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KOKKUVÕTE 

Eesti majanduse arenguid on 2014. aastal iseloomustanud orienteeritus siseturule, mis on 
tasakaalustanud nõrku väliskeskkonna tingimusi. 2014. aastal kasvas Eesti sisemajanduse 
koguprodukt 2,1% ja 2013. aastal 1,6%. Kaupade eksport kahanes aasta kokkuvõttes võrreldes 
aastataguse ajaga 1,7%. Möödunud aasta lõpu seisuga moodustas EASi klientide eksport 27% 
Eesti koguekspordist ehk 4,6 miljardit eurot. Tunnitootlikkus lisandväärtuse kasvu läbi 
suurenes Eesti ettevõtetel 2013. aastal 3,9%. EASi kliendiportfellis olevate ettevõtete 
lisandväärtus töötaja kohta kasvas 2013. aastal 9,5%. Tööstustoodangu kiirem kasv ja veidi 
optimistlikumad tootmisootused viitavad majandusaktiivsuse edasisele suurenemisele. 

Organisatsiooni eesmärgid ja näited tegevustest nende saavutamiseks 

EASi tegevusaruanne annab ülevaate meie kõige olulisematest tegevustest ja arengutest 
2014. aastal. Tegevusaruanne võtab kokku EASi strateegilises tegevuskavas paika pandud 
suunad, eesmärgid ja tegevuspõhimõtted ning annab ülevaate 2014. a koondtegevuskavas 
seatud aastastest eesmärkidest.   

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

Meie pikemaajalisem mõõdetav eesmärk 
Eesti on rahvusvahelises konkurentsivõime edetabelis tõusnud 2020. aastaks kahekümne 
parima riigi hulka1. 
 
EASi eesmärgid aastatel 2014-20172  

EASi klientide ekspordimaht  3,5 miljardit eurot 

EASi klientide loodud lisandväärtus 2 miljardit eurot 

EASi klientide teadus- ja arendustegevuste kulutuste maht  50 miljonit eurot 

EASi abil Eestisse toodud välisinvesteeringud on loonud  2 000 uut töökohta ning 
investeerinud 250 miljonit eurot 

Turistide ööbimised prioriteetsetelt sihtturgudelt kasvavad  7,5 protsenti 

  

2014. aasta tulemuste järgi ei saa pikaajaliste eesmärkide täitmise kohta veel ülevaadet anda 
ekspordi, lisandväärtuse ning teadus- ja arendustegevuse eesmärkide juures. Andmed esitatakse 
aastase viitajaga. Küll aga saame tõdeda, et 2017. aastaks seatud eesmärgi juures oleme 2014. 
aastal toonud Eestisse 114 miljoni euro eest investeeringuid ning nende abil on loodud 1214 
töökohta. Seega on välisinvesteeringute eesmärkide täitmisel 2014. aasta tulemused väga head. 

                                                
1 Rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelina kajastame World Economic Forumi analüüsi, kus Eesti oli 2014. 
aastal 29. kohal. 
2 EASi eesmärkide juures ei kuva me tänaseks saavutatud tasemeid, sest aastatel 2014-2020 kujuneb EASi portfell 

teistsugustel alustel. Kui aastatel 2007-2013 oli toetuse saajate ring lai ja rohkearvuline, siis aastateks 2014-2020 
on EASi meetmete suunatus kitsam. See tähendab, et tulemusi ei saa omavahel võrrelda. 
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Turistide ööbimiste osas seevastu oli 2014. aasta tulemus loodetust kehvem ja ööbimised 
kahanesid 0,3% Venemaa turistide arvu olulisest vähenemisest tingituna teisel poolaastal.  

Alustavate ettevõtete abistamiseks toetasime läbi stardi- ja kasvutoetuse 391 ettevõtet. Lisaks 
suunasime ettevõtlusega alustajatele mitmeid tegevusi, näiteks Ajujahi konkursile laekus 303 
ideed, millest 40 paremat jõudsid Ajujahi arenguprogrammi. Väikeettevõtja arenguprogrammi 
läbis 134 inimest 109 ettevõttest. Välja toodud näited on väike osa mõjueesmärgi saavutamisele 
suunatud tegevustest. 

Välisturgudel nõustasime personaalselt läbi välisesindajate 550 ettevõtet ja ekspordisuunalistel 
koolitustel osales 917 ettevõtet. 2014. aastal avasime uue toetusmeetme - kasvuettevõtja 
arenguplaan, mille eesmärk on toetada ettevõtjate strateegiliste arenguplaanide elluviimist. 
Avasime taotlemiseks Euroopa Liidu uue toetuste perioodi esimese meetme -  tehnoloogia 
arenduskeskuste toetuse. Samuti alustasime 2014. aastal innovatsiooniosaku uue alammeetme 
-  arendusosaku väljatöötamist, mille avasime 2015. aasta alguses. 2014. aastal jätkasime 
ettevõtete innovatsiooni- ja tootearendustegevustesse panustamise toetamist. Peale selle 
tegelesime ettevõtete tootmiskorralduse parandamise, disainijuhtimise alase nõustamise ja 
arendustöötajate kaasamise toetamisega. Toimusid mitmed kampaaniad ja messid 
välisturgudel, mis meelitasid külastajaid Eestisse sõitma. Piirkondade tervikliku arengu 
tagamiseks investeerisime 26 miljonit eurot kergliiklusteede ehitamisse, internetiühenduse 
parendamisse, gümnaasiumitesse, tööstusaladesse ja paljudesse teistesse tegevustesse, mis 
aitavad kaasa Eesti terviklikule arengule. 

Organisatsioonilised muutused ja tegevused 

Möödunud aastal vahetus nii EASi nõukogu kui ka juhatus. EASi nõukokku kuulub alates 2014. 
aastast seitse liiget (sh vaid kaks poliitilist liiget) ja sihtasutuse juhatus on kolmeliikmeline. 
Juhatuse esimees Hanno Tomberg asus tööle juulis ning juhatuse liikmed Sigrid Harjo ja Indrek 
Kaju septembris. 2014. aastal töötasime välja ja võtsime vastu EASi uue strateegilise 
tegevuskava perioodiks 2014-2017. Strateegiat uuendatakse edaspidi igal aastal, lisades sinna 
täiendava aasta tegevused. 

