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SISSEJUHATUS 

2018. a jätkus Eesti majanduskasv – esimese kolme kvartali SKP kasv ulatus 3,8%ni. Kaupade 

ekspordimaht suurenes 2018. a võrreldes aasta varasemaga 12%. 

EASi klientide puhul saame käesolevas tegevusaruandes hinnata 2017. a majandusaasta 

tulemusi 2016. a teenindatud ettevõtete pealt. Seega majandustulemused kajastavad 2017. a 

seisu, mil Eesti majanduse kasv võttis kõvasti hoogu. 

Organisatsiooni eesmärgid 

Meie tegevuse peamine eesmärk on ühiskondliku heaolu kasv, lähtudes seejuures kolmest 

strateegilisest mõjuvaldkonnast: 

Ettevõtluse ja ekspordi valdkonnas: 

 klientide tundmiseks ja leidmiseks on oluline ettevõtlusmaastiku kaardistamine ja 

ambitsioonikate ettevõtete tuvastamine; 

 kliendihaldus ja -arendus on oluline konkreetsete ettevõtete probleemi tuvastamisel ja 

abi leidmisel. 

Välisinvesteeringute ja välisturgude tegevuste valdkonnas: 

 globaalsetes konkurentsitingimustes investorite leidmine; 

 Eesti majanduse väärtuspakkumise koostamine ja turundamine potentsiaalsetele 

investoritele, et teha Eesti majanduskeskkond nende investeerimisplaanide jaoks 

atraktiivseks. 

Turismi valdkonnas: 

 prioriteetsete ja kasvavate sihtturgude esma- ja korduvkülastuste soodustamine, sh 

kõrghooaja väliselt; 

 äriturismi arendamine konverentsiturismina ja läbi täiendavate lennuliinide 

lisandumise; 

 turismi tulu suurendamiseks külastuste kestuse pikendamine ja turismiteenuste 

tarbimise kasvatamine. 

EASi pikemaajalisem mõõdetav eesmärk 

Eesti on rahvusvahelises konkurentsivõime edetabelis tõusnud 2020. a kahekümne parima 

riigi hulka1. 2018. a pingereas on Eesti 32. kohal, langedes oma positsioonilt kolme koha võrra 

võrreldes eelmise aastaga. 

Organisatsioonilised muutused ja tegevused 

2018. a valmis EASi strateegiline tegevuskava 2019-2023, mis pakub välja mudelid ja 

printsiibid, kuidas edaspidi riik sekkub ettevõtlusesse ning seab strateegilised ja operatiivsed 

sihttasemed järgnevaks viieks aastaks. Uue EASi strateegia kohaselt on fookuses kõrge 

lisandväärtusega eksportivad ettevõtted ning välisinvesteeringute ja turismi arendamine. 

Selleks, et saaksime strateegiat edukalt ellu viia, oleme arendustööriistana kasutusele võtnud 

väljakutsete raamistiku. See lubab töötajaid kaasates keskenduda olulistele teemadele üle kogu 

organisatsiooni ning panna paika selged vastutustähtajad ja oodatavad tulemused. Septembris 

                                                 
1 Rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelina kajastame World Economic Forumi analüüsi, kus Eesti oli 2018. 

a 32. kohal. 
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2018. a andsime Riigi Tugiteenuste Keskusele (RTK) üle regionaalvaldkonna meetmed. Alates 

augustist 2018. a on meil lisaks Tallinna ja Tartu esindustele avatud kontor Pärnus, mis on 

kooskõlas valitsuse eesmärgiga viia pealinnast välja maakondadesse 1000 riigipalgalist 

töökohta. 

EASi tegevuste kokkuvõte 

Ettevõtluse ja ekspordi valdkonnas oli lõppenud aasta peamine märksõna uued teenused 

ettevõtetele. Sügisel võtsime vastu EASi uue strateegia, mille alusel hakkame ettevõtetele 

pakkuma mitmeid uusi teenuseid. Teiseks oluliseks suunaks oli koostöö erialaliitudega. 

Kohtusime aasta I pooles kokku 18 erialaliiduga, et tutvustada EASi tegemisi ja kaardistada 

liitude ootused. See oli oluliseks esimeseks sammuks, et EASist saaks hea partner ettevõtluse 

esindusorganisatsioonidele. Kolmanda olulise sammuna võtsime ette EASi välisesinduste 

võrgustiku laiendamise. Tegime eeltööd, et avada uued ekspordinõuniku positsioonid Araabia 

Ühendemiraatides ja Ameerika ida-rannikul. Tulemuste poole pealt saab läinud aastat lugeda 

kordaläinuks. EASi kasvu- ja võtmeklientide müügitulu kasvas +15%, mis on oluliselt kiirem 

turu keskmisest (kokku +443 miljonit eurot). Ettevõtete ekspordimüügitulu kasvas +185 

miljonit eurot ja lisandväärtus +64 miljonit eurot. 2018. a suur tähelepanu läks kliendibaasi 

kasvatamisele ja arenguprogrammi kui teenuse aktiivsele müügile. Aasta jooksul sai 

finantseeritud üle 60 ettevõte kogusummas 17,5 miljonit eurot. Ettevõtete peamine 

tunnustamise üritus oli traditsiooniliselt Ettevõtluse Auhind 2018, kus aasta ettevõtteks valiti 

pakirobotite tootja Cleveron AS. 

Välisinvesteeringute keskuses oli 2018. a läbi aegade parimate tulemustega nii investeeringute 

mahu kui töökohtade prognoosi osas. Kavandatud otseste välisinvesteeringute maht ulatus 324 

miljoni euroni ja töökohtade arv 1472ni. 2018. a Eestisse tehtud 156 investorite visiiti näitab 

jätkuvat huvi kasvu Eesti suunal ja lubab ka järgnevateks aastateks prognoosida suurenevaid 

investeeringute mahtusid. Work in Estonia programmi raames avasime Eesti Rahvusvahelise 

Maja, mis on suunatud välisspetsialistidele, neid tööle võtvatele tööandjatele ja Eestisse 

naasvatele kaasmaalastele riigi ja omavalitsusega suhtlemiseks, nõustamisteenuste saamiseks 

ning kontaktvõrgustiku loomiseks. 2018. a koostasime välisinvesteeringute strateegia aastateks 

2019-2023, mille kohaselt kasvavad eesmärgid perioodi lõpuks varasemate aastatega võrreldes 

neljakordseks. 

Turismivaldkonnas jõudsid siseturistide ööbimised kuuendat aastat järjest ja välisturistide 

ööbimised kolmandat aastat järjest uue rekordini. 2018. a oli ööbimiste kasv siiski 

tagasihoidlikum kui paaril eelmisel aastal – sise- ja välisturistide ööbimised kasvasid kokku 

1,8%. Samas kasvas oodatust rohkem turismiteenuste eksport: kui perioodi IV kv 2017 – III kv 

2018 eesmärgiks oli 1,8 miljardit, siis tegelik tulemus oli 1,97 miljardit eurot (kasv aasta 

varasemaga võrreldes 106 miljoni euro võrra ehk 5,7%). Tulude kasvu kindlustab mitmekesine 

rahvusvaheline turundus ja äriturismi arendamine, et vähendada liigset sõltuvust ainult 

lähiturgude puhkuseturistidest.  

Regionaalarengu valdkonnas oli 2018. a olulisimaks tegevuseks kõigi regionaaltoetuste ja 

piiriüleste programmide edukas ja sujuv üleandmine Riigi Tugiteenuste Keskusele, mis 

võimaldab ka toetuste suunal senisest enam keskenduda EASi peamistele eesmärkidele ja 

sihtrühmadele – Eesti ettevõtted, turismisektor, välisinvestorid. 2018. a oli välisvahendite 
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vahehindamise aasta, mille eesmärgid toetuste rakendamisel saavutasime koondina kõigis 

välisvahendite prioriteetsetes suundades. Lisaks toetuste rakendamisele töötasime välja ja 

käivitasime projektide järelseire ja eesmärkide saavutamise hindamise protsessi. 

Välisvahendite perioodi 2014-20 mõttes oli 2018. a ja on ka järgmised kaks aastat suurima 

tegevusmahuga aastas – võrreldes 2017. a kasvas hinnatud taotluste ja rahastatud projektide arv 

kolmandiku võrra, mis toob kaasa olulise aruandluse mahu kasvu 2019-2020. a. 

EASi eesmärkide mõõdikud 

Valdavalt on 2018. a seatud eesmärgid täidetud. Saavutamata jäid kaks turismivaldkonna 

mõõdikut – prioriteetsetelt sihtturgudelt turistide ööbimiste arv (eesmärk 5%) ning turismitulu 

kasv (eesmärk 33,1 miljon eurot), lisaks ettevõtlusvaldkonnas jäi alla ootuste kasvuklientide 

müügitulu kasv võrreldes Eesti keskmisega (eesmärk 8%). Järgmisel joonisel on kajastatud 

EASi 2018. a eesmärkide saavutustasemed. 

EASi tulemused 2018. a 
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Eelarve, otsused ja väljamaksed 

2014-2020 rahastamisperioodi struktuurifondide meetmete kogueelarvest 556,9 miljon eurot 

olime seisuga 31.12.2018 teinud otsuseid 65% ehk 359,3 miljon eurot (sh MKM 160,1 miljon 

eurot, KuM 15,9 miljon eurot ja RaM 183,3 miljon eurot) ning abikõlblikke väljamakseid 29% 

ehk 160,6 miljon eurot (sh MKM 79,5 miljon eurot, KuM 9,6 miljon eurot ja RaM 71,6 miljon 

eurot). 

2014-2020 rahastamisperioodi SF meetmete eelarve, otsused ja abikõlblikud väljamaksed 
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RAHVUSVAHELISELT KONKURENTSIVÕIMELINE ETTEVÕTLUS 

Ettevõtluse ja ekspordi valdkond  

Ettevõtluse ja ekspordi suunal on 2018. a lõpu seisuga leitud tulemusnäitajad järgmised: 

 

Klientide müügitulu kasv (võtme- ja kasvukliendid)2: +15% ja +14%, vastavalt 

(eesmärk +15% ja +18%, vastavalt) 

Klientide ekspordimüügitulu kasv: +184,7 mln € (eesmärk +100 mln €) 

Klientide lisandväärtuse kasv: +64,2 mln € (eesmärk +70 mln €) 

Klientide investeeringute tasuvus (ROI): 7,3 korda (eesmärk >7,5 korda) 

Arenguprogrammi otsuste maht: 17,6 mln € (eesmärk 17 mln €) 

 

2018. a jätkasime võtme- ja kasvuklientide portfelli haldamise loogikaga. Eesmärk - leida 

portfelli uusi ambitsioonikaid ettevõtteid ja kasvatada ettevõtete arvu 700ni - sai aasta lõpuks 

täidetud. Portfelli sai valitud ettevõtteid väga erinevatest tegevusvaldkondadest. Lisandus uue 

majanduse tehnoloogiaettevõtteid, kelle tänased müügitulunumbrid ei ole veel sedavõrd kiire 

kasvuga, aga omavad perspektiivi kiirele kasvule lähiaastatel. Sel põhjusel jäid 2018. a 

müügitulu kasvunumbrid portfelli osas madalamaks kui 2017. a. 

Arenguprogrammi otsuste eesmärk oli 2018. a läbi ajaloo kõrgeim. Läbi proaktiivse klientide 

otsimise ja süsteemse ettevõtetega tegelemise õnnestus eesmärk täita ja ületada. Uute 

arenguprogrammi klientide leidmisele aitas kaasa teadlikkuse tõstmine läbi programmi 

tutvustamise erinevatel üritustel. 

Alustavatele ettevõtetele suunatud tegevused ja ettevõtlusteadlikkus 

Alustavatele ettevõtjatele suunatud tegevustest jätkusid baaskoolitused üle Eesti (kokku 30 

koolitust), kus osales 482 alustavat ja potentsiaalset ettevõtjat. Samuti toimus kaks jätkuüritust 

nii Tartus kui Tallinnas, mille eesmärgiks oli baaskoolitusel osalejate omavaheline 

võrgustamine ning edu- ja kogemuslugude kaudu teineteise innustamine. Koolituste ja 

järelürituste tagasiside on jätkuvalt väga kõrge. Baaskoolitused on üks alustavatele ettevõtjatele 

suunatud teenus, mis liigub 2019. a EASist välja. 

Olulist lisandväärtust lõi ettevõtete sõnul arenguprogrammi raames pakutav diagnostikateenus 

ja mentori kasutamise võimalus. Kokku kasutati 2018. a jooksul diagnostikateenust 52 korral 

ja kaasati mentorit 18 ettevõtte poolt. Seni läbi viidud diagnostikateenuse kahe aasta jooksul on 

paika loksunud nii metoodika kui ka raportite sisu rõhuasetused. Rahulolu nii diagnostika 

kasulikkusega kui ka hinnang ekspertide professionaalsusele on jäänud kõrgele tasemele. 

Diagnostikateenuse pakkumisega jätkame 2019. a. 

2018. a jõudis lõpule kõrge kasvupotentsiaaliga alustavatele ettevõtjatele suunatud 

Ärimentorprogrammi 2017/2018 hooaeg, mille lõpetas kokku 50 ettevõtjat. 

Ärimentorprogramm on EASi üks vanemaid ja edukamaid programme, kus lisaks tugevale 

koolitusprogrammile aitavad ettevõtjaid nende eesmärkide saavutamisel kogu programmi vältel 

                                                 
2 Muutused on leitud sarnaselt EASi tulemusjuhtimise süsteemis kasutatud metoodikale.  



8 

 

personaalsed mentorid. Ärimentorprogrammi populaarsust kinnitab suur konkurss programmi 

pääsemiseks, 2017. a kandideeris 50 kohale 109 ettevõtet. 

2019. a alustame EAS Ärimentorprogrammi ning Väikeettevõtte arenguprogrammi baasil 

loodud teenuse EAS Kasvuettevõtja mentorprogrammi elluviimisega, kuhu kaasame 

vähemalt 10 loomevaldkonna ettevõtet. 

