, 
kes edendavad nendes riikides Eesti 
ärihuve.

 

+ Aastatel 2014-2017 on EASi abil tehtud välis- 
investeeringute maht 250 miljonit eurot;

+ Aastatel 2014–2017 on välisinvestorite poolt loodud 1300 
kõrge lisandväärtusega töökohta;  (2014. a. tulemus 
1214 loodud töökohta) 

+ 2017. aastaks tõuseb VIK välisinvesteeringute teeninda- 
mise kvaliteeti mõõtva Global Investment Promotion 
benchmarkingi järjestuses kvaliteeditasemele 

 „very good“ (hetkel „average“).

 SAAVUTAmE „mAdE IN ESTONIA 3.0“ TEGEVUSKAVAS SäTESTATUd STRATEEGILISEd EESmäRGId: 
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ⁱ⁴ Lisandväärtus töötaja kohta on 1,5 korda üle Eesti keskmise

EESmäRK  

Eesti on reisisihina tuntud 
ja Eesti turismitooted ja 

-teenused on rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimelised

ALAEESmäRK 1: 
Eesti on reisisihina tuntud 
ja Eesti turismitooted ja 
-teenused on rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimelised

EESmäRK  

Eesti turismiatraktsioonid ja 
Eestis toimuvad sündmused 

on rahvusvaheliselt 
huvipakkuvad ja 

reisimotivatsiooni loovad

EESmäRK  

Eesti turismisihtkohad ja 
neile omased turismitooted 

on rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimelised 

Turism täidab olulist rolli Eesti üldises majandusarengus, 
andes 6,3% Eesti sisemajanduse koguproduktist ning 
pakkudes töökohti. Turismi elavnemine avaldab mõju 

paljudele majandussektoritele. Lisaks otseselt turismiga 
tegelevatele ettevõtetele ka teiste, turismiga kaudsemalt 
seotud majandusharude toodetele ja teenustele. 

AlAEESMäRgID jA tEgEvUSSUUnAD

Turismisektor annab 30% teenuste ekspordist

›  Eesti kui reisisihi tuntuse 
suurendamine

›  Turismiinfo juhtimine
›  Turismitoodete arenduse 

juhtimine
›  Turismi arenguvõimaluste 

seire ja ettevõtluskeskkonna 
arendamine 

ALAEESmäRK 2: 
Eesti turismiatraktsioonid ja 
Eestis toimuvad sündmused on 
rahvusvaheliselt huvipakkuvad ja 
reisimotivatsiooni loovad

›  Rahvusvaheliselt 
huvipakkuvate turismi-
atraktsioonide arendamine

›  Rahvusvaheliste sündmuste 
toetamine ja sündmuste 
korraldamisel osalemine

ALAEESmäRK 3: 
Eesti turismisihtkohad ja 
neile omased turismitooted 
on rahvusvaheliselt 
konkurentsivõimelised

›  Piirkondlike turismitoodete 
arendamine 

Eesti kui atraktiivne 
turismisihtkoht

› Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ettevõtlus

EdULUGU – UPm INVESTEERIb OTEPää VINEERITEHASESSE 40 mILJONIT EUROT JA TUGEVdAb SEELäbI OmA POSITSIOONI 
EUROOPA JUHTIVA VINEERITOOTJANA

Eestis on puidutööstustel 
pikaajalised traditsioonid ning 
metsaressurss on Eesti suurimaid 
rikkuseid. Mida rohkem suudame 
puittoorainet Eestis väärindada, 
seda suurem osa lisandväärtusest 
jääb siia kohapeale. Soome 
metsatööstusettevõte UPM otsustas 
laiendada Otepää kasevineeritehast, 
investeerides selle laienemisse 40 
miljonit eurot, luues 40 töökohta ja 

tõstes tehase tootmismahtu ligi kaks 
korda 90 000 kuupmeetrini aastas. 

„Antud investeeringud toetavad 
otseselt meie strateegiat, mis seab 
eesmärgiks kõrgeima kvaliteediga 
toodete ja parima klienditeeninduse 
pakkumist tööstusharus. Otepää tehase 
laiendus tõstab meie valmisolekut 
tarnida konkurentsivõimelist 
kasevineeri, ühtlasi parandab see 
tehases materjalide ja ressursside 

tõhusamat kasutust ja tootmise 
efektiivsust,“ ütles UPMi vineeridivisjoni 
UPM Plywood juht Mika Sillanpää.

40 miljoni eurose investeeringu sees 
on ka tehase territooriumile biokütusel 
töötava 18 MW võimsusega katlamaja 
ehitamine, mis asendab senist õliküttel 
katlamaja. Katlamaja kütteks lähevad 
vineeritootmise jäägid nagu puukoor, 
saepuru ja laastud.

„Uus biokatlamaja vähendab 
tootmise mõju keskkonnale, sest 
edaspidi toodetakse kogu vajaminev 
soojusenergia biokütteainetest,“ 

ütles Sillanpää. Regionaalse 
investorkonsultandi ja EASi välisesindaja 
koostöös anti tehase omanikele 
kindlust Eesti riigi jätkuva toetuse osas 

puidusektoris kõrgema lisandväärtuse 
saavutamise suunas eeskätt 
tootmisprotsesside tõhustamise ja 
tööjõu kvaliteedi tõstmise kaudu. 

„UPM-Kymmene Otepää 
vineeri-tehase laienemine 
on järjekordne signaal 
puidutööstuse tormilisest, 
kuid jätkusuutlikkust 
arengust Eestis, ning 
seda eriti lõunas,“ tõi 
UPMi laienemisotsust 
iseloomustades välja Asso 
Uibo, EASi regionaalne 
investorkonsultant Lõuna-
Eestis. 

Otepää vineeritehas 
toodab pealistatud ja 
puupinnaga kasevineeri, mida 
kasutatakse näiteks ehituses, 
t r a n s p o r d i v a h e n d i t e s , 
sõidukites, pakendites ning 
LNG tankerites. 
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EEStI KUI REISISIhI tUntUSE SUUREnDAMInE
Maailmas on Eesti tuntus nii üldiselt kui ka 

turismisihtkohana madal. Eesti on kaugemates Lääne- ja 
Lõuna-Euroopa riikides reisisihina väga vähe tuntud. Samuti 
ei ole Eesti nende riikide elanikkonna ega reisifirmade silmis 
atraktiivne. 

