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Sissejuhatus
2019. aasta oli maailmamajanduses kriisijärgsetest aastatest madalaima kasvuga. IMF hindas 2019. aasta
globaalseks majanduskasvuks 2,9%. Eesti üldised trendid käivad globaalsete mõjude järgi. 2019. aasta
majanduskasvuks kujunes 4,4%, mis on viimase 3 aasta madalaim.
Suuremaid šokke majandusele aastal 2019 ei olnud. Juunist alates on rahvusvaheline kaubandus vaikselt
ent järjepidevalt vähenenud ning seetõttu ka tööstustoodangu maht. Peamised põhjused on seotud Eesti
suurimate kaubanduspartneritega – Soome, Rootsi, Läti. Kui nende nõudlus väheneb, siis paratamatult
tuleb see väikese viiteajaga meile. Aasta kokkuvõttes on Eesti eksport 2019. aastal tervikuna jäänud
aastatagusele tasemele. Teenuste eksport on Eesti Panga kiirhinnangul 2019. aastal kasvanud.
Statistikaameti andmete kohaselt tootsid tööstusettevõtted 2019. aastal 2% vähem võrreldes 2018.
aastaga. Töötlevas tööstuses toodang suurenes 2%. 23st töötleva tööstuse tegevusalast 11 kasvatasid
oma toodangut võrreldes 2018. aastaga. Tööstusharudest vähenes puidu töötlemine, metalltoodete ja
elektriseadmete valmistamine ning suurenes toiduainete ja arvutite ning elektroonikaseadmete tootmine.

EASi pikemaajalisem mõõdetav eesmärk
Perioodil 2019-2023 on EASi strateegiast lähtuvalt seatud 5 aasta eesmärgid ettevõtluse ja ekspordi,
välisinvesteeringute ning turismivaldkonnas (vt Joonis 1). Nende kolme valdkonna ühisosana on fookuses
ettevõtete lisandväärtuse kasv, mis on ka riiklike strateegiate sihiks. EASi strateegia põhineb Eesti
ettevõtluse kasvustrateegial 2014-2020 ja Eesti riiklikul turismiarengukaval 2014-2020.

Joonis 1. EASi strateegilised eesmärgid 2019-2023
Rohkem
eksporti

Rohkem
välisinvesteeringuid

Rohkem
turismitulu

+135

+0,64 mld

+20

uut kõrge lisandväärtusega eksportijat

eurot
lisandväärtust

rahvusvaheliselt tuntud
kaubamärki

+5000

1,25x

+1,34 mld

töökohta

lisandväärtus kõrgem
regiooni keskmisest

eurot
investeeringuid

700 mln

+7%

eurot kõrgem
turismiteenuste
ekspordi tase

3x

+10-15

lisandväärtust
aastas

Aasia turistide
ööbimise tase

rahvusvahelist
konverentsi aastas
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EASi 2019. aasta eesmärgid
2019. aastal alustasime EASi strateegilise tegevuskava ellu viimist arendamaks kõrge lisandväärtusega
eksportivaid ettevõtteid, välisinvesteeringuid ja turismi. EASi fookuses on ambitsioonikad ettevõtted, kes
loovad eksportimise kaudu kõrget lisandväärtust. Põhitegevusvaldkondi läbivalt toetavate tegevuste
prioriteetseid ja strateegilisi tegevusi ning arengusuundi käsitleme põhjalikumalt peatükis Organisatsiooni
strateegilised arengusuunad ja tegevused. Kolme põhivaldkonna vaates olid 2019. aasta eesmärkide
saavutamiseks strateegilised tegevused järgmised:
Ettevõtluse ja ekspordi valdkonnas:
+

klientide tundmiseks ja leidmiseks on oluline ettevõtlusmaastiku kaardistamine ja ambitsioonikate
ettevõtete tuvastamine;

+

kliendihalduses on oluline õigete ettevõtete tuvastamine, kes soovivad kasvada, ja neile vajalike
teenuste pakkumine.

Välisinvesteeringute ja välisturgude tegevuste valdkonnas:
+

globaalselt tihenevas konkurentsis tugevate välisinvestorite kaardistamine ja kontakti
saavutamine;

+

sektoripõhiste väärtuspakkumiste koostamine potentsiaalsetele investoritele, tuues välja Eesti
majanduskeskkonna tugevused ja võimalused lähtuvalt investeerimisplaanides välja toodud
otsustuskriteeriumitele;

+

Eesti ettevõtluskeskkonna turundamine.

Turismi valdkonnas:
+

prioriteetsete ja kasvavate sihtturgude esma- ja korduvkülastuste soodustamine, sh kõrghooaja
väliselt;

+

äriturismi (sh konverentsiturismi) arendamine;

+

turismi tulu suurendamiseks külastuste kestuse pikendamine ja turismiteenuste tarbimise
kasvatamine.

4

EASi eesmärkide mõõdikud
Valdavalt on 2019. aastal seatud eesmärgid täidetud. Ettevõtlusvaldkonnas jäi alla ootuste klientide
müügitulu kasv võrreldes Eesti keskmisega ja klientide lisandväärtuse kasv. Turismivaldkonnas jäi
saavutamata Aasia turistide ööbimiste arv. Järgmisel joonisel on kajastatud EASi 2019. aasta eesmärkide
saavutustasemed.
Joonis 2. EASi tulemused 2019. aastal
Ettevõtlus
Klientide
ekspordimüügitulu
kasvas

189 mln eurot
(eesmärk 100)

Kõrge lisandväärtusega
eksportijate arv kasvas

575 ettevõtteni
(eesmärk 340)

EASi klientide
müügitulu kasvas Eesti
keskmisest

(eesmärk 140)

Ekspordinõunike
teenuseid kasutanud
ettevõtete
ekspordimaht kasvas
17 mln eurot
(eesmärk 11)

(eesmärk 5%)

Ettevõtluskeskuse
klientiportfellis on

e-Estonia
esitluskeskust külastas

44 ettevõtet

Klientide lisandväärtus
kasvas

55 mln eurot

694 ettevõtet
(eesmärk 680)

2,7% enam

972 delegatsiooni

tõi turule uue toote

Välisinvesteeringute
keskus korraldas

Välisinvesteeringute
keskuse kliendihalduses
on

(eesmärk 1000)

(eesmärk 20)

Välisinvesteeringud
EASi kaasabil tehti

235 mln eurot

välisinvesteeringuid
(eesmärk 200)

Välisinvesteeringute
toel lisandus

1241 uut töökohta
(eesmärk 1000)

214 visiiti

Eestisse ja Eestist välja
(eesmärk 150)

164 ettevõtet
(eesmärk 160)

Turism
Turismiteenuste
eksport kasvas

2,06 mld euroni
(eesmärk 2,00)

Turismiarenduskeskuse
tegevuse tulemusena
suurenes turismitulu
28,9 mln eurot
(eesmärk 26,6)

EASi teenindatud
turismiettevõtete
lisandväärtus kasvas
140 mln eurot
(eesmärk 106)

Eestis ööbis

169 tuhat Aasia turisti
(eesmärk 216)

Eestit külastas

57 tuhat äriturismi
valdkonna
välisdelegaati
(eesmärk 50)

Lisandus

8

otselennuühendust
ja/või lisasagedust
(eesmärk 3)
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Eelarve, otsused ja väljamaksed
2014-2020 rahastamisperioodi struktuurifondide meetmete kogueelarvest 280,1 miljon eurot olime
seisuga 31.12.2019 teinud otsuseid 72,2% ehk 202,1 miljon eurot (sh MKM 183,3 miljon eurot ja KuM 18,8
miljon eurot) ning abikõlblikke väljamakseid 45,9% ehk 128,5 miljon eurot (sh MKM 114,0 miljon eurot ja
KuM 14,5 miljon eurot).
Joonis 3. 2014-2020 rahastamisperioodi SF meetmete eelarve, otsused ja abikõlblikud väljamaksed
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Joonis 4. 2014-2020 rahastamisperioodi SF meetmete eelarve jagunemine ministeeriumide lõikes
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Ettevõtlus ja eksport
Ettevõtluse ja ekspordivaldkonna visioon
Ettevõtluse ja ekspordivaldkond aitab lisandväärtust kasvatada, toetades Eesti ettevõtteid oma äri ja
toodete arendamisel, uutele turgudele sisenemisel ja ekspordi kasvatamisel.
Joonis 5. Ekspordi väärtusahel
Teeme ettevõtetele
kättesaadavaks
maailmatasemel
tootearenduse ja ekspordi
kompetentsi

Võidame innovaatilisi
tippettevõtteid

Toetatud ettevõtete
lisandväärtuse kasv

LISANDVÄÄRTUS
Maandame
tootearenduse
investeerimisriske

Toetame turgudele
sisenemist riiklikul
tasandil

Maandame
välisturgudele
sisenemise riske

Ettevõtluse ja ekspordivaldkonna olulisemad tegevused
2019. aasta prioriteediks oli EASi uue strateegia järgi seatud ambitsioonikate eesmärkide saavutamine.
Kuna 2019 oli esimene aasta, kus rakendasime EASi uut strateegiat, siis oli aasta täis väljakutseid –
saavutasime nii töövõite kui ka leidsime õppimiskohti. Saavutasime kõrge lisandväärtusega eksportijate
eesmärgi, kuid saavutamata jäi klientide lisandväärtuse kasvu eesmärk. Lisandväärtuse kasvu eesmärk
kliendiportfellis oli seatud väga ambitsioonikaks. Portfelli vundamendiks olev arenguprogramm on alles
käimas ning oma efekti saavutamas, seega viitaeg tulemusteni on pikem. Samuti on Eestis olnud viimastel
aastatel kiire palgakasv, mis toob kaasa ärikasumi vähenemise, mis omakorda on aluseks investeeringute
tegemisel. Kuna investeeringute tase on eelmistel aastatel vähenenud, on ka lisandväärtuse kasv jäänud
kesisemaks. Samas suutsid meie kliendid siiski näidata märgatavat lisandväärtuse kasvu.
Teenuste arendamise suunal oli peamiseks fookuseks uue strateegia järgi uute tegevuste väljatöötamine.
Kasvuprogrammid, mis aitavad ettevõtetel tervikliku tegevuste paketi abil välisturge vallutada,
rahvusvaheliste ekspertide kaasamine, sektoripõhine riigiturundus, Aasia keskus ja ettevõtete ning
teadusasutuste kokku viimine on peamised märksõnad, mis 2019. aasta arenguid iseloomustavad. Lisaks
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oli jätkuvalt prioriteediks ettevõtte arenguprogramm, mis aitab ettevõtetel tegeleda nii tootearenduse,
tootlikkuse kui ka välisturgudele minekuga. 2019. aasta oli peamiselt uute teenuste käimatõmbamise ja
ettevõtetele kasulike tegevuste jätkumise aasta.
Eksportnõunike meeskonna jaoks oli kõige suurem fookus kahe uue esinduse avamisel: Araabia
Ühendemiraatides (Dubais) ja Ameerika Ühendriikides (New Yorgis). Esindused sai edukalt avatud ja
mõlemal avamisel osales ka meie peaminister.
Kliendihaldus oli tõhus ja tulemuslik partner ettevõtetele valdkondliku või sihtturgudega seotud
informatsiooni vahendamisel, tagades ettevõtte huvide kaitsmise kliendisuhtluse käigus kaardistatud äri
kitsaskohtade ja võimaluste osas. Seda kinnitab ka portfellis olevate ettevõtete tagasiside kliendihaldurite
nõustamisoskusele ja kompetentsile, mis saavutas NPS 1 metoodika alusel kõrge +81 skoori. 2019. aastal
oli kliendiportfellis 694 ettevõtet. Regulaarne ja struktureeritud töö klientidega kinnistus läbi
mõlemapoolse usaldusliku koostöö ettevõtte esindajatega ning seeläbi kasvas märkimisväärselt portfellis
olevate aktiivsete teenuskasutajate osakaal, 73%-lt 84%-ni.
Valdkonna tippettevõtete poolelt lisandus 2019. aastal portfelli väärikaid ettevõtteid. Koostöökohaks
ettevõtete vajadustest lähtuvate personaalsete lahenduste pakkumine ja tugi ambitsioonide
realiseerimisel. Näidetena lisandusid ettevõtetest ETS Nord AS, ADM Interactive OÜ, Cryotec Nordic AS,
Milrem AS, Huum OÜ, Silen AS jt. Kokku lisandus 2019. aasta portfelli 158 uut ettevõtet.

Ettevõtluse ja ekspordivaldkonna strateegia elluviimise tegevused 2019. aastal:
1. Teeme ettevõtetele kättesaadavaks maailmatasemel tootearenduse ja ekspordi kompetentsi
EASi klientide kaasatud tootearenduse ja ekspordi kompetentsiga tippspetsialistide arv
2019 eesmärk

2019 täitmine
10

3

2019. aastal oli väljatöötamisel uus teenus, mille eesmärgiks oli aasta viimases kvartalis alustada
ettevõtetele rahvusvahelise kogemusega ekspertide vahendamisega, kes aitavad näha uute
tehnoloogiatega seotud võimalusi ning jagavad teadmisi uute tehnoloogiate ja rahvusvaheliste trendide
kohta. Rahvusvaheliste ekspertide kaasamisel aitame ettevõtetel tooteid disainida, digitaliseerida ja
kasvuprogrammide kaudu välisturgudele viia. Samuti anname ettevõtetele võimaluse kaasata ka tugeva
rahvusvahelise ekspordikompetentsiga eksperte. Teenuse arendamisel selgusid asjaolud, mida
analüüsides jõudsime järeldusele, et mõistlik on alustada pilootprojektiga ning selle käigus saada
tagasisidet ettevõtetelt teenuse edasiseks arendamiseks. Pilooti kaasati kuus ettevõtet, kellest eksperdi
kaasas kolm. Kolmele ettevõttele ei sobinud teenusepakkuja poolt väljapakutud eksperdid. 2020. aastal
jätkame teenuse arendamisega ning leiame mooduseid kitsaskohtade lahendamiseks.
Selleks, et innovatiivsetel Eesti ettevõtetel oleksid teadmised ja oskused, kuidas nende käsutuses olevat
intellektuaalomandit strateegiliselt oma ärieesmärkide saavutamiseks ära kasutada ja kuidas opereerida
turgudel, kus tegutsevad ka oma intellektuaalomandi õigusi kaitsvad konkurendid, pakub EAS ettevõtetele
uute teenustena strateegilise suunitlusega intellektuaalomandi teenuseid. Teenuste tulemusena saab
ettevõtte konkreetsed tegevusplaanid, kuidas maandada intellektuaalomandiga seotud riske ning
kasutada ära sellest lähtuvad ärivõimalused.

1

Net Promoter Score ehk soovitusindeks, mida mõõdetakse skaalal -100 kuni +100
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Ettevõtete intellektuaalomandi alaseid konsultatsiooniteenuseid pakuti 2019. aastal kokku enam kui
sajale ettevõtte. Sealjuures konsulteeriti erinevas mahus üle 60 ettevõtte (prognoositi 30) ning viidi läbi
kuus intellektuaalomandi alast praktilist koolitust, kus osales üle 50 ettevõtte. Konsultatsioonide käigus
nõustati ettevõtteid erinevatel intellektuaalomandit puudutavatel teemadel, alates uute toodete ja
kaubamärkide kaitse registreerimisest kuni teadus- ja arendustöö tellimise ning tulemuste litsentsilepingu
tingimuste läbirääkimiseni ettevõtte ja teadus- ja arendusasutuse vahel. Nõustatud ettevõtete seast 13 olid
EASi portfelli kliendid, sh seitse kasvuklienti ja kuus võtmeklienti. Sealjuures olid just kasvukliendid
huvitatud eelkõige tulevikku vaatavatest strateegilise nõustamise teenustest, võtmekliendid pigem
soovisid nõu kiiretes episoodilistes küsimustes.
Intellektuaalomandi strateegilise nõustamise käigus saab ettevõte kiirelt informatsiooni, mis on tarvilik
strateegilise tähtsusega otsuste tegemisel intellektuaalomandi valdkonnas. Näiteks aidatakse ettevõttel
läbi mõelda, kuidas konkreetse tootega seotud intellektuaalomandit kaitsta, kuidas tagada
intellektuaalomandi omandiahel või kuidas siseneda litsentsiläbirääkimistesse. Toote intellektuaalomandi
diagnostika on ettevõtte toote või teenusega seotud intellektuaalomandi süvendatud analüüs.
Diagnostika käigus tuvastatakse toote oluliste komponentidega seotud intellektuaalomand, selle tüübid,
võimalikud kaitsmise viisid ning nendega kaasnevad riskid ja võimalused, koostatakse ülevaade toote
paiknemisest innovatsioonimaastikul jne. Diagnostika resultaadina koostatakse üksikasjalik tegevusplaan
tuvastatud riskide maandamiseks ja võimaluste ära kasutamiseks. Ettevõtte intellektuaalomandi
strateegia diagnostika käigus tuvastatakse ettevõtte käsutuses olev intellektuaalomand, selle allikad ja
omandiahelad ning analüüsitakse intellektuaalomandi käsitlemise protseduure. Koostatakse ka technology
intelligence analüüs, mis annab ülevaate tehnoloogiavaldkonna innovatsioonimaastikust ja
arengusuundadest. Analüüsi tulemusena koostatakse praktiline tegevusplaan, mis on oluliseks sisendiks
ettevõtte intellektuaalomandi strateegia väljatöötamisel või täiendamisel.
2019. aastal jätkasime ettevõtte omanikele ja juhtidele suunatud koolitus- ja mentorprogrammist
koosnevate strateegia praktikumidega. 2019. aastal toimus neli praktikumi, kus kokku osales 30
ettevõtet. Strateegia praktikumis analüüsivad ettevõtted ümbritsevat turgu ja muid trende ning
kaasajastavad koolitaja ja mentori abil oma strateegiat ja ärimudelit. Strateegia praktikum on suunatud
eelkõige EASi võtme- ja kasvuklientidele.
Perioodil 2016-2018 pakkusime Ettevõtte arenguprogrammi II etapis klientidele mentorteenust ja
valdkondlikku diagnostikat, et aidata ettevõtetel välja töötada ja realiseerida ambitsioonikaid arengu- ja
kasvuplaane. 2019. aastal jätkasime kahe valdkonna (turundus ja müük, tootmine/teenuse osutamine)
diagnostika osutamisega. Pakkusime teenust ambitsioonikatele võtme- ja kasvuklientidele, kes on valmis
investeerima, soovivad kasvada ja areneda, liikuda uutele turgudele ning tuua turule uusi tooteid ja
teenuseid.
2019. aastal alustasime EAS Ärimentorprogrammi ja Väikeettevõtte arenguprogrammi baasil loodud EAS
kasvuettevõtja mentorprogrammi elluviimisega. Programmi raames moodustati 44 mentor-mentii
koostööpaari, kes tegutsesid mentii ettevõtte arenguplaanide teostamise suunal. Lisaks sisaldas teenus
kümnest erinevast teemast koosnevat koolitusprogrammi ning seminare, koolitusi ja
motivatsiooniprogrammi mentoritele. Programmis osalesid valdavalt 3-5 aastat tegutsenud ettevõtjad, kel
on ambitsioonikad kasvuplaanid ning soov kasvatada või alustada eksporti. Programmi kaasasime ka 10
loomevaldkonna ettevõtet, et tõsta loomemajanduse sektoris tegutsevate ettevõtjate suutlikkust
saavutada turutingimustes majanduslikku edu, sh tõsta ekspordivõimekust.
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2. Võidame innovaatilisi tippettevõtteid
EASi klientide lisandväärtuse kasv aastas (miljon eurot)
2019 eesmärk
140