2014. aastal jätkasime aasta varem sisse viidud organisatsiooni tulemusjuhtimise süsteemi 
rakendamist, seades uued aastased eesmärgid ning jälgides nende saavutamist iga kvartali 
lõpus. 2013. aastaga võrreldes täiendasime tulemusjuhtimise süsteemi, viies eesmärgistamise 
töötajate isikliku tasandini. Kõigi töötajatega oleme läbi viinud tulemus- ja arenguvestlused, 
mille käigus on töötajad saanud hinnangud oma tööle, mis omakorda on olnud sisendiks 
töötajate tulemustasu arvutamisel. 

Töötasime välja 2014-2020 perioodi nõuetele vastava juhtimiskontrollisüsteemi, mille alusel 
saime EASile uueks perioodiks tegevusloa. Koostöös konsultatsioonifirmaga 
PriceWaterhouseCoopers viisime läbi taotluste ja projektide menetlemise protsessi diagnostika. 
Diagnostika eesmärgiks oli tuvastada protsessi kitsaskohad ja leida efektiivsuse tõstmise 
võimalused. Tulenevalt diagnostika tulemustest oleme algatanud erinevaid tegevusi, sealhulgas 
EASi käsiraamatu sisuline ja vormiline uuendamine ning protsesside maja kontseptsiooni 
loomine.  

2014. aasta viimases kvartalis kirjeldasime organisatsiooniüleselt kasutatavad ühtse 
kliendihalduse põhimõtted. 2015. aastal jätkub töö vastava infotehnoloogilise lahenduse 
ärianalüüsi ja lahenduse valikuga ning kliendihaldussüsteemi loomisega. 
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EASi tegevuste kokkuvõte 

Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonnas võtsime suuna keskenduda pikaajalistele koolitus- 
ja nõustamisprogrammidele, kuna kogemustele tuginedes vajavad ettevõtted enamasti 
pikemaajalist personaalset tuge koos teadmistega. Taotluste vastuvõtt lõppes mitmes meetmes,  
näiteks arendustöötaja toetusmeetmes, tootmisettevõtete arendustoetuses, stardi- ja 
kasvutoetuses, teadmiste ja oskuste arendamise toetuse disainijuhtimise alases nõustamises. 
Innovatsiooniosakute toetusmeede taasavati augustis. Jätkasime alustavate ettevõtete ja MTÜde 
nõustamist läbi maakondlike arenduskeskuste. Tegutsevatele ettevõtjatele suunatud tegevustest 
jätkasime väikeettevõtja arenguprogrammi ja Ettevõtluse Auhinna konkursi läbiviimist. 
Jätkusid tegevused erinevate koostöövõrgustike suunal.  

Rahvusvahelistumise ja ekspordi valdkonnas lisandus ühelt poolt mitmeid olulisi 
investeeringuid, teisalt laienes pakutavate teenuste ring. 2014. aastal võtsime senisest oluliselt 
suuremas mahus vastutuse kõrgeid riigiametnikke saatvate äridelegatsioonide korraldamisel 
sihtriikidesse, kus EASil on esindused. Olulisimatena tasub esile tuua Vabariigi Presidendi 
visiidi Jaapanisse märtsis; panuse äridelegatsiooni programmi korraldusse riigivisiitidel Soome 
ja Norrasse ning peaministri visiidil Saksamaale; ettevõtlusministri visiidi Hiinasse juunikuus; 
ja peaministri visiidi Ameerika Ühendriikidesse detsembris. Aprillis toimus esimene Estonian 
ICT Week, mis toob Eestisse nädalaks kokku IKT sektori ja start-up maastiku koorekihi ning 
mille raames toimub seeria IKT erinevaid tahke käsitlevaid konverentse, seminare ja muid 
üritusi. Aasta teises pooles lükkasime Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) 
poolt koordineeritava riikliku talendipoliitika tegevuskava osana käima Work in Estonia 
projekti, mille põhitegevused algavad 2015. aastal. Lisaks jätkasime 2015. aasta Milaano EXPO 
maailmanäituse ettevalmistusi. Juunis avati uuenenud e-Estonia Showroom, mille põhieesmärk 
on Eesti e-eduloo viimine maailma. Ekspordi valdkonnas olid olulisemad tegevused mitmetel 
messidel Eesti ühisstendide korraldamine ja eksportööride toe laiendamine sihtturgudel. Uue 
tegevusena alustasime aasta lõpus Hiina-suunaliste teenuste juurutamisega. Ekspordinõunike 
teenuseid laiendasime kolmele uuele sihtturule – Hiinasse, Hollandisse ja Prantsusmaale. 

Turismivaldkonnas keskendusime turismiturunduse suunal lähiturgudelt korduvkülastuste 
suurendamisele läbi lõpptarbijale suunatud kampaaniate. Uue tegevusena toimusid 
koostööprojektid sündmuste korraldajatega, et suurendada Eesti kui reisisihi nähtavust läbi 
Eestis toimuvate ürituste. Osalesime mitmetel rahvusvahelistel turismimessidel ning tegime 
koos turismiesindajatega sihtturgudel koostööd nii sündmuste korraldamisel kui ka 
sihtturgudelt pressi- ja tootetutvustusreisidele sobilike osalejate leidmisel. 2014. aasta 
olulisemaks tegevuseks oli lisaks eelnevale uue koostöömudeli väljatöötamine koos 
turismiorganisatsioonide ja ettevõtjatega. Uue mudeli alusel tehakse senisest enam koostööd 
ettevõtjatega ning tegevuste läbiviimisel kaasatakse ka ettevõtjate rahaline panus. Samuti 
töötati välja kõikide sihtturgude turundusstrateegiad ning ühistegevuskavad partneritega. 
Turismitoodete arendamise toetusmeetmes avasime pereturismi atraktsioonide arendamiseks 
mõeldud taotlusvooru, mille kaudu toetasime Lottemaa rajamist Pärnumaale (avatud edukalt 
2014. aasta suvel külastajatele) ning WOW kogupere elamuskeskust Harjumaal.  