2018. a käivitusid kaks mahukat koolitus- ja mentorprogrammi – Strateegia praktikum ja 

Ärimudeli praktikum. Tegemist on praktiliste koolitustega, kus on kombineeritud ettevõtte 

iseseisev töö ja seda toetav individuaalne mentorlus. Strateegia praktikumis pakutakse 

ettevõtetele alusloogikat tervikliku strateegia mõtestamiseks, aidatakse analüüsida 

olemasolevat strateegiat ja seada läbimõeldud sihte, tagamaks kontrollitud kasv. Ärimudeli 

praktikumis aidatakse ettevõtetel kaardistada võimalused ärimudeli uuendamiseks ja edukaks 

rakendamiseks. 2018. a osales kahes Strateegia praktikumi grupis kokku 15 ettevõtet ja neljas 

Ärimudeli praktikumi grupis 28 ettevõtet. Osalejate tagasiside mõlemale praktikumile on olnud 

väga kõrge. Enim toodi välja, et programmid aitasid mõtted konkreetselt paberile panna ning 

valmisolekut teemadega edasi liikuda. Strateegia praktikumide läbiviimist jätkame 2019. a.  

2018. a I pooles viidi edukalt lõpule tootearenduse valdkonna lühikoolituste programm. Kokku 

toimus 10 koolitust, millest võttis osa 154 ettevõtet. Koolitustel pöörati eelkõige tähelepanu 

tootearendusprotsessi erinevate etappide tutvustamisele ning toote kohandamisele välisturule 

minekul. Oluliseks teemaks oli aga sel aastal tootmise digitaliseerimise ettevalmistamine, mille 

vastu oli huvi väga suur. Tagasiside koolitustele oli kõrge ning positiivsena toodi esile praktilisi 

ja elulisi näiteid elust enesest ning teooria ja praktika oskuslikku sidumist. Samuti oli osalejatel 

oluline näha asju teisest vaatenurgast ning saada konkreetseid soovitusi koolitajate ja praktikute 

poolt. 2019. a EAS lühikoolitustega enam ei jätka, vaid keskendub teenustele, mida pakkuda 

võtme- ja kasvuklientidele. 
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Ettevõtlusteadlikkuse tegevustest jätkus Digilahendused tööstusele infopäevade sari, mis 

tõstab osalevate tööstusettevõtete esindajate teadlikkust turul olemasolevatest lahendustest, 

mida oma ettevõttes efektiivsuse tõstmiseks rakendada. 2018. a toimus sarja raames viis üritust, 

millest kolme kanti otseülekandena üle sotsiaalmeedias jõudmaks suurema vaatajaskonnani. 

Kokku võttis aasta jooksul üritustest osa üle 260 osaleja, lisades juurde veel mitmed 

otseülekande vaatajad. Viiest üritusest üks viidi läbi Saaremaal. Sealse infopäeva populaarsuse 

tõttu  on 2019. a kevadel plaanis viia sarjast üks üritus Tartusse. 2019. a on planeeritud viia 

sarja raames läbi veel kuus üritust. 

2018. a alustati esimeste Tark Tööstus ideepäevade ja arendusnädalavahetuste teenuste 

ürituste läbiviimisega. Aasta jooksul korraldati üks arendusnädalavahetus ning kaks ideepäeva, 

mille eesmärkideks on kaardistada tööstuses olevad reaalsed probleemid, leida ürituse jooksul 

neile lahendused ning tihendada tööstus- ja IT-sektorite esindajate vahelist suhtlust. Kõigil 

kolmel üritusel oli kaasatud rohkem kui 100 osalejat erineva kompetentsiga tööstusest, ITst, 

logistikast ja ka teenindusest. Osalejate sõnul tekivad just tänu erinevatest sektoritest kaasatud 

inimestele aruteludes ja töötubades äärmiselt huvitavad ideed. Mitmest nendest on kasvanud 

välja ka täiesti uued tooted. 

Cannery eesmärgiks oli luua automaatne lahendus käsitööjookide purki villimiseks. Paljud 

õlletootjad soovivad villida oma toodet purki, aga tänasel päeval on see liiga keeruline. 

Seetõttu villitakse oma toodangut käsitsi pudelitesse. See on aga kallis ja ebaefektiivne, muutes 

villimisprotsessi kõige suuremaks väiketootmise kuluallikaks. Kui tavaliselt kulub villimisele 

kuni nädal, siis Cannery võimaldab sama asja ära teha nelja tunniga. Cannery soovib 

pruulikodadele pakkuda täislahendust ehk villimismasinat koos tarkvaraga. 

2018. a toimus järjekordne Industry 4.0 in Practice tööstusettevõtetele suunatud konverents, 

mida korraldati koostöös Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL), Tallinna 

Tehnikaülikooli (TalTech) ja Eesti Elektroonikatööstuse Liiduga. Konverentsil osales  ligi 400 

inimest. 2019. a on konverentsi peakorraldajaks on TalTech ning EAS jätkab konverentsi 

partnerina. 

Selleks, et Eesti ettevõtete toodete lisandväärtus kasvaks, on oluline neid toetada 

teadmistemahukas tootearenduses, mistõttu muutub üha olulisemaks tootearenduse käigus 

loodud intellektuaalomandi (IO), sh ärisaladuste, oskusteabe, tehnoloogiate, leiutiste jne 

kaitsmine konkurentide eest. Samas sisenevad paljud ettevõtted oma toodetega turgudele, kus 

on ees mitmed konkurendid, kelle patendiportfellid võivad oluliselt takistada meie ettevõtete 

tegutsemist neil turgudel. 2018. a alustasime ettevõtetele intellektuaalomandi teemal 

strateegilise konsultatsiooniteenuste pakkumisega, mis aitab ettevõtetel otsustada, kas ja kuidas 

ennast ja oma intellektuaalomandit kaitsta, seda võimalikult tõhusalt ettevõtte äris ära kasutada 

Tark Tööstus arendusnädalavahetused  

Räpina Paberivabrik (RPV)  lihtsustas uue lahendusena erineva kujuga saadetiste laadimist 

koormasse. Nende eesmärk oli luua intuitiivne 3D mäng, kus inimesed üle maailma saaksid 

mängulises keskkonnas paigutada erikujulisi pakke koormasse ning saada selle eest 

premeeritud. Pikem eesmärk on arendada masinõppepõhine süsteem, mis paigutab tulevikus 

ise koormad kõige efektiivsemalt koormasse. 
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ja tulu teenima panna. Teenus lansseeriti augustis ning võeti kohe hästi vastu. Aasta lõpuks oli 

nõustatud või aktiivses nõustamises 14 ettevõtet. 

Arenguprogrammi 2018. a  tähelepanu oli eelkõige kliendibaasi kasvatamisel ja teenuse 

aktiivsel müügil. Aasta jooksul sai finantseeritud ligi 70 ettevõtet kogusummas 17,5 miljonit 

eurot. Edulugude poolelt võib välja tuua Cleveron, kes jõudis turule arenguprogrammis 

arendatud toidu pakiautomaadiga. Lisaks Wallenium, kes arenguprogrammi raames arendas 

välja oma uudistoote „Silen“ visualiseerimise platvormi. 

Ajujahi hooajale, mis algas 2017. a ning mille peamised tegevused jäid 2018. a, esitati 311 

ideed. Kõigist ideedest valiti esmalt žürii abil 100 ideed, millest omakorda selekteeriti 30. Need 

30 välja valitut hakkasid tööle oma ärimudeli arendamisega selleks spetsiaalselt loodud 

programmis koos oma mentoriga. Lõpuks valis žürii välja seitse parimat, kes jätkasid juba 

ETVs olnud telesaate formaadis. Võitja selgitati kolme parima ettevõtte hulgast. 

 

Ajujaht 2018 konkursi võitis digitaalse toiduohutuse platvorm FoodDocs, II koha sai 

uuendusliku süütegeeli tootja Biofire ning III koha pälvis liikuvat autopesu teenust pakkuv 

UpSteam. Ajujahi ellukutsuja EASi juhatuse esimehe Alo Ivaski sõnul tõestas tänavune hooaeg, 

et Ajujahil on Eesti ettevõtlussektoris täita kindel roll. „Sügisel konkursile esitatud äriideedest 

kasvasid hooaja lõpuks välja mitmed toimivad ettevõtted, kellel on ka suur potentsiaal 

rahvusvahelisi turge vallutama minna,“ võttis Ivask hooaja kokku. Ajujahi võitja idee 

FoodDocsi platvorm aitab toiduga tegelevatel ettevõtetel tagada, et toiduohutuse dokumendid 

vastaksid nõuetele ja oleksid paberivabad. FoodDocsi digitaalne enesekontrolli plaan hakkab 

andmete esmakordsel sisestamisel ettevõtete jaoks ise tööle ja annab tähelepanu vajavatest 

kohustustest iseseisvalt ettevõttele märku. FoodDocsi enesekontrolliplaan lihtsustab 

toidukäitlejate seadusest tulenevat aruandlussüsteemi. Parimaks sotsiaalseks ettevõtteks valisid 

SEB ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik rakenduse Triumf Health, mis aitab psühholoogilise 

https://www.eas.ee/ettevotjate-lood/
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toe läbi lastel krooniliste haigustega võidelda. Konkursi edukaimaks naisjuhiga tiimiks valiti 

FoodDocs ning parimaks maaelu edendavaks äriideeks mereadrust biolagunev peenrakate 

Meremults. 

EASi eestvedamisel toimus Ettevõtluse auhind 2018. a juba 18. korda. Konkursi esmane 

eesmärk on tunnustada edukaid ja perspektiivseid Eesti ettevõtteid ning seada neid teistele 

eeskujuks. Laiem eesmärk on kaasa aidata ettevõtluse edendamisele, Eesti ettevõtete 

rahvusvahelise konkurentsivõime kasvule ning koos sellega majanduse kiiremale arengule 

Koostöös valdkonna asjatundjatega, kes hindasid nii ettevõtte majandusnäitajaid kui väärtuseid 

ja panust ühiskonda, valiti igas kategoorias välja kolm kõige märkimisväärsemat ettevõtet ehk 

auhinna nominenti, kellest selgusid parimad. Aasta ettevõte 2018 tiitli sai Cleveron AS. 

Ettevõtluse auhinna konkursi parimad:  aasta disainirakendaja 2018 - Cleveron AS; aasta 

eksportöör 2018 - Thermory AS, aasta pereettevõte 2018 - AS Ecometal, aasta uuendaja 2018 

- Cleveron AS, aasta välisinvestor 2018 - Aston Synthetics OÜ. 

 

Loomemajanduse valdkond 

2018. a jätkasime 2017. a alguse saanud koolitusprogrammiga Disainibuldooser, mille keskne 

idee on läbi disainist juhitud meetodite viia ettevõte tootearenduse kompetents uuele tasemele. 

Programmis osales 15 ettevõtet, kellest viis ettevõtet jätkasid koostöös disainijuhtidega kõige 

suurema potentsiaaliga ideede elluviimist. 2019. a algava Disaini meistriklassi teenuse läbib 

kahel hooajal 30 ettevõtet. 2018. a jätkasime ka loomemajandusettevõtjate ettevõtlusalaste 

teadmiste ja oskuste suurendamist EAS Ärimentorprogrammi raames, milles osales 14 

loomeettevõtet ning alguse sai Kasvuettevõtja mentorprogramm, mille esimesse gruppi on 

kaasatud viis loomeettevõtet. 

2018. a valmisid neli uuringut. Esiteks loomemajanduse olukorra uuring ja kaardistus, mis 

andis ülevaate loomesektorist kui majandusharust ning mille kohaselt moodustas sektor 2015. 

a ligikaudu 3% Eesti majandusest ja 5,6% teenuste ekspordist. Info ja mäluasutuste külastajate 

ja mittekülastajate uuring analüüsis muuseumide ja raamatukogude külastamise ja 

mittekülastamise põhjuseid, sihtgruppe ning tulevikuteenuseid. Eesti elanike muusikatarbimise 

harjumuste uuring kaardistas trendid muusikatarbimises. Disainikasutuse uuringu eesmärgiks 

oli välja selgitada disainikasutuse olukord, vajadused ja võimalused era- ja riigi osalusega 
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ettevõtetes ja sihtasutustes. Uuring näitas, et ettevõtted ja sihtasutused asetsevad disainiredelil 

valdavalt kas esimesel (disaini ei kasutata süstemaatiliselt ja teadlikult) või teisel astmel (disaini 

kasutatakse viimase lihvina või turunduses), kuid toote- ja teenusedisainile pööratakse järjest 

rohkem tähelepanu. 

2018. a said EASi kaudu tuge alljärgnevad loomemajandusalase teadlikkuse tõstmisele 

suunatud projektid: Meediakonverents 2018 „Väiksena hiiglaste seas“, rahvusvaheline 

kultuuripoliitikate konverents ICCPR 2018, Tallinn Design House disainerite brändiraamat 

ning Eesti Muusika Päevad. Samuti aitasime ellu viia ning ette valmistada alljärgnevaid 

loomemajandusalaste teadmiste ja oskuste arendamisele suunatud projekte: Eesti ettevõtete 

osalemine moetööstuse messil WHITE Milano, plokiahela tehnoloogia seminar Tale Academy, 

Euroopa produtsentide võrgustiku ACE aastakogunemine ja seminar Tallinnas, Eesti Kunstnike 

Liidu õppereis Suurbritanniasse, Pillifondi pillimeistrite arenguprogramm, Estonian Fashion 

Festival ning Creative Narva. Samuti viisime läbi kaks loomemajanduse tugistruktuuridele 

suunatud teenust, strateegia diagnostika ja strateegia praktikum, mille eesmärgiks oli 

analüüsida ja kaardistada organisatsioonide hetkeolukord ning töötada välja uuenenud 

strateegiakontseptsioon ja tegevuskava 3-5 aastaks. 