2019 täitmine
55

Kõrge lisandväärtusega eksportijate arv
2019 eesmärk
340

2019 täitmine
575

EASi uuest strateegiast lähtuvalt töötasime 2019. aasta I kvartalis välja teenusmudeli ettevõtete ja
teadusasutuste koostööks, et aidata ettevõtteid innovaatiliste toodete ja teenuste väljatöötamisel. Mudeli
väljatöötamiseks koguti 2018. aasta lõpus sisendit ettevõtetelt ja teadusasutustelt ning tegevustega
alustasime 2019. aasta II kvartalis. Koostöös kliendihalduritega, kes suunasid oma klientide probleeme
nõustamisele, sai aidatud nii teadusasutustega koostöö osas, kui leida ka vajalikke mõõtmise ja
sertifitseerimist teostavaid partnereid. Kokku sai nõustatud 9 ettevõtet ning läbi dialoogi räägitud ka
erinevate koostööpartnerite ja ka potentsiaalsete klientidega. Loodi ka suhteid väljapool Eestit sarnaseid
teenuseid pakkuvate asutustega.
Klastrite toetamise eesmärk on tõsta klastri partnerite rahvusvahelist konkurentsivõimet läbi ühiste
turundus- ja arendustegevuste edendamise nutika spetsialiseerumise kasvualades. 2019. aastal lõppesid II
perioodi klastri projektid, toimus perioodi kokkuvõttev kahepäevane seminar, kus klastrid said jagada oma
kogemusi 2019. aastal korraldatud taotlusvooru tulemusel toetame järgmisel kolmel aastal kokku 3,4
miljoni euroga kuue klastri tegevust: Defence Estonia, Eesti Lennundusklaster, Connected Health,
Digitaalehituse klaster 2.0, Eesti IKT klaster ja Eesti Puitmajade klaster. Projektides planeeritud tegevustele
lisaks jälgime ka klastrite kui organisatsioonide arengut ning pakume tuge uutele (nt Eesti
Lennundusklaster) või uue meeskonnaga (nt Defence Estonia, Connected Health) klastritele, et tagada
projektide eesmärkide ja tulemuste saavutamine.
Tehnoloogia arenduskeskused (TAK) alustasid 2019. aastal projektide II etapi tegevuskavade täitmist
võttes arvesse 2018. aasta sügisel toimunud vahehindamisel ekspertide antud soovitusi. II etapil jätkavad
projektide elluviimist 5 TAKi (STACC, Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus, Toidu- ja
Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, BioCC, ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus), kes
finantseerimisperioodi lõpuks peavad saavutama piisava finantsvõimekuse ja konkurentsivõime, mis ei
oleks sõltuvuses toetusmeetme vahenditest. 2019. aastal taotlesid tehnoloogia arenduskeskused
täiendavat toetust tegevustele, millele varasemalt seadis piirangu vähese tähtsusega piirmäär, kuid mis
toetavad põhiprojektide eesmärkide saavutamist. Lisavoorus oli võimalik osaleda TAKidel, kes
vahehindamise tulemusel jätkavad tegevust kuni aastani 2022. Kokku said selle vooru abil rahastamise
täiendavateks tegevusteks 5 TAKi summas 0,5 miljonit eurot.
Näide Tervisetehnoloogiate Arenduskeskuse tegevusest: Tervisetehnoloogiate TAK töötas välja
andmeanalüüsi meetodi NIPTIFY loote kromosoomhaiguste varajaseks diagnoosimiseks. NIPTIFY
analüüsib loote kromosoome otse tulevase ema vereproovist ning kui lootel peaks esinema
kromosoomhaigus, siis leiab test selle peaaegu 100% täpsusega üles juba raseduse 10 nädalal. Lisaks
kromosoomhaiguste tuvastamisele annab test eksimatu vastuse ka tulevase lapse soo kohta. Tallinnas ja
Tartus tehtud uuringu käigus leiti üles kõik Downi, Edwardsi, Patau ja Turneri kromosoomhaiguse riskiga
looted. Lisaks tuvastab test ka vea päritolu ehk selle, kas loote kromosoomhaigus pärineb emalt või isalt.
NIPTIFY turule toomise ajast alates on teostatud enam kui tuhat analüüsi, mis on aidanud vältida kuni
kakssada invasiivset loote uuringut ja tuvastanud mitukümmend kromosoomhaigusega loodet. Selline
naise vereproovi põhine testimine kodukohast lahkumata on lapseootel perekonnale mugav,
usaldusväärne ning ohutu ja ka taskukohane. Eesti on esimene riik, kus kõigis 15 maakonnas saab teha
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NIPTIFY kromosoomuuringut maakonnakeskusest lahkumata. Alates 1. jaanuarist 2020 kompenseerib
haigekassa NIPT testi kõigile suurendatud loote kromosoomhaiguse riskiga rasedatele ja Eestis pakuvad
testi võimalust kõik suuremad haiglad.
Näide ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskuse tegevusest: ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus on
väljaarendanud siseruumide positsioneerimissüsteemi KIO RTLS (Real Time Location System – reaalajas
jälgimissüsteem), mis põhineb ülilairiba raadiotehnoloogial ja on maailmas juba ka laiemalt kanda
kinnitanud. Uudne positsioneerimismeetod viib asukoha täpsuse erinevalt teistest tehnoloogiatest oluliselt
täpsemaks, lausa sentimeetritesse. Tulenevalt suurest töökindlusest ja täpsusest sobib see tehnoloogia
kasutamiseks kõrgete nõudmistega valdkondades nagu tööstus 4.0, logistika, tootmine, sport, tervishoid
vm.
Pilootprojektina on KIO rakendamine käsil Tallinna lennujaamas, kus kasutatakse seda esmalt pagasit
vedava masinapargi jälgimiseks siseterritooriumil.
https://www.eliko.ee/et/eliko-positsioneerimissusteem-lennujaamas/
2019. aastal oli taotlusvoorudes võimalik taotlusi esitada innovatsiooni edendavate hangete
toetusmeetmesse, kuid ühtegi taotlust ei esitatud. Sügisel viidi sisse toetuse lihtsustused (lihtsustati
personalikulude esitamist, kaotati piirang hanke elluviimist abistavate kulude osakaalule, lisaks pikendati
projekti elluviimise võimalikku perioodi) ning muudeti taotlemine jooksvaks. Toetus soodustab avaliku
sektori rolli uuenduslike lahendusete eestvedajana, mis omakorda võimaldab ettevõtjatel loodud lahendusi
eraturul pakkuda. Lisaks toimusid tegevused innovatsioonihangete kompetentsikeskuse loomiseks EASi.
Detsembris 2019 alustas tööd innovatsiooniekspert, kes pakub avaliku sektori hankijatele tuge innovatiivse
idee edasiarendamisel kuni hankeprotsessini. Lisaks kaasasime majaväliselt juurde juriidilise ekspertiisi, et
pakkuda avalikule sektorile tuge innovatiivse riigihanke juriidilistes küsimustes vähendamaks innovatsiooni
ostmisega seonduvat ebakindlust ja riske.
2019. aastal olid kosmosevaldkonna tegevused endiselt suunatud Eesti ettevõtete kaasamisele Euroopa
Kosmoseagentuuri (ESA) projektidesse, aga ka Euroopa Liidu projektidesse Copernicus ja Galileo ning
programmi Horizon 2020 Space. Selleks, et tagada Eesti ettevõtete aktiivne osalemine Euroopa
kosmosesektoris, korraldasime infopäevi ESA programmide kohta, konverentsi kontaktide loomiseks,
tõime ESA komiteedest olulise informatsiooni koju Eesti ettevõtetele ja teadusasutustele, aitasime leida
meie ettevõtetele sobivaid hankeid ning konsulteerisime nendele pakkumiste koostamist.
Jätkus 2017. aastal käivitunud 3-aastane tugitegevuste projekt INNOSPACE, mille eesmärgiks on eeskätt
ettevõtjate toetamine ESA projektides kaasalöömiseks. Sarnaselt eelmistele aastatele tõestasid Eesti
majandusüksused võimet saada ESAst lepinguid suuremas mahus kui Eesti sisse maksis. 2019. aasta
vältel oli Eesti geograafilise tagastuse koefitsient keskmiselt 1,08. Eesti majandusüksused esitasid ESA-le
19 pakkumist ning 9 Eesti majandusüksust jõudis lepinguteni. Oleme jõudnud olukorda, kus ESA sooviks
Eesti ettevõtetelt tellida rohkem kui meie eelarve lubab. INNOSPACE toetab ka ESA Eesti Äriinkubaatori
(ESA-BIC Estonia) arengut. Alates äriinkubaatori avamisest 7. novembril 2017. aastal on kaasatud 8
ettevõtet, millest Tartus viis idufirmat ja Tallinnas kolm. Aasta lõpus valiti välja veel kolm ettevõtet, kellele
tehti pakkumine inkubaatoriga liitumiseks. 2019. aasta suvel väljus inkubaatorist esimesena Spaceit ning
liitus rahvusvahelise kosmosekiirendi Starburst Pariisi programmiga.
16. mail 2019 külastas Eestit Euroopa Kosmoseagentuuri peadirektor Johann-Dietrich Wörner, kes kohtus
peaminister Jüri Ratasega, Eesti ettevõtetega ning avas riikliku satelliidiandmete keskuse ESTHub.
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Foto: Eesti satelliidiandmete keskuse ESTHub avamine 16.05.2019

Keskus pakub tuge asutustele ja ettevõtetele, kes soovivad oma töös kasutada Euroopa Liidu kaugseire
programmi Copernicus andmeid. ESA peadirektor osales ka küberturvalisuse teemalisel ümarlaual Eesti
Infoturbe Assotsiooni (EISA) liikmetega, kust said alguse uued unikaalsed võimalused teha ESA-ga
koostööd küberturvalisuse alal. Süstemaatilise töö tulemusel on Eestist kujunenud autoriteet Euroopa
Kosmoseagentuuri digitaalse arenduse ja küberturvalisuse valdkondades. 18.-19. juunil kogunesid Tallinna
130 küberturvalisuse, tehisintellekti ja digitaalse inseneeria eksperti 22 erinevast riigist, et osaleda
Kosmosebüroo ja ESA ühiselt korraldatud konverentsil Digital Technologies Working Days.
Eesti valmistas ette liitumist ka teise olulise Euroopa teaduse ja tehnoloogia taristuga – Euroopa
Tuumauuringute keskusega CERN. Toimusid liitumisläbirääkimised ning valmistati ette Vabariigi
Valitsuse otsus liituda CERNiga 2020. aastal. EASi roll selles koostöös on CERNi tellimuste vahendamine
Eesti ettevõtetele, aga ka tehnoloogiasiire CERNist Eesti ettevõtetesse.
Nõustasime senisest oluliselt aktiivsemalt Eesti ettevõtteid Euroopa taseme toetusprogrammide, eriti
suurima teadusuuringuid ja innovatsiooni toetava raamprogrammi Horizon 2020 võimaluste kohta, seda
koostöös Eesti Teadusagentuuri ning Enterprise Europe Network´i Eesti esindusega. Osaleme aktiivselt ka
tulevase raamprogrammi Horizon Europe konsultatsiooniprotsessides, kaitstes Eesti ettevõtluse huve.
Jätkasime ettevõtjate võrkudega liitumise programmiga, mis on suunatud elektri-, side-, vee- ja
kanalisatsioonivõrguga liitumiste kitsaskohtade leevendamiseks. Investeeringu tulemusena loob ettevõtja
uusi töökohti piirkondadesse või kasvatab lisandväärtust. Ettevõtjate huvist lähtuvalt laiendasime toetuse
andmist kaugkütte, kaugjahutuse ja gaasivõrguga liitumisele ning elektrivõrgu kõikuva kvaliteediga seotud
probleemide lahendamisele. Programmist on toetust saanud kokku 54 ettevõtet, 2019. aastal rahastasime
10 ettevõtte projekti summas 0,36 miljonit eurot.
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3. Maandame tootearenduse investeerimisriske
Uue tootega turule tulnud EASi klientide arv
2019 eesmärk
20

2019 täitmine
44

2019. aastal on olnud jätkuvalt rõhuasetus ettevõtte arenguprogrammil, mille keskseks eesmärgiks oli
aidata ettevõtetel välja töötada ja realiseerida ambitsioonikaid arengu- ja kasvuplaane, keskendudes uute
toodete väljatöötamisele ja turule toomisele. Arenguprogrammi arvasime keskmiselt 5-6 uut ettevõtet
kuus. 2019. aastal rahastasime 64 ettevõtte projekti summas 16,4 miljonit eurot. Lisaks jätkasime
tootearenduse valdkonnas teenuste portfelli uuendamisega, pakkudes uusi koolitusprogramme, mille
peamiseks eesmärgiks on ära katta kogu tootearenduse protsessi kriitilised etapid ning
intellektuaalomandi teemad.
Näide ettevõtte arenguprogrammi toetust saanud ettevõtte projektist: Peetri Puit OÜ on ca 280 000
euro suuruse toetuse abil läbinud perioodil 2016-2019 arenguprogrammi, mille peamine eesmärk oli tuua
turule suurema lisandväärtusega tooteid ja teenused, optimeerida tootmisprotsesse ning parandada
juhtimiskvaliteeti. Tootearenduses oli põhifookus ristkihtpuit (CLT - inglise keeles Cross Laminated
Timber) toodetel. Koostööd tehti ja tehakse jätkuvalt Tallinna Tehnikaülikooliga, kus magistrandid
tegelevad toote funktsioonide uurimisega. CLT tootearenduses keskenduti peamiselt helipidavuse ja
sõlmede tehniliste lahenduste täiendamisele, et seeläbi laiendada CLT toodete kasutusala (nt
korterelamud, büroohooned jm ühiskondlikud hooned). Ettevõtte soov on pakkuda klientidele
täislahendust alates projekteerimise nõustamisest ehitusinseneri poolt kuni montaažini ehitusplatsil.
Näide ettevõtte arenguprogrammi toetust saanud ettevõtte projektist: Fookus Pookus Grip OÜ
arendas 2019. aastal arenguprogrammi toetuse abil (seni kasutatud toetuse maht ca 170 000 eurot) välja
Baltimaades unikaalse toote Crane Truck - eritehnika, mis pakub gürostabiliseeritud liikuva pilditootmise
võimalust filmide ja reklaamfilmide tootjatele. Arendatud toode võimaldab autost või distantsilt juhtida
sõiduki alusraamile kinnitatud "Technocrane" tüüpi pikendatavat kaamerakraanat, mille otsa on kinnitatud
gürostabiliseeritud kaamerapea. Seadmega saab ühildada nii video- kui ka filmikaameraid. Programmi
tulemusel on ettevõttel täielik valmidus toota Crane Truck'i üksiktellimustena ja ka väikeseeriatootmisena.
Arengujärgus toodet on korduvalt testitud erinevatel filmi- ja reklaamvõtetel nagu näiteks Nafta Filmsi
poolt toodetaval uuel Eesti spioonipõnevikul “O2” ja Kaubamaja Partnerkaardi reklaamil Tallinnas. Samuti
kasutati toodet Elisa uue põnevussarja “Reetur” võtetel. Tänu arenguprogrammile on ettevõte teinud
hüppe ka üldisemalt. Pärast arenguprogrammi koolituse läbimist ning koostööd Ärimudeli praktikumi
mentoriga (Mart Kikas) sai ettevõtte võtmeisikutele selgeks nii pikem suund, arenguvõimalused kui ka
vastutus personali ees. Omanikud on seejärel teinud endast parima, et see teadmine jõuaks ka nende
kümnekonna inimeseni, kes igapäevaselt ettevõttesse panustavad.