Regionaalarengu valdkonnas jätkasime tegevusi nii elukeskkonna kui ettevõtluskeskkonna 
arendamise eesmärgil. Elukeskkonna arendamisel jätkus projektide elluviimine ning uute 
projektide rahuldamisotsuste tegemine kohalike avalike teenuste arendamise ja linnaliste 
piirkondade arendamise meetmetes. Projektide elluviimine jätkus ka gümnaasiumivõrgustiku 
korrastamise ja internetiühenduste meetmetes. Edukalt viisime läbi siseriiklikest vahenditest 
rahastavate programmide taotlusvoorud, sealhulgas väljaspool suuremaid linnapiirkondi 
rajatavate kergliiklusteede rajamise eeltaotluste vooru (lõppes 2015. a alguses). 
Ettevõtluskeskkonna suunal jätkasime valdavalt juba rahastatud projektide elluviimisega, kuid 
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tegime ka otsused kuue uue tööstusala toetamiseks ning BMX-skatepargi rajamiseks 
Harjumaale (valmib 2015. a oktoobris). Jätkasime kompetentsikeskuste arendamise meetme 
elluviimist - 2014. aasta jooksul valmisid kolme kompetentsikeskuse hooned ning jätkati 
sisuliste tegevuste arendamisega. 2014. aasta lõpus avasime uue toetusmeetme väikesadamate 
võrgustiku arendamiseks. Oleme alustanud uue perioodi meetmete väljatöötamisega, fookuses 
on luua eelduseid ettevõtluse arenguks ja töökohtade lisandumiseks väljaspool Tallinna ja Tartu 
linnapiirkondi.  

EASi tulemused 2014. aastal 

 

EASi eesmärkide mõõdikud 2015. aastal 

 

Meie kliendiportfellis olevate ettevõtete ekspordimüügitulu ja lisandväärtuse töötaja kohta 
eesmärgi seadmisel oleme lähtunud Eesti kui terviku 2014. aasta vastavate näitajate 
tulemustest. Eesti eksport kahanes 2014. aastal 1,7% ning lisandväärtus kasvas 3,4%. 2015. 
aasta välisinvesteeringute eesmärk on madalam kui 2014. aastal saavutatud tulemus. Madalama 
eesmärgi põhjuseks on asjaolu, et Eesti ei konkureeri niivõrd kapitali mahukate investeeringute 
ligimeelitamisel, vaid fookuses on kõrget väärtust loovate töökohtade tekkimine, mis ei tähenda 
tihti mahuliselt suuri investeeringuid.  
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Joonis 1. 2007-2013 rahastamisperioodi SF meetmete eelarve, otsused ja abikõlblikud 
väljamaksed 

 

EASile 2014. aastaks kinnitatud 70,3 miljoni euro suurune koondeelarve sai täidetud 74,9 
miljoni euroga ehk 107%, sh:  

• ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna eelarve täitmine 112%; 
• rahvusvahelistumise ja ekspordi valdkonna eelarve täitmine 74%; 
• turismivaldkonna eelarve täitmine 78%; 
• regionaalarengu valdkonna eelarve täitmine 130%. 
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ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI VALDKOND 

Ettevõtluse suunal on 2014. aasta lõpu seisuga tulemusnäitajad järgmised: 

 

Ekspordi müügitulu muutus3: +2,3% (eesmärk +7%) 

Lisandväärtuse muutus töötaja kohta: +9,5% (eesmärk +8%) 

Kasvuettevõtete osakaal toetatud alustavatest ettevõtetest: 24,3% (eesmärk 22%) 

Toetatud ettevõtete TjaA investeeringute muutus: 10,4% (eesmärk +5%) 

Toetatud ettevõtete TjaA investeeringud: 138 mln € (eesmärk 90 mln €) 

Ellujäämismäär toetatud alustavate ettevõtete hulgas: 98,1% (eesmärk 95%) 

 

Ettevõtluse ja innovatsiooni suunal saavutati kuuest seatud eesmärgist viis. Väga head 
tulemused on saavutatud TjaA investeeringute kasvu osas. Alustavatele ettevõtetele seatud 
eesmärgid said mõlemad täidetud - ettevõtted jäävad peale asutamist ellu ja nn gasellide 
osatähtsus on suurem, kui oli seatud eesmärk. Lisandväärtus töötaja kohta eesmärk sai täidetud. 
Ekspordimüügitulu eesmärk jäi saavutamata, põhjuseks klientide oodatust madalam 
kasvutempo. Tulemusi võib pidada kokkuvõtvalt  heaks. 

Teadlikkuse tõstmise valdkonna tegevused 

Tagamaks alustavate ettevõtete piisavat juurdekasvu ning juba tegutsevate ettevõtete arenguks 
vajalikke teadmisi ja oskuseid, viisime ellu teadlikkuse tõstmise suunalisi tegevusi erinevatele 
sihtgruppidele. 

Tegevused alustavate ettevõtjate ja potentsiaalsete ettevõtjate arendamiseks 

Ettevõtliku vaimu ja ettevõtlusaktiivsuse taseme hoidmiseks jätkasime mitmeid juba varasemalt 
häid tulemusi andnud tegevusi. 

Äriideede arendamisele suunatud konkurss Ajujaht toimus juba seitsmendat korda ning 
konkursile esitatud ideede kvaliteet oli parem ning konkursi järel loodud ettevõtted olid 
edukamad kui varasematel aastatel. Osalejate vanus on aastatega tõusnud ning 2014. aastal 
ületas see 30 eluaasta piiri. 2014. aasta hooaeg tõi mitmeid edukaid uusi ettevõtteid, näiteks 
uudse takso-app´i Taxify, mis on jõudnud juba 8 riiki ning kaasanud mitmel korral 
märkimisväärsetes summades investeeringuid, samuti lõppenud aasta Ajujahi võitja Timber 
Diameteri. Sügisel alustasime Ajujaht 2015 konkursiga, kuhu laekus täpselt 300 innovaatilist 
ideed. 