Suuname potentsiaalsetele turistidele Eestit 
tutvustavaid kampaaniad ning korraldame meediasuhteid, 
et teadvustada ja kinnistada olulistel sihtturgudel 
Eesti kui reisisihi maine. Eesmärk on pikendada 
külastusaega, soodustada esmakülastusi kaugematest 
riikidest ja korduvkülastusi lähiriikidest. Soovime 
jõuda eri vanuserühmadeni ning just nõudlikumate ja 
maksejõulisemate inimesteni. 

Eesti tuntuse suurendamise põhilisteks 
koostööpartneriteks on laeva- ja lennufirmad, sihtturul 
tegutsevad reisikorraldajad, eri teenuste pakkujad 
(hotelliketid, erialaliidud, üksikettevõtjad, piirkondlikud 
sihtkohad, sissetuleva turismiga tegelevad Eesti 
reisikorraldajad).

Toetusmeetmete ning turismitoodete arendusele 
suunatud tegevuste sihtrühmaks on ettevõtjad, kes 
on suure kasvuväljavaatega ning kellel on eeldused 
rahvusvahelise konkurentsivõimega toodete arendamiseks 
ja turundamiseks. 

Eesti tutvustamine välisriikides toimub valdavalt 
koostöös turismisektoriga. Selleks koostame kõrgeima 
turismitulu potentsiaaliga sihtriikide jaoks eraldi 
strateegiad, milles on esitatud rakendajad, planeeritavad 
ühistegevused ja eelarve neljaks aastaks. Eesti kui reisisihi 
tuntuse suurendamise tegevustes keskendume järgmistele 
riikidele: Soome, Venemaa, Läti, Rootsi, Norra, Saksamaa ja 
Suurbritannia. Kaugematest riikidest on turundustegevused 
suunatud peamiselt Hiina, Jaapani ja USA sihtturgudele. 
Samuti jätkame siseturismi edendamisega.

tURISMIInfO jUhtIMInE
Turismiinfo juhtimise eesmärgiks on tagada turistile 

ajakohase info kättesaadavus igal hetkel, seda vastavalt 
tema vajadusele nii e-kanalite kui ka klienditeenindaja 
kaudu. Põhjalik, täpne ja huviväärne turismiinfo on 
peamine vahend, mis äratab turistides soovi külastada 
Eestit ning Eestis ringi liikuda. Peamised kanalid turismiinfo 
edastamiseks on visitestonia.com ja puhkaeestis.ee.

tURISMItOODEtE AREnDUSE jUhtIMInE jA 
KOOStöövõRgUStIKE AREnDAMInE

Eesti kui reisisihtkoha potentsiaali, võimalusi ja 
eesmärke arvestades on kõige otstarbekam keskenduda 
järgmiste teemavaldkondade arendamisele: konverentsi- 
ja äriturism, kultuuriturism, sporditurism, toiduturism, 
loodus- ja mereturism, terviseturism ja pereturism. 

Rahvusvaheliselt konkurentsivõimeliste turismitoodete 

arendamiseks töötame peamistes teemavaldkondades 
välja tootestrateegiad, mis lähtuvad sihtturu-, teema- ja 
sihtrühmapõhisest nõudlusest, olemasolevatest arengu-
võimalustest ja tootepakkumisest. Samuti sisaldavad 
strateegiad suuniseid kvaliteedisüsteemi arendamiseks, 
nõudlusele vastavate toodete väljaarendamiseks ja 
turundamiseks. 

tURISMI AREngUvõIMAlUStE SEIRE jA AnAlÜÜS
Turismi osatähtsuse hindamiseks Eesti majanduses, 

turismisektori arendamiseks vajalike tegevuste 
planeerimiseks ja nende tulemuslikkuse hindamiseks on 
vajalik järjepidev turismi arenguvõimaluste seire ja analüüs. 
Eestis reisivate sise- ja väliskülastajate käest uuritakse 
regulaarselt nende reisieesmärkide, reisikulutuste, reisi 
iseloomustuse kohta, et hinnata nende rahulolu. Samuti 
tellitakse olulistes sihtriikides regulaarselt nõudluse 
uuringud. 

RAhAStAMInE
Turismivaldkonna toetusmeetmete elluviimisel 

järgime põhimõtet, et rakendame toetusi kombineeritult 
elluviidavate programmidega. Turismisektoris kõrgema 
lisandväärtuse saavutamiseks tõstame turismiettevõtjate 
teadmisi uute ärimudelite rakendamise võimalustest 
ning teenuste disainist. Toetame uute ärimudelite 
kasutuselevõtmist ning nõustame ettevõtjaid 
disainijuhtimise alal uute teenuste loomisel või 
olemasolevate arendamisel. 

Huvipakkuvate turismiatraktsioonide loomise 
eelduseks on sihtriikide nõudluse tundmine ja sellele 
vastavate atraktsioonide arendamine, multifunktsionaalse 
konverentsi- ja messikeskuse rajamise toetamine 
ning väikesadamate võrgustiku väljaarendamine ja 
ligipääsetavuse parandamine. 

Aastatel 2014–2020 toimuvad Eestis mitmed olulised 
rahvusvahelised suursündmused, mis on turismisektorile 
oluliseks võimaluseks Eesti kui reisisihi tuntuse 
suurendamiseks ja väliskülastajate arvu kasvatamiseks. 

Turismivaldkonna toetusmeetmete sihtrühmaks on 
ettevõtjad, kes on suure kasvuväljavaatega ning kellel on 
eeldused rahvusvahelise konkurentsivõimega toodete 
arendamiseks ja turundamiseks.

Piirkondlike turismitoodete arendustegevustes 
lähtume regionaalsete turismiorganisatsioonide, EASi ja 
teiste kohalike turismivaldkonna esindajatega väljatöötatud 
arenguplaanidest (piirkonna strateegiast). Piirkondlike 
turismitoodete arendustegevuste rakendamine sihtkoha 
arendusse toimub koos regionaalarengu keskusega, 
ettevõtetele suunatud toetusmeetmete osas koos 
kliendikeskusega.