Fotod: Fookus Pookus Grip OÜ arenguprogrammi toetuse abil väljaarendatud Crane Truck 2019. aastal suvisel
testimisel ja koos Process Traileriga filmi O2 võtetel

13

Näide ettevõtte arenguprogrammi toetust saanud ettevõtte projektist: Innovaatiliste teenuste disaini ja
arendusstuudio Artify OÜ on samuti tänu arenguprogrammis osalemisele saanud oma visiooni
realiseerimiseks hoogu juurde. 2018. aastal arenguprogrammiga liitudes oli teada, et majandusarvestuse
valdkonnas on puudu spetsialiseerunud lahendusest. Küll aga puudusid täpsemad teadmised
strateegilisest tegevuste planeerimisest ja efektiivsete protsesside arendamisest, et toote lansseerimine
välisturgudele oleks maksimaalselt edukas. EASi arenguprogrammis osalemine on ettevõttel võimaldanud
kaasata valdkonna parimaid eksperte oma teadmisi ja kogemusi jagama, aidanud teha vajalikke
investeeringuid ning vajadusel isegi muuta fookust. Tänu arenguprogrammi toetusele (seni kasutatud
toetuse maht ca 185 000 eurot) on turule lansseeritud raamatupidamisbüroodele mõeldud kvaliteedi- ja
kasumi juhtimise tarkvara Uku, kellel on täna kõik eeldused arenemaks oma valdkonnas kõrge
konkurentsivõimega tooteks.

Ekraanipildid: Artify OÜ raamatupidamisbüroodele mõeldud kvaliteedi- ja juhtimise tarkvara Uku.

Tööstusettevõtja tootearenduse toetuse abil soovime julgustada tööstusettevõtjaid investeerima
rohkem arendustegevusse, mille tulemusena töötatakse välja uued konkurentsivõimelised tooted ja
teenused. Toetusega on võimalik väikese ja keskmise suurusega töötleva tööstuse ettevõtjatel
investeerida prototüüpide loomisse ning neid valideerida. Projektiplaani elluviimise tulemusel suureneb
ettevõtja lisandväärtus ja müügikäive uutest ekspordipotentsiaaliga toodetest. Eesmärgiks on suurendada
ekspordimüügitulu uute või oluliselt uuendatud toodete ja teenuste läbi. 2019. aasta esimeses pooles
rahastasime riigieelarvest 12 tootearenduse projekti summas 1,6 miljonit eurot. Aasta teises pooles viisime
meetme riigieelarveliselt rahastuselt üle struktuurivahendite peale ning toetasime täiendavalt seitse
projekti summas 1,3 miljonit eurot. Kokku andsime tootearenduse toetust 19 projektile summas 2,9
miljonit eurot.
Lisaks ettevõtete tootearendusele ja ekspordipotentsiaali tõstmisele on EASi toetused suunatud ka
ettevõtlikkuse kasvule ning ettevõtete ja neid toetavate võrgustike arengule. 2019. aasta märtsi lõpus
andsime üle starditoetuse menetlemise Riigi Tugiteenuste Keskusele ja maakondlike arenduskeskuste
võrgustikele. Aasta esimese kolme kuuga toetasime 27 ettevõtet summas 399 000 eurot.
Eelduste loomiseks uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste ja tehnoloogiate
väljatöötamiseks pakub EAS ettevõtetele innovatsiooni- ja arendusosaku toetust koostööks TA
asutuste ja teiste innovatsioonipartneritega. Rahastasime 2019. aastal 109 innovatsiooni- ja
arendusosakute projekti summas 0,8 miljonit eurot. 2019. aastal analüüsisime osakute koostoimet uue
tootearenduse toetusega ja seetõttu otsustasime korrigeerida toetuse andmise tingimusi (kavas on
suurendada toetuse summat, võimaldada toetust taotleda enam kui üks kord ning laiendada töö
teostajana lubatud teenusepakkujate ringi). Muudatuste jõustamine on kavas 2020. aastal.
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Näide arendusosaku toetust saanud ettevõtte projektist: Puljong OÜ alustas puljongite tootmist 3,5
aastat tagasi. Õige pea mõistis ettevõte, et ei saa piirduda ainult puljongitega ja peab edasi arenema läbi
uute võimalike toodete. EASilt saadud arendusosaku toetusega (toetus 20 000 eurot) viidi läbi vajalik
tootearendus koostöös TFTAKI spetsialistidega, mille abil tõi turule kaks täiesti uut tootekategooriat:
kooresed kastmed ja salatikastmed, mõlemad 100% naturaalsed ja ilma säilitusaineteta. Uued tooted on
saadaval üle Eesti kauplustes ja nende eksport alanud.

Foto: Puljong OÜ arendusosaku abil koostöös TFTAKiga valminud koorene
kaste. Foto autor Puljong OÜ

Tootearendustoetustest lisandus 2019. aastal ettevõtetele rahvusvaheline innovatiivne tootearendustoetus Eurostars. Eurostarsi projektide hindamine toimub Euroopas tsentraalselt, kuid ettevõtet
finantseeritakse koduriigis. Toetust antakse innovatiivsetele tootearendusprojektidele, millel on vähemalt
üks partner ühest teisest Eurostarsi programmiga liitunud riigist. Määrus Eesti partneri toetamiseks jõustus
juunis 2019 ja esimene taotlusvoor oli Eesti ettevõtetele septembris. Taotluse esitas viis ettevõtet, kuid
nende taotlused ei saanud rahvusvaheliste ekspertide poolt positiivset hindamistulemust. Toetust käisime
tutvustamas klastrite seminaril nii Tartus kui Tallinnas. Eurostarsi järgmine voor on veebruaris 2020.
2017. aastal alanud tootearenduse meistriklassi programm lõppes 2019. aasta kevadel. Meistriklass
aitas ettevõtetel omandada praktilisi teadmisi ja oskusi uue toote ja/või teenuse väljatöötamiseks ning
turule toomiseks. Programmis osalev ettevõte sai toeks mentori, kes aitab ettevõtet tootearenduse plaani
koostamisel ning tootearendusprotsessis. Kokku osales kogu perioodi jooksul tootearenduse
meistriklassis 49 ettevõtet. Edaspidi antud teenust ei ava, jätkame uute täiustatud meistriklasside
läbiviimist.
Uue teenusena on toote turule toomise meistriklassis rõhuasetus praktiliste teadmise andmisel, kuidas
kiirendada ja parendada ettevõtete võimekust uue toote turule toomises. Antud meistriklassi abil saavad
ettevõtted tervikpildi toote turule toomisega seotud ettevalmistusest ja elluviimisest, suurendades sellega
uute toodete õnnestumise määra. 2019. aasta lõpuks on uue tootega turule toomise meistriklassi läbinud
36 ettevõtet, kellel kõigil valmis uue toote turule toomise terviklik plaan. Jätkame teenusega 2020. aasta
talvel, mil viime läbi veel kaks koolitusgruppi.
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Disainibuldooseri programmi asemel alustasime disaini meistriklassiga, mis koosneb koolitustest ja
koostööst kogenud disainijuhiga, kes viib ettevõttes läbi disainiauditi ja on ettevõttele mentoriks
disainiprojekti elluviimisel. Disainist juhitud tootearendusprotsess seab esikohale kliendikeskse lähenemise,
mille alusel toote arendamine saab alguse kliendist ja tema probleemi lahendamisest, mitte vastupidi.
2019. aastal läbisid meistriklassi 15 ettevõtet. Kõikidel osalevatel ettevõtetel valmis uus või oluliselt
täiustatud toode või toote prototüüp. 2019. aasta septembris jätkasime disaini meistriklassi 2. grupiga, kus
alustas samuti 15 ettevõtet, kes jõuavad uute toodete ja prototüüpideni 2020. aasta kevadel.

Foto: Disaini meistriklass 2019 võitja

Tööstuse digitaliseerimise valdkonnas jätkati 2019. aastal tööstusettevõtetele mõeldud ideepäevade ja
arendusnädalavahetustega, mille käigus luuakse IT- ja tööstusettevõtete ning spetsialistidega koostöös
ideelisi lahendusi tööstusettevõtete paremaks digitaliseerimiseks ning arendatakse välja esmased
prototüübid. Ideepäevade ja arendusnädalavahetuste eesmärk on luua vähemalt seitse ideelist lahendust

Foto: Tark Tööstus arendusmaratoni 1. koht
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ja seitse esmast prototüüpi. 2019. aastal viid läbi kaks arendusnädalavahetust: üks üritus Tallinnas ja teine
üritus esmakordselt Tartus. Mõlemal üritusel loodi kaheksa tarkvaralist või füüsilist prototüüpi. Eraldi
tasub välja tuua, et Tartu arendusnädalavahetusel loodud lahendustest moodustasid suurema osa
füüsilised prototüübid. 2019. aasta arendusnädalavahetuse korraldamisel toodi sisse muudatusena
eelsobitamise korraldamine üritusele eelneval ajal, mis andis tööstusettevõtetel ja IT-ettevõtetel võimaluse
püstitatud probleemi süveneda ning ürituse jooksul juba keskenduda lahenduse loomisele.
Jooksvalt sai 2019. aastal taotlusi esitada 2018. aasta oktoobris avatud digidiagnostika
toetusmeetmesse, mis on suunatud töötleva tööstuse ja mäetööstuse ettevõtjatele. 2019. aastal oli
toetuse taotlemine väga aktiivne, toetust andsime 97 ettevõtjale, toetuse kogusumma 0,98 miljonit eurot.
Digidiagnostika projekt hõlmab hinnangut digitaliseerimise, automatiseerimise ja tootmiskorralduse
tasemele ettevõttes ning selle põhjal valmivat parandustegevuste soovituslikku ajakava koos prognoosiga
tegevuste maksumusele, tegevuste tasuvusajale ja mõjule ettevõtja majandusnäitajatele.
Mai lõpus 2019 avasime ka digitoetuse, mis oli mõeldud digidiagnostikale järgnevaks
investeeringutoetuseks. Digitoetuse eesmärk oli toetada digitaalsete tehnoloogiate ja robotite
kasutuselevõttu ning automatiseerimist töötlevas tööstuses ja mäetööstuses. Eelarve oli 3 miljonit eurot,
mis sai taotlustega kaetuks oktoobris 2019, mistõttu pidime meetme sulgema 17. oktoobril 2019.
Rahastasime 2019. aasta jooksul 21 taotlust, viimased taotluste rahuldamise otsused teeme 2020. aasta
alguses. Toetuste eesmärgiks on ettevõtete vähemalt 10% lisandväärtuse kasv.
Teadlikkuse tõstmiseks korraldame seminarisarja „Digilahendused tööstusele“, mis katavad kogu
tööstusettevõtte väärtusahelat. 2019. aastal kaasati seminaridele 148 osalejat. Kolme korraldatud seminari
formaati muudeti võrreldes eelneva aastaga – seminaride korraldamisel pandi rohkem rõhku koostööle
ülikoolidega, et tutvustada tööstusettevõtetele Eestis pakutavaid tööstuse digitaliseerimise valdkonna
ekspertteenuseid. Lisaks seminaridele panime 2019. aastal rõhku tööstuse digitaliseerimise teadlikkuse
tõstmisele läbi erinevate meediakajastuste tekitamise ning koostöös ministeeriumiga sai loodud
tööstusepoliitika rubriik olemasolevasse veebikanalisse eesmärgiga efektiivsemalt viia tööstuspoliitika
sõnumeid sihtgrupini.
Eesti ettevõtjate uuenduslikke IKT projekte toetame Eesti-Norra koostööprogrammist „Green ICT“,
millega soovime kasvatada ettevõtjate rahvusvahelist konkurentsi- ja koostöövõimet, lisandväärtuse
kasvu ja ressursisäästlikkust. Toetus on suunatud tööstuse ja rohetehnoloogiate, IKT ja
tervisetehnoloogiate edendamiseks. Uuenduslikult rakendasime selle toetuse elluviimisel kulude
lihtsustamist, võttes kasutusele ühtsed ühikuhinnad majutus- ja transporditeenustele, mis võimaldas
loobuda vastavate kuludokumentide esitamisest ja kontrollimisest projektide aruandluses. Projektide
ettevalmistamist toetav väiketoetusskeem oli taotluste esitamiseks avatud 2019. aasta kevadel. Kokku
esitati 53 taotlust ning kokku toetati 42 ettevõtte ettevalmistusi Norra partnerite leidmisel ning
ettevalmistavate tegevuste elluviimisel summas 0,78 miljonit eurot. Toetatud projektide eesmärgiks oli
otsida partnereid ja valmistada ette taotlus esitamiseks põhitoetusskeemi. Põhiprojektide taotlusvoor
avatakse 1. veebruaril 2020.
2019. aastal korraldasime koos Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ning TalTech’iga Eesti
tööstusettevõtetele suunatud rahvusvahelise konverentsi Industry 4.0 in Practice, kus osales ligi 300
inimest. 2020. aastal on konverentsi peakorraldaja TalTech ning EAS jätkab konverentsi partnerina.
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4. Maandame välisturgudele sisenemise riske
EASi panus ekspordinõunike teenuseid kasutanud ettevõtete ekspordimahu
suurenemisesse (miljon eurot)
2019 eesmärk
11

2019 täitmine
17

Üheks EASi strateegiliseks eesmärgiks on Eesti ekspordi sihtturgude geograafiline laienemine, mis
tähendab tegelemist kaugemate riikide ja ärikultuuridega. EASi Aasia keskus pakub nii turu analüüsi kui
ka soovitusi turule sisenemiseks. Teeme seda läbi sihtturgudel (Singapuris, Indias, Jaapanis ja Hiinas)
olevate ekspordinõunike kui ka Tallinna kontoris töötavate Hiina ja Jaapani ekspertide. 2019. aasta
augustis lisandus Tallinna kontorisse ka India turu ekspert. Pakume ettevõtetele individuaalse nõustamise
teenust, sektoripõhiseid turuülevaateid ja korraldame temaatilisi sihtturu seminare. Kuna Aasia keskuse
üheks põhiliseks eesmärgiks on üldise teadlikkuse tõstmine Aasia turgude võimaluste osas, siis oleme üks
Asia Update 2019 konverentsi korraldajatest. Samuti oleme oluliseks partneriks teistele riigiasutustele
Aasia teemadel. 2019. aastal osutas Aasia keskus konsultatsiooniteenuseid 279 korral. Sellele lisandus
Süsteemne eksport Hiinas koolitusprogramm (19 osalejat) ning muud seminarid ja koolitused üle 170
osalejaga.

Foto: Eesti äridelegatsioon kohtumas Hiina e-kaubandusettevõttega Alibaba

Koostöös Swedbanki ja Eesti Kaubandus-tööstuskojaga korraldame Made in Estonia Ekspordikonverentsi, mis toob kokku nii ettevõtjad kui ka avaliku sektori.
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EASi ekspordinõunikud tegutsevad lisaks eelnevalt nimetatud neljale turule (Singapur, India, Hiina ja
Jaapan) veel üheksal turul Skandinaavia riikides (Soome, Rootsi, Taani ja Norra) ja Lääne-Euroopas
(Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis ja Suurbritannias). 2019. aasta veebruaris avasime uue esinduse
Araabia Ühendemiraatides, Dubais ja 2019. aasta juunis USA idarannikul, New Yorgis.