 

Creative Narva: võimalus luua toimiv moebränd 

Creative Narva oli uute moebrändide koolitus- ja töötubade sari, mille eesmärgiks oli 3-kuulise 

programmi raames aidata alustavatel moehuvilistel luua päris enda moebränd. Narvas 

toimunud programm sisaldas rahvusvahelise kogemusega ekspertide seminare ning mentorlust 

moelooja Ülle Pohjanheimo poolt. Ligi 100 konkursile taotluse esitanud huvilisest jõudis oma 

moekollektsiooniga finaali 17 meeskonda, kelle seast hindas rahvusvaheline žürii kõige 

kõrgemalt Tartu meeskonna KUUL Design kollektsiooni. 
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Tegutsevate ettevõtete ja ekspordi valdkond 

2018. a toimus 14 ekspordi lühikoolitust, millest kõige suuremat huvi tunti e-kanalite 

koolituste vastu – kuidas eksportida oma e-poe või Amazoni kaudu. Kokku osales ekspordi 

lühikoolitustel 232 ettevõtet.  

Eksportivate ettevõtete omavahelise koostöö soodustamiseks korraldasime ekspordipäevi, mis 

oli uus esimest korda pakutav teenus. 2018. a toimusid Tallinnas Soome laevanduse 

ekspordipäev ning Jaapani ekspordipäev. Masina-, metalli-  ja elektroonikatööstuse ettevõtetele 

suunatud Rootsi ekspordipäeva raames korraldasime õppereisi Lõuna-Rootsi Torsåsesse, kus 

teiste hulgas külastasime robotitootja Yaskawa tehast. 

Korraldasime 2018. a 22 riiklikku ühisstendi rahvusvahelistel välismessidel, kus osales kokku 

205 ettevõtet, mille müügitulu 2017. a kokku oli 1 678 miljonit eurot.  Kuuel messil 

korraldasime Eesti riikliku ühisstendi esimest korda – toidu- ja joogisektori mess Gulfood, 

puidutööstuse mess Carrefour International dui Bois, biotehnoloogia mess Bio Convention, 

merendusmess SMM, meditsiinitööstuse mess Medica ja China International Import Expo. 

Järjest enam korraldame ühisstende kaugemates regioonides, 2018. a toimus seitse ühisstendi 

väljaspool Euroopat.  2018. a alustasime ühisstendide teenuse uuendamisega, millega tegeleme 

põhjalikumalt edasi 2019. a, et valmis olla uueks eelarvperioodiks. 2019. a  jaanuaris 

korraldasime kohtumise Eesti tegutsevate erialaliitude ja huvigruppidega, et tutvustada teemat 

ning kaardistada ees ootavaid väljakutseid ning võimalikke lahendusi. 
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2018. a tegi Aasia infokeskus läbi suured muudatused meeskonna osas ning laiendasime  

tegevust lisaks Hiinale ka Jaapani turule. Kokku osutasime aasta jooksul nõustamisteenuseid 

enam kui 100 ettevõttele, mis on rohkem kui ühelgi eelmisel aastal. Hiina ja Jaapani seminaridel 

ja üritustel osales pea 200 ettevõtet. Keskus korraldas seejuures aasta jooksul neli 

sihtturuseminari ning kaks äridelegatsiooni visiiti Hiina. Aastaga oleme uuendanud Aasia 

infokeskuse veebilehte, loonud ettevõtjatele rohkem infokanaleid, sh Facebooki leht, mille 

kaudu jagada ettevõtjatele olulisi uudiseid ja arenguid Aasia turgudel toimuva kohta. 2018. a 

jooksul said alguse mitmed suured koostööprojektid riiklikul tasemel ning tööd on alustanud 

Eesti-Hiina e-kaubanduse ekspertgrupp, mis defineerib Eesti väärtuspakkumist e-kaubanduse 

vallas ning aitab erinevatel osapooltel teha koostööd. Lisaks on kokku pandud 

väärtuspakkumised Alibabale ja Tencentile ning toetatud nii välisministeeriumi kui  

majandusministeeriumi tööd Aasia suunas. Alanud on ettevalmistus Eestis esimest korda 

toimuvaks rahvusvaheliseks Aasia konverentsiks Asia Update 2019, mis on suurepäraseks 

näiteks koostööst EASi, ülikoolide, ministeeriumite, Vabariigi Presidendi kantselei ja ettevõtete 

vahel. 

EAS pakub võimalusi kontaktibaasi laiendamiseks ja nähtavuse tõstmiseks välisturul, samuti 

aitame Eesti ettevõtetel nende tooteid ja teenuseid maailmale tutvustada. Selleks korraldasime 

2018. a neli kontaktreisi Euroopa (Saksamaa, Norra, Rootsi ja Taani) turgudele ning kaks 

kontaktreisi Aasiasse (Hiina ja Jaapan). Kontaktreisi raames said osalejad kasulikku turuinfot 

ning organiseerisime ettevõtetele sihtturgudel viis kohtumist potentsiaalsete 

koostööpartneritega ettevõtte poolt kirjeldatud profiili alusel. 

2018. a viisime teist korda läbi 6-kuulist ekspordiprogrammi Missioon Saksamaa, kus osales 

22 ettevõtet. 2017/2018 perioodil said programmi raames Saksamaa turu kogemuse kokku 43 

ettevõtet. 

Ekspordinõunike tegevused 

2018. a oli ettevõtluse keskuses 14 ekspordinõunikku. EASi ekspordinõunikud olid järgmistes 

riikides: Soome, Rootsi (2 nõunikku), Norra (2 nõunikku), Taani, Saksamaa, Suurbritannia, 

Prantsusmaa, Holland, Singapur, India, Jaapan ja Hiina. 2018. a jooksul pidid tööle asuma ka 

USA ja AÜE nõunikud, kuid mõlemad värbamised toimuvad erinevatel põhjustel 2019. a. 

Ekspordinõunike meeskonnas toimus mitu inimeste vahetust: vahetusid nõunikud Hiinas ja 

Singapuris ning Jaapani esindus oli alates kevadest komplekteerimata, kuna sobiva inimese 

värbamine võttis oodatust kauem aega (alates jaanuarist 2019. a on nõunik tööl). 

Ekspordinõunikud jätkasid 2018. a nõustamisteenuse osutamisega, et aidata Eesti 

eksportööridel siseneda eksporditurgudele ja leida seal koostööpartnereid. 2018. a alustasid ja 

lõpetasid EASi ekspordinõunikud 64 ekspordipartneri otsingu teenust. Mitmed 2018. a alanud 

teenused lõpetati 2019. a jaanuaris või hiljem. Ekspordinõunikud teenindasid aasta jooksul 730 

turule sisenemisega seotud eelnõustamist ning välisettevõtete ostusoovide teenindamist ehk 

sourcing’u teenust osutati 230 kliendile. 2018. a lisandus uus teenus –  ürituste korraldamine 

välisturgudel, mida teostati 61 korral (vähemalt üks igal sihtturul). 

http://www.eas.ee/aasiainfokeskus
http://www.facebook.com/aasiainfokeskus/
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2018. a korraldasime 29 sihtturuseminari (vähemalt üks iga sihtturu kohta). Toimusid 

järgmised seminarid: Taani sihtturuseminar, Rootsi sihtturuseminarid toiduainetööstus- ja 

ehitussektorile, Norra sihtturuseminarid ehitussektorile ning palkmajaehitajatele, Prantsusmaa 

sihtturuseminar puidutööstusele, Hollandi sihtturuseminar finantstehnoloogia ettevõtetele, 

Rootsi ja Taani sihtturuseminar e-kaubanduse ja Saksamaa sihtturuseminar ostuprotsesside 

kohta. Osadel seminaridel aitasid toimumisele kaasa erinevad koostööpartnerid. Koostöös 

toimusid Jaapani, kaks Prantsusmaa, India, kaks Norra, Suurbritannia, Hiina ja Soome-Rootsi 

sihtturuseminarid. 

Ekspordinõunikud osalesid välismaal toimunud konverentsidel ja messidel, Eestit ja Eesti 

ettevõtteid tutvustavatel üritustel saatkondades ja mujal. Toimusid üritused seoses SIAL 

messiga Pariisis (oktoober 2018), China Hi-Tech Fair (november 2018), Eesti äridelegatsiooni 

visiit ning International Business Days Taanis (aprill 2018), Puitmajadeliidu visiit Pariisi (märts 

2018), Eesti ehitusettevõtete networking üritus Eesti saatkonnas Stockholmis (aprill 2018), 

Rahvusvaheline distribuutorite ja kaubandusagentide päev Bremenis (juuni 2018), üritus 

Wirtschaft trifft Botschaft Berliinis (märts 2018), EV100 üritus Oslos (veebruar 2018). 

Lisaks kirjutasid nõunikud 11 erinevat artiklit meie igakuisesse uudiskirja, mida saadetakse 

üle 3000le Eesti ettevõttele ja jõudsid erinevate uudistekanalite kaudu veelgi rohkemate 

inimesteni oma tegevuste tutvustamise ja erinevate hinnangutega majanduseteemadel. 

Koostöövõrkude ja kosmose valdkonna tegevused 

Jätkasime koostöövõrgustike arenguprogrammi raames ärisuunaliste teenuste (diagnostika, 

mentor juhile, strateegia ja ärimudeli praktikum) pakkumistega loomemajanduse 

arenduskeskustele ja inkubaatoritele, klastritele ning tehnoloogia arenduskeskustele. 

Kokkuvõtvalt viidi võrgustike arenguprogrammi raames läbi 12 strateegia diagnostikat 

loomemajanduse arenduskeskustes ja inkubaatorites ning 14 loomemajanduse valdkonnas 

tegutsevat organisatsiooni osalesid strateegia praktikumis; 13 klastrit  ja üks tehnoloogia 

arenduskeskus võtsid osa strateegia ja ärimudeli praktikumist ning kolm tehnoloogia 



16 

 

arenduskeskust kasutasid mentoreid.  Tulenevalt strateegia ja ärimudeli praktikumi tagasisidest 

viidi klastritele läbi täiendav koolitus „Agiilse juhtimise põhimõtted klastritele“, milles osales 

kuus klastrit. Võrgustike arenguprogrammi raames jätkame ärimudeli praktikumi ja 

mentorteenuse pakkumisega ka järgmisel aastal. 

Jätkasime ka arendusürituste läbi viimist. Klastritele ja tehnoloogia arenduskeskustele viisime 

läbi ühisürituse Promoting export. Klastrid ja tehnoloogia arenduskeskused said võimaluse 

esitada oma liftikõned EASi ekspordinõunikele, kes omakorda rääkisid konkreetsele 

eksportturule sisenemisest ja võimalustest, mida nad saavad ettevõtetele pakkuda. Toimus ka 

matchmaking, millest võtsid osa kokku seitse tehnoloogia arenduskeskust ja 14 klastrit. 

Konkreetselt tehnoloogia arenduskeskustele viidi läbi kaks üritust, millest esimene keskendus 

suurklientidega koostööle ja riskidele ning kus osales kokku kuus tehnoloogia arenduskeskust. 

Teise ürituse fookus oli tervisetehnoloogia ettevõtte rahvusvahelise võrgustiku arendamisel ja 

Euroopa Liidu pakutavatel TAI meetmetel ja programmidel ning sellest võttis osa viis 

tehnoloogia arenduskeskust. 

Reach-U käivitas Keenias EyeVi tehnoloogiat kasutava pilootprojekti, kaardistades 50 km 

Nairobi ümbruse teid. Kõrglahutusega piltide abil luuakse teeobjektide inventuur ning tee 

omanikud saavad mõõdetava kirjelduse tee seisukorrast. Need andmed on aluseks edasistele 

teehoiu kavadele. 

Positium LBS sõlmis lepingu Indoneesia turismiministeeriumiga mobiiliandmete põhise 

statistika kasutuselevõtuks. Indoneesia on 264 miljoni inimesega maailma suuruselt neljas riik, 

mille majanduse kogumaht on 3,26 triljonit USD. Turism on Indoneesia tähtsuselt kolmas 

välisvaluuta allikas ja selle mõõtmine on võtmetähtsusega turismi juhtimiseks. Samas on 

riigipiiri ületamine Indoneesia naabritele vaba, mistõttu on piiriületusstatistika kogumine 

suure riigi puhul väga keeruline. Indoneesia turismiministeeriumil on leping Indoneesia 

suurima mobiilioperaatoriga piiriüleste külastuste kohta statistika pakkumiseks. Positium 

konsulteerib statistika koostamise metoodikat ja kvaliteedijuhtimist. Indoneesia 

turismiministeeriumi eesmärgiks on 15 miljonit väliskülastust 2017. aastal, 17 miljonit 

väliskülastust 2018. aastal ja 20 miljonit väliskülastust aastaks 2019. Selleks arendab 

ministeerium välja Balile alternatiivseid sihtkohti. Positium koos Indoneesia 

mobiilioperaatorist partneriga aitab ehitada üles mobiiliandmete analüüsi metoodikat ja 

süsteemi kogu riigi turismi monitoorimiseks. Projekti tulemusena ja tegelike andmete 

kasutuselevõtu kaudu on piiriülese turismi proportsioon juba tõusnud 7% pealt 30%ni. 

Targa linna klaster aitab ettevõtetel saavutada edu 

GoSwift käivitas 2018. a Luhamaa rahvusvahelise piiripunktis automaatse piiriületussüsteemi 

projekti Eesti ja Venemaa vahel. Automaatne süsteem võimaldab sõidukitel piiri ületada ilma 

igasuguse inimkontaktita piiri- ja tolliametnikega. Selline süsteem võimaldab turistidel ja 

kaubavedajatel ületada piire kiiremini ning ametnikel senisest enam keskenduda probleemsete 

piiriületajate väljaselgitamisele eelinfo abil. 
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Eesti Puitmajaliidu juhitud klaster on tiitlite „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2018“ ja 

„Koostööprojekt 2018“ omanik, sest tegemist on koostööprojektiga, mis on oma tegevustega 

andnud märgatava panuse, et Eestist on saanud juhtiv puitmajade eksportöör Euroopas.  