Ärimentorprogrammis osales 2014. aastal 37 koostööpaari. Umbes 4 aastat peale programmi 
lõppu on näha, et mentiina osalenud ettevõtjatel on selged konkurentsieelised ning nende 
ettevõtete käive on kasvanud 3,8 korda.  

Läbi MAKide pakkusime alustavatele ettevõtjatele nõustamist, toimusid mentorklubid, 
ettevõtluspäevad (kokku 845 osalejat) ja alustava ettevõtja baaskoolitused (505 osalejat). 

                                                
3 Muutused on leitud sarnaselt EASi tulemusjuhtimise süsteemis kasutatud metoodikale.  
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Üle-eestilise Ettevõtlusnädala raames olid meie partneriteks Tartu, Rapla, Pärnu, Narva, Võru 
ja Viljandi linnad.  Ettevõtlusnädalal osales rohkem kui 10 000 inimest ja toimus 158 erinevat 
sündmust.  

Peamiselt just noorte ettevõtlikkuse tõstmiseks aga ka start-up temaatika hoogustamiseks, viidi 
läbi kaks ettevõtlikkusprojektide konkursi vooru, mille kaudu finantseeriti 18 projekti 
(Entrumi ja TTÜ Mektory konkursid, Garage 48 jt.)  

Alustavate ettevõtjate kasvu toetamiseks algatasime ka uudse nädalavahetuse koolituste sarja 
alustavatele ettevõtjatele. Kokku toimus neli kahepäevast üritust, millest üks oli koostöös 
Eesti Arengufondiga korraldatud SummerCamp alustavatele ettevõtjatele, kus osales kokku ca 
150 inimest. 

Tulevaste potentsiaalsete ettevõtjate leidmiseks toetasime 25. korda toimuvat Junior 
Achievement’i poolt organiseeritud rahvusvahelist õpilaskonverentsi, mis toimus Tallinnas 
ning kus osalesid 38 riigi õpilasfirmad, kokku üle 500 inimese.  

 

Eestit esindas võistlusel Eesti parim õpilasfirma 
2014 õpilasfirma Teamo (endine DK Koolitus) 
Tallinna Õismäe Vene Lütseumist. Meeskond oli 
pidevalt esikolmiku piirimail, kuid kahjuks finaali ei 
jõudnud.  Sellegipoolest sai Eesti õpilasfirma 
eriauhinna "Parima ärimudeli" (Best Business 
Model Award) eest.  

Varasematel aastatel on Eesti tiimid olnud väga 
edukad. Kuuel korral on Eesti õpilasfirma jõudnud 
esikolmikusse, kahel korral on Euroopa võistlus 
võidetud: 2009. aastal oli Euroopa parim Tallinna 21. Kooli õpilasfirma Roheline Jälg ja 2013. 
aastal Hugo Treffneri Gümnaasiumi õpilasfirma Kolm Põrsakest. 

Rahvusvahelise õpilasfirmade võistluse toimumine Eestis andis meie noortele parima 
võimaluse panna ennast proovile ja võistelda omavanuste noortega mujalt maailmast. See oli 
koht, mis andis võimaluse lähedalt näha maailma eri paigust pärit noorte mõtteid ja tegevusi, 
kuidas elus toime tulla ja läbi lüüa. Rahvusvaheline õpilasfirmade võistluse toimumine 
Tallinnas ning Eestist pärit eelmise aasta võistluse võitjad tõid Eesti maailmakaardile kui 
arvestatava ja maineka konkurendi.  

Tegevused tegutsevatele ettevõtjatele  

EASi tootearenduse meistriklassi kahes grupis osales kokku 20 ettevõtet. Programm koosnes 
koolitusest ja sellele järgnevast iseseisvast tööst koos coach’iga. Programm oli fokusseeritud 
kliendi mõistmisele, tema vajaduste hindamisele. Ootus programmi tulemustele oli 3-4 kuuga 

25. Euroopa õpilasfirmade võistlus Tallinnas 

2014. aasta 22.-25. juulil toimus Tallinnas rahvusvaheline õpilaskonverents. Kuivõrd Eesti on 
Euroopas üks edukamaid õpilasfirmade riike koos Šveitsiga, siis oli au kutsuda seekord 
Euroopas tegutsevad parimad õpilasfirmad Tallinnasse. Kokku osales Euroopa õpilasfirmade 
25. võistlusel 38 riigi parimad õpilasfirmad, kokku ligi 200 gümnaasiumi- ja kutsekooli noort 
ning sama palju nende saatjaid – õpetajaid, ärimentoreid, ettevõtlusõppe edendajaid kogu 
Euroopast.  
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luua uute toodete prototüübid. Programmi olid oodatud keskmisest tugevamad eksportivad 
tootmisettevõtted, kes võiksid oma toodetele/teenustele lisada juurde IT komponendi, läbi mille 
on võimalik ekspordimüügi väärtusahelas kõrgemale tõusta.  

Sügisel viisime teist korda läbi ärimudelite praktikumi, mis on omataoline ja uuendusliku 
metoodikaga programm. Eesmärgiks oli muuta, täiendada või uuendada juba turul tegutsevate 
ettevõtete ärimudeleid. Projektis osales 10 ettevõtet. Projekti läbiviijaks oli rahvusvaheliselt 
tunnustatud Hollandi ärimudelite ekspert Business Model Inc, kes on ise ärimudeli metoodika 
välja töötanud. Projekt lõppes õppereisiga Amsterdami, mis aitas kinnistada omandatud 
teadmisi ning andis aimu ärimudeli analüüsi olulisusest ettevõtte jaoks.  