Fotod: Eesti esinduste avamine New Yorgis ja Dubais

Ekspordinõunikud pakuvad erinevaid teenuseid konsultatsioonist turu-uuringuteni, ärikontaktide loomise
sündmuste korraldamist ja viivad läbi sihtturuseminare Eestis, kaasates välisriigi ja Eesti kogemustega
spetsialiste. Lisaks osalevad ekspordinõunikud aktiivselt erinevatel seminaridel ja konverentsidel, kus nad
esinevad vastava sektori või teema kajastamisel emakeelsete ettekannetega. Kokku teenindati 2019.
aastal üle 1000 firma. Samuti on ekspordinõunikud abiks ärivisiitide korraldamisel eelnimetatud riikidesse.
Lisaks käivitasime uuendatud eesmärkide mõõtmise süsteemi, kus mõõdame ka nende reaalset ja otsest
mõju nõustatud firmade ekspordile rahalises väärtuses.
EAS pakub võimalusi kontaktibaasi laiendamiseks ja nähtavuse tõstmiseks välisturul, samuti aitame Eesti
ettevõtetel nende tooteid ja teenuseid maailmale tutvustada. Selleks korraldasime 2019. aastal viis
kontaktreisi Euroopa (Saksamaa, Austria, Šveitsi, Hollandi, Norra) turgudele ja ühe kontaktreisi Jaapanisse.
Kontaktreisi raames saab osaleja kasulikku turuinfot ning organiseerime ettevõtetele sihtturgudel viis
kohtumist potentsiaalsete koostööpartneritega ettevõtte poolt kirjeldatud profiili alusel.
5. Toetame turgudele sisenemist riiklikul tasandil
EASi klientide ekspordi müügitulu kasv aastas (miljon eurot)
2019 eesmärk
100

2019 täitmine
189

EASi klientide müügitulu kasv võrreldes Eesti keskmisega (%)
2019 eesmärk
5,0

2019 täitmine
2,7

Välisturgudele sisenemine ei ole olnud kunagi lihtne, kuid viimase aja muutused maailmamajanduses on
olukorra Eesti ettevõtete jaoks veelgi keerulisemaks muutnud. Sellest tulenevalt soovime panustada
kompleksele lähenemisele ettevõtete abistamisel, pakkudes tuge nii ekspordiks valmistumisel kui ka juba
konkreetsete tegevuste elluviimisel.
Ekspordikoolitustest käivitus 2019. aasta algul Süsteemne eksport Euroopas, mille käigus anname
süsteemse raamistiku uuele turule sisenemiseks vajalikest tegevustest ja ettevalmistustest. Ekspordijuhid
õppisid kaheksa koolituspäeva jooksul, kuidas valida sihtturgu ja sisenemisstrateegiat, kuidas teha turuuuringut ja arendada ettevõtte kuvandit. Samuti tegeletakse digitaalsete müügikanalitega, läbirääkimis- ja
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müügioskuste arendamisega ning ekspordipartnerite juhtimise teemadega. Detailsemalt käsitlesime
Rootsi, Norra ja Saksamaa turge. Hiina turust huvitatud ettevõtete esimesi samme toetab Aasia keskuse
poolt ellu viidud koolitussari Süsteemne eksport Hiinas.
Ekspordikoolituste tuumiku moodustasid 2019. aastal kasvuprogrammid, mis koondavad ühe sihtturu
või sektoriga seotud eksporditegevusi – toote testimist sihtturul, koolitusi, nõustamist, ärivõimaluste
loomist, rahvusvaheliste ekspertide know-how kaasamist jne. Kasvuprogramm tegeleb süvitsi suure
potentsiaaliga sektorite vajadustega valitud turul. Näiteks Saksamaa kasvuprogrammi südameks on
uuendatud Missioon Saksamaa, mille raames toetame Saksamaa turule pürgivaid ettevõtteid täpsemini
sihitult ning läbi erinevate tegevuste pikema aja (ühe kuni pooleteist aasta) vältel. Esimese sammuna
toimus 2019 sügisel ettevõtte toote/teenuse sobivuse ja võimaluste hindamine Saksamaa turul ja
ettevõtjale realistliku vaate andmine, mida turule sisenemine tema jaoks tähendab töömahu ja ressursside
mõttes. Programm on kombinatsioon olulisest turuinfost, koolitustest, saksa konsultandi nõustamisest,
vajalikest turu külastustest, B2B kohtumistest ning tegevuste elluviimise toetamisest erineval moel.
Eesmärk on kasvatada Saksamaale eksportivate ettevõtete arvu ja aidata ettevõtted seal esimese müügini
või vähemalt toimivasse koostöösse Saksamaa partneritega. Ootame, et Saksamaa kasvuprogrammis
osalevad ettevõtted kasvatavad 2020. aasta lõpuks eksporditulu 6 miljoni ning 2022. aasta lõpuks 15
miljoni euro võrra. Lisaks alustasime kasvuprogrammi tegevustega Hiina ja AÜE turul.
Kasvuprogramme toetab sektoriturundus, mille eesmärk on usalduse kasvatamine Eesti ettevõtjate
vastu ning Eesti edulugude tutvustamine konverentsidel ja muudel olulistel lavadel. Koostame valitud
sektoritele turundusplaani, mille elluviimisel tõuseb sektori maine ja tuntus sihtturul olevate potentsiaalsete
klientide ja koostööpartnerite seas. 2019. aastal võttis tegevuste kooskõlastamine oodatust rohkem aega
ning reaalsete tegevusteni jõudsime planeeritud kolme turu asemel vaid Saksamaa turul. Küll aga tegime
turundustegevusi kolme sektori suunal – IT ja masina- ning metallitööstuse ettevõtetele.

Foto: Missioon Saksamaa programmi tutvustus

Samuti jätkasime ekspordipäevadega, mis toovad kokku samal turul tegutsevad ettevõtjad, et jagada
kogemusi, leida koostöökohti ja kulude kokkuhoiu võimalusi ning arutada ühise väärtuspakkumise
koostamist. Ekspordipäeva raames korraldasime õppe- ja koolitusreisi Rootsi Göteborgi, kus Eesti
ettevõtetel oli võimalik tutvuda Rootsi tootmistega ning paremini aru saada, mis on Rootsi ettevõtjate
ootused ja mille põhjal tarnepartneid valitakse. Külastati kolme ettevõtet: Volvo, SKF ja Getinge AB.
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Teenuse ühisstendid rahvusvahelistel messidel kaudu loome ettevõtete soovidest ja vajadustest
johtuvalt rohkem võimalusi osaleda sektorile olulistel sündmustel. 2019. aastal organiseerisime Eesti
ühisstende 21 erineval rahvusvahelisel messil. Eesti brändi võtmes disainitud ühisstendid on ettevõttete
seas ühed kõrgemini hinnatud ekspordisuunalised tegevused ning 2019. aastal osales neis 193 ettevõtet
12 erinevast sektorist.

Foto: Smart City 2019 mess Barcelonas

2018. aasta juulis avatud välismessil eksponendina osalemise toetus oli populaarne ka 2019. aastal.
Toetasime 80 projekti kokku summas 2,9 miljonit eurot. Meede tuli eelarve vahendite lõppemise tõttu
taotlemiseks sulgeda 2019. aasta maikuus ning kokku oli see avatud alla aasta. Kokku oleme välismessi
toetuse abil saanud toetada 102 ettevõtte osalemist 287 messil. Toetust saanud ettevõtete keskmine
müügitulu on 3,4 miljonit eurot, ekspordimaht 3,1 miljonit eurot ning enim said toetust mööblisektori
ettevõtted, kelle peamiseks sihiks olid Saksa turu messid. Välismessidel saab osaleda jätkuvalt Ettevõtete
arenguprogrammi toetuse raames.

Muud tegevused
Loomemajanduse suunal toetasime arenduskeskuseid ja inkubaatoreid, kes pakuvad ambitsioonikate
ärimudelitega loomeettevõtetele tootearenduse- ja ekspordialast nõustamist. 2019. aasta septembris oli
taotluste esitamise tähtaeg loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetamise III taotlusvooru
loomemajanduse piirkondlikele ja valdkondlikele arenduskeskustele, kes olid valmis pakkuma nii
alustavatele kui tegutsevatele loomeettevõtjatele tugi- ja arendusteenuseid (sh inkubatsiooni ja
kiirenditeenuseid) suurendamaks nende konkurentsivõimet, jätkusuutlikkust ja ekspordivõimekust,
omavahelist koostööd ning koostööd teiste majandussektoritega. Taotlusvoorust toetasime seitset
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loomemajanduse arenduskeskust (BMO OÜ, Mittetulundusühing Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus,
Mittetulundusühing Music Estonia, Mittetulundusühing Eesti Arhitektuurikeskus, Mittetulundusühing Eesti
Disainikeskus, Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid) kokku summas 1,4 miljonit eurot.
Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse toetuse eesmärk on luua loome-ettevõtjatele
võimalusi oma toodete, teenuste ja ärimudelite, aga ka turunduse ja müügi arendamiseks, et suurendada
ettevõtete ekspordisuutlikkust ja lisandväärtust. 2019. aastal avati kaks olulist loomemajanduse taristu
toetust kasutanud objektid – Kai Kunstikeskus Noblessneri sadamalinnakus ning meedia- ja
loomemajandusettevõtete inkubaator ja multimeediakeskus OBJEKT Narvas. 2019. aastal toetasime veel
täiendavalt nelja loomemajanduse investeeringuprojekti kokku ligi 0,9 miljoni euroga. Toetust said Noar
OÜ, SA Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, Naked-Island OÜ ning AV Media Partners OÜ. Naked-Island OÜ
arendab Paljassaares välja Eesti kontekstis täiesti uudsel moel töötava kunstitootmiskompleksi, mis
hakkab kandma nime Naked Island. Sinna luuakse kunstnikele kaasaegne ja paindlike
kasutustingimustega töökeskkond. Noar OÜ arendab toetuse abil kaasaegse kunsti info- ja
müügikeskkonna NOAR.eu funktsionaalsust ja disaini kasutajasõbralikumaks ning soetab tehnikat
kvaliteetsema foto- ja videomaterjali loomiseks. Veebikeskkonna eesmärgiks on tutvustada kunstnikke
laiemale publikule ning pakkuda lihtsat võimalust kvaliteetsete kunstiteoste ostmiseks. SA Kaasaegse
Kunsti Eesti Keskus loob veebipõhise arhiivi ehk infokeskuse, mille abil jõuavad kunstivaldkonna
väikeettevõtjad ja loovisikud väliskontaktideni ning suureneb kunstieksport. Lisaks sai toetust
audiovisuaalvaldkonnas tegutsev AV Media Partners OÜ, et parandada Eestis pakutava filmitehnoloogia
kättesaadavust produktsiooni valdkonna ettevõtetele, kes teenindavad erinevaid välisproduktsioone ning
suurkliente.

Foto: 2019. aastal Noblessneri sadamalinnakus avatud Kai kunstikeskus. Foto autor Aron Urb

Näide loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamise toetuse abil elluviidud
projektist: 20.09.2019 avas uksed loomemajanduse taristu ca 860 000 euro suuruse toetuse saanud Kai
kunstikeskus. Toetuse abil valminud kunstikeskus on uus Noblessneri sadamalinnaku mereäärne
kultuurisüda, mis põimib põnevalt piirkonna ajaloo ja ajastuhõngulise arhitektuuri kaasaegse kunsti- ja
kultuurimaailmaga. Toetuse kaasabil valmis u 900 m2 suurune kunstikeskus auditooriumi/kinosaali,
näitusesaali ja ühiskontoriga.
Kai maja toob kokku nii kunstnikud, kunsti- ja kultuurivaldkonna tegijad kui ka külalised ja nautlejad.
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Oluliseks peetakse Eesti kaasaegse kunsti edendamist nii kodumaal kui ka väljaspool seda ning luuakse
võimalusi Eesti kunstnike tegevusvälja laiendamiseks nii töö- ja näituseruumide kujul kui ka rahvusvahelise
residentuuriprogrammiga.
Kai kunstikeskuse looja ja tegevuse vedaja on MTÜ Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskus (EKKAK).
Keskuse põhitegevus on Eesti kaasaegse kunsti toetamine, arendamine ja selle rahvusvaheliselt
nähtavamaks tegemine.
Jätkasime ka loomemajanduse eksporditoetuse rakendamisega, mille eesmärgiks oli eksporditoetuse
kaudu toetada loomemajanduse ettevõtete ekspordiga alustamist või selle hoogustamist. Alates 2015.
aastast oleme toetanud 118 projekti (2019. aastal toetasime 12 projekti toetuse kogusummas 0,56 miljonit
eurot). 2019. aastal alustasime projektijärgsete pikaajaliste mõjude hindamisega – toetuse eesmärgiks on
teisel aastal pärast projekti lõpetamist kasvatada ettevõtte ekspordi müügikäivet ja lisandväärtust töötaja
kohta. Seire tulemusel saab öelda, et loomemajandusettevõtete käive on küll projekti tegevuste
elluviimisel üldjuhul tõusnud, kuid ekspordikäibe kasv on planeeritust tagasihoidlikum ning välisturgudele
jõudmine väga keeruline.
Samuti jätkus loomemajanduse valdkonnast ja Kultuuriministeeriumist tuleva sisendi põhjal
loomemajanduse teadlikkuse tõstmisele ning teadmiste ja oskuste kasvatamisele suunatud eriprojektide
(konverentsid, seminarid, kontaktüritused, messid jm) elluviimine.
Näide loomemajanduse messikülastusest: Ajavahemikul 20.-24.11.2019 osales üle 20 Eesti
disainiettevõtte ühisstendiga Tokyos toimunud sisustusmessil Interior Lifestyle Living ning Yokohamas
Eesti disaini ja elustiili tutvustaval üritustel sõnumiga: „EHE Estonia, born from nature“. Eelnevalt olid
Jaapani ajakirjanikud kutsutud Eestisse Disainiöö raames, et saada messi raames laiemat meediakajastust
ning tekitada huvi Eesti ning siinse disaini vastu. Projekt viidi ellu koostöös Eesti Disainerite Liiduga ning
omapoolse panuse andis ka Eesti Suursaatkond Tokyos. Lisaks olid mitmed Eesti disainitooted pikemat
aega müügil ka pop-up poes Osakas. Tõdesime, et jaapanlastele on meie disain väga südamelähedane ja
messil osalenud ettevõtjad said üle ootuste suur hulga ärikontakte nii Jaapani kui teiste Aasia riikide
edasimüüjatelt. Saadud tagasiside ja kogemuse põhjal jätkame Eesti disaini tutvustamist ja ärikontaktide
arendamist Jaapanis, püüdes seda paremini ühildada ka teiste valdkondade ja sündmustega.

Foto: Eesti ettevõtted Tokyos sisustusmessil Interior Lifestyle Living Tokyo
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e-Eesti Esitluskeskus (e-Estonia Briefing Centre, vana nimega e-Estonia Showroom) tegutseb 2019.
aasta algusest uutes suuremates ruumides. Uus 2019-2023 EASi strateegia on edukalt tööle läinud –
oleme loonud rohkem sisu ja ärikontakte. Esitlusekeskus panustas 2019. aasta suurema rahvusvahelise
teadlikkuse, kättesaadavuse ja kvaliteedi tõusule läbi järgnevate tegevuste:
+

uue keskuse avamine veebruaris – kaks esitlussaali, täpsem fookus ja uuenenud ekspositsioon on
viinud uute rekorditeni külastustes (972 delegatsiooni ja ligi 12 000 külalist, tagasiside näitaja
NPS+ 92,5!). Nimekaimad külalised on Ukraina ja Gruusia presidendid, Belgia kuningas, Kanada
kindralkuberner jt. Alates juunist on kasutusel ka uus broneerimissüsteem, mis on mugavamaks
teinud delegatsioonide broneerimise ning tõhustanud keskuse tööd. Eesmärgiks oli 1000
delegatsiooni ja NPS +60, mille loeme täidetuks;

Foto: e-Eesti Esitluskeskuse avamine president Kersti Kaljulaid ning IT ja
kommunikatsiooniministri Rene Tammist poolt 19.02.2019. Foto autor Jelena Rudi

+

Ettevõtete (IT ennekõike, kuid mitte ainult) kokku viimine kvaliteetsemate ekspordist huvitatud
osapooltega läbi esitlustele kaasamise, eriprogrammide koostamise ja turgudele sisenemise
toetamisel ning alustame antud tegevuse kvalitatiivse mõõtmisega. 342 korral (35%
delegatsioonide arvust) viisime organisatsioone delegatsiooniga kokku, koostasime 17 programmi
(30 programmipäeva). Esmakordne tagasiside küsimine kaasamiste kvaliteedile näitas, et ligi 1/3
kohtumistest viib jätkukontaktini ja nendest ligi pooled on tehingupotentsiaaliga. 2019. aastal loodi
palju uusi kontakte ettevõtetega ja koostöö paranes jõudsalt. Eesmärk oli 400 kaasamist ja 45
programmipäeva, mida ei õnnestunud siiski täita. Põhjuseks 5 keskusest olenemata
tühistatud/edasi lükatud programmi;

+

e-Eesti maine tugev kajastamine e-Estonia kanalites (Facebook, Twitter, Linkedin, digEST – 24%
jälgijate tõusu) kui ka rekordiline huvi meedia poolt (9% rohkem kajastusi), rohked intervjuud
välismeediale. Paranenud on ka oma sisuloome ning 2019. aasta mais koos JLP Milttoniga
korraldasime esimese pressireisi, mis osutus kajastuste poolest väga tugevaks reisiks. Nende
tegevustega jätkame ka edaspidi. Lisaks koolitasime 149 kõneisikut ning täiendasime nende jaoks
loodud abimaterjale. Planeeritud eesmärgid said ületatud;

+

virtuaalse reaalsuse projekti VREstonia tutvustati messidel, Tallinna Lennujaamas ja üle interneti
(ligi 75 000 vaatajat, osalemine 33 välisüritusel). Loodi ka uus kaasahaaratav VR kohver ning
Teadusagentuur tellis juurde ühe video. Planeeritud oli 20 välisüritust, mis sai täidetud. Küll aga oli
eesmärgiks 100 000 vaatamist, mida ei õnnestunud täita;

+

e-Eesti loo kättesaadavuse ja esitluskeskuse võimekuse tõstmiseks ning e-loo laiemale
auditooriumile tutvustamiseks loodi RIA abil ja toel videopresentatsioonid, mis valmisid 2019. aasta
lõpus. Kahes keeles (inglise ja saksa) 10 erinevat teemat annavad innovaatiliselt ja haaravalt edasi

24

e-Eesti tutvustava loo sõltumata esitluskeskuse tiimi kohalolekust. Videopresentatsioone
hakatakse levitama 2020. aastast ning võetakse ka keskuses kasutusele madalama prioriteediga
delegatsioonide puhul. Eesmärk täideti.