 

Puitmajaklaster valiti ka Euroopa ettevõtluse edendamise voorus (European Enterprise 

Promotion Awards) 19 parima hulka, kus konkureerisime ettevõtluse rahvusvahelistumise 

kategoorias Bulgaaria, Taani ja Soome projektidega. See näitab ilmekalt, et Eesti 

puitmajatootjate edulugu ja head koostööd ühise eesmärgi nimel, on märgatud ka Euroopa 

tasandil. Puitmajaklaster oli ühe kategooria – ettevõtluse rahvusvahelistumine – nelja parima 

projekti seas. 

Klastris Connected Health arendasid kolm klastri ettevõtet Celsius Healthcare, Nortal ja TWN 

2016. a välja Leedu ravimite koostoime teenuse esmase versiooni. 2017. a arendasid Celsius 

Healthcare ja TWN koos ühe tervisetehnoloogia ettevõttega esialgse teenuse põhjalt edasi 

Leedu riikliku digiretsepti jaoks sobiva lahenduse. 2018. a lõpus korraldas Leedu 

tervishoiuministeerium riigihanke, mille edukaks pakkujaks osutus Celsius Healthcare (koos 

ühe teise ettevõttega) ning selle tulemusena võetakse Leedu digiretseptis kasutusele Eesti 

ettevõtete poolt klastri projekti raames väljatöötatud ravimite koostoime lahendus. 

1. septembril 2018. a täitus Eestil kolm aastat Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) 

täisliikmena. Selle aja jooksul on Eesti kindlustanud oma mainet ESAs, kui üks digivaldkonna 

juhtriike ning partner ESA digitaalse arengukava elluviimisel. Juunis 2018. a asus ESAs tööle 

Eesti e-riigi rakendamise kogemusega Eesti ekspert, kelle ülesandeks on Eesti e-riigi parimate 

praktikate siirdamine ESAsse. Aasta lõpus allkirjastati leping ESA ning Eesti juhtiva IT firma 

vahel plokiahela tehnoloogia rakendamiseks ESAs andmete autentsuse tagamiseks. Seisuga 
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30.09.2018 oli Eesti üldine geograafilise tagastuse koefitsient3 1,11. Aasta lõpu seisuga oli ESA 

hankijate andmebaasis ESA-STAR registreeritud 75 ettevõtet, kusjuures aasta jooksul suurenes 

see näitaja 10 võrra. ESA tehnoloogiakeskuses ESTEC töötab seitse Eestist pärit spetsialisti. 

Rahvusvahelises kosmosejaamas ISS võeti 2018. a kasutusele Eesti ettevõtte Myoton AS poolt 

loodud seade müomeeter, mis võimaldab mõõta ning analüüsida astronautide lihaste seisundit 

ning selle alusel arendada paremaid metoodikaid vältimaks kaaluta oleku negatiivset mõju 

astronaudi tervisele. Müomeetri kasutamine kosmoses on heaks referentsiks seadme laialdasel 

maapealsel rakendamisel ja müügil. 

 

ESA äriinkubaatorisse Eestis (ESA-BIC) lisandus 2018. a kuus ettevõtet. ESA-BIC 

populaarsust näitab novembris toimunud taotlusvoor, kus hinnati üheksa taotlust ning neist 

otsustati ESA-BICi vastu võtta kaks väga hea kasvupotentsiaaliga ettevõtet. 

Lisaks kosmosevaldkonnnale loodi ärivõimalusi Eesti ettevõtetele ka muudes kõrgtehnoloogia 

valdkondades. Teedrajavaks sündmuseks oli osalemine Eesti ühisstendiga 2018. a veebruaris  

Copenhagenis esimest korda toimunud üle-Euroopalisel üritusel Big Science Business Forum, 

kus suured teaduse infrastruktuurid (CERN, ESA jt) tutvustasid oma vajadusi ning 

hanketingimusi. Eesti oli esindatud 10 ettevõttega. 

Eesti on alustanud liitumisprotsessi Euroopa tuumauuringute keskusega CERN. 2018. a 

detsembris toimus CERNi rakkerühma visiit Eestisse, mille eesmärgiks oli anda hinnang Eesti 

                                                 
3 Geograafilise tagastuse koefitsient on suhe ESA liikmesriigi poolt saadud lepingute rahalise mahu ja 

liikmesriigi poolt ESA programmidesse panustatud raha vahel, 

https://www.esa.int/About_Us/Business_with_ESA/How_to_do/Industrial_policy_and_geographical_distributio

n  

ESA kui Eesti ettevõtete hüppelaud rahvusvahelisele kosmoseareenile 

Datel AS lansseeris aastal 2018. a satelliidiandmetel põhineva kosmoserakenduse SILLE, mis 

baseerub DATELi ja ESA vahelisel uurimis-arendustöö lepingul. Veebipõhine rakendus SILLE 

võimaldab satelliidiandmete baasil jälgida oluliste maapealsete infrastruktuuri objektide 

(sillad, kõrghooned, elektrijaamad) deformatsioone 1cm täpsusega. 

https://www.esa.int/About_Us/Business_with_ESA/How_to_do/Industrial_policy_and_geographical_distribution
https://www.esa.int/About_Us/Business_with_ESA/How_to_do/Industrial_policy_and_geographical_distribution
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ettevõtluse ja teaduse valmisolekule teha CERNiga koostööd ning täita CERNi tellimusi. 

Visiidi korraldas EAS koos Keemilise ja bioloogilise füüsika instituudiga. CERNi rakkerühm 

lahkus Eestist positiivsete muljetega. CERNiga (tööstus)suhete ülesehitamisel saame kasutada 

koostööst ESAga saadud kogemusi. 

Jätkasime Euroopa Liidu suurima teadusuuringuid ja innovatsiooni toetava raamprogrammiga 

Horizon 2020. 2018. a tuvustasime programmi Horizon 2020 SME meetme võimalusi 

ettevõtjatele koostöös Eesti Teadusagentuuriga, kes on Horizon 2020 Eesti-poolne 

koordinaator. 

EUREKA koostöövõrgustiku liikmena osalesime EUREKA juhtorganite töös ning EAS 

pakkus koostöövõrgustiku projektides osalevatele Eesti ettevõtetele tuge projektide koostamise 

etapis ja projektide kinnitamisel EUREKA sekretariaadis. 

e-Estonia Showroom 

Huvi e-Eesti loo järele on hoogsalt kasvanud ka 2018. a. e-Estonia Showroom võõrustas 824 

delegatsiooni, mis on 20% rohkem kui eelmisel aastal ja planeeritud 500 delegatsioonist 65% 

rohkem. Kokku võõrustasime ligi 8800 inimest. Showroomi teenusega rahulolunäitaja NPS oli 

73%. Külastajate hulgas oli ka Hollandi kuningas, Austria peaminister, Austraalia digitaalse 

transformatsiooni minister ja paljud teised. Delegatsioonid riigiti on pärit ennekõike Jaapanist 

ja Saksamaalt. 

2018. a tõusis oluliselt eraettevõtete osakaal delegatsioonides (41% eraettevõtteid ja 44% avalik 

sektor). Aktiveerunud on ettevõtete tutvustamine delegatsioonidele läbi kaasamiste ja 

eriprogrammide – 223 kaasamist, mis on 47% rohkem kui eelmisel aastal. 24 eriprogrammi 

oli koostatud kõrgetasemelistele era- ja avaliku sektori klientidele. Showroomi esitlejad 

osalesid 12 välisüritusel keynote presenteerijatena, paneelis aruteludes või workshop'ides, mis 

on saanud palju tähelepanu ja kasulikke kontakte. 

e-Eesti mainekujunduse tegevuse raames toimusid järgmised tegevused: 

- 94 000 meediakajastust (87% rohkem kui 2017. a) 

- sotsiaalmeedia jälgijaid kokku on 34 000 

- e-Estonia infokirja saab igakuiselt ligi 6200 huvilist 

- koolitasime ligi 140 kõneisikut läbi kolme koolituse 

Septembri lõpus lansseerimisime Eestit ja digilahendusi tutvustavad virtuaalsete videote 

platvormi VR Estonia. Videotega saab tutvuda nii Showroomis, Tallinna Lennujaamas, 

Teletornis ja konverentsidel pop-up lahenduse abil. Lisaks on videod kättesaadavad internetis. 

2018. a lõpuks oli videoid vaadatud ligi 18 000 korda. 

Nii broneerimiste haldamiseks kui ka ettevõtete andmebaasi juhtimiseks loodi eraldi CRM 

süsteem, mis läbi automaatsete lahenduste hõlbustab delegatsioonide vastuvõtmist ja ettevõtete 

kaasamist. 

Veebruaris 2019. a avatakse uus esitluskeskus Ülemiste linnakus Öpiku majas. Mainor 

Ülemiste annab ruumid rendile tasuta, ruumide arendamiseks ja kontseptuaalseks muutuseks 

eraldati riigieelarvest eraldi investeeringuna 800 000 eurot. 2018. a on aktiivne töö käinud 

lahenduste väljatöötamisega, ruumide ehituste ning eksponaatide muutusega (vähem füüsilist 

ekspositsiooni ja digitaalne ettevõtete tutvustamine). 
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Oktoobris 2018. a pani Showroomi tiim kokku uue strateegia 2020-2023, mis kinnitati nõukogu 

poolt jaanuaris 2019. a. Edaspidi on e-Estonia Showroomi nimi e-Eesti Esitluskeskus (e-

Estonia Briefing Centre) ja keskendume rohkem huvi konverteerimisele tehinguteks läbi 

kvaliteetsete kontaktide loomise ettevõtjate jaoks ning proaktiivsema meedia- ja 

mainekujunduse. Loodud wow-tsükkel võtab huvi kasvatamist etapilisena, lahendades info 

edastamist rohkem digitaalselt ja füüsiline keskus keskendub kõrgekvaliteetsetele ja 

potentsiaaliga delegatsioonidele. 

Toetused 

Ettevõtlustoetustega aitame kaasa ettevõtte kasvule, sealhulgas ergutame tootearendust ning 

toetame ekspordipotentsiaali realiseerimist. 2018. a oli väga aktiivne aasta – toetasime 464 

ambitsioonikat ettevõtluse valdkonna projekti kogumahus 26,11 miljonit eurot.  

Ettevõtetele suunatud tootearenduse valdkonna toetustest on prioriteetseim jätkuvalt ettevõtte 

arenguprogramm, kus rahastasime arenguplaanide elluviimiseks 68 projekti kogumahus 17,6 

miljonit eurot. Lõppenud projektide tulemusel on 28 ettevõtet toonud turule uute toote või 

teenuse (elluviidavate projektidega kokku 58 ettevõtet). 28. septembril avasime strateegiliselt 

olulise ja ettevõtjate poolt suure huviga vastuvõetud tootearenduse toetuse. Aruandeaastal 

rahastasime 6 projekti kogumahus 954 000 eurot, mille elluviimise tulemusel prognoosivad 

ettevõtjad aastaks 2021 müügitulu uutest toodetest ja teenustest 4,64 miljonit eurot. 

Uuenduslike toodete, teenuste ja tehnoloogiate väljatöötamiseks sai jätkuvalt esitada taotlusi 

innovatsiooni- ja arendusosakute meetmesse. 2018. a valmis Majandus-ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi eestvedamisel ettevõtete majandustulemustel ja intervjuudel 

põhinev osakute analüüs, mille tulemusel vaatame meetme mõju suurendamiseks üle toetuse 

tingimused, sh toetuse suuruse ja võimaliku teenuse pakkujate ringi. 

Oktoobris avasime tööstuse digitaliseerimise ja automatiseerimisega seotud kitsaskohtade 

leevendamisele suunatud diagnostika toetuse, millega tõstame ettevõtete teadlikkust 

digitaliseerimise alal. Kolme kuuga esitati 5 taotlust, millest aruandeaastal rahastasime 2 

projekti. IKT ja digitaliseerimise valdkonnas valmistasime ette Norra Green ICT 

koostööprogrammi, millega aitame kaasa rahvusvahelisele konkurentsi- ja 

koostöövõimekusele ning ettevõtete lisandväärtuse kasvule. Aprillis allkirjastati Eesti-Norra 

programmi leping, kuid nii väike- kui ka põhiprojektide taotlemine avaneb 2019. a. Programmi 

väikeskeemi toetus võimaldab ette valmistada põhiprojekte, sh teostada uuringuid ja 

partneriotsinguid. Põhiprojektid on suunatud tootearendusele ja tootmisprotsesside 

digitaliseerimisele. 

Suvel avasime jooksva taotlemise eksportööridele suunatud välismessi toetusmeetmes, mis on 

saavutanud ettevõtjate seas suure populaarsuse ning tõestanud vajalikkust rahvusvahelise 

tuntuse tõstmiseks. Aruandeaastal rahastasime 86 projekti toetusega 1,4 miljonit eurot. 

Arvuliselt enim oleme toetanud mööblisektori ettevõtteid ning statistiliselt 40% toetust saanud 

ettevõtetest külastab Saksamaal toimuvaid messe. 

Ettevõtjate võrkudega liitumise programmi toel saavad ettevõtted liituda või parandada 

olemasolevaid ühendusi. 2019. a jaanuaris jõustuva määruse alusel toetame lisaks elektri-, side 

ning vee- ja kanalisatsioonivõrgule edaspidi ka gaasi- ja kaugküttevõrke ning elektri kvaliteeti 
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parandavad seadmete seotust. 2018. a toetust saanud projektidega on ettevõtjad prognoosinud 

lisandväärtuse kasvu töötaja kohta keskmiselt 55% ning luuakse 196 uut töökohta. 