› Eesti kui atraktiivne turismisihtkoht

EdULUGU – ARVO PäRdI JA RObERT WILSONI SUURTEOSEGA SEOTAKSE SõNUm EESTIST

12. mail esietendus Noblessneri 
Valukojas maailmakuulsa Eesti 
helilooja Arvo Pärdi ja kaasaegse teatri 
suurkuju Robert Wilsoni suurteos 
„Aadama passioon“. Teos tähistas Arvo 
Pärdi 80. sünnipäeva ning muusika-

aastat Eestis. 
Esietendusele järgnevad aasta 

jooksul tegevused, mis tutvustavad 
kahe looja loomingut ja Eestit 
kümnetele miljonitele inimestele üle 
maailma. Lisaks toimuvad ringreisid 

lavastusega juhtivatele festivalidele. 
2015. aasta sügisel valmivad 

dokumentaal- ja kontsertfilm, mis 
jõuavad 40–45 riigi telekanalitesse, 
kinodesse ning filmifestivalidele 
Euroopas, Ameerikas ja Aasias.  

Aasta lõpuks jõuab 
rahvusvahelisele turule nii 
dokumentaalfilmi kui ka 
kontsertsalvestusega Blue 
Ray ja DVD-plaat. 

EAS seob lavastuse ja 
salvestuste liikumisega 
maailmas erinevaid Eestit 
tutvustavaid tegevusi. 
Arvo Pärt on viimased kolm 
aastat olnud enim esitatud 
elav helilooja maailmas. 
T u r i s m i a r e n d u s k e s k u s 
eesmärgiks on tugevdada 
rahvusvahelisel areenil Pärdi 
seost Eestiga ning tutvustada 
Eestit kui helilooja sünnimaad. 

Sõnum Eesti kõrg-

 TOETUS

Rahvusvaheliste sündmuste 
ja konverentside toetus

Rahvusvaheliselt 
huvipakkuvate 

turismiatraktsioonide 
taristu arendamise toetus

Turismiettevõtete 
ärimudelite   

arendamise toetus

Väikesadamate võrgustiku 
arendamine

 LüHIKIRJELdUS

Eesmärgiks on suurendada 
Eesti tuntust rahvusvaheliste 
sündmuste ja konverentside 

toimumise sihtkohana.

Eesmärgiks on laiendada 
rahvusvahelise nõudlusega 

turismiatraktsioonide ja 
turismitoodete valikut.

Toetame uute ärimudelite 
kasutuselevõttu turismi-

ettevõtjate poolt kõrgema 
lisandväärtuse saavutamiseks 

turismisektoris. 

 KELLELE SUUNATUd?

Sündmuste ja 
konverentside 

korraldajad

Atraktsioonide 
arendajad

Turismivaldkonnas 
tegutsevad  

VKEd

Sadamapidajad 

 Eelarve, mln eur

5,3 

14,9 

6

5 

EASi pOOlt RAhAStAtUD MEEtMED On jäRgMISED:
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Hiiumaa

699 486

133 368
404

304 360
257

313

516

802

399

416

466609

Saaremaa

Läänemaa

Pärnumaa

Raplamaa

Harjumaa

Järvamaa

Lääne-Virumaa
Ida-Virumaa

Jõgevamaa

Tartumaa

Põlvamaa

Võrumaa

Valgamaa

Viljandimaa

› Eesti kui atraktiivne turismisihtkoht

kultuurist jõuab muljetavaldaval 
moel kümnete miljonite inimesteni 
üle maailma. Planeerime 
dokumentaalfilmile 50 miljonit vaatajat, 
kelleni jõuab lugu hinnatud Eesti 
kunstnikust ja tema kodumaast. 
Peale Eesti laiema tutvustamise on 
eesmärgiks saada kultuurihuvilist 
publikut ka reaalselt Pärdi sünnipäeva-
aastaks Eestisse reisima ning teisi 
siinseid kultuurisündmusi külastama. 

Turismiarenduskeskus korraldab 
Eesti tutvustamist nendes kohtades, 
kuhu lavastus liigub. Oluline 
eesmärk, et teave Eestist jõuab 
rahvusvahelistesse telekanalitesse ning 
Eestit näidatakse dokumentaalfilmis 
ja kontsertsalvestusel. Välisriikide 

meediat informeeritakse teose 
liikumisest ning kogu teave on üleval 
ka visitestonia.com võõrkeelsetes 
sotsiaalmeediakanalites. Lisaks 
tehti postitusi rohkem kui miljonilise 
auditooriumiga rahvusvahelise tele-
kanali ARTE sotsiaalmeedias.

EASi koostööpartner Accentus  
Music prognoosib projekti 
filmiversioonidele (dokfilm ja 
kontsertfilm) 2–3 aasta jooksul 
40–50 miljonit vaatajat 40–45 
riigi telekanalites, kinodes ning 
filmifestivalidel, samuti DVD-dena 
– Euroopas, nii Lõuna- kui ka Põhja-
Ameerikas ja Aasias. Tegu on Accentus 
Musicu suuremate meediatoodete 
tavapärase auditooriumiga.

 + Turismiteenuste eksport kasvab 1,46 miljardilt   
 eurolt 2014. aastal 1,6 miljardi euroni 2018.   
 aastaks. (2014. aasta tulemus 1,39 miljardit eurot)

+ Välisturistide ööbimiste arv majutuskohtades kasvab 
3,92 miljonilt ööbimiselt 2014. aastal 4,2 miljoni 
ööbimiseni 2018. aastaks. 

EASi STRATEEGILISES TEGEVUSKAVAS SEAmE ENdALE JäRGmISEd EESmäRGId

Eesti on hea paik  
elamiseks

EESmäRK  

Regionaalarengut toetav 
taristu areneb

EESmäRK  

tõmbekeskused tugevnevad 
ja on toimepiirkonnaga 

paremas ühenduses

EESmäRK  

piirkondade võimekus 
arengu kujundajana 

kasvab

Regionaalvaldkonna tegevused loovad eeldused ja 
tingimused meie teiste valdkondade tegevuseesmärkide 
saavutamiseks. Meie eesmärgiks on kvaliteetne 
toetusskeemide rakendamine ehk investeeringute 
vahendamine.

Olulisemad kitsaskohad regionaalarengu seisukohalt on:
› Riigisisesed regionaalsed erinevused on märkimis- 

väärselt suured;
› Siseränne on muutunud olulisimaks regioonide 

sotsiaal-majandusliku arengu erinevusi põhjustavaks 
rahvastikuprotsessiks Eestis;

› Toimepiirkondade ressursse ja arenguvõimalusi 
 kasutatakse ebapiisavalt.

EASi regionaalarengu suuna tegevuste eesmärgiks 
on aidata kaasa nende kitsaskohtade lahendamisele 
järgmiste printsiipide alusel:
› Regionaalse arengu tasakaalustatus,
› Piirkondlik spetsialiseerumine ning arendustegevuste 

fokusseeritus.
› Regionaalarengut toetavate võrgustike arendamine.
› Koostöö piiriüleste naabritega.