Foto: e-Eesti ettekanne Ukraina presidendile Volodõmõr Zelenskõile
novembris 2019

EASi olulisteks tegevusteks on ka Eesti suurim äriideede konkurss Ajujaht, millele 2018/2019 hooaeg oli
järjekorras juba kaheteistkümnes ning Eesti suurim ettevõtluskonkurss Ettevõtluse Auhind. Ajujahi
2018/2019 hooajal esitati kokku 341 ideed ning peaauhinna võitis tarkasid toidukaupadele mõeldud
indikaatoreid arendav Timey. Ettevõtluse Auhinna aasta ettevõte 2019 oli Estonian Cell AS.
Koostöös Kultuuriministeeriumi ning Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumiga korraldatud
ettevõtete esindusorganisatsioonide ja erialaliitude ideekonkursi ekspordi, tootearenduse ja
digitaliseerimise ning loomemajanduse valdkondades erinevate väike- ja suurprojektide ellu viimiseks
sõlmiti 2019. aasta algusel lepingud ning alustati ideede rakendamist. Näiteks toetasime Eesti
Meretööstuse Liidu projekti, kus projekti eesmärgiks on meretööstuse ekspordimahu suurendamiseks
digitaalse test- ja demokeskkonna (liitruumi) loomine, sisustamine ja katsetamine. Rakendus saab
sisustatud vähemalt 10 ettevõtte toodetega, kus digitaalne liitruum lubab laevu esitleda ja kliendil
erilahendusi katsetada. Klient saab enne toote valmimist valida erinevate erilahenduste hulgast sobivaima
(interjöör, paigutus, värvi- ja materjalivalik). Keskkond hakkab olema aadressil showroom.smallcraft.ee.
Ettevõtluse ja ekspordi valdkonna eelarve täitmine on toodud lisas 1 ja indikaatorid lisas 2.
Struktuurifondide 2014-2020 väljundnäitajad on arvestatud vastavalt Euroopa Komisjoni etteantud
metoodikale.
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Välisinvesteeringud ja tegevused välisturgudel
Välisinvesteeringute valdkonna visioon
Kasvatame Eesti majandust välisinvesteeringute riiki toomisega. Loome väliskapitaliga kõrge
lisandväärtusega töökohti ning kapitalimahukaid tehnoloogiainvesteeringuid. Selle mõjul arendatakse
mitmekülgselt kohalikke tööstusharusid, tuuakse riiki uusi teadmisi, tehnoloogiaid, parimaid tööpraktikaid
ja suurendatakse rahvusvahelistesse väärtusahelatesse põimumist.
Joonis 5. Välisinvesteeringute väärtusahel

Kujundame
atraktiivsemat
investeerimiskeskkonda

Välisinvesteeringute
kaasabil loodava
lisandväärtuse kasv

LISANDVÄÄRTUS

Maandame rohkem
välisinvesteeringuid

Arendame Eestis
tegutsevate
välisinvestorite äri,
loome
laienemisvõimalusi

Välisinvesteeringute valdkonna olulisemad tegevused
Välisinvesteeringute keskuse fookuses oli kapitalimahukate ja kõrge lisandväärtusega investeeringute
Eestisse toomine. Väliskapitalil projektide otsimisel lähtusime parimate võimalike asukohtade pakkumisest
üle Eesti. Sektoripõhiste väärtuspakkumiste (koostasime väärtuspakkumisi tööstuse, tugiteenuste, IT,
logistika, riskikapitali sektorite kohta) koostamise ja tutvustamise abil saime tuua Eestisse selliseid
investeeringuid, mis tõstavad riigi konkurentsivõimet. Sektorite üleselt olid eelistatud investeeringud, mis
rakendavad oma protsessides suures mahus uudseid tehnoloogiaid, teaduspõhisust ja on suunatud
kõrgele automatiseeritusele. Jooksvalt uuendasime olemasolevaid väärtuspakkumisi ning arendasime
koostöös partnerorganisatsioonidega erinevaid Eesti majanduse väärtusahelaid sellistes valdkondades
nagu vesiviljelus, taastuvenergeetika, keemiatööstus jt.
Keskendusime töökohtade loomisele, mille kaudu toodi piirkonda uusi kõrgema palgaga töökohti ja loodi
kohalikus kogukonnas uusi teadmisi ja oskusi. Heaks näiteks kõrge lisandväärtusega välisinvesteeringu
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maandamisest oli maailma juhtiva tööstusgaasi ettevõtte Linde AG kompetentsikeskuse rajamine
Tallinnasse, mille puhul panustasid projekti edukaks kujunemisse kõik välisinvesteeringute keskuse
tegevusvaldkonnad. Investori esmapäring läbis elektroonilise kliendihaldusprotsessi ning jõudis
prioriteetseks liigitatuna investorkonsultandi töölauale. Esmase väärtuspakkumise väljasaatmise järgselt
korraldasime ettevõtte esindajatele nädalase visiidi Eestisse. Visiidi käigus tutvustasime Lindele erinevate
Eesti regioonide ärivõimalusi. Jätkusid investorteeninduse tegevused ning 2019. aasta oktoobris rajas
ettevõte Eestisse kompetentsikeskuse, kus asuvad tööle 50 infotehnoloogia ja logistika inseneri.
Tegelesime aktiivselt välisettevõtete jätkuinvesteeringutele ärgitamisega. Näiteks oli Fortaco Estonia OÜ
üheks ettevõtteks, kes otsustas teha lisainvesteeringu tootmise laiendamisesse, soetades uusi seadmeid
ning luues uusi kõrgema lisandväärtusega töökohti. Meie roll oli aktiivne investorteenindus ja
laienemisvõimaluste tutvustamine Ida-Virumaal sh ka töökohtade loomise toetusmeetmete tutvustamine
ning välisinvestori julgustamine jätkuinvesteeringule.
Kokku sõlmisime 2019. aastal 850 uut kontakti võimalike välisettevõtete ja investeerimisfondidega,
koostasime ligi 500 sektoripõhist väärtuspakkumist loodud kontaktidele, aktiivselt tegelesime 332
projektiga, mille eesmärk oli investeering Eestisse. Korraldasime koos müügitoe meeskonnaga 200
sissetulevat visiiti. Kõige rohkem külastas Eestit delegatsioone Jaapanist, Soomest ja Saksamaalt.
Investeeringute kaasamisel omas EAS olulist rolli erinevate äriarenduse osapoolte ühendamisel ja
võimalike tõrgete kõrvaldamisel. Investoritelt koondatud tagasiside alusel andsime sisendit
seadusloomesse Eesti investeerimiskeskkonna konkurentsivõime parandamise kohta. Kaasasime
äriarendusvaldkonna meeskonda uued kompetentsid, mis tõstsid analüüsi ning seadusloome
parandusettepanekute võimekust.
Välisinvesteeringute kaasamisel oli oluline rolli e-residentsuse programmi raames liituvatel ettevõtjatel ja
Work in Estonia programmi kaudu saabuvatel välisspetsialistidel. Mõlemad programmid andsid Eestile
investeeringute kaasamisel juurde olulisi konkurentsieeliseid. Koostöös Work in Estonia programmiga
saime teha sihtotsinguid välisturgudel, et leeveneks tööjõupuudus kõrge lisandväärtusega töökohtadel nii
olemasolevatel kui ka uutel investoritel.

Välisinvesteeringute valdkonna strateegia elluviimise tegevused 2019. aastal:
1. Kujundame atraktiivsemat investeerimiskeskkonda
Work in Estonia uute välisspetsialistide arv
2019 eesmärk
182

2019 täitmine
153*

*153 välisvärbamistoetuse abil Eestisse tööle tulnud välisspetsialisti, millele lisanduvad
välisspetsialistid, kes ei kajastu antud numbrites – Work in Estonia muude tegevuste
kaudu lisandunud töötajad (vähemalt +50 ehk koguarv on minimaalselt 203)
Standardiseeritud koostöö haridusasutustega
2019 eesmärk
7

2019 täitmine
7

Analüüsisime Eesti tugevusi ja puudusi. Kitsaskohtade tuvastamisel tegime investeerimiskeskkonna
parandamiseks ettepanekuid. Töötasime selle nimel, et riigi rahaline tugi välisinvestorite toetamisel läheks
valdkonda, mis senisest enam loob uut lisandväärtust Eestis (teadus- ja arendustegevus ning insenerid).
Selle üks alustalasid on ettevõtete koostöö haridusasutustega ja kompetentsikeskustega ning selle
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parandamiseks on kaardistasime olemasolevaid ja täienevaid haridusprogramme koolides ning teadus- ja
arenduskoostöö võimalusi vastavate organisatsioonidega üle Eesti. Vahendasime kogutud informatsiooni
uuetele ja olemasolevatele investoritele eesmärgiga luua täiendavaid kõrge lisandväärtusega töökohti ning
luua ja laiendada teenus- ja tootearenduskeskusi Eestis. Sealhulgas suutsime käivitada mitmeid eritahulisi
koostöövorme ettevõtjate ja koolide vahel. Näiteks Saaremaa omavalituse ja kohalike ettevõtetega lõime
stipendiumiprogrammi kutse- ja kõrgharidust omandama suunduvatele noortele, millest poole maksab
Saaremaa omavalitus ning teise poole Saaremaa ettevõtja, panustades tema tööle suundumisele sellesse
ettevõttesse.
Kõrgemat lisandväärtust aitavad luua spetsiifiliste teadmistega töötajad, seega on investeeringute üheks
suurimaks mõjutajaks kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavus. Seejuures on oluline osa koostööl
haridusasutuste ja erialaliitudega, et jätkuks heade spetsialistide õpetamine, kuid kasvavas tööjõupuuduses
toob leevendust ka kõrgelt kvalifitseeritud välisspetsialistide kaasamine Eesti majandusse. Work in
Estonia programm (WIE) aitab Eesti ettevõtetel ning siia investeerivatel investoritel leida ja hoida
ainulaadsete oskustega inimesi väljastpoolt Eestit. Programm tutvustab Eestit kui töösihtriiki kogenud
välisspetsialistidele, eriti IKT-valdkonnas ning töötab selle nimel, et Eestisse saabunud välisspetsialistid ja
nende pered kohaneksid kiiresti.
Work in Estonia 2019. aasta olulisemad tulemused:
+

30 000 inimest kandideeris WIE turundustegevuste toel ja läbi WIE kanalite Eestisse tööle;

+

Eesti rahvusvahelises majas said välisspetsialistid ja nende pered individuaalset nõustamist
2000 korral (sh tänu partneritele PPAst, Integratsiooni SAst, Tallinna LVst ja Töötukassast),
grupinõustamise kaudu toetati vähemalt 600 inimese Eestiga kohanemist;

+

Eestisse tööle asunute kaaslastele mõeldud nõustamisprogrammi tulemusena leidsid 2019.
aastal 71 osalejast (kaaslasest) 26 samuti Eestis töö (suur osa alustasid tööotsinguid alles 2019.
aasta lõpus, seega tööleasujate hulk suureneb) ning 2 kaaslast on täiendavalt asutanud oma
ettevõtte;

+

Välisvärbamistoetusega aitasime kaasa
välisriigist info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) ja
täppisteaduste spetsialistide värbamisele.
Toetuse tulemusena toetati 153
tippspetsialisti Eestis tööle asumist;
eesmärgi väiksemas mahus täitmise
põhjuseks oli vastutava spetsialisti vahetus
meeskonnas ning sellest tulenev väiksem
ressursipanus värbamistoetuse
nõustamisele;

+

Koos Eesti ettevõtetega osalesime
ühisstendidega IKT-konverentsidel
Suurbritannias, Brasiilias ja Lätis, kus lõime
ligi 400 otsekontakti Eesti tööandjate ja
potentsiaalsete uute töötajate vahel;

+

Koos Kaubandus-ja Tööstuskojaga
jätkasime Eesti ettevõtjate teadlikkuse
suurendamist välisvärbamisest läbi
välisvärbamiskohtumiste, kus oma
kogemusi jagasid Bolt, Malwarebytes,
Pipedrive, Proekspert, Admiral Markets,
Jobbatical ja Starship.

Foto: IT-spetsialistid tutvumas e-Eestiga #DevConf2019
Porto Allegres, Brasiilias
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2. Maandame rohkem välisinvesteeringuid
Välisinvesteeringute maht (miljon eurot)
2019 eesmärk

2019 täitmine

200

235

Loodud töökohtade arv
2019 eesmärk

2019 täitmine

1000

1241

Visiidid Eestisse ja välja
2019 eesmärk
150

2019 täitmine
214

Keskendusime aktiivsele müügitegevusele, mille tulemusena jõuame uute potentsiaalsete investoriteni
ja seeläbi kasvatame välisinvesteeringute mahtu. Selleks tõstsime Tallinna kontori võimekust vastu võtta
rohkem päringuid ja suurendasime projektide maandamise kvaliteeti, lisades meeskonda kaks täiendavat
investorkonsultandi positsiooni. Välisesinduste laienemist 2019. aastal ei toimunud ning oleme aktiivseid
turge nagu Jaapan, teenindanud distantsilt oma Tallinna kontori võimekuse piires. Oleme järjepidevalt
2019. aastal tegutsenud selle nimel, et meie välisinvesteeringute fookusega välisesindajate võrgustik
laieneks riikidesse nagu Jaapan, Holland, Suurbritannia ja teised. Jätkasime Kasahstani esindajaga, kelle
fookuseks jäi jätkuvalt transiidi ja logistika arendamine. Arendasime sihtturgudel võrgustikke, millega
jõudsime aasta jooksul ligi tuhande uue potentsiaalse investorini. Oleme alustanud suhete arendamist ja
tegevust Eesti iduettevõtluse maastikul. 2019. aastal oleme näiteks mitmes investeerimisringis edukalt
aidanud kasvukapitali kaasata Bolt’ile.
Rakendasime ja täiendasime automatiseeritud teenindusprotsessi erinevaid digitaalseid tööriistu, sh
infopäringutele vastamine, väärtuspakkumiste koostamine, mille koosmõjul säästsime 2019. aastal kaks
aastat tööaega (st kahe täiskohaga töötaja arvestusliku tööpanuse). Võtsime kasutusele online turunduse
tööriistad potentsiaalsetes investorites huvi tekitamiseks ja neile väärtuspakkumiste tegemiseks. Lõime
töövahendid investori teekonna monitoorimiseks läbi elektroonilise investorkonsultandi (Eia) ja Pipedrive’i
liidestamise. 2019. aastal vastasime rohkem kui 1200 päringule (sh 266 investeerimispäringule) ja
koostasime üle 800 väärtuspakkumise. Täiendasime väärtuspakkumise tööriista selliselt, et oleks võimalik
tuua välja enam Eesti tugevusi ja koostada spetsiifilisi pakkumisi rohkemate tegevusvaldkondade jaoks.
Sotsiaalmeediakanalitest võtsime aktiivselt kasutusele lisaks varasemale Twitterile ka LinkedIn’i ja
Facebooki, kus tegelesime regulaarse sisuloomega, et tekitada suuremat huvi Eesti vastu ja saada seeläbi
investeerimispäringuid.
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Foto: Elektrooniline investorkonsultant (Eia), mis saadab investeerimispäringutele vastusena personaalsed
väärtuspakkumised

Müügiprotsessis kutsume potentsiaalsed investoreid Eestisse visiidile, sest vaid kohapeal on võimalik
näidata siinseid võimalusi ja eeliseid. 2019. aastal võtsime vastu rekordilise arvu ehk 200 visiiti Eestisse.
Kõige enam investorvisiite tuli meile Soomest (30 tk), Saksamaalt (29 tk) ja Jaapanist (26 tk). Tihedaim
aeg visiitide vastu võtmiseks oli Latitude59 konverentsile eelnev ja järgnev periood. Erilisena toome
sissetulevatest visiitidest esile juulis toimunud kõrgetasemelise programmi koostamise Fujitsu nõukogu
esimehe visiidile Tallinnasse.

Foto: Fujitsu Estonia juht Seth Lackman, Fujitsu nõukogu esimees Tatsuya Tanaka ja Fujitsu Finland juht
Simo Leisti kohtumisel president Kersti Kaljulaidiga Kadrioru lossis
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Osalesime kõrgetasemelistel visiitidel riikidesse, kus oleme eeltöö käigus tuvastanud suurema investorite
potentsiaali, kuid kus EASi välisinvesteeringute keskusel alalist välisesindajat ei ole (Kanada ja
Prantsusmaa). Eestist väljaminevate kõrgetasemeliste visiitide osas laiendasime visiitidest kasusaajate
ringi tänu visiidid.ee veebikeskkonna avamisele ettevõtjatele.

Foto: visiidid.ee veebikeskkond Eestist väljaminevate kõrgetasemeliste visiitide planeerimiseks

Edukana toome esile visiidi peaminister Jüri Ratasega Ameerika Ühendriikidesse 2019. aasta oktoobris.
Kõrgetasemelised visiidid toimusid Araabia Ühendemiraatidesse, Jaapanisse, Hiina Rahvavabariiki,
Prantsusmaale, Kanadasse ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja eestvedamisel Portugali, Araabia
Ühendemiraatidesse, Poola ja Kuveiti. Lisaks visiitidele korraldasime kõrgetasemelisi sündmusi
investorite ja potentsiaalsete investoritega Soomes ning Hollandis koos peaministriga ja ümarlaua
president Kersti Kaljulaidi eestvedamisel Rootsis. Saksa, Austria ja Šveitsi päritolu investorite
kõrgetasemeline kohtumine minister Rene Tammistiga toimus seekord Eestis. Kokku panustasime 2019.
aastal 14 kõrgetasemelise välisvisiidid või välissündmuse toimumisse.

Foto: Google’i asepresident Karan Bhatia ja peaminister Jüri Ratas koos äridelegatsiooniga
külastamas Google’i peakontorit
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Latitude59 toimis jätkuvalt sobiva tõmbesündmusena potentsiaalsete investorite Eestisse kutsumiseks.
Konverentsil olime esindatud ühiselt e-residentsuse, e-Eesti esitluskeskuse ja Startup Estoniaga “Meet
Estonia” alal, korraldasime Investor Lounge’i, olime investorpäeva korralduspartneriks ja tegelesime
sisuloomega digiturunduse eesmärgil. Peale kaheaastast pausi toimus taas Estonia’s Friends International
Meeting, mille avas president Kersti Kaljulaid ning patrooniks oli president Toomas Hendrik Ilves. Eestist
väljaspool toimuvatest sündmustest oli suurimaks Oslo Innovation Week raames toimunud Eesti
äriseminar asekantsler Siim Sikkutiga.