2013. aasta lõpus alustasime tootmisettevõtete omanikele ja tegevjuhtidele ning võtme-
valdkondade juhtidele suunatud arenguprogrammiga tööstusjuhi strateegiakool. Programmi 
eesmärk on tõsta osalejate teadmisi ja oskusi strateegilisest juhtimisest ning suunata ja toetada 
ettevõtte arendusmeeskondi programmi käigus välja töötama oma ettevõtte praktilist 
strateegiakäsitlust koos järgmise perioodi majandusplaani, investeeringute kava ja 
rakendusplaaniga. Programm kestis neli kuud ja sisaldas kuus koolituspäeva. Programmi 
läbisid kokku 82 osalejat 24 ettevõttest. 2014. aasta septembris alustasid neli uut gruppi 65 
osalejaga 25 ettevõttest, mille tegevused kestavad kuni 2015. aasta jaanuari lõpuni.  

Alates 2010. aastast oleme läbi viinud väikeettevõtja arenguprogrammi, mille eesmärk on 
anda omanikele ja juhtidele tervikpilt väikeettevõtte kaasaegsest juhtimisest ja jagada gruppides 
praktikult praktikule kogemusi. 2014. aasta jooksul lõpetasid programmi 134 inimest 109 
ettevõttest.  

Ettevõtluse Auhinna konkurss toimus seekord 14. korda. Aasta ettevõtjaks valiti Topp Marine 
OÜ, kes osutus ka parimaks eksportööriks. Teistes kategooriates olid võitjad MP Partners ja 
Engineering OÜ aasta uuendajana, Loodusvägi OÜ parima piirkonnaettevõtja,   ABB AS aasta 
välisinvestorina ning La Muu OÜ eduka disaini rakendajana. Ettevõtluse Auhinna gala kanti 
üle ETVs otseülekandena. 

Sügisel toimus ka järjekordne Liftiga tulevikku konverents, kus osales 244 ettevõtjat. 
Konverents toimus korraga ekspordi ja e-äri, tootearenduse ning töötubade saalides, millele 
lisandus messiala. Konverents leidis kajastust üleriigilistes majandusväljaannetes, 
videoülekandeid tehti majandus24.postimees.ee ning EASi veebilehtedel.  

Koostöös RIAga (Riigi Infosüsteemide Amet) toetame 2014/2015 hooajal iganädalase  
telesaate Kapital valmimist. 2014/15 hooajal valmib kokku 33 saadet, millest 2014. aastal oli 
eetris 13 saadet.  

Loomemajanduse valdkonnas lõpetasime disainibuldooseri projekti, mille eesmärk oli tõsta 
ettevõtete võimekust disaini kasutamises. Eesti disainijuhtidel võimaldasime osaleda Design 
Management Institute (DMI) konverentsil  Londonis, kus esmakordselt oli konverentsi 
programmis ka Eesti esindajate esitlus. Sihtfinantseerisime MTÜ Loov Eesti poolt elluviidavat 
projekti Loomemajanduse alase teadlikkuse tõstmine ning algatasime loomemajanduse ja 
loomeettevõtluse alase teadlikkuse tõstmise üritusi. Näiteks Tallinnas viidi läbi Creative 
Business Cup (CBC) Baltic BootCamp, mis valmistas ette Läti, Leedu ja Eesti CBC finaalis 
esinevaid meeskondi.  2014. aastal oli Loov Eesti veebilehel 237 796 külastust. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et enamus teadlikkuse valdkonna tegevusi sai tulemuslikult ellu 
viidud, osalejate rahulolu ja arv on olnud kõrged. Tulemuslikumaks on osutunud lühiajaliste 
koolituste asendamine pikemaajaliste nõustamisprogrammidega, mis aitab paremini süveneda 
ettevõtja vajadustesse ning seeläbi neid ka tulemuslikumalt aidata. Rohkem on tarvis tööd teha 
programmide jõudmisega õigele sihtgrupile. Antud sisendit arvestasime ka uue perioodi 
ettevõtlusteadlikkuse programmi ettevalmistamisel, mis jõustub 2015. aasta esimeses kvartalis.   
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Toetuste valdkonna tegevused 

Stardi- ja kasvutoetuse toetusskeem toimis plaanipäraselt. Eelarveliste vahendite lõppemise 
tõttu sulgesime taotluste vastuvõtu toetusemeetmesse 2014. a septembris. Teavitasime 
toetusmeetmete sulgemisest avalikult aegsasti, vahetult enne sulgemist laekus rohkelt taotlusi, 
mille menetlemine kestis aasta lõpuni. 2015. aastal jätkub toetuste väljamaksmine ja 
lõpparuannete menetlemine. Uue perioodi starditoetus on planeeritud avada 2015. aasta märtsis. 

Arendustöötaja toetusmeetme järele on nõudlus klientide seas aastate jooksul samaks jäänud. 
Valdavalt vajavad ettevõtted rahvusvahelist turunduskompetentsi. Samas on olnud nõudlust ka 
tootearendustöötaja kaasamiseks ning tootedisaini ja protsesside arendamiseks. Arendustöötaja 
toetusmeetme eelarvelised vahendid hakkasid suvel kiiresti vähenema ja seetõttu andsime 
avalikkusele teada, et sulgeme taotluste vastusvõtu augustis 2014.  Antud meedet sellisel kujul 
enam ei avata.  

Tootmisettevõtete arendustoetuse taotluste vastuvõtmise peatasime oktoobris seoses 
programmi eelarve täitumisega. Uute toodete ja teenuste arendamiseks ning tööstusettevõtete 
tootearenduse võimekuse suurendamiseks toetasime kokku 25 projekti kogusummas 3,7 
miljonit eurot.  Projektide elluviimine jätkub 2015. aastal. Antud meedet sellisel kujul enam ei 
avata.  

Innovatsiooniosakute toetusmeede  oli enne meetme rahaliste vahendite ammendumist 2013. 
aasta lõpus väga populaarne ning meede taasavati 2014. a augustis. Seejuures muudeti ka 
toetuse tingimusi lähtuvalt aasta alguses läbi viidud analüüsi tulemustest. Taotluste vastuvõtt 
jätkub ka 2015. aastal. 