Järgneval joonisel on näha EASi regionaalarengu 
valdkonna toetuste jagunemine maakondades lõikes  
2004-2014 perioodil ühe elaniku kohta (EUR).

miks teeme,  
mida muuta tahame? 

mis tegevuse  
tulemusena muutub? Kellele suuname? mida teeme?
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Regionaalarengu tegevuste peamisteks partneriteks 
ning klientideks on avaliku ja kolmanda sektori 
organisatsioonid. Siiski on suur osa tegevustest suunatud 
ettevõtluse arenguks ning ettevõtjatele ja ettevõtlikkusele 

sobiva keskkonna loomiseks  (eelkõige ettevõtlus- ning 
külastuskeskkonna arendamisele suunatud tegevused). 
Tegevuste elluviijad on MTÜd, sihtasutused, ettevõtjad, 
haridusasutused, kohalikud omavalitsused ja elanikud.

miks teeme,  
mida muuta tahame? 

mis tegevuse  
tulemusena muutub? Kellele suuname? mida teeme?

2014–2020 perioodi läbivad põhimõtted tegevuste 
planeerimisel ja elluviimisel on:
› Seostame regionaalsed tegevused paremini EASi teiste 

valdkondade ja mõõdikutega.
› Vähendame toetusskeemide arvu, et alandada klientide 

halduskoormust ning lihtsustada tootevalikut.

› Kohapõhiste vajaduste mõistmiseks ja mõjusamate 
ideede elluviimiseks toetume programmide elluviimisel 
regionaalsetele ja maakondlikele strateegiatele.

› Rakendame rohkete uute investeeringute asemel 
tulemuslikumalt juba tehtud investeeringuid.

miks teeme,  
mida muuta tahame? 

mis tegevuse  
tulemusena muutub? Kellele suuname? mida teeme?

Ettevõtluskeskkonna toetamine 
(väljaspool Tartu ja Tallinna 
linnapiirkondi) 66 mln € 
(2014–2020):

Külastuskeskkonna 
arendamine (väljaspool Tartu  
ja Tallinna linna piirkondi)  
45 mln € (2014–2020)

›  Piirkondlike algatuste toetamine tööhõive ja ettevõtlikkuse suurendamine 
(maakondlike strateegiate alusel) – 7,5 mln €.

›  Ettevõtlusalade, inkubaatorite ja avaliku tugitaristu arendamine  
ca 45 mln €;

›  Regionaalsete kompetentsikeskuste arendamine – 14 mln €.

›  Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismisihtkohtade arendamine,  
sh turismitoodete arendamine, sündmuste toetamine ja võrgustike 
arendamine ca 45 mln €

Piiriülese koostöö raames viime 
ellu järgmisi programme  
(2014–2020)

 Eesti-Läti programm sh
›  Ettevõtjate ühine toote- ja teenuse arendus 9,5 mln eurot ;
›  Ettevõtjate koostöövalmiduse tõstmine, kõikvõimalikud võrgustikud jne  

2 mln €;
›  Kultuuri- ja looduspärandil põhinevad ühised turismitooted 5,5 mln € ;
›  Väikesadamate arendamine Liivi lahe kallastel ja Läti läänerannikul 9,3 mln €;
›  Piiriülese tööhõive lihtsustamine 1 mln €.

 Eesti-Vene programm (alates 2016. aastast)
›  Ettevõtluse ja VKE toetamine 10,6 mln €.
›  Piirikorralduse ja -punktide arendamine 8,4 mln €.

Aastatel 2014–2020 rakendame meetmeid kahel suunal.
EttEvõtlUS- jA KÜlAStUSKESKKOnnA AREnDAMInE

Eesmärgiks on tagada eri piirkondade majanduslik 
jätkusuutlikkus ja tõsta piirkondade panust Eesti 
lisandväärtuse kasvus. Eesmärgi saavutamiseks toetame 
piirkondlikult tugeva ja jätkusuutliku ettevõtlus- ja 
külastuskeskkonna kujundamist. Regionaalse tööhõive 

tõstmiseks aitame kaasa uute töökohtade loomisele ja 
piirkondlike ressursside mõjusale rakendamisele. Toetades 
Peipsiveere ning Setomaa kultuuri- ja ettevõtlusruumi 
arengut, aitame luua ettevõtlust ja ettevõtlikkust 
soosivama keskkonna ning tagada piirkondade eduka 
mainekujunduse.

› Eesti on hea paik elamiseks

EdULUGU „ESTLAT PHARmA“

Baltimaade üks edukamaid 
ravimiettevõtteid Grindeks alustas 
2011. aastal koostööd Tartus asuva 
teadusmahuka väikeettevõttega TBD-
Biodiscovery. Projekti eesmärgiks oli 
kujundada võrgustik ja infrastruktuur 

viirusvastase preparaadi rimantadiini 
toimeaine tootmiseks. Läti ettevõttel 
Grindeks oli olemas võimalus toota 
vastavat tabletti, kuid toimeaine 
tootmiseks eelistas ettevõte leida 
partneri. Eesti väikeettevõtele 

TBD-Biodiscovery avanes Eesti-Läti 
programmi toel võimalus investeerida 
rimantadiini katsetustesse ja 
tootmistehnoloogia arengusse. 
Projekti eelarveks oli 279 800 eurot. 

Riigieelarvest on rahastatud 
järgmised programmid (2015):

›  Peipsiveere programm 0,12 mln €;
›  Setomaa arengu programm 0,15 mln €.

mIdA OLEmE SAAVUTANUd?

›  Rahastatud suuremahuliste külastusobjektide loomine on oluliselt sise- 
ja väliskülastajate arvu kasvatanud. Tuhande euro toetuse kohta on 
lisandunud 1750 uut külastust.

›  2014. aastal suurenes toetatud tööstusalade kogupind 72 ha võrra ja 
projektide mõjul loodi 1023 uut erasektori töökohta. 

›  Valmis 3 rahastatud regionaalset kompetentsikeskust, mis panustavad 
teadusmahuka ettevõtluse arengusse.