Foto: Latitude59 konverentsil Eesti ärikeskkonna võimalusi tutvustav “Meet Estonia” ala

Foto: Latitude59 investorpäev toimus ebatraditsioonilises asukohas Teras Beach’il
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Lisaks atraktiivse ärikeskkonna pakkumisele on jätkuvalt paljudele investoritel oluline, et riik toetab ka
otseselt ettevõtjate investeeringuid oma tegevuse laiendamisel Eestisse. Uute suuremahuliste
investeeringute tegemist töötleva tööstuse sektorisse ergutame suurinvestori toetuse abil. Toetusega
soovime julgustada nii Eestis juba tegutsevaid ettevõtteid kui ka meelitada Eestisse edukaid
välisettevõtjaid kõrge lisandväärtusega tooteid tootma. 2019. aastal toetasime Marketex Vision OÜ
projekti "Veealuste ja ujuvate naftatootmise ühendussüsteemide tootmisvõimekuse loomine" 1 miljoni
euroga. Projekti kogumaksumus on 10 miljonit eurot.
Tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringu toetus aitab kaasa teenuste valdkonna investeeringute
toomisele Eestisse. Toetuse abiga initsieerime investoreid tooma Eestisse oma rahvusvaheliste
kontsernide tugiteenused ning arendustegevust. Lisaks atraktiivse ärikeskkonna pakkumisele on jätkuvalt
paljudele investoritel oluline, et riik toetab ka otseselt ettevõtjate investeeringuid oma tegevuse
laiendamisel Eestisse. 2018. aasta lõpus sisse viidud toetustingimuste leevendused muutsid toetuse
võrreldes varasemaga oluliselt atraktiivsemaks ning 2019. aastal toetasime seitse projekti kokku 1,26
miljoni euroga, mille raames Eestisse toodud tugiteenus- ja arenduskeskused loovad projekti kohta
keskmiselt 8,6 töökohta Eesti keskmisest ligikaudu 1,5 korda kõrgema töötasuga.
3. Arendame Eestis tegutsevate välisinvestorite äri, loome laienemise võimalusi
Kõrge lisandväärtusega välisinvestorite osakaal portfellis
2019 eesmärk
60%

2019 täitmine
60%

Oleme jätkanud aktiivset suhtlust ja koostööd Eestisse juba investeerinud ettevõtete esindajatega,
selgitanud välja uusi arenguvõimalusi ja toetanud neid äriarendamisel, mis omakorda on toonud kaasa
täiendavaid investeeringuid. Edukad näited 2019. aastast on näiteks Fortaco, Jeld-Wen ja Ramirent. 2019.
aastal lisandus meeskonda viies regionaalne investorkonsultant, kattes oma tööga Tallinna linna ja
Tallinnaga külgnevatel aladel paiknevaid välisettevõtteid.
E-residentsuse programmi 2019. aasta eesmärk oli luua 15 miljonit eurot otsest tulu. 2019. aasta
tulemusena laekus 15,5 miljonit eurot makse ja riigilõive.
2019. aastal:
+

pöördusime kvantiteedilt (e-residentide arvu kasvatamine) kvaliteedile (e-residentide poolt loodud
ettevõtete arvu kasv ja nende reaalse tegevuse soodustamine);

+

juurutasime riskipõhise lähenemise;

+

arendasime klienditeekonda lähtudes kliendipõhisest arusaamast (kasutajakogemus ja -mugavus);

+

(potentsiaalsete) e-residentide harimine läbi veebiseminaride korraldamise, juhendmaterjalide
koostamise ja avalikustamise;

+

parendasime ja tihendasime koostööd Eesti-siseste partneritega (ümarlauad, koolitused, koostöö
saatkondadega e-residentsuse ürituste läbiviimisel);

+

toetasime kogukonda (EERICA) ja kaasasime arendustesse (hackathon).

2019. aasta lõpuks sai meeskond komplekteeritud, kokku liitus aasta jooksul 14 uut inimest, sellest
tulenevalt lükkusid mõnede tegevuste tähtajad edasi 2020. aastasse (nt ettevõtetele suunatud portaali
lansseerimine).
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Foto: Mõned meie tublimad e-residendid

Välisinvesteeringute valdkonna eelarve täitmine on toodud lisas 1 ja indikaatorid lisas 2.

34

Eesti kui atraktiivne turismisihtkoht
Turismivaldkonna visioon
Turismivaldkond aitab kasvatada Eesti kui turismisihtkoha tuntust ning arendada sihtkohtade
uuenduslikke tootepakkumisi, kasvatades seeläbi lisandväärtust.
Joonis 5. Turismi väärtusahel

Suurendame Eesti kui
reisisihtkoha tuntust

Külastaja keskmise kulutuse
suurenemine ja ettevõtjate
lisandväärtuse kasv

LISANDVÄÄRTUS

Suurendame
konverentside arvu ja
konverentsikeskuste
mahutavust

Suurendame
uuenduslike
tootepakkumiste arvu ja
eksporditulu kogu Eestis

Suurendame
otselennuühenduste
arvu ja sagedust

Turismivaldkonna olulisemad tegevused
Koostöös turismisektoriga oli eesmärgiks suurendada Eesti tulu turismiekspordist. Selleks keskendusime
kasvule valdkondades, mis toovad Eesti majandusse kõige enam tulu.
Kuna lennureisijad kulutavad keskmiselt kaks korda enam kui muul viisil Eestisse jõudnud külastajad,
aitasime turundustegevuse kaudu kaasa lennuühenduste arvu ja sageduse suurendamisele. Seejuures on
oluline hõlmata kasvupotentsiaaliga uusi sihtturge nii Euroopas (nt Holland, Belgia, Prantsusmaa, Leedu)
kui ka kaugemal (laienev turundus Aasias). Kasvatasime ka kallima segmendi teenuseid tarbivate
ärituristide hulka.
Aitame kaasa uute ärimudelite sünnile, et kasvaks ettevõtete lisandväärtus ning tänu nutikuse ja uudsuse
argumendile suureneks nõudlus Eesti turismiteenuste järele. Arendame oma eksperdirolli kogu sektori
andmete koguja, levitaja ja tõlgendajana, et sektor ja riik saaks teha võimalikult põhjendatud tootearendusja juhtimisotsuseid. Jälgime rahvusvahelisi trende, et Eesti kui turismisihtkoht oleks tutvustatud parimal
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võimalikul viisil ja võimalikult optimaalselt: välisesindajate võrgustik, digi- ja sotsiaalmeedia strateegia, info
levitamine rahvusvahelistesse meediakanalitesse jmt.
Alustasime ettevalmistusi turismiinfo digitaliseerimiseks eesmärgiga anda ettevõtjatele, sihtkohtadele ja
kohalikele elanikele piisavalt infot turismi mõjude mõtestamiseks ning teenuste ja külastajateekonna
disainimiseks, samuti et vähendada turismiettevõtjate halduskoormust. Olulisemaks tööriistaks selles
valdkonnas on digitaalne majutusregister.
Samuti alustasime koostööd üle-euroopalise projektiga Horizon 2020, mille eesmärgiks on kultuuriturismi
sotsiaalmajandusliku mõju analüüsi mudeli väljatöötamine. Projekti kuuluvad nii tehnikaülikoolide
teadlased kui ka turismivaldkonna praktikud.
Järgnevad aastaeesmärgid on kõik ületatud, mõnevõrra jääb prognoositule alla Aasia turistide arv, mis küll
suurenes, kuid liialt optimistlikule kasvuprognoosile siiski ei vasta.

Turismivaldkonna strateegia elluviimise tegevused 2019. aastal:
1. Suurendame Eesti kui reisisihtkoha tuntust
Turismiteenuse eksporditulu kasv (miljardi euroni)
2019 eesmärk
2,00

2019 täitmine
2,06*

*prognoos
Aasia turistide ööbimiste arv
2019 eesmärk
216 000

2019 täitmine
169 102

EASi teenindatud turismiettevõtete loodud lisandväärtus (miljon eurot)
2019 eesmärk
105

2019 täitmine
140

Prognoositav turismitulu ületab aastaeesmärki. Turismi osatähtsus Eesti majanduses on järjepidevalt
suurenenud: kui kümme aastat tagasi teenis Eesti turismist eksporditulu miljard eurot, siis praegu kaks
korda rohkem.
Eesti turismisektor saavutas 2019. aastal rekordilised tulemused nii välis- ja siseturistide arvus kui
ööbimiste arvus ja turismitulus. Turism mõjutab järjest enam kõiki Eesti majandusnäitajaid, muuhulgas
eksporti ja investeeringuid, tööhõivet ja piirkondade arengut. Välisturistide ööbimised jõudsid uue rekordini
neljandat ja siseturistide ööbimised seitsmendat aastat järjest.
Tulu välisturismist on Eestis teiste Euroopa riikidega võrreldes muljetavaldav – Maailma
Turismiorganisatsiooni andmetel ligi 1400 dollarit elaniku kohta, millega oleme koos Rootsiga Põhja- ja
Baltimaade seas esirinnas ning ületame paljude Euroopa riikide, sh Prantsusmaa ja Itaalia taset.
Lõpptarbijaturunduses jätkasime Eesti turundamist digitaalse elamuskampaaniaga #EstonianWay.
Eesti juubeliaasta raames alanud kampaanias osalenud tuntud inimestest ja arvamusliidritest ning
sotsiaalmeedia mõjuisikutest on saanud omamoodi saadikud, kes tutvustavad mõne elamusliku tegevuse
kaudu meie sihtturgudel Eestit. Kampaaniavideod on mitmesuguste turundustegevuste tulemusena
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jõudnud potentsiaalselt enam kui 105 miljoni inimeseni. Kampaania on olnud edukas rahvusvahelistel
turundus- ja reklaamivõistlustel ja on seega veelgi enam aidanud levitada Eesti kui omanäolise ja
suurepärase turismisihtkoha kuvandit. Kampaania käigus toodetud materjalid on leidnud lisaks edukale
kampaaniale taaskasutust kõikvõimalikel Eesti kui turismisihtkoha tutvustamisega seotud üritustel,
kampaaniates, erinevates telesaadetes, eri platvormidel jne.
Eesti kui turismisihtkoha põhikanalisse visitestonia.com tehti 2019. aastal 5,55 miljonit külastust. Aasta
jooksul kasvas orgaaniline liiklus +16%, sisuartiklite lugemine +12%, veebikeskkonnas veedetud aeg
+12%, keskmiselt loeti artikleid 3,5 minutit. Taoline kvalitatiivne hüpe saavutati pöörates tähelepanu SEOle (search engine optimization) ning kasutades veebi leitavuse-kvaliteediparenduse tööriistu.
Visitestonia.com sisuloomes jätkasime ja jätkame turupõhise hooaja-dünaamilise info esitamist.
Suurematest veebiarendustest tegelesime 2019. aastal Eesti ettevõtetele suunatud sisekeskkonnaga ning
tegime lõpptarbijate suunal uuendusi, lähtudes kasutajakogemuse testidest. Uuendusliku ärisisendina
turismiettevõtetele hakkasime pakkuma online-keskkondadest klientide tagasisidet koondavat tarkvara
ReviewPro. Operatiivse info jagamiseks Soome reisikorraldajatele lõime soomekeelse reisiprofessionaali
infoveebi.
Kasvatasime jälgijate hulka sotsiaalmeediakanalites: Facebook, Instagram, Youtube, VKontakte ning
viisime läbi mitmeid kampaaniaid ja ühisturundustegevusi Eesti eri sihtkohtadega ja sündmuste
korraldajatega.
Tegime arvukate koostööpartneritega ühisturundust, sh:
+

toidusektoriga – Eesti sai gastronoomiamaailma suursündmuse Bocuse d’Or Euroopa vooru
2020. aasta korraldusõiguse;

+

sihtkohtadega – nii välis- kui ka siseturistidele, sh Antto Terrase “Reis ümber Eesti”,
ühiskampaania lätlastele ja soomlastele koos Visit Pärnuga, Tourest, avatud turismitalude päev,
Kanal 2 suvesaade “Elamusi täis Eesti”, jõulukampaania;

+

rahvusvaheliste suursündmustega – sh 70 miljoni televaatajani jõudnud Shell Helix Rally Estonia.

Foto: Visit Estonia brändinguga bagjump menuka atraktsioonina Shell Helix Rally
Estonia publikualal
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Korraldasime üle 90 pressireisi ligi 300 ajakirjanikule. Meie pressireiside ja muu väliskommunikatsiooni
tulemusel ilmus ligi 600 meediakajastust. Kanalite jälgijaid oli 800 miljonit. Suunamudijate Tallinna kodu
Storyteller’s Nesti külalised tegid üle 2300 sotsiaalmeedia postituse. Info Eestist jõudis potentsiaalselt
enam kui 7,5 miljoni inimeseni.
Toetasime rahvusvahelisi sündmusi ja konverentse. Rahvusvahelisi spordisündmusi toimus toetuse abil
kuus ja kultuurisündmusi samuti kuus. Neid külastas ligi 15 000 välisturisti ning Eestisse jäetud turismitulu
oli 3,34 miljonit eurot. Toetasime ka 12 rahvusvahelist konverentsi, mille tulemusena oli Eestisse jäetud
turismitulu kokku 3,96 miljonit eurot.
Näide rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetuse abil elluviidud sündmusest: EAS toetas
2019. aastal Perekond Piidivabrik MTÜ korraldatavat Saaremaal Illiku laiul toimuvat keskkonda säästvate
põhimõtetega elamusfestivali „I Land Sound 2019“ 65 000 euroga.
Sündmust külastas kokku 715 välismaalt pärit piletiostjat, kes valisid Eesti just selle festivali tõttu oma
sihtkohaks ning kes ööbisid siin kokku 2 640 ööd. Lisaks osales festivalil veel 90 välismaist artisti, DJ-d ja
muud festivali korraldamisega seotud isikut, kes ööbisid siin kokku 739 ööd.
Sündmuste korraldamise toetamise peamiseks eesmärgiks on tuua Eestisse väliskülastajaid, kes
jätavad siia turismitulusid. Lisaks on toetuse abil võimalik senisest enam mõelda ka sellele, kuidas muuta
rahvarohkete ürituste korraldamine keskkonnasõbralikumaks nii, et ürituste ökoloogiline jalajälg oleks
võimalikult väike.
Elamusfestivali I Land Soundi korraldajad on keskkonnateema enda jaoks väga täpselt läbi mõelnud. 2019.
aastal võeti suunaks jäätmed ja keskenduti jäätmete liigiti sorteerimisele. Kokku koguti I Land Soundil ligi 11
tonni jäätmeid, millest 2530 kilogrammi olid pakendid, 1190 kilogrammi panditaara, 660 kilogrammi oli
pappi ja paberit ning toidujäätmeid oli 1230 kilogrammi. Samuti tegeleti säästliku transpordi pakkumisega
ning toitlustamise pakkumisel eelistati kohalikke tarnijaid ja kohalikku toorainet. Kui korduvkasutatavad
topsid on erinevatel festivalidel muutumas juba tavapäraseks, siis ILS 2019. aasta festivali kõige suurem ja
ambitsioonikam, heas mõttes hullumeelsem projekt, oli päris toidunõude kasutamine, kus vajalikud nõud
hangiti Uuskastuskeskusest ning telklas oli olemas ka nõudepesupunkt.

Foto: Fotod: Rahvussvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetuse abil ellu viidud rahvarohke, kuid loodust
säästvate põhimõtete alusel korraldatud festival ILandSound 2019. aastal. Fotode autor Martin Ahven
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2. Suurendame uuenduslike tootepakkumiste arvu ja eksporditulu kogu Eestis
Äriturunduses ehk müügiedenduses soodustasime kontaktide loomist Eesti ja sihtturgude
turismiettevõtjate vahel. Tutvustasime koostöös Eesti sihtkohtade ja ettevõtjatega Eestit väärt
puhkusepaigana messidel, kontaktüritustel, tootetutvustusreisidel ja webinaridel enam kui 4000
reisikorraldajale ja -agendile 18 riigist. Kokku korraldati ja osaleti 131 erineval üritusel.
Piiri taga jätkasid tööd Saksamaad, Rootsit ja Norrat, Venemaad ja Soomet katvad välisesindajad, kelle
ülesannete hulka kuulusid kliendisuhtluse hoidmine ja arendamine sihtkoha reisikorraldajate ja
-agentidega, kliendiürituste organiseerimine ning osalemine teiste kohalike organisatsioonide korraldatud
kontaktüritustel.
Olime esindatud järgmistel proffidele ja lõpptarbijale suunatud messidel: MATKA Soomes, ITB Berlin
Saksamaal, ITB China Hiinas ja ITB Asia Singapuris, JATA Expo Jaapanis, linnuvaatlusmess "Bird Fair"
Suurbritannias.