Arengupotentsiaaliga alustavatele ettevõtjatele suunatud starditoetust taotles 2018. a 98 

ettevõtjat. Alustasime sügisel diskussioone MKMiga starditoetuse ümberkujundamiseks 

eesmärgiga suurendada toetuse jagamisel ja rakendamisel maakondlike arenduskeskuste rolli, 

mille tulemusel anname toetuse menetlemise 2019. a aprillis üle Riigi Tugiteenuste Keskusele.  

Tehnoloogia arenduskeskuste (TAK) meetmest rahastatud kuus keskust läbisid 2018. a 

vahehindamise, mille käigus hindas ekspertpaneel vahe-eesmärkide saavutamise taset ja 

kompetentsitaset ning otsustati projektide II etapi jätkurahastus. Käimasoleva 

finantseerimisperioodi lõpuks peavad arenduskeskused saavutama hea majandusvõimekuse 

ning tegutsema toetusmeetmest sõltumatult. 

Ühiste turundus- ja arendustegevuste kaudu aitavad klastrid kaasa partnerettevõtete 

konkurentsivõime kasvule. Aruandeaastal hindasime varasemalt toetatud klastrite projektide 

tegevuste tulemusi ja eesmärkide saavutamist. Sügisel avasime uuendatud määruse alusel 

kolmanda taotlusvooru, taotluste esitamise tähtajaga jaanuaris 2019. a.  

Koostöös Kultuuriministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga 

korraldasime ettevõtete esindusorganisatsioonidele ja erialaliitudele ideekonkursi 

eesmärgiga leida uusi ideid ja algatusi ning neid elluviidavaid partnereid. Kokku esitati 29 

projektideed, millest rahastasime 10 taotlust. Ettevõtluse suunal hakatakse ellu viima eksporti 

ja tootearendust ergutavaid ideid (7 projekti, kogumahus 198 000 eurot), loomemajanduse 

valdkonnas vastavalt teiste sektoritega koostöö soodustamisele ja teadlikkuse tõstmisele 

suunatud projekte (3 projekti, kogumahus 171 000 eurot). 

Loomemajanduse valdkonnas soovime toetuse andmisega ergutada ambitsioonikate 

ärimudelitega ettevõtete kasvu, tõsta ekspordivõimet ning arendada tooteid ja teenuseid. 

Jooksvalt saab taotlusi esitada loomemajanduse eksporditoetusele, mille tulemusel suureneb 

ettevõtete lisandväärtus ja ekspordisuutlikkus. 2018. a toetasime 16 loomeettevõtte 

ekspordivõimekuse arendamise projekti, mille elluviimisega tõuseb ettevõtjate ekspordist 

saadav müügitulu kokku 9,5 miljoni euroni.  Koostööprojektide toetusvõimaluse atraktiivsus 

on jätkuvalt madal, mistõttu analüüsime Kultuuriministeeriumiga võimalusi alternatiivseteks 

tegevusteks. Toetame üheksat loomemajanduse arenduskeskust, kelle ülesandeks on 

nõustada loomeettevõtteid nende arengus ning läbi pakutavate teenuste tõsta loomeettevõtjate 

konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust ja ekspordivõimekust. Lõppenud projektidega on kasu 

saanud 444 loomeettevõtet, kellest 137 on projekti tegevuste tulemusel alustanud või 

suurendanud eksporti. Viie rahastatud loomemajanduse inkubaatori (sealhulgas 3 

ärikiirendit) kaudu on alustavatele ettevõtjatele kättesaadavad teenused,  mis loovad eeldused 

nende kasvuks, jätkusuutlikkuseks ja rahvusvahelistumiseks. Avasime sügisel taotlusvooru 

loomemajanduse taristu arendamise meetmes, mille eesmärk on suurendada loomeettevõtjate 

tootlikkust ja lisandväärtust vastava taristu või tehnoloogia soetuse kaudu. Kolme 2018. a 

lõppenud väiksemamahulise projekti tegevustest sai kasu 28 loomeettevõtet.  

2018. a viisime läbi kolm innovatsiooni edendavate hangete taotlusvooru, rahastasime kokku 

kolme avaliku sektori projekti, millega võetakse kasutusele innovaatilisi ja nutikaid lahendusi. 
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Avaliku sektoriga koostööst saadud kogemused võimaldavad ettevõtjatel pakkuda edukaid 

uuenduslikke lahendusi ka eraturul. 

Regionaalset ettevõtlust ja ettevõtlikkust soodustavad regionaalsete kompetentsikeskuste ja 

Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE) 

toetusmeetmete rakendamise andsime septembris üle Riigi Tugiteenuste Keskusele. 2018. a I 

poolaastal viisime läbi viie toetatud regionaalse kompetentsikeskuse saavutatud tulemuste ja 

järgnevate plaanide vahehindamise, mille järel andis hindamiskomisjon soovitusi keskuste 

toimimismudeli parendamiseks. Ettevõtlusaktiivsuse, tööhõive kasvule ja noorte 

ettevõtlusteadlikkusele suunatud PATEE  meetmes võtsime jooksvalt vastu maakondlike 

arenduskeskuste tugiprogrammide taotlusi. Septembrini sai rahastuse 16 projekti kogumahus 1 

miljon eurot.  
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Välisinvesteeringud ja tegevused välisturgudel 

Välisinvesteeringute ja välisturgudel tegevuste suunal on 2018. a lõpu seisuga saavutatud 

tulemused järgmised: 

Välisinvestorite poolt kinnitatud investeeringute prognoositav maht: 324 mln €  

(eesmärk 150 mln €) 

Välisinvestorite poolt kinnitatud projektide arv: 56 (eesmärk 30) 

Välisinvestorite poolt kinnitatud uute töökohtade prognoositav arv: 1472 (eesmärk 1000) 

2018. a oli välisinvesteeringute osas läbi aegade parima tulemusega aasta nii investeeringute 

mahu kui töökohtade prognoosi osas, samuti välisinvesteeringuprojektide arvu poolest. 

Kavandatud otseste välisinvesteeringute maht ulatus 324 miljoni euroni ja töökohtade arv 

1472ni, täites seatud eesmärgid vastavalt 216% ja 147%, välisinvesteeringute projektide arvu 

osas 186%. Projektide mahu poolest moodustasid 1/3 Eestis juba olemasolevate ettevõtete 

laienemised. Täiesti uusi investoreid õnnestus Eestisse meelitada 18. 

Tegevused välisinvesteeringute kaasamise suunal 

Olulisim indikaator investeeringute jätkusuutlikkusest on Eestis eksisteerivate välisettevõtete 

soov teha siin täiendavaid investeeringuid. Nende huvi ja kindlustunde säilimiseks juurutasime 

süsteemse kliendiportfelli halduse, mille eesmärgiks on tagada jätkuinvesteeringute tegemine 

Eestisse. Võtsime aasta lõpul kasutuse uue ning kaasaegse kliendihaldussüsteemi, mille 

eesmärgiks on Välisinvesteeringute keskuse tegevuste läbipaistvuse tagamine ning 

välisturgudel koostööpartnerite võrgustiku süsteemne haldamine ning kontaktide jätkusuutlik 

hoidmine. 

VIK võrgustik 

2018. a olid investorkonsultandid kuues riigis: Soomes, Rootsis, Norras, Saksamaal, 

Kasahstanis ja Ameerika Ühendriikides. Lisaks veel Ida- ja Kesk Euroopa esindaja, kelle 

töökoht asub Tallinnas. Sihtriikide investorkonsultantide poolt Eestisse 2018. a maandatud 

investeeringud otsuste mahu poolest on Saksamaalt (70,6 miljon eurot) ning loodavate 

töökohtade arvult Ida-Euroopa (290) ja Soome (280). 

2018. a jätkus hea koostöö nelja maakondliku arenduskeskusega eesmärgiga ellu viia 

välisinvesteeringutega seotud tegevusi maakondades: SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, 

SA Läänemaa Arenduskeskus, SA Tartu Ärinõuandla ja SA Lääne-Viru Ettevõtlus- ja 

Arenduskeskus. Regionaalselt jagunesid 2018. a investeeringud 10 maakonna vahel (vt joonist). 
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Alustasime kaardistamist ametikoolide valmisolekust korraldada ümberõpet, mille tulemusena 

oleks välisinvestoritel kergem lahendada tööjõu puudust. Kohtusime sellel eesmärgil 90% Eesti 

kutse- ja kõrgkoolidega ning planeerime jätkutegevusi 2019. a. 

2018. a. muutus Välisministeeriumiga koostegevus sisuliseks ja infojagamine regulaarseks. 

Koostöös äridiplomaatia bürooga korraldasime kohtumised Eesti välisesindustes töötavate 

diplomaatidega – juunis osalesime “roteerujate kursuse” läbiviimisel ja oktoobris kõikidele 

saatkondades majandusega tegelevatele diplomaatidele suunatud “majandusametnike 

päevadel”. Koolituste eesmärk oli tutvustada välisinvesteeringute meelitamise peamiseid 

väljakutseid ja töövahendeid. Lisaks  toimus arvukalt eraldi kohtumisi nii esinduste juhtidega 

kui ka majandusametnikega, kus pidasime nõu konkreetsete riikide sihtmärkide ja võimaluste 

osas. 

Mitmed Eesti saatkonnad on head partnerid Eestist kõrgetasemeliste visiitidega kaasa läinud 

äridelegatsioonidele programmi koostamisel. Detsembris edastasime Välisministeeriumile 

välisesindajate 2019. a töökavad (kavandatud tegevused ja nimekirjad töös olevatest 

projektidest, kus soovime läbimurret), mis on aluseks saatkonnad-välisesindajad teljel 

kooskõlastatud tööplaanidele. Saatkondadega infovahetust aitas oluliselt parandada 

Välisministeeriumi otsus jagada EASga saatkondades koostatud memosid (viiele EASi 

töötajale anti AK taseme infole juurdepääs). 

Kuivõrd usume, et aukonsulite näol on kasutamata ressurssi väliskapitali sissetoomisel, siis 

osalesime suvel koos konsulaarosakonnaga aukonsulite konverentsi korraldamisel. Alates 

septembrist saadame aukonsulitele igakuiselt EASi infokirja nii välisinvesteeringute kui ka 

ettevõtluskeskuse ja turismiagentuuri peamiste uudistega. Kõiki infolehti jagatakse ka Eesti 

välisesindustega. EAS on kaasatud Välispoliitika arengukava 2030 raames aukonsulite 

võrgustiku arendamise strateegia väljatöötamisse. 
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Eesti ärikeskkonna turundamine 

Eesti ärikeskkonna tõhusamaks turundamiseks arendasime väärtuspakkumise digitaalsest 

tööriistast uue versiooni (2.0), mis võimaldab investorkonsultantidel ja välisesindajatel 

koostada minimaalse ajakuluga veelgi enam personaliseeritud väärtuspakkumisi. 

Kasutasime teenusedisaini tööriistu, et analüüsida oma tööprotsesse ning leida võimalusi 

müügiprotsessi tõhustamiseks. Selle töö tulemustest lähtuvalt arendasime välja digitaalse 

investorkonsultadi (EIA), mille võtsime kasutusele 2018. a lõpus. EIA võimaldab töödelda 

investinestonia.com veebilehelt sisestatud päringuid, vastab neile ja koostab vajadusel 

väärtuspakkumise ning edastab projekti investorkonsultandile jätkutegevusteks. EIA 

väljatöötamine võimaldab edaspidi panna suuremat rõhku digiturunduse süsteemsele 

arendamisele potentsiaalsete investorite leidmisel. 

Erinevatel sündmustel tähelepanu saamiseks võtsime kasutusele e-Estonia Showroomi poolt 

väljatöötatud Eesti digilahendusi tutvustava VR Estonia stendi. Olulise panuse Eesti 

ärikeskkonna turundamisele andis e-Residentsuse The New York Times’i kampaania. 

Visiidid 

2018. a panustasime äridiplomaatia edendamisse luues keskse kõrgetasemeliste visiitide 

veebikeskkonna visiidid.ee. Uus keskkond hõlbustab kommunikatsiooni planeerivatest 

visiitidest huvitatud ettevõtjatele ning annab võimaluse planeerida tellimusvisiite lähtuvalt 

Eesti ettevõtete vajadustest. 

 

http://www.visiidid.ee/
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Välisinvesteeringute keskusel oli kavas 2018. a korraldada 10 kõrgetasemelist (VIP) visiiti 

välismaale eesmärgiga meelitada uusi suuremaid ettevõtteid oma tegevust Eestis alustama. 

Korraldasime 15 väljaminevat visiiti, millest 13 puhul oli tegemist kõrgetasemelise visiidi või 

sündmusega sihtriigis. Visiidid toimusid Jaapanisse, Indiasse, Hiina, Iirimaale, Ameerika 

Ühendriikidesse, Saksamaale, Kasahstani, Norrasse, Soome, Ukrainasse, Luxembourgi. 

Kanada, Suurbritannia ja Iisraeli äridelegatsioonide korraldus toimus koostöös Eesti 

Kaubandus-Tööstuskojaga. 

Välisinvestorite sissetulevate visiitide arv Eestisse on peamiseks indikaatoriks tulemusliku töö 

tegemisel ning eesmärgistatud 100 potentsiaalse välisinvestori Eestisse toomise asemel 

võõrustasime 156 ettevõtte külastusi ning täiendavalt 16 muud Eestisse saabunud delegatsiooni. 

Tähelepanuväärseks osutus Norra kroonprintsi ja kroonprintsessi visiit Eestisse, mille raames 

korraldasime kahepäevase ärifoorumi. 

Sündmused 

Osalesime 2018. a 15 suuremal sündmusel. Uue sündmuse formaadina korraldasime Norras 

Garage48 Impact Hackathoni, et tõmmata tähelepanu Eesti startup maastikule ja selle 

potentsiaalile ning julgustada Eesti-Norra koostööd. 

Startup konverents Latitude59le lisaks olime esindatud Investor Lounge’i ja investorpäevaga 

sel aastal esmakordselt Eestis toimunud Robotexi rahvusvahelisel tehnoloogiakonverentsil 

’Generation R’. 