Siit avanes farmaatsiavaldkonna 
ettevõtete piiriülene partnerlus, mis 
jätkub tänaseni uue vähivastase ravimi 
tootmisega. 2011. aastal käivitunud 
projekt on oluliselt tõstnud TBD-
Biodiscovery käivet ning rahusvahelist 
konkurentsivõimelisust.
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› Eesti on hea paik elamiseks › Eesti on hea paik elamiseks

Riigieelarvest on rahastatud 
järgmised programmid (2015):

›  Hajaasustuse programm 1,5 mln €.
›  Regionaalsete investeeringute toetus 2,8 mln €. 
›  Väikesaarte programm 0,64 mln € .
›  Peipsiveere programm 0,18 mln €. 
›  Setomaa arengu programm 0,11 mln €. 
›  Kergliiklusteede toetusskeem 4 mln €. 

Elukeskkonna arendamine  
140 mln € (2014–2020)

›  Toimepiirkonna keskuste tugevdamine ja atraktiivsuse suurendamine – 
transpordiühenduste arendamine (väljaspool suuremaid linnapiirkondi)  
45 mln €

›  Linnaliste piirkondade arendamine — lasteaiakohtade loomine ning 
säästva linnalise liikumise arendamine (Tartu, Tallinn, Pärnu) — 66 mln €

›  Ida-Virumaa piirkonna arendamine – avalike alade taas elavdamine ning 
jätkusuutliku linnalise liikumise arendamine –  
(Narva, Kohtla-Järve/ Jõhvi) – 29 mln € 

Kohaliku ja regionaalse tasandi 
arendusvõimekuse tõstmine  
3,1 mln € 

›  Arendusvõimekuse tõstmine kohaliku arengu edendamiseks ning 
kohaliku tasandi teenuste säästlikumaks ja kvaliteetsemaks pakkumiseks 
(koolitused, nõustamine, arendusprojektide ja uuringute läbiviimine) –  
3,1 mln €

EttEvõtlUSt SOOSIvA ElUKESKKOnnA AREnDAMInE 
SUUREMAtES lInnADES jA MAApIIRKOnDADES

Eesmärgiks on arendada ettevõtlust soosiva 
linnaruumi taristut, toetada Ida-Virumaa keskustes 
endiste tööstusalade taasavamist, aidata kaasa säästvale 
liikumisele ja transpordikorraldusele nii suuremates 
linnades kui ka tõmbekeskuste ja tagamaa vahel. Olulisim on 
tagada inimestele vajalike avalike teenuste kättesaadavus 

ka maapiirkondades. Toetades heade elamis-, õppe- ja 
vaba aja veetmise tingimuste arendamist, aitame tekitada 
ja tagada atraktiivse elukeskkonna. Suuname tegevusi 
ka väikesaarte, Peipsiveere ja Setomaa kogukondade 
elukeskkonna arendamiseks. 

Piiriülese koostöö raames viime 
ellu järgmisi programme  
(2014–2020)

 Eesti-Läti programm
›  Keskkonnateadlikkus (energiasääst, taaskasutus, prügi sorteerimine)  

3 mln €.
›  Piiriüleste veekogude (Koiva vesikond ja Liivi laht) haldamine 2 mln €
›  Valga-Valka ühine linnasüda 3 mln €.

 Eesti-Vene programm (alates 2016. aastast)
›  Keskkonnakaitse 9,9 mln €.
›  Haldussuutlikkus ja kogukondade vaheline koostöö 1,5 mln €.

mIdA OLEmE SAAVUTANUd?

›  2014. aastal valmis toetusega 322 km internetiühenduse baasvõrk, mis on 
sideettevõtjale loonud võimaluse varustada kiire internetiühendusega 
umbes 12 500 maapiirkondade elanikku.

›  Avalikele teenustele suunatud infrastruktuuriobjektidest on 2014. aastal 
kasu saanud 40635 elanikku.

›  2014. aastal lõppes hajaasustuse programmis 666 vee-, kanalisatsiooni-, 
elektrisüsteemide või juurdepääsuteede arendamise projekti, millega 
said otseselt kasu 722 majapidamist ja 3177 elanikku.

›  2014. aastal rajati Tallinna, Tartu ja Ida-Virumaa linnapiirkondadest 
väljaspool 24,2 km kergliiklusteed.

›  2015. aastal valmib 5 kaasajastatud gümnaasiumihoonet. 

EdULUGU – „NARVA KALdAPEALSE PROmENAAdI EHITAmINE“ 

Narva linna projekti „Narva 
kaldapealse promenaadi ehitamine“ 
rahastati „Linnaliste piirkondade 
arendamise“ meetmest. Projekti 
kogumaksumus on 5 022 646,16 
eurot ja projekti toetus meetmest 

on 4 269 249,23 eurot. Kohalike 
elanike seas populaarse jõeäärse 
promenaadi rekonstrueerimine on 
tõstnud linna rekreatsioonialade 
kvaliteeti ja parandanud linna mainet. 
Promenaad mõjutab külastajate 

sotsiaalseid hoiakuid positiivselt 
ning aitab seeläbi kaasa Narva linna 
kui turismiobjekti jätkusuutlikule ja 
konkurentsivõimelisele arengule. 

Narva elanike puhke- ja 
elukeskkonna paranemine aitab 
tõsta kogu Eesti ühiskonna sidusust 
ning maandab sotsiaalseid pingeid. 
Promenaadi väljaehitamise näol 
luuakse Eesti Vabariigile väärikas 
idafassaad, mis tõstab lisaks Narvale 
kogu Eesti mainet. Promenaadil 
asuvad Euroopa Liiduga temaatiliselt 
seotud objektid (sh Euroopa Allee) 
ning üritused (nt Euroopa Päev Narvas) 
aitavad kujundada positiivseid hoiakuid 
Euroopa Liidu suhtes kõigi promenaadi 
külastajate seas.
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› Eesti on hea paik elamiseks

MEIE EESMäRgID REgIOnAAlAREngU vAlDKOnnAS 
ÜlDISElt:
› Eesti tõmbekeskused on tugevamad ning suurte linnade 

areng ei toimu väiksemate keskuste arvelt. 
› Tõmbekeskustes on tagatud jätkusuutlik tööhõive ning 

meeldivam elukeskkond.
› Oluliselt on paranenud keskuse ja tagamaa vaheline 

liikuvus ehk pendelränne, mis soodustab teenuste 
kättesaadavust ning ettevõtluse arengut väljapool 
tõmbekeskusi. 

› Suuremad linnad on muutunud keskkonnasõbralikumaks 
ning lahendatud on lastehoiuprobleemid. 

› Ida-Virumaa linnade konkurentsivõimelisem 
elukeskkond pidurdab piirkonnast väljarännet ja 
võimaldab kohalikel ettevõtetel tuua kvalifitseeritud 
tööjõudu teistest piirkondadest. 