Foto: Eesti stend JATA Expol Osakas, mida külastas 150 000
inimest, sh üle 30 000 reisiprofessionaali

Võõrustasime Eestis Jaapani reisikorraldajate assotsiatsiooni JATA aastakoosolekut, millest võtsid osa
Jaapani turismiäri mõjukamate äriotsuste tegijad.
Korraldasime töötubasid Soomes, Saksamaal ja Suurbritannias ning Venemaa miljonilinnades Peterburis ja
Moskvas, aga ka Krasnodaris ja Rostovis. Tegime koos Eesti ettevõtjatega roadshow nii Hiinas, Jaapanis
kui ka USA-s kolmes suurlinnas sealsetele reisikorraldajatele. Muuhulgas osalesime USA reisiagentide
võrgustiku Virtuoso raames 214 kohtumisel, millega tutvustasime Eestit luksusreiside müüjatele ning
Saksamaa DER Touristik Campus TOP 300 kontaktüritusel, kus kohtumiste arv ulatus 288ni. 2019. aasta
Norra turismiproffidele suunatud aasta tähtsündmusel TravelMatch oli Eesti partnermaa. Tegime
koostööd nii online-reisibüroodega kui ka rahvusvaheliselt mõjukate ja tuhandete liikmetega erialaliitudega
nagu ANTOR, JATA, USTOA, kelle kaudu saame suurendada Eesti turismitooteid müüvate välismaiste
reisikorraldajate arvu.
Koostöös ETFL-ga korraldasime TourestPRO Hosted Buyersite kontaktüritust ning järeltuuri, millest võttis
osa 57 reisikorraldajat Saksamaalt, Austriast, Belgiast, Taanist, Itaaliast, Hollandist, Norrast, Rootsist,
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Poolast ja Soomest. Koostöös Läti ja Leedu turismiametitega korraldasime Riias toimunud kontaktüritust
Baltic Connecting, millest võtsid osa kaugturgude (Hiina, Jaapani, USA, Singapur ja Lõuna-Korea) ostjad,
kes peale töötuba külastasid Eestit mitmepäevasel järeltuuril.
Turgudest olid tegevuse fookuses Aasia ja eelkõige Soome – absoluutarvudes kõige mõjukam turg, mille
langus mõjutab kogu välisturismi tulemusi. 2019. aastal asusid turismiarenduskeskuses tööle Soome
kommunikatsioonijuht ja Soome ärikliendisuhete juht. EASi turismiarenduskeskuse algatusel hakkas
tegutsema Soome turust sõltuvate suurettevõtete ja organisatsioonide ümarlaud, tehti palju turundus- ja
kommunikatsioonitegevusi. Erinevate osapoolte töö tulemuseks oli, et aasta algul jõudsalt kahanevatest
külastajanumbrid pöördusid teisel poolaastal tõusule, eriti kasvasid ööbimistega reisid.
Asusime laiendama prioriteetseid sihtturge, analüüsides Hispaania, Hollandi, Belgia, Austria, Šveitsi,
Prantsusmaa, Leedu ja Poola potentsiaali ja kaardistades nende turgude reisikorraldajaid, kel võiks olla huvi
Eesti vastu.
Kvaliteediarenduse eesmärk on tõsta Eesti kui reisisihi konkurentsivõimet turismitoodete ja -teenuste
taseme tõstmise ja valiku laiendamise kaudu. 2018. aasta alguses lansseerisime Visit Estonia eakadeemia, kus turismiettevõtted saavad oma seniseid tegevusi hinnata, panna paika uued
tegevusplaanid ja saada praktilisi nõuandeid, kuidas neid tegevusi ellu viia. 2019. aastal lõpuks oli eakadeemiaga liitunud 228 ettevõtet. Lisandus ka uus funktsionaalsus tarkvaraga ReviewPro, mis
võimaldab anda ülevaate ettevõtte positsioonist turismiturul, summeerides ja analüüsides külastajate
hinnanguid online-kanalites (Tripadvisor, Booking.com jmt).
Koolitasime turismiettevõtjaid: toimusid online-jalajälje koolitused, Soome-teemaline seminar
turismiõpetajatele, ärimudelite praktikum ja mentorlus, seminar giididele, infopäevad regioonides ja aasta
turismikonverents Haapsalus. Koostöös erialaliitudega korraldasime turismiüritusi: Baltic Hospitality
Forum, giidide aastakonverents, loodusturismi konverents.
Ärimudelite arendamise programm võimaldab pakkuda turismiettevõtetele koolitust ja mentorlust ning
ka toetada uute ärimudelite arendamist. Toetuse eesmärk on tekitada uuenduslike tegevustega
väliskülastajates reisimotivatsiooni, parandada ettevõtete majandustulemusi ning kasvatada
turismiettevõtte ja ka Eesti kui turismimaa konkurentsivõimet. 2019. aastal toetasime Tesmasan OÜ
ärimudeli uuendamise projekti „Loodus BioSpa Dietorium“ summas 0,15 miljonit eurot. Kuna nõudlus
ärimudelite toetuse järele ei olnud piisav, muutsime 2019. aasta sügisel muutsime ärimudelite toetuse
andmise tingimusi lihtsamaks ja laiendasime oluliselt taotlejate sihtgruppi, mille tulemusena on oodata
2020. aastal aktiivset taotluste ja mentorluse perioodi. Alustasime aktiivselt uut ärimudelit rakendada
soovivate ettevõttete nõustamist, et tekitada uudseid ärilahendusi ja lisandväärtuse kasvu Eesti
turismiettevõtetes.
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Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ja taristu arendamiseks aitame ellu viia kuus
toetatud pereturismi atraktsiooni projekti ning 12 väikesadamate projekti. 2019. aastal avati Tallinnas
kolm uut pereturismi toetusest rahastatud objekti: kogupere meelelahutuskeskus Super Skypark, Paksu
Margareeta muuseum-külastuskeskus ja virtuaalse reaalsuse elamuskeskus Noblessneri Valukojas. Uute
pereturismi atraktsioonide eesmärgiks on tekitada täiendavat reisimotivatsiooni Eestisse ning pikendada
siin viibivate turistide külastusaega. Kuigi projektide mõju mõõdame ametlikult alles atraktsiooni teisel
tegutsemisaastal, siis võib toetuse senist mõju pidada juba väga edukaks. Näiteks alates 2019. aasta
aprillist on Super Skyparki ja Skywheel of Tallinna külastanud 45 360 väliskülalist.

Foto: Skywheel of Tallinn. Foto autor Kaval Ants Stuudio

Väikesadamate võrgustiku väljaaarendamise toetuse abil valmisid 2019. aastal Grand Holmi sadama
arendused (betoonsildade renoveerimine) Haapsalus, arendati edasi sadamateenuseid Tallinna
Lennusadamas ning soetati iseliikuv raam-kraana suurte (65-130 tonni) aluste tõstmiseks ja
transportimiseks Haven Kakumäele.
Arendasime Eesti toiduturismi koostöös valdkonna võtmetegijatega. Olulisima saavutusena sai Eesti
gastronoomiamaailma suursündmuse Bocuse d’Or Euroopa vooru 2020. aasta korraldusõiguse.
Jätkasime ka koostööd Põhjamaade restoranigiidiga White Guide, kus on loetletud ka Eesti parimad
söögikohad.
2020. aastal paneme eri huvigruppe kaasates koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga
kokku turismiprogrammi, millest juhindub riiklik turismiarendus aastatel 2021-2024. Väljakutseks on
digilahenduste arendamine, et saada uue kvaliteediga andmeid turismisektori arengu kohta ning pakkuda
neid sihtkohtade ja turismiettevõtete otsustajatele. Samuti on väljakutseks sihtkohtade tegevusmudeli
uuendamine, et suurendada sihtkohtade võimekust. Tegevusmudeli uuendamine on ärikriitiline, kuna
Tallinna täitumus kõrghooajal läheneb maksimumile ning tulu turismi kasvust saab põhineda eelkõige
muude sihtkohtade kasvul.
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3. Suurendame otselennuühenduste arvu ja sagedust
Lisandunud otselennuühenduste arv
2019 eesmärk
3

2019 täitmine
8

Olulise tegevussuunana turundasime lennufirmadega Eestit uute lennuliinide alguspunktides Berliinis,
Londonis, Brüsselis, kuivõrd lennuturist jätab Eestisse kõige rohkem raha – ligi 400 eurot reisi kohta.
Koostööd tegime Air Balticu ja Easy Jetiga lennufirmade omakanalites ja ka teistes meediakanalites.
Tallinna Lennujaama otselennuühenduste koguarv 2019. aastal kasvas ühe liini võrra, kuid Lennujaama
läbis üle 3 miljoni reisija (kasv võrreldes 2018. aastaga 8,9%).
4. Suurendame konverentside arvu ja konverentsikeskuste mahutavust
Äriturismi valdkonna välisdelegaatide arv
2019 eesmärk
50 000

2019 täitmine
57 389*

*prognoos
Koostöös Eesti Konverentsibürooga tutvustasime Eesti konverentsiturismi võimalusi äriturismi messil
IBTM World Barcelonas ja IMEX Frankfurdis, viisime läbi kaks töötuba rahvusvahelisetele konverentsi- ja
motivatsioonireiside korraldajatele Frankfurdis ja Amsterdamis, osalesime erinevatel kontaktüritustel piiri
taga ning tõime Eestisse olulisi otsustajaid tootetutvustusreisidele.
Tutvustasime Eestit kui konverentsisihtkohta 1500 konverentsikorraldajale 14 üritusel. Eestit külastas
58 000 konverentsidelegaati – ligi 6000 rohkem kui aasta varem. Nende hulgas on 12 toetatud
konverentsi, mille delegaatide arv ulatus 7686ni. Rahvusvahelisi konverentse toimus 1109, mis on 134
rohkem kui aasta varem. Tulu rahvusvahelistest konverentsidest oli ligi 52 miljonit eurot. Toimus läbi
aegade suurim konverents – ligi 4000 osalejaga JCI maailmakongress. Eesti võitis äriturismi Oscari,
rahvusvahelise äriturismi edendava katusorganisatsiooni ICCA auhinna parima turunduse eest.
Rahvusvaheliste konverentside toetuse jooksva taotlemise avasime uuesti 2019. aasta alguses. 2019.
aastal toetasime kokku 11 konverentsi korraldamist kogusummas 293 340 eurot, s.h said toetuse näiteks
sellised konverentsid nagu sTARTUp Day 2020 ning Let's Do It World Conference 2020. 2019. aasta
sügisel muutsime oluliselt toetuse andmise tingimusi (võtsime kasutusele kindlasummalised maksed), mis
lihtsustab aruandluse esitamist ja kontrolli.
Turismivaldkonna eelarve täitmine on toodud lisas 1 ja indikaatorid lisas 2. Struktuurifondide 2014-2020
väljundnäitajad on arvestatud vastavalt Euroopa Komisjoni etteantud metoodikale.
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Valdkondi läbivad strateegilised tegevused
Lisaks ettevõtluse ja ekspordi-, välisinvesteeringute ning turismivaldkonna strateegiate elluviimisele EASi
põhiüksuste poolt, panustavad kõik EASi üksused valdkondi läbivate strateegiliste tegevuste teostamisse,
milleks on innovatsiooni edendamine, riigi turundamine ning turu- ja ärianalüüs.

Innovatsiooni edendamine
Innovatsioon oli 2019. aastal tegevusvaldkondi läbiv teema. Pidasime innovatsiooni eelkõige oluliseks, et
saavutada majanduse struktuuri muutust ja loodava lisandväärtuse hoogsam kasv. EAS organisatsioonina
on ettevõtlusmaastikul võtnud juhtrolli ning innovatsioon katalüsaatorina panustab majanduskeskkonna
arengusse.
Lisaks sellele, et oleme strateegiliselt võtnud innovatsiooni kõiki tegevusi ja toetusi läbivaks teemaks,
pakkusime ettevõtetele spetsiifilisi innovatsiooni edendavaid toetusi. Niisugustest toetusteks oli näiteks
ettevõtte arenguprogramm ja tootearendustoetus.
Alustasime 2019. aastal jõulisemalt ka innovatsiooni teadlikkuse ja tegevuste kontseptsiooni loomisega
ning plaanime 2020. aastal juba teadlikumalt pakkuda innovatsioonini viivaid tegevusi ning teadlikkuse
tõstmise teavitusi.

Riigi turundamine
Eesti riigi tuntuse suurendamine on läbivalt oluline teema. EAS turundab riiki kolme valdkonna põhiselt:
suurendame riigi tuntust eksportijana, investeeringutele hea keskkonna pakkujana ning turismisihtkohana
(sh. äriturism). Jätkasime Eesti tutvustamiseks materjalide keskkonna (brand.estonia.ee) haldamist ja
täiendamist vastavalt ettevõtjate ja teiste organisatsioonide vajadusele. Toolbox.estonia.ee keskkonnas on
nüüdseks juba üle 6700 registreeritud kasutaja ning 2019. aastal liitus nendest üle 2500 kasutaja.
Praeguseks sisaldab keskkond üle 1130 foto, 110 videoklipi, 30 esitluse ning 300 graafilise elemendi ja
illustratsiooni ning see täieneb vastavalt ettevõtjate ja avaliku sektori vajadustele.
Põhilised faktid Eesti kohta on kokku kogutud ja pidevalt uuendatud estonia.ee lehel ja partneritega
koostöös faktide tabelis 2. Lisaks on kokku lepitud väliskommunikatsiooniks sõnumid nii sektorites kui EASi
valdkondades 3.
2019. aasta lõpuks sai kokku lepitud riigi tasemel olulisemate valdkondade (haridus, teadus, kultuur,
diplomaatia, investeeringud, eksport, talendid jne) vahel võimalikud koostööpunktid, et riigi turundamist
efektiivsemalt teha. See tähendab, et 2020. aastal tuleb leida kohad, kus üksteist toetades, sünergiat
leides, infot jagades tekib suurem mõju ja kuluefektiivsus. 2020. aasta eesmärgiks on leida EASi
valdkondade ja valdkondlike sõnumite vahel senisest suurem sünergia, mis tegevusi ellu viies üksteist
võimendaksid. Seda peab toetama kokkulepitud kuvand ja mõõdikute süsteem, et näha erinevate
tegevuste mõju riigi tuntuse suunal EASi valdkondades.
Riigi tuntuse kasvatamiseks ekspordi suunal on koostöös erialaliitude ja ettevõtetega valitud välja sektorid
ja sihtriigid, kuhu suunata turundus- ja kommunikatsioonitegevused. Sihitud turundus- ja

Faktide tabel: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dXHSF9V4ZL2fiD9ErhDqeYcxv0Re2bMzy59ke6zrCQ/edit#gid=338002063

2

3

Eesti bränd, valdkondlikud sõnumid: https://brand.estonia.ee/et/lugu/valdkondlikud-sonumid/
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kommunikatsioonitegevused põhinevad kokkulepitud sõnumitel, mis tuginevad faktidel ning samuti
toetavad neid sektori ettevõtete edulood.

Turu- ja ärianalüüs
Ajakohasel informatsioonil on oluline roll nii igapäevaste otsuste tegemisel kui ka pikaajalisel planeerimisel.
Niisuguste otsuste langetamist toetab EASis analüüsi ja rakendusuuringute valdkond (ARU), mis analüüsib
ettevõtlusega seonduvaid küsimusi majandusteoreetiliselt, kogub ja süstematiseerib avalikest
andmebaasidest kättesaadavaid andmeid ning aitab lahendada püstitatud probleeme teostades
andmeanalüüsi. ARU roll on samuti jälgida globaalseid makromajanduslikke trende ning EASi tegevuste
tulemuslikkust. Viimane aitab algatada, lõpetada või kujundada ümber meetmed ja teenused nii, et need
vastaksid olukorrale majanduses, aitaksid ettevõtetel ületada suuri barjääre ega sekkuks seal, kus turg
toimib hästi.
EASi strateegiliste eesmärkide saavutamiseks oleme võtnud fookusesse järgmised teemad:
+

Eesti ja sihtturgude makromajandusnäitajate ning trendide analüüs,

+

ettevõtlusmaastiku analüüs (sektorid, väärtusahelad),

+

investeerimiskeskkonna analüüs,

+

EASi kliendibaasi ja teenuste analüüs, ning

+

Eesti ettevõtluse ja ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime analüüs.

Lähtuvalt EASi strateegiast on ARU eesmärgiks saada Eesti ettevõtluskeskkonna analüüsi haldavate
teadmiste ja andmete konsolideerija. Saades sisendit ja tehes koostööd erinevate andmeid koguvate ja
töötlevate organisatsioonidega (Statistikaamet, Eesti Pank, Konjunktuuriinstituut, Äriregister, Eurostat,
OECD jne), ülikoolidega, erialaliitudega ja ministeeriumitega, saame luua seni puudunud analüütilisi ja
lisandväärtust loovaid vaateid Eesti majanduse, erinevate sektorite ja ettevõtete konkurentsivõime kohta
ning simuleerida mitmesuguseid tegevusstsenaariume. Oluline on saadaolevate andmete väärtustloov
kombineerimine ja informatsiooni kasulikuks muutmine. Eesmärk on mitte dubleerida riiklike andmebaase,
vaid koostöös andmete omanikega leida võimalused väärindatud informatsiooni loomiseks. Siinkohal on
oluline teha koostööd ülikoolidega, et kasutada ära läbiviidud uuringuid ja teadusasutuste juurdepääsu
uuringuid sisaldatavatele andmebaasidele ning algatada uusi teadustöid. Lisaks EASi sisestele üksustele
näeme üha rohkem meie tehtud analüüside tarbijatena veel poliitikate kujundajaid,
ettevõtlusorganisatsioone, EASi kliente ja potentsiaalseid investoreid.

44

Organisatsiooni strateegilised arengueesmärgid ja
tegevused
EASi põhiüksuseid (ettevõtluskeskust, välisinvesteeringute keskust, turismiarenduskeskust, toetuste
keskust) toetavad tugiüksused ja -valdkonnad.