Meetme teadmiste ja oskuste arendamise toetus - disainjuhtimise alane nõustamine  
raames esitati 2014. aastal meetmesse rohkem taotlusi kui eelnenud aastal. Eelarvelised 
vahendid ammendusid suve lõpus, mistõttu otsustati, et taotluste vastuvõtt toetusemeetmesse 
suletakse. Ettevõtetel on edaspidi võimalik analoogsete tegevuste jaoks toetust saada 
loomemajanduse tugistruktuuride, ühistoetuste ja ekspordivõimekuse arendamise meetmest. 

Huvi meetme teadmiste ja oskuste arendamise toetus - tootmiskorralduse parendus vastu 
on võrreldes eelneva aastaga suurenenud ning taotlusi meetmest toetuse saamiseks on esitatud 
ligi viiendiku võrra enam.  

Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu tugiteenuskeskuse ja tööstus- ja 
teenindusettevõtja investeeringu suurinvestori toetusmeetme rakendamine toimub 
plaanipäraselt. 2014. aastal tehti tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu tugiteenuskeskuse 
toetusmeetme raames rahuldamisotsuseid mahus 643 000 eurot ning tööstus- ja 
teenindusettevõtja investeeringu suurinvestori toetusmeetme raames mahus 7,2 miljonit eurot. 
2015. aasta alguses oli tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu suurinvestori toetusmeetmes 
täiendav taotlusvoor. 

Norra–Eesti koostööprogrammi Keskkonnasõbraliku innovatsiooni arendamine 
informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) abil elluviimine toimus 
plaanipäraselt. Lisaks väiketoetusskeemile lõppes 2014. aastal ka põhitoetusskeemi taotluste 
vastuvõtt. Programmi raames toimusid 2014. aastal vahe- ja lõpparuannete alusel toetuste 
väljamaksed, mis jätkuvad ka 2015. ja 2016. aastal. Programmi rahastab Norra Kuningriik.  

Uued toetused 

2014-2020 uuel programmperioodil on fookuses ettevõtja vajadustele senisest komplekssem 
lähenemine. Selle lähenemise piloteerimiseks ja testimiseks töötasime välja uue toetusmeetme 
- kasvuettevõtja arenguplaan, mille eesmärk on toetada ettevõtja strateegilise arenguplaani 
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elluviimist. Meetme eesmärgiks on ettevõtja rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine 
koostöös ettevõtjaga koostatava arenguplaani ja toote-, teenuse-, protsessi- ja 
personaliarendustegevuse ning turundus– ja müügitegevuse kaudu. 2014. aastal läbis 
eelnõustamise 20 ettevõtjat ning taotluse esitas 8 ettevõtjat. Tehti neli rahuldamisotsust mahus 
423 000 eurot. 

Alustasime innovatsiooniosaku uue alameetme - arendusosaku väljatöötamist, mis avati 2015. 
aasta alguses.  

Koostöövõrgustike valdkonna tegevused 

Varasematel aastatel käivitatud meetmete  katse- ja pooltööstuslike laborite infrastruktuuri 
investeeringute toetuse ning teadmiste- ja tehnoloogiasiirde baasfinantseerimise toetuse  
raames jätkus aruandlus. Katse- ja pooltööstuslike laborite infrastruktuuri investeeringute 
toetuse raames rahastatud viis laborit on tänaseks valminud. Teadmiste- ja tehnoloogiasiirde 
baasfinantseerimise toetusskeemi raames toetati ettevõtete ja kõrgkoolide omavahelist 
teadus- ja arendustegevuse alast koostööd. 2014. aastal loodi programmis osalevates 
kõrgkoolides 71 spin-off ettevõtet.  

Inkubatsiooni programmi raames toetatakse ettevõtlusinkubatsiooni arendamist, 
teenusepakkujate kompetentsi tõstmist ning koostööpartnerite ja investorvõrgustiku loomist ja 
arendamist nii kohalike kui välispartneritega. 2014. aastal tegutses programmi raames 6 
inkubaatorit. Inkubaatorite poolt seatud eesmärkide täitmise osas esines nii üle- kui alatäitmist. 
Suurim alatäitmine oli töökohtade loomise osas, kus prognoositud 262 töökoha asemel loodi 
149 uut töökohta. Ületäitmine oli samas inkubantidele riskiinvesteeringute kaasamise 
eesmärkide osas – planeeritud 5,9 miljoni euro asemel kaasati 60,1 miljonit eurot. Eesmärgid 
täideti ka inkubantide eksportmüügi osas.  

Loomemajanduse tugistruktuuride toetuse raames avasime meetme 3. taotlusvooru, mille 
käigus rahastasime 10 projekti. Projektide elluviimine kulges plaanipäraselt. 2014. aastal 
maksime välja toetuseid summas 771 000 eurot.  

Kõrge potentsiaaliga innovaatiliste ettevõtete arendamise programmi Start-up Eesti 
raames sõlmisime 2014. aasta alguses Eesti start-up kiirendi hanke tulemustena lepingud kahe 
kiirendiga – Buildit Accelerator ja Startup Wise Guys, 2014. aasta jooksul läbis mõlema 
kiirendi programmi kokku 24 rahvusvahelist meeskonda. Samal ajal jätkus Gamefounders’i 
kiirendi programm, mille läbis 7 rahvusvahelist meeskonda. 

Start-up Eesti programmi viidi 2014. aastal sisse muudatus, mille kohaselt on alates 1. 
veebruarist 2014 programmi tegevuste elluviijaks Eesti Arengufond.  

Tehnoloogia arenduskeskuste (TAK) meetmes toimusid 2014. aastal  regulaarsed aruannete 
kontrollid. Jätkasime ka uue perioodi ettevalmistavate tegevustega.  