› Tõusnud on kohaliku ja regionaalse tasandi 
arendusvõimekus ning seeläbi on pakutavad avalikud 
teenused kvaliteetsemad.

MEIE EESMäRgID EttEvõtlUSE- jA KÜlAStUS-
KESKKOnnA vAlDKOnnAS
› Loodud on eeldused välisinvesteeringute kaasamiseks 

väljapool Tartu ja Tallinna linnapiirkondi.
› Piirkonna arenguga arvestavad kompetentsikeskused 

ja loodud inkubatsioonivõimalused soodustavad 
ettevõtete teadus- ja arendustegevust ning tugevdavad 
tootearendusega kaasnevat konkurentsivõimet. 

› Piirkonnale iseloomulikud turismitooted ja teenused on 
arendatud üksteist täiendava võrgustikuna, et pakkuda 
terviklikku külastuselamust. 

› Tänu turismitaristu toetamisele on suurenenud huvi 
Eesti aastaringse külastamise vastu. 

›  Tänu moodsamatele ja parema läbilaskevõimega 
piiripunktidele külastab Eestit 20% rohkem Venemaalt 
tulnud turiste. Eesti-Vene piiriülese koostöö tulemusena 
on loodud inkubatsioonivõimalused, mis soodustavad 
piiriäärsetel aladel väikeettevõtlusega alustamist.

›  Eesti-Läti programmi toel on rohkem ettevõtjaid seotud 
piirülese toote- ja teenusearendusega. 

tUlEMUSED 2018. AAStAKS:
› Mitterahalist abi (kasu saanud) saanud ettevõtete arv 

on 180, sealhulgas regionaalsete kompetentsikeskuste 
teenuseid kasutatavate lisandunud ettevõtete arv on 25.

› Investeeringute tulemusena lisandunud töökohtade arv 
on 615.

› Lahendatud toimepiirkondade ühendusvõimaluste 
kitsaskohtade arv on 10.

› Koostöövõrgustikes osalevate ettevõtete arv on 250.
› Uute sihtrühmade hõivamiseks suunatud uute 

turismitoodete arv on 3.
› Külastajatele teenuste osutamiseks on parendatud 

vähemalt 25 sadama sadamateenuste osutamise 
tingimusi.

MEIE EESMäRgID ElUKESKKOnnA vAlDKOnnAS:
› Linnapiirkondade elukeskkond on säästvaid liikumisviise 

soosiv ning elanikel on kodulähedased paremad lasteaia- 
ja lapsehoiuvõimalused. Olulisemad alakasutatud 
alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on 
elavnenud. 

›  Piiriülese koostöö tulemusena on paranenud elanike 
keskkonnateadlikkus ja ühiste keskkonnaressursside 
seisukord.

›  Laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste 
hoolekande, õppimise, sportimise ja vaba aja veetmise 
tingimused ja kvaliteet on paranenud.

› Setomaa, Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste 
kogukonna elujõulisus ning ettevõtlikkus on kasvanud 
ning kohalik areng tugineb piirkonnaspetsiifilistel 
ressurssidel. Väikesaarte elanikkonnal on parem ligipääs 
kvaliteetsetele esmatähtsatele teenustele.

›  Hajaasustusega maapiirkondades elavatel peredel on 
paremad elutingimused, mis soodustavad elaniku arvu 
püsimist hajaasustusega aladel.

tUlEMUSED 2018. AAStAKS:
› Väljaarendatud või taaselustatud avaliku linnaruumi 

pindala on 3 ha;
› Rajatud kergliiklusteede pikkus on 15 km.

Panustame ettevõtlust soosivate tingimuste ja atraktiivse elukeskkonna loomiseks: 
Organisatsioon

EASi väärtused

MEIE InIMESED - KES ME OlEME?
Me teame, et ainult motiveeritud töötajad tagavad 

kliendile rahulolu, seepärast peame uute väljakutsetega 
tegelemiseks veelgi enam tähtsustama töötajat, tema 
teadmisi ja oskusi. Oluline on, et kliendiga eesliinil 
töötavate inimeste tegutsemisviisi ja kompetentside 
arendamine  lähtuks meie strateegiast – vajame proaktiivset 
lähenemist ja nõustamisalaste kompetentside arendamist. 
Niiviisi saame veelgi aktiivsemalt reageerida klientide 
arenguvajadustele ja olla heaks partneriks ettevõtete 
arengus. Selleks on ettevõtluse suunal vajalik töötajate 
erasektori kogemus või reaalse ettevõtlusega kokkupuude. 
Oleme ministeeriumite ja teiste organisatsioonide 
kokkupuutepunkt ettevõtluse ning regionaalarenguga, 
omades samal ajal kontakte rahvusvaheliselt oluliste 
partneritega. Oluline on, et kliendiga nn eesliinil töötavate 
inimeste proportsioon EASis ajas tõuseks.

Soovime olla kliendikeskne kompetentsiorganisatsioon, 
kes pakub ettevõtetele rahvusvahelises konkurentsis 
edukuse suurendamiseks ja seal püsimiseks vajalikke 
tugiteenuseid.  Väärtustame oma töötajaid ja loome neile 
paindlikud töötingimused, mis soodustavad tulemuslikku 
tööd ja enesetäiendamist. Kuna töötajate rahulolu on 
otseses seoses kliendi rahuloluga, siis tagame seeläbi ka 

kliendile parima võimaliku teeninduse ja nõustamise.

KlIEnDIfOOKUS jA pROtSESSID
Meie strateegiline siht on olla kliendile kõrgetasemelist 

teenust pakkuvaks partneriks, kellega koos sobivaid 
arenguvõimalusi ja lahendusi otsida. Seda sihti toetab 
meie väärtus “Koostöös Sinuga”, mis tähendab klientide 
kaasamist ja nende tagasiside enamat kasutamist meie 
tegevuste arendamisel. See tähendab meie kliendihalduses 
mõttelaadi kujundamist, mille järgi lähenetakse kliendi 
vajadustele senisest laiemalt ning ka enam kui kliendi 
praegune probleem või soov seda eeldaks. Samuti soovime 
võtta senisest suurema rolli Eesti ettevõtluse arengu nn 
suure pildi hoidja ja eestkõnelejana.