Toetuste keskus
Toetuste keskuse prioriteetideks on strateegiast tulenevate eesmärkide võimendamine toetavate
toetustega, nende jooksev seire ja tulemuste hindamine ning ka toetustingimuste lihtsustamine vastavalt
üldise struktuurivahendite raamistiku võimalustele.
2019. aasta oli toetuste rakendamisel väga töömahukas, oleme ajaliselt jõudnud välisvahendite
rakendamise tipp-perioodi, mil oluliselt kasvavad nii rahastatud projektide aruannete kui väljamaksete
mahud. Võrreldes rahastusperioodi algusajaga, on näiteks 2019. aastal võrreldes 2017. aastaga EASile
esitatud toetustaotluste maht kasvanud 53% ning tegevusaruannete maht 49%. Ligikaudu 60% on
kasvanud on ka välja makstud toetuse maht (2019. aastal välja makstud toetuse maht oli 48,6 miljonit
eurot). Kuigi töömaht on kasvanud, on tegevuste kvaliteet jätkuvalt kõrge – EASi veamäär auditeeritud
kuludes oli 0,05% (lubatud veamäär 2%) ning Rahandusministeeriumi auditeeriva asustuse juhtimis- ja
kontrollsüsteemide auditite tulemused tõendavad süsteemide head toimivust.
2019. aasta lõpus avasime ettevõtete digitaliseerimisvõimekuse tõstmisele suunatud uusi toetusi, sh
digidiagnostika tegevustele järgnenud digitaliseerimise ja automatiseerimise investeeringute toetuse ning
valmistasime ette Eesti-Norra Green ICT põhitaotlusvooru avamise 2020. aasta veebruaris. Samuti
muutsime mitmete toetuste tingimusi, et need vastaksid paremini ettevõtete ja turu ootustele ja
vajadustele, nt alandasime tugiteenus- ja arenduskeskuste meetme tulemusel loodatavate töökohtade
arvu, kuna oma tugiteenuste Eestisse toomisel ei vaja ettevõte koheselt nii suure hulga töötajate
värbamist, vaid kasvatab oma tegevusi pikema perioodi jooksul. Samuti laiendasime välisvärbamistoetuse
raames toetatavaid tegevusi (lisaks IKT valdkonna spetsialistidele toetame loodus- ja tehnikateaduste
tippspetsialistide värbamist) ning alustasime innovatsiooni- ja arendusosakuste toetamise tingimuste
muutmist, et see toetaks veelgi enam ettevõtete innovatiivsust uute toodete/teenuste arendamisel.
Aasta jooksul panustasime märkimisväärselt toetuste pikaajaliste mõjude mõõtmisele, kuna käesoleva
rahastusperioodi algusest (2014) on möödunud piisavalt pikk aeg, et teha järeldusi toetuse mõjudest
ettevõtetele. Viisime läbi alates 2014. aastal toetatud projektide pikaajalise mõju analüüsi, milles võtsime
arvesse üle 10 000 euro toetust saanud ettevõtted, kelle toetuse saamisest oli möödunud vähemalt 2
aastat. Analüüsi tulemused olid väga head – 143 toetatud ettevõtte (toetus kokku 25 miljonit eurot)
müügitulu summaarselt kasvas 2 aastat pärast projekti lõppu 51% (390 miljonit eurot) ning keskmine
lisandväärtus 53% (111 miljonit eurot). Lisaks panustasime riigiüleselt ettevõtlustoetuste vahehindamisse,
mis valmib 2020. aastal.
Toetustingimuste lihtsustamisel oli 2019. aastal oluliseks märksõnaks võtta struktuurivahendite toetuste
aruandluses (meetmed, mille toetus on alla 100 000 euro) kasutusele lihtsustatud kuluhüvitusviisid, et
vähendada veelgi toetuse saajate ja EASi halduskoormust aruandluse faasis. Näiteks rahvusvaheliste
sündmuste ja konverentside meetmes võtsime kasutusele lihtsustatud kuluhüvitise viisina
kindlasummalised maksed, mis tähendab, et EAS hindab vaid projektide mõjueesmärkide saavutamist
ning kuludokumente eraldi ei kontrolli. Samuti võtsime Eesti-Norra Green-ICT raames kasutusele
ühikhinnad reisi- ja majutuskuludele. Muudatustega väheneb kuludokumentide kontroll ning suurema
rõhuasetuse saab seada taotluste hindamisele ja tulemuste mõõtmisele.
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Jooksvalt on EASi keskseks eesmärgiks fokusseerida kõrgemat lisandväärtust loova strateegia
eesmärkidele, mis toob toetuste suunal kaasa strateegiaga kaudsemat seost omavate toetuste suunamise
EASist välja. 2018. aastal andsime kõigi regionaalvaldkonna toetuste rakendamise üle Riigi Tugiteenuste
Keskusele (16 toetust mahus ca 275 miljonit eurot) ning 2019. aastal andsime maakondlikele
arenduskeskustele ja Riigi Tugiteenuste keskusele üle regionaalse starditoetuse rakendamise.

Tugiüksused ja -valdkonnad
Turundusüksuse 2019. aasta üheks peamiseks prioriteediks oli koordineerida riigi turundamist EASi
strateegilistest eesmärkidest lähtuvalt ja võimendada koostööd põhiüksuste vahel. Tegelesime Eesti
tutvustavate materjalide täiendamisega ettevõtjate ja teiste organisatsioonide vajadustest lähtuvalt ning
hoiame neid kättesaadavad läbi teenuskeskkonna brand.estonia.ee. Brand.estonia.ee keskkonnas on
nüüdseks juba üle 6700 registreeritud kasutaja ning 2019. aastal liitus nendest üle 2500 kasutaja.
Praeguseks sisaldab keskkond üle 1130 foto, 110 videoklipi, 30 esitluse ning 300 graafilise elemendi ja
illustratsiooni ning see täieneb vastavalt ettevõtjate ja avaliku sektori vajadustele.
Ettevõtluse keskusele osutasime jätkuvalt ühtlase, kiire ja efektiivse (standardiseeritud põhjad)
turundustoe pakkumist strateegia ja tootearenduse, rahvusvahelise müügi ja ekspordinõunike
meeskondadele. Alustasime ka eas.ee persoonade analüüsiga, et aru saada EASi põhiüksuste klientide
teekondadest ning selle põhjal on plaanis uuendada 2020. aastal eas.ee-d.
Kommunikatsiooniüksus lähtus 2019. aastal oma tegevustes ja sõnumites organisatsiooniülestest
eesmärkidest. Selleks viisime ellu kommunikatsioonialaseid tegevusi viies peamises valdkonnas:
+

Organisatsiooniülesed eesmärgid ja sõnumid, mis näitavad EASi olulisust Eesti majandusarengu
hoogustamisel. Aasta eesmärkide kommunikeerimine, edulood, majanduse seisukohalt oluliste
trendide ning tulemuste kommenteerimine jne;

+

Kommunikatsioon kolme tegevusvaldkonna põhiselt – Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse
hoogustamine, turistide arvu kasvatamine ja välisinvesteeringute Eestisse toomine;

+

Meediasuhtlus ja meediapäringutele vastamine tõukuvalt meedia huviväljas olevatest teemadest ning
vajadusel kriisikommunikatsioon;

+

Valitsussuhted ehk kohtumised parlamendis esindatud erakondade ja komisjonidega, valitsuse
liikmete, presidendi ning partnerorganisatsioonidega;

+

Organisatsiooni sisekommunikatsioon.

Hankeüksus viis läbi 2019. aastal üle 300 erineva mahuga hanke. Hakkasime ette valmistama NAVi
hankemoodulist loobumist ja uus hankemooduli ettevalmistamist. Vaidlustati üks hange,
Turismiarenduskeskuse reklaami ja minikonkurss, mille võitsime Riigihangete Vaidlustuskomisjonis, kuid
kahjuks kaotasime Halduskohtus, peale mida me hankemenetluse tühistasime. Alfa Omega
Communications kahjunõude osas võitsime Halduskohtus ning ka Ringkonnakohtus. Üleüldiselt saab
vaidlustuste osas pidada aastat väga edukaks, sest üks vaidlus aastas on väga vähe. Suuremaid ja
edukamate hangete osas saab välja tuua Missioon Saksamaa hanke, Üritusturunduse raamhanke,
Reisiteenuse hanke ja Ettevõtlusekeskuse suhtekorralduse hanke.
Siseauditi üksus aitab kaasa EASi tegevuste täiustamisele ja eesmärkide saavutamisele. Siseauditi üksuse
2019. aasta tööplaan valmis koostöös EASi juhatuse, auditikomitee ja nõukoguga, lähtudes läbiviidud
riskide hindamise tulemustest. 2019. aastal viidi läbi nii kindlustandvaid kui ka nõuandvaid töid EASi
põhiüksuste ja põhiprotsesside kui ka tugiprotsesside osas, organisatsioonisiseseid nõustamisi ja sisekoolitusi
ning tegeleti auditite ja nõuandvate tööde soovituste täitmise seirega.
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Personali- ja arengu valdkonna peamine prioriteet 2019. aastal oli toetada EASi uue strateegia elluviimist
tagades, et eesmärkide täitmiseks on olemas vajalikud kompetentsid. Koolitus- ja arendustegevused
jätkusid koostöös juhtidega ning vajalikud koolitusplaanid viidi jooksvalt täide.
Septembrist muutus valdkonna nimetus ja koosseis, personali- ja arenguvaldkonnaga liideti büroo ning
uus nimetus on personali- ja büroovaldkond. Uue meeskonna eestvedamisel ja nõustava auditi käigus
saadud soovituste põhjal asuti arendama koolitus- ja arenduspõhimõtteid, loodi uute töötajate
sisseelamise ja väljaõppe süsteem ning viidi läbi esimesed uuendatud koolitused. Juhatuse koosseisu
muutumise tõttu lükkus juhtide arenguprojekt järgmisse aastasse, samas toimus aktiivne sisekoolitajate
võrgustiku kaardistamine ja seotud koolitustegevuste sisu arendamine.
Teiseks plaaniti lihtsustada ja kiirendada personalihaldusteenust – loodi lahendused personalihaldustarkvaras ja dokumendihaldussüsteemis andmete paremaks töötlemiseks ja liikumiseks, asuti
kaasajastama asjaajamiskorda, sh dokumentide liigitamise ja säilitamise korda. Arendustegevuste
tegemisel võeti arvesse võimalikkust liitumisest RTK süsteemidega tulevikus.
Kolmandaks eesmärgiks oli viia ellu kriitilised personaliprojektid. Vastavalt RTK arengukavale on EAS
loobunud ja loobub edaspidi funktsioonidest, mis ei ühildu organisatsiooni fookusega. Sellest tulenevalt
tegeles personali- ja arengu valdkond erinevate projektidega, mis aitavad funktsioone üle anda.
EAS personaliarendamise tegevused jätkuvad aastal 2020 uute suundadega, milliste aluseks saab olema
2019. aasta lõpus läbiviidud organisatsiooni uuringust saadud tagasiside, auditi nõuandev tegevus,
täiustunud tulemuste ülevaatamise süsteem ja juhatuse nägemus koolitustegevuste prioriteetide osas.
Samuti on loodud personali- ja büroovaldkonna tegevusmudel ja teenuste kirjeldus, mis aitab tulevikus
valdkonna tegevuste kvaliteeti süsteemselt hinnata ja täiustada.
Arendus- ja IT valdkonna 2019. aasta tegevused lähtusid EASi strateegilistest eesmärkidest.
Arendasime edasi kliendihaldussüsteemi ning keskkonnale on ligipääs tagatud ka veebilahendusena, mis
tõstis oluliselt kliendihaldussüsteemis kasutatavate andmete kiiret ja mobiilset kasutust. Välja on
arendatud turismiarenduskeskuse klienditeekonnast lähtuvad funktsionaalsused, mis toetab vastava
valdkonna klienditeekonda ja väärtuspakkumiste loogikat.
Turu- ja ärianalüüsi edendamiseks on kasutusele võetud Tableau ning välja töötatud EASi andmeaida
kontseptsioon. Andmeaida välja ehitamine toimub 2020. aastal. Seeläbi on toetatud usaldusväärsete
andmete tekitamine, haldamine ja analüüs.
Toetuste keskuse tegevusi on toetatud riikliku toetuste menetluse infosüsteemile (SFOS) üleminekul
ettevalmistuse töödega: protsesside ümber kujundamisel ja süsteemi testimisel. EAS võtab lahenduse
kasutusele 2020. aasta jooksul.
EASi töötajaskonna üldisemaks töökoha lahenduste ja igapäev töö parendamiseks on välja töötatud uus
töökoha standard ning alustatud selle juurutamisega. Üle 100 töökoha on varustatud uute kaasaegsete
töövahenditega. Sisekommunikatsiooni vahend Intranet on üle viidud kaasaegsele pilvelahendusele ning
rakendatud elektroonilisi ühistöö platvorme.
2020. aastal on fookuses SFOSile ülemineku toetamine, kliendihaldussüsteemi edasiarendamine,
andmeaida välja ehitamine ja jätkame töökohtadel uue standardi rakendamisega.
Analüüsi ja rakendusuuringute valdkonnal on alates 2017. aastast keskne roll organisatsiooniülese
juhtimisinfo kättesaadavuse tagamisel ja andmeanalüüsi teostamisel. 2019. aastal jätkasime keskuste
igapäevase töö toetamist analüüside näol ning töötame jätkuvalt välja andmete automatiseerimise ja
visualiseerimise lahendusi (juhtimislauad), et juhtimisinfo oleks ajakohane ja kättesaadav.
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2019. aasta oli ARU jaoks eelkõige sissetöötamise aasta, selginesid töölõigud ja -ulatus. Suuremate
analüüsidena võib välja tuua välisesinduste strateegia jaoks välja töötatud sihtturgude prioritiseerimise
analüüsi, toetust saanud ettevõtete finantsnäitajate analüüsi; ning pikemate analüüside käimalükkamist, nt
RITA 4 raames nutikate välisinvesteeringute uuring, mida teostab Tartu Ülikool. 2019. aasta I kvartalis oli
tavapärasest suurem koormus EL struktuurivahendite seirel, kuivõrd 2019. aasta I pooles ootas ees
31.12.2018 seisuga vahehindamine. Lisaks toimus 2019. aastal ministeeriumite ülene ettevõtlusmeetmete
mõjude hindamine, kus muuhulgas hinnati EASi toetuseid ja omategevusi.
Õigusvaldkonna (ÕV) 2019. aasta tegevused lähtusid valdkonna põhiülesandest – tagada EASile kiire ja
asjatundlik õigusabi. 2019. aastal esitati 5 vaiet, millest ühtegi ei rahuldatud ning ÕV vastutusvaldkonnas ei
esitatud nimetatud aastal ühtegi kohtukaebust. EASi kasuks lahendati üks, varasemal aastal alguse saanud
kohtuvaidlus.
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Peamised riskid
2019. aastal nägime peamiste riskidena majanduskasvu pidurdumist, vähest innovatsiooni ja Eesti
konkurentsivõime vähenemist.
Eesti ettevõtete eksport sõltub oluliselt meie kaubanduspartnerite majandusest. Statistikaameti andmetel
jäi 2019. aastal kaubavahetus eelneva aasta tasemele 4. Teise poolaasta kaubandusmahtude kahanemine
tasandas esimese poolaasta kasvu. Euroopas on majanduskasv aeglustunud ning ka Eesti suuremate
kaubanduspartnerite majanduskasv on olnud pigem nõrk, mis mõjutab meie ekspordimahtusid
negatiivselt. Samuti on langenud ettevõtjate hinnangud konkurentsivõimele välisturgudel. Ekspordi
kasvatamiseks jätkasime ettevõtetele laia valiku teenuste pakkumist, alates kompleksteenustest nagu
ettevõtte arenguprogramm kuni spetsiifiliste vajaduste katmiseni nagu intellektuaalomandi teenused.
Eesti majandus on jäämas keskmise sissetuleku lõksu – Eestis on muutunud kõrge palgataseme tõttu
keeruliseks võistelda töötlevas tööstuses madalapalgaliste riikidega, samas ei suuda me pakkuda
arenenud riikidega võrreldes piisavalt kõrgtehnoloogilisi tooteid. Lahendusena näeme innovatsiooni,
mistõttu toetasime tehnoloogiaarenduskeskusi ja tootearendust ning alustasime innovatsiooniagentuuri
kontseptsiooni väljatöötamist.
Rahvusvahelistes konkurentsivõime indeksites on Eesti koht võrreldes 2018. aastaga mõnevõrra
langenud, mille põhjusena toob Eesti Pank konkurentide efektiivsema tegutsemise, mitte Eesti näitajate
halvenemise 5. Näiteks Leedu on näidanud konkurentsivõimes olulist kasvu. Eesti peab pingutama, et mitte
teistest maha jääda. Selleks aitasime kujundada atraktiivsemat ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonda ning
jätkasime Eesti turundamisega.
2019. aasta jooksul toimus pidev töö EASi siseste riskidega läbi kokku lepitud maandamistegevuste.
Vastavalt riskide hindamise tulemustele oli kõrgeima riskiga tulemuste mõõtmise süsteem, mis ei
toetanud strateegiliste eesmärkide saavutamist. Riski maandamiseks teostati 2019. aastal EASi, üksuste ja
töötajate tulemuskaartide ülevaatamine. Tulemuskaardid viidi kooskõlla 2019-2023 EASi strateegilises
kavas püstitatud eesmärkidega.
Teise olulise riskina tuvastati kohati puudulik eesmärkide täitmise mõõtmismetoodika. Riski
maandamiseks kirjeldati 2019. aastal kõik tulemuskaardi mõõdikud, lepiti kokku mõõtmismetoodikad ja
loodi täiendavad mõõdikud, kus vaja.
Kolmandaks oluliseks riskiks oli IT strateegia uuendatud kokkuleppe puudumine, mistõttu eksisteeris risk,
et investeerime valedesse süsteemidesse või kujundame valesid lahendusi. Maandamistegevusena
alustasime uue IT strateegia väljatöötamisega.
Personaliriskidest oli kõrgeim võtmeisiku risk ehk ainuisikuliselt teatud töölõiku täitva töötaja
organisatsioonist lahkumise risk. Seoses personaliosakonna töötajate vahetumisega ei jõutud suuremas
osas maandamistegevusi 2019. aastal ellu viia. Jätkame maandamistegevustega 2020. aastal, rakendame
muudatusi tulenevalt 2019. aasta palgauuringust ning osaleme 2020. aastal palgauuringus.

4

Statistikaamet, https://www.stat.ee/pressiteade-2020-017

Eesti Pank, https://www.eestipank.ee/publikatsioon/eesti-konkurentsivoime-ulevaade/2019/eesti-konkurentsivoimeulevaade-2019
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