 

Work in Estonia 

Work in Estonia meeskond töötab selle nimel, et Eesti oleks välistalentidele atraktiivne elamise 

ja töötamise sihtriik ning Eesti ettevõtete jaoks oleks välisspetsialistide tööle võtmine ja tööl 

hoidmine võimalikult sujuv. Seni peamiselt Eesti turundamisele keskendunud programm 

laiendas 2018. a veelgi oma tegevusvaldkondi ning teenuste ringi. Seejuures oli ja on siinkohal 
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ülimalt oluline koostöö eri ametiasutustega, kelle tegevus on samuti seotud välisspetsialistide 

Eestisse saabumisega. Selle koostöö parim näide on Eesti Rahvusvahelise Maja avamine 2018. 

a novembris Ülemiste ärilinnakus.  

Oma teenuseid pakuvad rahvusvahelises majas Integratsiooni Sihtasutus, Töötukassa, Politsei- 

ja Piirivalveamet, Tallinna linn ja EAS. Siseministeerium viib läbi kohanemisprogrammi ning 

panustas sarnaselt Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumile oluliselt ka maja 

loomisesse. Käivitamisega olid seotud ka Maksu- ja Tolliamet (kelle nõustamisteenus on 

kättesaadav samas linnakus)  ning Mainor AS. Pakutavate teenuste hulk täieneb pidevalt ning 

meie eesmärk on, et Eestisse saabuvad välisspetsialistid ning nende tööandjad saaksid 

võimalikult palju paberimajandust ning muid kohanemiseks vajalikke tegevusi viia läbi ühes 

asukohas säästes sellega olulisel hulgal aega ja energiat. Samuti annavad nõustamiste käigus 

esile kerkivad küsimused meile hea ülevaate neist probleemidest, mida riigil tuleb tervikuna 

edaspidi lahendada. Work in Estonia meeskond jälgib, et see info jõuaks kõigi nende 

osapoolteni, kes saavad probleeme sisuliselt ja vormiliselt lahendada. 

Koostöös Töötukassaga arendati välja karjäärinõustamise teenus, mis on eelkõige suunatud 

välisspetsialistide elukaaslastele, kes on Eestisse kaasa tulnud, kuid kel puudub 

kontaktvõrgustik oma karjääri edendamiseks. Töötukassa karjäärinõustajad pakuvad 

välismaalastele nõustamist, et neil oleks kergem aru saada kohalikust töökultuurist, siinsest 

ettevõtlusmaastikust ning esmastest vajalikest sammudest töö leidmiseks.  

 

 

Eesti Rahvusvaheline Maja: teejuht välisspetsialistidele Eestis 

Rahvusvaheline Maja on välisspetsialistidele, neid tööle võtvatele tööandjatele ja Eestisse 

naasvatele kaasmaalastele suunatud teenuskeskus riigi ja omavalitsusega suhtlemiseks, 

nõustamisteenuste saamiseks ning kontaktvõrgustiku loomiseks. 

http://www.workinestonia.com/internationalhouse
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Jätkasime tegevusi workinestonia.com portaaliga, mis annab välisspetsialistidele põhjaliku 

ülevaate Eestisse tööle asumise kohta ning tööandjale infot ja abimaterjale välisvärbamisest 

nii eesti kui ka inglise keeles (sh uuenenud ümberasumise käsiraamat „Relocation Guide“, 

Eestis töötamist tutvustavad videod, ingliskeelsed dokumendipõhjad jne). Muuhulgas valmis 

koostöös Balti Uuringute Instituudiga samm-sammuline välisvärbamise juhend tööandjale. 

Workinestonia.com on Eesti mahukaim ingliskeelsete töökuulutuste portaal, mida 

reklaamime nii otsingumootorites, suuremates ingliskeelsetes värbamisportaalides kui ka 

sotsiaalmeedias. Tööandjate ingliskeelsete tööpakkumiste levitamise tulemusel alustati läbi 

meie veebilehe kandideerimist töökohtadele enam kui 25 000 korral. Meie veebi külastati 2018. 

a rohkem kui 800 000 korda. 

Viisime läbi värbamiskampaaniad valitud sihtturgudel (nt Career Hunt Tallinn 2018 koos 12 

tööandjaga) ning korraldasime WiE ühisstende IKT-konverentsidel koos tööandjatega: Code 

Motion Itaalias, WeAreDevelopers World Congress Viinis, Full Stack Fest Barcelonas, 

DevTernity Riias, Empowering Women hackathon koostöös Garage 48ga Lvivis. Igalt 

konverentsilt said tööandjad kümneid töötajate kontakte, kellele sobivusel tehti tööpakkumine. 

Lisaks käivitasime pilootprojektid Indias ning Lõuna-Koreas, mille eesmärk on leida neist 

riikidest kohapealsete personalifirmade kaudu Eesti ettevõtjatele sobivaid IKT-spetsialisti 

kandidaate. 

Work in Estonia kliendibaasis on hetkel üle 150 ettevõtte, kes on tarbinud või tarbivad meie 

erinevaid teenuseid (sh värbamiskonverentsidel osalemine, uudiskirjade saamine, 

välisvärbamise toetuse taotlemine, turunduskampaaniates osalemine jne). 

E-residentsus 

E-residentsuse projekti väljakutsed on ajas muutunud suuremaks, liikudes e-residentide arvult 

e- residentide poolt loodavate ettevõtete arvule. 2018. a eesmärk 2500 uut e-residendi poolt 

asutatud ettevõtet sai täidetud ning lõplik 2018. a loodud ettevõtete arv oli 3124. Ühtlasi 

lansseerisime e-residentsuse 2.0 valge raamatu ning tegevuskava laiapõhjalisema tulu 

saamiseks riigile. 

Toetused 

Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetuse eesmärgiks on toetada ettevõtteid, kes soovivad 

Eestisse luua oma kontserni arenduskeskuse või kontserni teistele üksustele tugiteenust 

pakkuva keskuse. Kuivõrd Eesti turul on realistlikum laieneda järk-järgult, vaatasime 2018. a 

üle toetuse andmise tingimused ning alandasime toetuse atraktiivsuse tõstmiseks kehtestatud 

nõudeid: taotlejal peab olema käive vähemalt 25 miljonit eurot (varasemalt 100 miljonit eurot) 

ja projektiga tuleb luua vähemalt 5 uut töökohta varasema 20 töökoha asemel. 

Maikuus taasavasime Suurinvestori toetuse taotluste vastuvõtu eesmärgiga meelitada Eestisse 

uusi, kõrget lisandväärtust loovaid investeeringuid töötleva tööstuse sektorisse. 2018. a 

rahastasime kahte projekti mahus 2 miljonit eurot – Westaqua-Invest ja Estonian Plywood AS. 

Mais avanes ka välisvärbamise toetus, millega hüvitame ettevõtjale välismaalt värbamise 

kulusid. Toetuse suurus on 2000 eurot ühe välismaalt Eestisse tööle asunud IKT spetsialisti 

kohta. 2018. a rahastatud projektidega aitasime kaasa 67 IKT valdkonna välisspetsialisti 

värbamise kulude katmisele. 

http://www.workinestonia.com/
https://intranet/kasiraamat/Koostamisel%20rakendusdokumendid/roadmap.workinestonia.com
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TURISMIVALDKOND 

  
Ööbimiste arvu kasv kõikidelt sihtturgudelt: +1,8% (esimese 11 kuu andmed) (eesmärk +5%) 

Turundustegevuste tulemuslikkus (% eesmärgi saavutanud kampaaniate arvust): 90% 

2018. a ööbimiste arvu tulemus jäi alla ootuste, mis on eelkõige tingitud Soome turistide 

ööbimiste langusest alates veebruarist. Aasta esimese 11 kuuga vähenesid Soome turistide 

ööbimised 9%. Soome suure osatähtsuse tõttu tähendas see, et kui kõigist muudest riikidest 

kokku (va Soome) kasvas ööbimiste arv 5,6%, siis koos Soomega arvestatult kasvas ööbimiste 

arv kõikidelt sihtturgudelt vaid 1,8%. Soome turu languse põhjuseid on palju: 2018. a vähenes 

Tallinna-Helsingi laevaliini teenindanud laevade arv (kõige kiiremad, alla 2 tunni sõitnud 

laevad); kaupade ja teenuste hinnavahe vähenemine; soomlaste üldine reisieelistuste 

muutumine, mis on muuhulgas seotud Soome majanduse hea olukorra ja teiste sihtkohtade 

atraktiivsete pakkumistega; samuti ei lisandunud 2018. a Eestis olulisel määral uusi 

turismitooteid, mis palju kordi Eestis käinud Soome turistide nõudlust tugevalt mõjutaksid. 

Väga head kasvu näitasid traditsiooniliselt Aasia turud. Jaapani ja Hiina turistide ööbimised 

kasvasid esimese 11 kuu kokkuvõttes vastavalt 19% ja 7%. Häid tulemusi näitas ka turism 

Suurbritanniast (ööbimisi lisandus 10%). Vene ja Saksa turistide ööbimiste arv kasvas 

mõlemalt turult 5% ning siseturistide ööbimised 4%.  

Samas kui ööbimiste arv on näidanud tagasihoidlikumat kasvu, on suurenenud turismitulu: 

2018. a prognoositav turismiteenuste eksport on 1,98 miljardit eurot. 

Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine 

Korraldasime ligi 80 pressireisi 250 ajakirjanikule. Pressireiside ja rahvusvahelise 

meediasuhtluse abil ilmus Eesti kui reisisihi kohta rahvusvahelises meedias 1100 kajastust. 

Pressikajastused jõudsid väljaannete lugejaskondi arvestades 2,5 miljardi inimeseni. 

Eesti 100. sünnipäeva puhul alustasime üleilmse Eesti eriliste elamuste kampaaniaga 

#EstonianWay. Välismaa arvamusliidritest said omamoodi Eesti saadikud. 2018. a valmis 45 

elamusvideot. Eesti-teemaline sisu jõudis enam kui 86 miljoni inimeseni. Kampaania jätkub ka 

2019. a. Kõrge tunnustusi noppis eelmine looduskampania Stress Buster, sh kolmas preemia 

riiklike turismikampaaniate seas rahvusvahelisel auhinnagalal International Travel and 

Tourism Awards 2018 Londonis. 

Tutvustasime Eesti turismitooteid ligi 3000 reisikorraldajale 20 riigist messidel, 

kontaktüritustel, tootetutvustusreisidel ja kohtumistel. 

Sotsiaalmeedia mõjutajate „Tallinna-kodu“ Storytellers’ Nesti külalised tegid Eesti kohta üle 

1500 postituse sotsiaalmeediasse. Info Eesti kohta jõudis nende jälgijaskonda arvestades 4,5 

miljoni inimeseni üle maailma. Nt käis Tallinnas saadet filmimas Briti tuntud telekokk Jack 

Stein. 
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Visit Estonia Facebooki jälgijaid oli 2018. a lõpus 316 000, kasv võrreldes eelnenud aastaga 

6000. Kasvule aitas kaasa edukate kampaaniate taaselustamine (Eesti-viktoriin, 

looduskarakterite mäng), samuti iga turu eripärale vastavate võimendatavate videote valimine 

ning  #EstonianWay kampaania videote levitamine. Viimane kestab 2018. a lõpust 2020. a 

alguskuudeni ning hõlmab rahvuskuulsuste Eesti elamuste filmimist ja levitamist. Instagrami 

jälgijate arv kasvas 2018. a 18 000 võrra 60 000ni. 

Turundasime Eestit kui reisisihtkohta uute lennuliinide alguspunktides. Eesmärgiks on 

kasvatada lennureisijate hulka, sest just lennureisijad jätavad Eestisse kõige rohkem raha – 400 

eurot reisi kohta. Tallinna Lennujaama tunnustati Best European Airport 2018 tiitliga ja seda 

läbis üle 3 miljoni reisija. 

Äriturism 

Tutvustasime Eestit kui konverentsisihtkohta rohkem kui 900 erialakontaktile. Eestit külastas 

43 000 konverentsidelegaati, mis on 7 000 võrra rohkem kui aasta varem. Eestis toimus ka läbi 

aegade suurim, 2 000 osalejaga teaduskonverents, mille Eestisse meelitamist alustati 2011. a. 

Strateegiline partnerlus 

Lõime Eesti 100. sünnipäeva puhul Eesti piiripunktidesse tervitusväravad, sh lennujaama, 

bussijaama. Tegime koostööd mitmete rahvusvaheliste suursündmustega Eestis, mille hulgas 

oli nii kultuuri- kui ka spordisündmusi. Hoolitsesime, et Eesti kui reisisihi turundus jõuaks 

rahvusvahelisse telepilti jm. Sündmuste väliskülastajad veetsid Eestis 120 000 ööd ja jätsid siia 

14 miljonit eurot. 

Rahvusvahelise tippkoostöö heaks näiteks on rahvusvahelise keskkonnamärgise Green Key 

üleilmse kohtumise korraldamine Tallinnas. Samuti võõrustasime Tallinnas Euroopa 

Turismikomisjoni ametnikke. 
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Turismiinfosüsteemi arendamine  

Riikliku turismiportaali visitestonia.com reisimotivatsiooni artikleid ning turismiobjektide ja 

teenuste tutvustusi avaldasime jätkuvalt seitsmes keeles ning portaali andmebaasi vahendas 37 

muud veebilehte. Portaali külastati 5,45 miljonit korda. Veebi orgaaniline liiklus kasvas +16%, 

sisuartikleid loeti +78%, viitamisi sisule +6%. 

2018. a panime rõhku kasutajamugavuse testimisele, eriti soomekeelsel veebilehel, ning 

alustasime ettevõtjatele pakutavates teenustes kvaliteedihüpet tähendavad ReviewPro 

liidestamist, mis annab turismiettevõtjale tervikliku pildi kogu veebis tema kohta käivast 

tagasisidest ja ettepanekutest teenust arendada. 