Soovime läheneda fokusseeritult ning  pakkuda välja 
mõjusaid võimalusi just seal, kus sellest on kõige rohkem 
kasu ning võimalik luua Eesti majandusele kõrgeimat 
lisandväärtust. Selleks oleme segmenteerinud Eesti 
ettevõtted erinevatesse gruppidesse ja pakume neile 
segmendipõhiseid tooteid. Tahame, et meie käitumises 
väljendub selgelt meie väärtus “Targalt tegutsev”.

Tegeleme järjekindlalt ja -pidevalt oma teenuste  
fookuse ja kvaliteedi ning äriprotsesside parandamisega 
klientide vajadustele ja organisatsiooni tegevuskavale 

EASi vedada on Eesti ettevõtluse, turismi ja regionaal-
arengu edendamine. See tähendab, et oleme Euroopas 
ainulaadne organisatsioon, kes niivõrd laia tegevuste 
spektriga riigi poolt kujundatud strateegiat ellu viib. EAS 
asutati 2000. aastal viie erineva agentuuri põhjal. 2015. 
aastal on organisatsioon tootekeskselt lähenemiselt teel 
kliendikesksele, mis tähendab, et eelkõige peetakse silmas 
ettevõtluse valdkonna klientide arenguvajadusi ja soove 
nende tegutsemisvaldkondades. EASis töötab 2015. aasta 

septembri seisuga 283 töötajat.
Tulenevalt sellest, et samaaegselt toimub 2007–2013 

perioodi lõpetamine (eelkõige aruandlus ja sulgemisega 
seotud tegevused) ja 2014–2020 perioodi väljatöötamine, 
siis töömaht 2014.–2015. aastal oluliselt ei vähene. Keskpikas 
perspektiivis arvestame reaalsetes töömahtudes ja 
majanduses toimuvate muutustega ning korrigeerime 
organisatsiooni vastavalt sellele.

tARgAlt  
tEgUtSEv

Oleme asjatundlikud 
ja tegutseme 
läbipaistvalt.

UUEnDUSI  
lOOv

Soosime ja pakume 
välja uusi algatusi ning 

värskeid ideid.

tUlEMUStElE 
SUUnAtUD

Keskendume suuremat 
väärtust loovatele 

tegevustele.

KOOStööS  
SInUgA

Tegutseme ühiselt  
ja oleme koos 

edukamad.
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vastavaks.  Meie sihiks on toote tingimuste, protsesside 
ja tööpõhimõtete ühtlustamine nii palju kui võimalik, et 
tagada ühetaoline lähenemine ja arusaadavus kliendi 
vaates. Uuendusi loov mõttelaad peab väljenduma ka meie 
endi tegevuses. Olulisimaks teenuse kanaliks tavapärase 
kliendisuhtluse kõrval on e-teenindus, mille arendamine on 
prioriteetne. Oma töökorraldust ja infosüsteeme haldame 
ning arendame selliselt, et ka meie sisemised protsessid 
oleksid kvaliteetsed ja efektiivsed, andmed täpsed, 
usaldusväärsed ning asjakohaselt kaitstud. Järgmiste suurte 
arendustena viime ellu meie põhiinfosüsteemi Navisioni 
uuele versioonile, töötame välja organisatsiooniülesed 
kliendihaldussüsteemi põhimõtted ja CRMi ning arendame 
välja omategevuste mooduli.

tUlEMUStElE ORIEntEERItUS 
Saamaks veelgi paremat ülevaadet ühe või teise toote 

tulemuslikkusest keskendume jätkuvalt mõju hindamiste 
läbiviimisele, lisaks jätkuvale toetuste mõju hindamistele 
soovime läbi viia programmiliste tegevuste poolt loodud 
mõju hindamise.

Ettevõtluse suunal töötame välja arendatud 
mõju mudeli – see tähendab, et meil on kindel panus 
ja roll ettevõtluse kasvustrateegias ettenähtud 
eesmärkide saavutamisel. 

Turismi ja regionaalarengu suunal töötame mõju 
ahela põhimõttel – see tähendab, et oleme kõik 
planeeritavad tooted ja teenused seostanud riiklike 
strateegiate katuseesmärkidega. 

Igapäevaselt juhime organisatsiooni 
tulemusjuhtimise põhimõtetel. Tulemusjuhtimise 
instrumendina on kasutusel tasakaalus tulemuskaart, 
mis jaotab mõõdikud nelja erinevasse ossa. Need on 
mõju (finantsid), kliendid, sisemised protsessid, personal 
ja areng. EASi strateegiakaart seob EASi strateegilised 
eesmärgid ja nende juhtimiseks kasutatavad mõõdikud 
ehk et see loob seose strateegilise tegevuskava ja 
tulemusjuhtimise vahel. 

Vaatame regulaarselt üle nii organisatsiooni mõju 
ja finantside, klientide, sisemiste protsesside kui ka 
personali ning arengu seisukohalt olulised mõõdikud. 
Igale struktuuriüksusele ja töötajale on eesmärkide 
seadmiseks ja tulemuste mõõtmiseks koostatud 
tulemuskaart.

Teeme koostööd erinevate partnerorganisatsioonide 
ja rakendusüksustega nii Eestis kui välismaal (nt Finpro, 
TEKES, Scottish Enterprise jpt), et leida parimaid 
lahendusi meie klientide jaoks ning sünergiat erinevate 
organisatsioonide tegevuste vahel.

Aitame kaasa eesti kui parema 
ettevõtluskeskkonnaga riigi 
kujunemisele, tõstame ette-
võtete konkurentsivõimet,  

riigi tuntust ja investeerime 
kohaliku elu edenemisse
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› Organisatsioon

EASI StRAtEEgIlISE tEgEvUSKAvA RISKIhInnAng
EASi strateegilise tegevuskava eesmärkide täitmiseks 

on oluline kaardistada need riskikohad, mille ilmnemisel 
kannatavad soovitud tulemused.

EASi tooted ja teenused ei vasta täielikult klientide 
ootustele/vajadustele.

Riiklik ettevõtluse kasvustrateegia on ette andnud 
küllaltki kitsa suunatuse klientidele. EAS peab samuti 
oluliseks, et kaasatakse selliseid ettevõtteid, kes on Eesti 
majanduse arengu seisukohast olulised. See tähendab, et 
EASi pakutavad tooted ja teenused peavad olema nendele 
ettevõtetele kasulikud, aga samas ka huvipakkuvad.

Riskiks on see, kui meie poolt pakutud tooted ja 
teenused ei vasta klientide vajadustele ning ei aita kaasa 
ettevõtjate kasvuambitsioonide ja  arengupüüdluste  
täitmisele ning soovitud  arengueesmärke ei saavutata. 