Klastrite arendamise meetme raames toimusid 2014. aastal väljamaksed seni rahastatud 13 
klastrile, millest üheksa jätkuvad ka 2015. aastal. Lisaks finantseeriti 2014. aastal neli uut 
projekti (Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klaster, IKT ekspordiklaster, Logistika 
valdkonna klaster ja Tuuleenergia klaster). MKM viis läbi 2014. aastaks vähemalt kaks aastat 
kestnud klastriprojektide vahehindamise, mille raames selgus, et suurel määral on aktiveerunud 
ettevõtete vaheline koostöö, täienenud nii riiklik kui rahvusvaheline kontaktibaas ja paranenud 
rahvusvaheline konkurentsivõime.  
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Klastri poolt tellitud erinevate uuringute ja õppereiside korraldamise 
tulemusena kasutavad klastri partnerid tsemendi tootmises  fossiilsete 
kütuste asemel jäätmekütust. Näiteks Kunda Nordic Tsement AS-il oli 
2009. aastal jäätmekütuste kasutamine ca 12 000 tonni, 2012. aastal aga 
ca 49 000 tonni.  Fossiilsete kütuste asemel jäätmekütuse kasutamine on 
märkimisväärne kahel põhjusel – maavarad jäävad maapõue ja jäätmeid 
ei ladestata. Lisaks on klaster välja  töötanud ringlussevõetavate 
materjalide kaubamärgi, mida klastri partnerettevõtetel (Tallinna 
Jäätmete Taaskasutuskeskus AS, Väätsa Prügila AS, Epler&Lorenz AS, 
Paikre OÜ) on võimalik kasutada oma toodetel. Efektiivset koostööd 
tehakse ka teadus- ja haridusasutustega. Jäätmete Taaskasutusklaster 
koostöös klastri partnerettevõtete esindajatega, Keskkonnaministeeriumi 
spetsialistidega, Kesk-Eesti õppe- ja kompetentsuskeskuse, Eesti 
Maaülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooliga töötas välja 
jäätmekäitlusalase täienduskoolituse kava. Tänaseks on täiendõppekava 
alusel viidud läbi 2 koolitustsüklit, mille pikkus on 8 kuud ja igas kuus on 
üks 2 päevane moodul. Koolituse raames kuulatakse loenguid ja käiakse 
ettevõtetes tutvumas praktilise jäätmekäitlusega. Tegemist on tasulise 
koolitusega, mida klaster plaanib pakkuda ka  nendesse riikidesse, kus 
jäätmekäitluse tase on madalam kui Eestis. 

Mittetulundusühenduste nõustamisele ja toetamisele suunatud 

tegevused 

MTÜ maakondlike tugistruktuuride toetamise programmi raames on tegevuste elluviimisel 
põhipartnerid maakondlikud arenduskeskused. 2014. aastal kasutas maakondlikes 
arenduskeskustes pakutavat mittetulundusühenduste nõustamisteenust kokku 1 774 klienti, 
keda nõustati 2 242 erineval teemal ning rahulolu nõustamisega oli 10 palli skaalal 8,9. Kõige 
enam küsiti nõu projektitaotluste koostamise alal, samuti juhtimise ja arendamise teemadel. 
Lisaks kohapealsele nõustamisele on klientidel võimalik nõu saada ka kodanikuühendustele 
suunatud MAKISe veebikeskkonnast (http://mty.arenduskeskused.ee), kus on üle poolesaja 
nõuandva artikli, kümneid näidiseid ning koolitusi. Kui klient veebist vastust ei leia, on tal 
võimalik esitada oma küsimus ka otse läbi MAKISe keskkonna. Elektroonilist 
nõustamisteenust kasutas 38 klienti. 

2014. aastal külastas MAKISt 28 333 inimest 47 149 korral. 2014. aastal valmis MAKIS 
alamleht üleriigilise Ühisnädala kajastamiseks (http://mty.arenduskeskused.ee/yhisnadal). 
Jätkus koostööprojekt Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega MAKISe tõlkimiseks vene 
keelde.  

2014. aastal jätkasime tegutsevate ühenduste koolitustega, kus koolitatakse 
mittetulundusühenduste juhatuse liikmeid ja tegevjuhte. Aasta vältel osales koolitusel kokku 
495 inimest, kes hindasid koolituste rahulolu keskmise hindega 4,8 (5 palli skaalal). 2014. aastal 
toimusid uute hankepartneritega alustavatele ühendustele ja uutele juhatuse liikmetele suunatud 

Jäätmete Taaskasutusklaster 

Jäätmete Taaskasutusklastri tegevuste tulemusena pakuvad klastri ettevõtted uuenduslikke 
kõrgema lisandväärtusega tooteid, aidates seeläbi kaasa klastri partnerettevõtete 
rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamisele. 

Ringlussevõetavate 
materjalide kaubamärk – 

kvaliteetne kompost 
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baaskoolitused, kus osales kokku 189 inimest, kes hindasid koolitustega rahulolu keskmise 
hindega 4,9 (5-palli skaalal).  

Rahvusvaheliste koostöövõrkude ja kosmose valdkonna tegevused 

Euroopa Liidu (EL) teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni raamprogrammi Horizon 
2020 raames täidab EAS väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud rahvusliku 
kontaktpunkti (NCP) rolli. 2014. aastal viis komisjon läbi planeeritust vähem taotlusvoore, kuid 
kõigisse neisse esitati Eestist oodatust rohkem taotlusi ja Eesti oli ELi riikide hulgas keskmisest 
edukam. Sellele on kaasa aidanud läbiviidud koolitused eduka taotluse kirjutamiseks, mitmed 
infopäevad ja ümarlauad. TAFTIE (Euroopa Tehnoloogia- ja innovatsiooniagentuuride 
võrgustik)  liikmena oleme osalenud töötubades ja seeläbi saanud ning jaganud kogemusi 
protsesside juhtimise, tulemuslikkuse hindamise, võrdlusanalüüsi ja projektivalikute alal. 
Lisaks koolitustel ja töörühmades osalemisele tagab liikmelisus TAFTIEs kursisoleku teiste 
EASiga sarnaste Euroopa organisatsioonide tegevuste ning programmidega ning on unikaalseks 
kogemuste vahetamise platvormiks. Eesti on jätkuvalt Euroopa teadus-arendustegevuse ja 
innovatsiooni kootöövõrgustiku  EUREKA  liige.  