Turismitoodete arendamise juhtimine 

Koolitasime turismiettevõtjaid nii seminarisaalis kui ka virtuaalselt. Ligi 300 osalejat 

omandasid uusi teadmisi uute ärimudelite seminaril, samuti puuetega inimeste reisimise ja 

Hiina turu eripärade teemal. Ärimudelite mentorluses osales 15 ettevõtet, kellest mentorluse 

lõpetas edukalt seitse.  

Koolitasime sihtkohti sotsiaalmeedia ning sihtkohaturunduse teemal. Lisaks toimusid 

esinemised maakondlikel turismikonverentsidel nagu Lääne-Eesti turismikonverents ja 

Peipsimaa arengufoorum. 

Avasime Visit Estonia e-akadeemia kõik õppevaldkonnad. E-akadeemiaga liitus ja hakkas 

keskkonda aktiivselt kasutama 110 turismiettevõtet. 

Aasta tippsündmuseks kujunes turismikonverents, kus osales varasemaga võrreldes topeltarv  

inimesi ehk 500, esinesid rahvusvahelised tippesinejad ning rahulolu konverentsiga sai hindeks 
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maksimumpallid. Turismigalal ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri poolt üle antud 

Turismisaadiku tunnustus läks perekond Järvile. 

 

Tegevused turismivaldkonna arendamise suunal 

Turismiuuringute ja analüütika valdkonnas olid esmakordsed sündmused Eesti rahvusvaheliste 

konverentsikülastajate kvalitatiivuuring ning Airbnb statistika. Lisaks analüüsisime põhjalikult 

võimaliku turismimaksu tagajärgi, Soome turu languse põhjusi ning avaldasime neil teemadel 

ka ekspertarvamuse artiklid suurimates päevalehtedes. Samuti tegime väliskülastajate 

kvalitatiivuuringuid. 

Toetused 

Turismivaldkonna toetuste eesmärgiks on saavutada väliskülastajate reisimotivatsiooni tõusu 

atraktsioonide ja külastusvõimaluste mitmekesistamise, toodete ja teenuste väljaarendamise 

ning ürituste toetamise kaudu. Toetuste abil saavad tegevusi ellu viia nii erasektori ettevõtjad 

kui ka avaliku ja kolmanda sektori esindajad. 

Uute ja kõrgemat lisandväärtust loovate ärimudelite kasutuselevõtuga turismisektoris soovime 

aidata kaasa väliskülastajate arvu ja turismitulu kasvule, teenuste ja toodete atraktiivsusele ning 

rahvusvahelisele tuntusele. Ärimudelite toetuse taotlemine on avatud alates novembrist 2017. 

a. Lisaks korraldame turismiettevõtetele ärimudelite arendamise koolitusi. Kuna toetuse 

nõudlusega on probleeme, siis  alustasime arutelusid toetuse andmise tingimuste muutmiseks 

ja meetme sihtgrupi laiendamiseks. 

Rahvusvahelise pereturismi atraktsioonide toetusmeetmes esitati märtsikuus põhitaotlused, 

rahastusotsuse said kuus tugeva potentsiaaliga turismiobjekti: Noblessner Park OÜ „Uuesti 

tulevikku. Virtuaalse reaalsuse elamuskeskus Noblessneri Valukojas“, OÜ TULIK INVEST 
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„Pereatraktsioon WOW! Keskus – illusoorne maailm Kuressaares, Saaremaal“, Tallinna 

Loomaaed „Pilvemets“, Taevapark OÜ „Kogupere meelelahutuskeskus Skypark“, Kosmopark 

OÜ „Rahvusvahelise pereturismi atraktsiooni “Kosmopark” rajamine Põltsamaale“ ja Eesti 

Meremuuseum „Paksu Margareeta arendamine kaasaegseks perekeskseks muuseum-

külastuskeksuseks“. Esimesed atraktsioonid valmivad 2019. a. Projektide elluviimisel luuakse 

kokku üle 140 uue töökohta ja meelitatakse Eestisse aastaringselt täiendavalt ligikaudu 250 000 

välisturisti. 

Aprillis tegime rahastusotsused väikesadamate võrgustiku arendamise taotlusvooru 

taotlustele, tähtajaks esitati 17 taotlust, millest toetasime 12 projekti kogumahus 2,2 miljonit 

eurot. Toetusmeetme eesmärk on tõsta Eesti kui mereturismi sihtkohta konkurentsivõimelisust 

ja luua reisimotivatsiooni Eesti külastamiseks. Elluviidavate projektidega luuakse ligi 21 uut 

töökohta ning sadamatesse lisandub üle 114 uue külaliskoha. 

Rahvusvahelisel tasemel korraldavate sündmuste 2017. a novembris avatud taotlusvooru 

otsused võtsime vastu märtsis. Kokku esitati 23 taotlust, millest toetasime 7 projekti mahuga 

400 000 eurot. Eesti kui turismisihtkoha tutvustamiseks ja välisturunduseks andsime toetust 

Audru ringrajal toimuvale Põhjamaade meistrivõistluste etapile Estonian Grand Prix 2018, 

Tallinnas toimuvale juunioride EMile sulgpallis ning murdmaasuusatamise 2019. a MK-etapile. 

2018. a kultuurisündmustest sai toetust Pärnu Weekendi festival, 2019. a sündmustest Tartu 

laulupidu, Viljandi pärimusmuusika festival ning nüüdismuusika festival World New Music 

Days Tallinnas. Augustis avasime uue sündmuste taotlusvooru tähtajaga novembris, kokku 

laekus 16 taotlust (11 spordi- ja 5 kultuurivaldkonna taotlust). 

Rahvusvaheliste suursündmuste toetusmeetmes lõppes viiest toetatud projektist üks – SEB 

Tallinna Maraton 2016-2018, millest lisaks arvukatele pealtvaatajatele võttis osa kolmel aastal 

kokku üle 10 200 välissportlase. 2018. a lõpus alustasime ka järgmise taotlusvooru 

ettevalmistamisega. 

Lisaks sündmustele toetame ka rahvusvaheliste konverentside kvaliteetset korraldamist. 

2018. a eelarve oli 400 000 eurot, millega toetasime 14 konverentsi turundus- ja 

korraldustegevusi. Toetatud projektide seas on näiteks spordivaldkonna AIMS Kongress 2018, 

haridusteemaline 34th EGOS Colloquium, e-valitsemise ja infoühiskonda käsitlev e-

Governance Conference 2018 – Governance for Digital Citizens. Aastaeelarve täitumisega 

peatasime taotluste vastuvõtu 2018. a suvel kuni 2019. a veebruarini. 
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REGIONAALARENGU VALDKOND 

    Positiivselt otsustatud toetuste maht: 62,57 miljonit eurot (eesmärk 62,25 miljonit eurot) 

Regionaalarengu valdkonna tegevused soodustavad ettevõtlust piirkondades ning aitavad kaasa 

ettevõtluse arenguks vajalike eelduste ja toetava keskkonna loomisele. Valdkonda toetavaid 

tegevusi viisime ellu kuni augusti lõpuni, alates 1. septembrist 2018. a andsime 

Maaeluministeeriumi ja Rahandusministeeriumi valitsemisala regionaaltoetuste, sh piiriülesete 

programmide rakendamise üle Riigi Tugiteenuste Keskusele. 

Kuni üleandmiseni esitati aruandeaastal regionaalvaldkonna meetmetes 310 taotlust (sealhulgas 

territoriaalse koostöö programmides), millest rahastasime 2018. a 257 projekti kogumahus 

62,57 miljonit eurot (eesmärk 62,25 miljon eurot). Alljärgnevalt on ära toodud peamised 

tulemused regionaalvaldkonnas kuni septembrini 2018. a. 

Ettevõtlus- ja külastuskeskkonna arendamine 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute meetme (PKT) tegevuste 

tulemusel luuakse regioonidesse uusi töökohti, kasvatatakse ettevõtlusaktiivsust ja piirkonna 

atraktiivsust nii kohalikule kui ka külastajatele. PKT meetmes tegime 2018.a II taotlusvoorude 

rahastusotsused Hiiu, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla, Saare, Võru (29 projekti, toetusega 19,5 

miljonit eurot), Põlva (neli projekti, toetusega 2,3 miljon eurot), Viljandi, Järva, Valga, Tartu 

ja Lääne (20 projekti, 20 miljonit eurot) maakonna projektidele. 2018. a septembrini lõpetatud 

projektide tulemusel loodi piirkondadesse 247 uut töökohta, mitterahalist kasu sai 155 ettevõtet 

ning arendati välja 16,64 km jalg- ja rattateid. 

Aruandeaastal avati Kiviõli Seiklusturismikeskuses kokku 15 uut kogupere elamuspargi 

atraktsiooni, mis suurendavad oluliselt keskuse kasutusvõimalusi aastaringselt. Uute spordi-ja 

vabaajateenustega tuuakse piirkonda täiendavalt 34 000 sise- ja välisturisti aastas. Projekti sai 

toetust 1,5 miljonit eurot. 

Elukeskkonna arendamisele suunatud tegevused 

Atraktiivsema elukeskkonna loomiseks toetasime tegevusi nii suuremate linnapiirkondade 

kitsaskohtade kui ka kohalike arendusvajaduste lahendamisel. Linnapiirkondade 

jätkusuutliku arengu meetmes loodi 2018. a septembrini 312 uut lasteaia ja -hoiu kohta ning 

valmis 39,04 km kergliiklusteid. Avaliku linnaruumi, säästva liikuvuse ja alushariduse 

infrastruktuuri lõppenud projektidest sai kasu üle 105 tuhande inimese. Narva, Jõhvi ja Kohtla-

Järve linnaaladele suunatud Ida-Viru linnapiirkondadele jätkusuutliku arengu meetmes 

lõppes Puru tee ala taaselavdamise projekt, mille investeeringust sai kasu 55 ettevõtjat ja 

teenuse osutajat. 

Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavas Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse 

programmis lihtsustasime menetlusprotsessi ja valmistasime ette „Kohaliku omavalituse 

üksuste koostöö- ja juhtimisvõimekuse tõstmise“ taotlusvooru Riigi Tugiteenuste Keskuses 

avamiseks. 

I kvartalis avasime regionaalsete investeeringutoetuste taotlusvooru, kuhu esitati 96 taotlust 

kogumahus 8,6 miljonit eurot (rahastasime 41 projekti toetusega 3,4 miljonit eurot). Kuni 
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septembrini lõppenud projektidega muudeti säästlikumaks 17 kohalikku teenust, millest saavad 

kasu üle 18 000 inimese.  Haldusreformist tingituna tegime koostöös Rahandusministeeriumiga 

muudatusi Hajaasustuse programmis, aruandeaastal toimus taotlusvoor kõigis KOVides. 

Kergliiklusteede toetusskeemis valmis augusti lõpuni 7,47 km kergliiklusteid, mida kasutavad 

üle 7 700 inimese. Piirkondlikule arengule ja eripärale suunatud Setomaa arengu programmi 

(sh Noored Setomaale toetusskeemi) ja Peipsiveere programmis lõppes septembrini 16 

projekti, mille raames korraldati 5 ettevõtjate kontaktüritust (osales 105 ettevõtjat), loodi 

üheksa uut õpilasfirmat ja parandati neli objekti kvaliteeti. Väikesaarte programmis 

lihtsustasime uues taotlusvoorus oluliselt taotluse menetluse ja hindamise protsessi. 2018. a 

septembrini lõppenud projektides parandati neli avaliku teenuse kvaliteeti ning kujundati kaks 

uut kohalikele ettevõtjatele suunatud teenust. 

Territoriaalsele piiriülesele koostööle suunatud tegevused  

Eesti-Läti programmis otsustati II ja III taotlusvooru projektid, rahastuse said vastavalt kuus 

projekti toetusega 2,26 miljonit eurot ja VKEde tootearenduse koostööprojektide voorus 7 

projekti mahuga 2,3 miljonit eurot. Eesti-Vene programmi I taotlusvoorus esitati kolme 

teemavaldkonnas 39 taotlust, millest rahastuse said 24 projekti mahus 9,6 miljonit eurot. II 

taotlusvoorus esitati keskkonnakaitse teemavooru seitse taotlust kogusummas 2,3 miljonit 

eurot. Kesk-Läänemere programmis kuulutati 19.04 avatuks IV taotlusvoor. 



ORGANISATSIOONI STRATEEGILISED ARENGUEESMÄRGID JA 
TEGEVUSED 

Toetuste keskuse prioriteedid 

2018. a töötasime välja ja avasime mitu uut strateegilist ettevõtlustoetust - 

välisvärbamistoetuse IKT-valdkonna spetsialistide värbamiseks, välismessitoetuse 

ekspordipotentsiaali tõstmiseks, tootearendustoetuse ning tööstuse digitaliseerimise ja 

automatiseerimise diagnostika koostamise toetuse. Uutes toetustes kasutame senisest lihtsamat 

menetlusprotsessi, mis muudab toetuse taotlemise ja aruandluse kliendile selgemaks. Lisaks 

vaatasime üle käimasolevate toetuste tingimusi ja projektide valikumetoodikaid. Viisime sisse 

sihtgrupi vajadusest lähtuvalt muudatusi nii toetatavatesse tegevustesse (nt ettevõtjate 

võrkudega liitumise programm), menetlusprotsessi (nt väikesaarte programm) kui ka taotlejale 

kehtestatud nõuetesse, mis on olnud klientidele liialt piiravad (nt tugiteenus- ja arenduskeskuste 

toetus). Koostöös sisemiste partneritega analüüsime struktuurivahendite toetustes lihtsustatud 

kuluhüvitusmudelite kasutuselevõttu, mis muudaksid toetuste aruandluse kiiremaks ja 

vähem koormavaks eelkõige toetuse saajale. 