Nutika spetsialiseerumise kontseptsioon ei toeta 
Eesti riigi eripäradele tuginevate konkurentsieeliste 
väljakujundamist, valitud prioriteetsetes valdkondades ei 
saavutata innovatsiooni liidrite positsiooni.

Eesti on sarnaselt teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega 

rakendamas nutika spetsialiseerumise kontseptsiooni. 
See tähendab, et nutika spetsialiseerumise valdkonnad 
peavad olema hästi valitud ja tegevused nende sees 
läbimõeldud. Nutika spetsialiseerumise valdkondade kitsas 
valik tähendab omakorda, et suured panused on pandud 
väiksele ettevõtete hulgale.

EASi võimalused ei ole piisavad ettevõtlusele 
toe pakkumisel kasvustrateegia ambitsioonikate 
eesmärkideni jõudmiseks.

Riiklik ettevõtluse kasvustrateegia on seadnud väga 
ambitsioonikad eesmärgid, mis tähendab, et EASi suhtes 
on kõrgendatud ootus aidata kaasa nende saavutamisele. 
Samas peab teadvustama, et EASi käsutuses olevad 
vahendid ja võimalused ei pruugi olla piisavad Eesti 
ettevõtete ja majanduskeskkonna arengu mõjutamiseks.

EASil ei jatku ressursse oma tegevuse finantseerimiseks 
ning inimeste arendamiseks ja värbamiseks.

EASil ei ole piisavalt vahendeid ettevõtlust arendavate  
väga erinevate tegevuste elluviimiseks, riskikohaks võib 
kujuneda EASile seatud ootuste ja eraldatud vahendite 
lahknevus.  
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Finantsvahendite 
ülevaade

MEEDE MEETME TEGEVUS RAKENDUSSKEEM
EELARVE 
SUMMA, 

MILJONIT (€)

Prioriteetne suund 4. Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus 162

TA&I süsteemi kohaliku 
sotsiaalmajandusliku 
mõju suurendamine ja 
nutikas spetsialiseerumine 
kasvualade (IKT + tervis + 
ressursid) arendamiseks

Riigi rahastatavad koostööstruktuurid 
(tehnoloogia arenduskeskused ja klastrid)

Toetus 50

Nõudluspoole poliitikad (riik innovaatilistele 
lahenduste tellijana) Programm, toetus 20

Start-up ettevõtluse hoogustamine. Programm 7

Ettevõtja arenguplaani 
toetusmeede 
ettevõtete arendus- ja 
eksporditegevustele 
kaasaaitamiseks ning 
juhtimis-võimekuse 
tõstmiseks

Arenguvajaduste välja selgitamine ja 
ettevõtete arendustegevused Toetus 72,5

Teadusarendus tegevuse osak Toetus 10

 Tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringu    
 toetus Toetus 2,5

Prioriteetne suund 5. VKEde arendamine ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamine 304,8

Ettevõtlikkuse 
kasvatamine, ettevõtluse 
kasvu soodustamine, 
ettevõtluskeskkonna 
arendamine

Nõustamine MAKides Programm 15,6

Starditoetus Toetus 8,1

Ekspordi arendamise tegevused Programm 19,5

Ettevõtlusteadlikkus Programm 18,4

Turisminõudluse suurendamine Programm 30,5

Rahvusvaheliste sündmuste ja 
konverentside toetamine Toetus 5,3

Rahvusvaheliste suursündmuste toetamine Toetus 2,1

Turismitoodete arenduse juhtimine Programm 3,0

Turismiettevõtete ärimudelite arendamine Toetus 6,0

Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismi-
atraktsioonide ja toetava taristu 
väljaarendamine

Toetus, 
investeeringute kava 19,9

Järgnevalt on välja toodud Euroopa Liidu struktuurivahendite eelarved 2014–2020 perioodil

› Finantsvahendite ülevaade

MEEDE MEETME TEGEVUS RAKENDUSSKEEM
EELARVE 
SUMMA, 

MILJONIT (€)

Loomemajanduse 
arendamine

Loomemajanduse inkubatsiooni 
arendamine Toetus 4,0

Loomemajanduse tugistruktuuride 
arendamine Toetus 3,2

Loomemajanduse valdkondades 
tegutsevate ettevõtete ekspordivõime 
arendamine

Toetus 4,2

Loomemajanduse sidumine teiste 
sektoritega (väikeprojektid) Toetus 0,7

Loomemajanduse sidumine teiste 
sektoritega (suurprojektid) Programm 1,4

Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine Programm 2,5

Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise 
võimekuse arendamine Toetus 4,0

Piirkondade 
konkurentsivõime 
tugevdamine

Regionaalsete kompetentsikeskuste 
arendamine Toetus 14,0

Piirkondlikud algatused tööhõive ja 
ettevõtlikkuse edendamiseks Programm 7,4

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise 
investeeringud (töökohtade loomine) Toetus 109,3

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise 
investeeringud (töökohtade ja teenuste 
kättesaadavuse parandamine)

Toetus 25,5

Prioriteetne suund 9. Jätkusuutlik linnapiirkondade areng

 

Linnapiirkondade 
jätkusuutlik areng 
(Tallinn, Tartu, Pärnu)

Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja 
keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi 
arendamine

Toetus 32,0

Uue lapsehoiu ja alushariduse 
infrastruktuuri loomine Toetus 34,0

Säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja 
keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi 
arendamine

Toetus h14,0

Tegevused alakasutatud linnaalade 
füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks 
elavdamiseks

Toetus 15,0

95,0

Ida-Viru 
linnapiirkondade 
jätkusuutlik areng
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› Finantsvahendite ülevaade

3,3

Riigi võimekuse tõstmine 
inimressursside 
arendamise ja 
institutsionaalse 
suutlikkuse parendamise 
kaudu

Kohalikku ja regionaalset arendusvõimekust 
ning koostööd kodanikeühendustega 
edendavate uuringute ja arendusprojektide 
koostamine

Programm 1,3

Kohaliku ja regionaalse tasandi, sh 
piirkondlike ja teenuseid pakkuvate 
ühenduste koolitustegevus Programm 2,0

KOKKU 2014-2020 565,0

Prioriteetne suund 12. Haldusvõimekus

MEEDE MEETME TEGEVUS
EELARVE 
SUMMA, 

MILJONIT (€)
RAKENDUSSKEEM

eas.ee