2018. a oli fookuses ka seireprotsess ja tulemuste hindamine.  Aasta alguses lõpetasime 

koostöös sisemiste partneritega indikaatorite inventuuri eesmärgiga tagada andmete kvaliteet ja 

indikaatorite metoodika selgus. Koostasime toetuste seiretööriista, mis võimaldab jälgida 

meetmetele seatud indikaatorite sihttasemete täitmise seisu. Töötasime välja järelaruannete 

protsessi, mis aitab süsteemselt hinnata pikaajaliste tulemuste saavutamist projekti lõppemise 

järgselt. 2018. a algas ka Rahandusministeeriumi koordineeritav struktuurivahendite meetmete 

vahehindamine, mille raames hinnatakse 2018. a lõpu seisuga senise töö tulemusi ja mõju.  

Klientide rahulolu toetuste rakendamisega, konsultantide kompetentsuse ja asjatundlikkusega 

on jätkuvalt kõrge – NPS skaalal (-100..+100) on tulemus 70. Tegevuste tähtaegsus on 94% 

ning kvaliteet samuti hea - EASi tehtud otsustest vaid 8 vaidlustati ministeeriumitest, millest 

üks rahuldati ning suunati uuesti hindamisele. 

Toetuste keskuse oluliseks muudatuseks oli regionaaltoetuste menetluse üleandmine Riigi 

Tugiteenuste Keskusele alates  septembrist 2018. a. EASist liikusid Rahandusministeeriumi ja 

Maaeluministeeriumi valitsemisala toetusskeemid ning piiriülesed programmid (14 

toetusskeemi, projektide portfell mahus ligi 330 miljonit eurot ja 44 ametikohta), mis võimaldab 

edaspidi enam keskenduda EAS strateegilisi eesmärke täitvate toetuste rakendamisele. 

Järelevalve ja riskijuhtimine 

2018. a viisime riskide hindamise läbi nii organisatsiooniüleste kui ka EASi poolt rakendatavate 

meetmete ja programmide riskide vaates. Kaardistasime olulised riskid, mis takistavad EASi 

eesmärkide saavutamist ning mis vajavad asutuseülest tähelepanu ja maandamist. Oluline 

fookus oli ka riskide kaardistamisel seoses uue EASi strateegiaga. Pettuste tõkestamise vaates 

viisime ellu mitmeid uuendusi. Käivitasime EASi vihjeliini ning alustasime 

korruptsioonivastaste koolituste läbiviimist üle kogu maja. 
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Klienditeekond ja EASi väärtuspakkumine 

2018. a EASi jätkasime ühtse klienditeekonna juurutamisega. See tähendab, et oleme 

jätkuvalt fokusseeritud kasvu- ja võtmeklientidele, nende haldamisele ja ühetaolise 

teeninduskogemuse pakkumisele. Fokusseeritud tegevuste tulemusel kasvatasime 

võtmeklientide arvu portfellis 49% ja kasvukliente 42% võrra, aasta lõpu seisuga oli klientide 

arv portfellis kokku 704. 

Lähtuvalt kliendisegmendist pakume klientidele vastava segmendi teenuseid. Teenuste 

arendamisel arvestame ettevõttete arenguvajadustega, välisturgude trendide- ning majanduse 

arengusuundadega. 2018. a jooksul lisandus portfelli mitmeid uusi teenuseid ja lisandub 

juurde ka 2019. a.  

Klientide rahulolu püsib kõrgel. Meile on äärmiselt oluline, et klient saaks EASiga suheldes 

suurepärase teeninduse osaliseks, oleks rahul teda nõustanud inimeste asjatundlikkusega ja 

pakutud lahendustega. Kliendi ootuste täitmine ja ületamine tagab teenuste edukuse ning 

toetab organisatsiooni arengut. Kliendi rahulolu mõõtmiseks kasutame soovitusindeksi 

metoodikat, mis mõõdab lojaalsete klientide hulka. 2018. a tulemused näitasid, et kliendid on 

rahul neid nõustanud inimese professionaalsusega, soovitusindeks 75% (71%lt 75%le) ning 

teenuste kasulikkusega, soovitusindeks 69% (61%-69%le). Tulemused on märkimisväärsed, 

mis annab meile kindlustunde, et tegutseme õiges suunas. 

Personalijuhtimine 

Seoses EASi uue strateegiaga on suur rõhk uutel kompetentsidel. See on tähendanud nii 

suuremahulisi värbamisi, sh uusi ekspordinõunikke Araabia Ühendemiraatides, Singapuris, 

Hiinas, Jaapanis kui ka uut koolitus- ja arendussüsteemi, mille fookuseks on strateegiapõhised 

koolitused. Olulisteks tegevusteks oli ka võtmeametikohtade süsteemi ja uue 

tulemustasusüsteemi loomine. Uue strateegia osaks on olnud regionaaltoetuste 

organisatsioonist välja viimine, mis tähendas 40 töötaja üle andmist Riigi Tugiteenuste 

Keskusele.  

Vastavalt Vabariigi Valitsuse plaanile viia pealinnast välja maakondadesse 1000 riigipalgalist 

töökohta 2019. a, on ka EAS loonud Pärnusse oma esinduse. Meie jaoks on see väljakutse ja 

tähendab uusi võimalusi. Tahame tööandjana olla avatud suuremale hulgale inimestele ning 

saame ise selle kaudu erinevate kompetentside ja kogemustega töötajaid. Pärnu esinduses oli 

2018. a lõpuks 10 töötajat, mis 2019. a aprilliks kasvab 24ni.  

Turundus ja kommunikatsioon 

Turundusüksusel oli 2018. a kaks olulisemat eesmärki -  pakkusime kvaliteetset turundustuge 

ettevõtluse keskusele lähtuvalt EASi strateegilistest eesmärkidest ja abistasime Eestit 

tutvustavate materjalide kasutamisega ning arendasime materjale teiste põhivajadustest 

tulenevalt. 

Olulisemaks esimese eesmärgi juures oli see, et lõime 20 messile terviklikud 

turundusmaterjalid koos valdkondadega kokkulepitud sõnumitega ning nõustasime 

messibokside kujundusi. Esimest korda proovisime ka messi toimumise ajal sektori 

sõnumeid levitada ning Smart City’l levisid soovitud sõnumid väga hästi. Aitasime 

korraldada Ettevõtluse Auhind konkurssi, kus parimad Eesti ettevõtted said kandideerida ning 
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võidu kuulutasime pidulikult välja Eesti parimad ettevõtted 2018 galal. Esimest korda 

koostöös Swedbanki ja Kaubandus-Tööstuskojaga korraldasime kevadel Made in Estonia 

konverentsi, mis toimub ka 2019. a. 

Eestit tutvustavate materjalide osas viisime kokku kaks teenuskeskkonda brand.estonia.ee ja 

toolbox.estonia.ee, et kasutajatel oleks arusaadav kasutajateekond. Saime olulise tunnustuse 

Eestit tutvustavatele materjalidele „City Nation Place“ konkursilt, kus tunnustati meid 

esimese kohaga kategoorias „best design of brand“. 

Kommunikatsioonitegevustes lähtuti sõnumites EASi uue strateegia eesmärkidest: 

välisinvesteeringute kasv, ekspordi kasv ja turismitulu kasv. Seoses regionaaltoetuste 

valdkonna liikumisega EASist välja jäi varasemaga võrreldes oluliselt vähemaks ka 

selleteemalisi proaktiivseid kommunikatsioonitegevusi. 

Analüüs 

Sisemiste partnerite üksuses oleva analüüsi ja BI (Business Intelligence) valdkonna ülesandeks 

on toetada eelkõige majasisest otsustusprotsessi täiendava informatsiooni ja analüüsiga. Selleks 

tegime 2018. a eelkõige ad hoc analüüse ning toetasime majas sees ja majast välja tsentraalset 

aruandlust. Samuti teostasime tegevuste, indikaatorite ja andmekvaliteedi monitoorimist, 

seirearuandlust ning indikaatorite eesmärgipärasuse ja kvaliteedi kontrolli. 

Aasta teises pooles, väljakutsete raamistikus, asusime määratlema analüüsivaldkonna täpsemat 

rolli EASis. Sellega seonduvalt kaasneb analüüsivaldkonnale 2019. a täiendavaid ülesandeid, 

kui eesmärgiks saab ettevõtlusanalüüsi kompetentsikeskuseks kujunemine. See sisaldab 

endas EASi keskuste kliendiportfellide põhjalikku analüüsi, Eesti ettevõtlusmaastiku analüüsi 

ning sihtturgude analüüse. Samuti pöörame rõhku EASi mõju hindamisele ning aruandluse 

suuremale automatiseerimisele. 

Infosüsteemide arendamise valdkonna prioriteedid 

2018. a täiustasime e-teeninduse kasutusmugavust tagades klientidele eeltäidetud andmetega 

vahe- ja lõpparuanded. Seeläbi vähendasime kliendile aruandete koostamisel andmete käsitsi 

sisestamist. Menetlussüsteemi tarkvaras arendasime mitmeid funktsionaalsusi, mis parandasid 

raamatupidamise tegevusi ning realiseerisime andmevahetuse Riigikassaga. Kliendihalduse 

süsteemis CRMis arendasime teenuste haldamise funktsionaalsust, mille kaudu saavad 

kliendihaldurid ülevaate teenustest, mis on hetkel pakkumises ning müüa kliendile sobivaid 

teenuseid. Teenuseomanikud ja projektijuhid olles halduritega ühises inforuumis saavad 

nüüdsest kiiremini algatada kliendile teenuse tarneprotsessi. 

2018. a võtsime lisaks kasutusele kliendihaldus- ja müügitarkvara Pipedrive, et toetada 

paremini Välisinvesteeringute keskuse müügiprotsessi ja teenindada suuremal hulgal kontakte.  

Seoses regionaalvaldkonna toetuste üleandmisega Riigi Tugiteenuste Keskusele viisime läbi 

suuremahulist andmete migratsiooni Struktuuritoetuse e-keskkonda (SFOS) ning tagasime 

toetuse saajate andmete turvalise liikumise infosüsteemide vahel. 

Siseaudit 

Siseauditi üksuse eesmärk on kindlustandvate ja nõuandvate tööde läbiviimine, et aidata EASil 

tegevusi täiustada ja seeläbi eesmärke saavutada. Siseauditite iga-aastane tööplaan valmib 
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koostöös auditikomitee ja nõukoguga. Prioriteediks on nõuandvate tööde läbiviimine. 2018. a 

tööd jagunesid järgnevalt: kindlustandvad tööd EAS põhiüksuste ja põhiprotsesside osas, 

nõuandvad tööd, organisatsioonisisesed nõustamised ja sisekoolitused ning auditite ja 

nõuandvate tööde soovituste täitmise seire. 
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PEAMISED RISKID 

Vastavalt 2018. a riskide hindamise tulemustele on kõrgeim risk EASi jaoks see, et EASi 

tulemuste mõõtmise süsteem ei toeta strateegiliste eesmärkide saavutamist. Igale töötajale 

seatud eesmärgid peavad panustavad selgelt üksuse tulemuskaardil seatud eesmärkidesse ja 

need omakorda EASi eesmärkidesse.  Kuna tänasel päeval ei ole see kaskaad üle kogu 

organisatsiooni kokku lepitud, siis selle riski maandamiseks tuleb üle vaadata EASi, üksuste 

ning töötajate tulemuskaardid-eesmärgid ning viia need kooskõlla EASi strateegilises kavas 

püstitatud eesmärkidega. 

Teine oluline risk on kohati puudulik eesmärkide täitmise mõõtmismetoodika, mistõttu võib  

olla keeruline tulemusi mõõta või on mõõtmise alused ebakorrektsed. Maandamistegevusena 

lepime selgemalt kokku mõõtmise metoodika põhimõtted. 

Kolmandaks oluliseks riskiks on IT strateegia uuendatud kokkuleppe puudumine, mistõttu 

eksisteerib risk, et investeerime valedesse süsteemidesse või kujundame valesid lahendusi. 

Maandamistegevusena oleme juba alustanud uue IT strateegia väljatöötamisega. 

Personaliriskidest on kõrgeim võtmeisiku risk, see tähendab ainuisikuliselt teatud töölõiku 

täitva töötaja organisatsioonist lahkumise risk. Eksisteerib väga mitmeid funktsioone, mille 

täitmise pädevus on vaid ühel inimesel. Töötaja haigestumisel või lahkumisel võib funktsioon 

jääda pikaks ajaks täitmata. Samuti on keeruline kompetentside jagamine. 

Maandamismeetmena tuleb keskenduda motivatsioonipaketi iga-aastasele ülevaatamisele ning 

personaalsele motiveerimisele, et suurendada personalis tahet ja motivatsiooni siduda end 

organisatsiooniga võimalikult pikaks ajaks. Tähtis on töötada välja lahendused, kus 

võtmeisikutele tekitataks järelkasvu võimalused ning funktsioonid oleksid võimalusel kaetud 

mitme töötaja poolt. 

Jätkuvalt eksisteerib ka avalikkuse/meedia negatiivse hoiaku risk EASi tegevuste 

eesmärgipärasuse ja läbipaistvuse suhtes. Ühiskonna ootus EASi tegevuste eesmärgipärasusele 

ja läbipaistvusele seab kahtluse alla iga uue EASi algatus (uus teenus, projekt, töökorraldus 

jms), mistõttu võib olla organisatsioonis hirm teha asju uut- või teistmoodi. 

Maandamismeetmena on oluline tõhustada proaktiivset ja reaktiivset kommunikatsiooni, 

koolitada töötajaid ja kõneisikuid. 

Olulist sisendit riskide juhtimisse annab oktoobris 2018. a käivitatud EASi anonüümne 

vihjeliin. See annab võimaluse edastada meile olulist informatsiooni nii majast seest kui ka 

väljast, seonduvalt võimalike pettusekahtluste ja eetika- ning korruptsiooni alaste 

rikkumiskahtluste esiletoomiseks. 



41 

 

LISAD 

Lisa 1. Eelarvete täitmine (2018) 

Lisa 2. Indikaatorid (2018) 

Lisa 3. EASi eesmärkide 2014-2017 täitmine 

 