2014. aastal alustasime tööd ELi nanoelektroonika ja -süsteemide ühisinitsiatiivis ECSEL 
Joint Undertaking, mis asendab varasemad sama valdkonna initsiatiive ENIAC ja ARTEMIS. 
Esindaja ülesandeks on osaleda ECSEL töögrupis ja vahendada informatsiooni Eesti 
ettevõtjatele. 

Kosmose valdkonnas viisime Eesti Kosmosebüroos läbi kolmanda taotlusvooru uutele 
potentsiaalsetele Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA) liikmetele suunatud programmi PECS 
raames, mille tulemusena lisandus kolm ettevõtetega sõlmitud projekti. 2014. aasta keskseks 
tegevuseks oli Eesti-ESA liitumisläbirääkimiste käivitumine ja läbiviimine. Protsessi raames 
intervjueerisid ESA eksperdid 20 Eesti ettevõtte kaheksa TA asutuse instituudi esindajaid. 
Visiidi tulemusena valminud raport andis Eesti võimekusele saada ESA liikmeks kõrge 
hinnangu, mida kinnitas ESA Nõukogu 18.12.2014 tehtud otsus võtta Eesti ESA 21-ks 
täisliikmeks. Eesti-ESA liitumisleping allkirjastati 04. veebruaril 2015 Pariisis. 

Kosmose valdkonna raames arendasime välja ning avasime kosmoseveebi. Eesti keelsele 
kasutajatele suunatud veebi eesmärgiks on Eesti ettevõtjate, teadlaste, avaliku sektori, 
üliõpilaste ning kõigi huviliste teavitamine kosmosevaldkonnas toimuvast ning vahendada 
kasulikke kontakte kogu maailmast. Rahvusvahelisele kasutajale suunatud ingliskeelne veeb 
(www.estonia.eu/space) tutvustab Eesti kosmosevaldkonda ning selle ettevõtlust maailmale.  

2014. aastal viidi lõpule 3-aastane kosmose- ja lennundustehnoloogia standardite ja 
rahvusvaheliste hankeprotsesside juhendmaterjali projekt, mille raames korraldasime 2014. 
aastal viis seminari, kus osales kokku 170 valdkonna spetsialisti. Samuti viisime lõpule 
kaheaastase kosmosetehnoloogiate ja uudsete satelliidirakenduste tutvustamise ning 
koolitusprojekti, mis oli suunatud avaliku sektori esindajatele, teadlastele, ettevõtjatele ja 
üliõpilastele. Kokku toimus projekti raames 15 teavitus- ja koolitusüritust, kus osales ca 300 
inimest valdkondadest, kus juba on kasutusele võetud teatud satelliidirakendusi või kus 
valmidus ja vajadus selleks on kõrge. Mõlema projekti kaugem eesmärk oli ette valmistada 
potentsiaalseid osalejaid oma tegevuses rakendama EL kosmoseprogrammide Galileo ja 
Copernicus ning Horizon 2020 tulenevaid võimalusi.  
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Uue perioodi ettevalmistustööd 

2014. aasta teises pooles tegime algust uue, ELi 2014-2020 programmperioodi toetusvaldkonna 
tegevuste väljatöötamisega, esimesed uued toetusmeetmed avanevad 2015. aasta I kvartalis. 

2014. aastal alustati uue starditoetuse väljatöötamist, meede avatakse 2015. a märtsis. 

Loomemajanduse valdkonnas tegelesime 2014. aastal meetme määruse väljatöötamisega ja 
ettevalmistusega uueks perioodiks. 

Tehnoloogia arenduskeskuste (TAK) meetme raames jätkasime uue perioodi 
ettevalmistavate tegevustega. Uue perioodi eesmärgiks on muuta toetust saavad TAKid 
perioodi lõpuks EASi toetusrahast sõltumatuteks organisatsioonideks. Viisime läbi uue 
perioodi taotlemisega seotud koolitused, mis andsid ülevaate uue perioodi muudatustest, 
taotlemisprotsessist ja hindamisest. Oktoobris võeti vastu tehnoloogia arenduskeskuste perioodi 
2014-2020 määrus. Uue perioodi taotlemisprotsess on kaheastmeline: eeltaotlusvoor ja 
põhitaotlusvoor. Meetme eelarve on 40 miljonit eurot. 

Klastrite arendamise meetmes viidi ellu uue perioodi (2014-2020) meetme 
ettevalmistamisega seotud tegevusi. Uuel perioodil lähtutakse toetuse andmisel 
struktuurifondide rakenduskava kahest peamisest eesmärgist: toetatavad tegevused peavad 
aitama kaasa Eesti majanduse muutumisele teadmismahukamaks ja Eesti ettevõtjad peavad 
pakkuma uuenduslikke kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. Meetme toetuste 
kogueelarve on 10 miljonit eurot.  
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RAHVUSVAHELISTUMISE JA EKSPORDI VALDKOND 

Rahvusvahelistumise ja ettevõtluse suunal on möödunud aasta lõpu seisuga leitud 
tulemusnäitajad järgmised: 

 

Personaalselt teenindatud välisinvestorite otseste välisinvesteeringute maht: 114,1 miljonit eurot  

(eesmärk 155 miljonit eurot) 

Personaalselt teenindatud välisinvestorite otseste välisinvesteeringute arv: 40 (eesmärk 35) 

Välisinvesteeringute tulemusel loodud töökohad: 1 214 (eesmärk 700) 

Ekspordimüügitulu muutus ekspordi omategevuste kliendiportfelli klientide hulgas: -3% (eesmärk 
+7%) 

Lisandväärtus töötaja kohta muutus ekspordi omategevuste kliendiportfelli klientide hulgas:+6% 
(eesmärk +8%) 

  

Rahvusvahelistumise ja ekspordi valdkonnas saavutati viiest seatud eesmärgist kaks. 
Personaalselt teenindatud välisinvestorite otseste välisinvesteeringute maht jäi seatud 
eesmärgist oluliselt madalamaks, kuid samal ajal välisinvesteeringute arv ületas seatud 
eesmärki. Välisinvesteeringute tulemusel loodi ka rohkem töökohti, kui eesmärgiks seatud oli.  
Ekspordi omategevusete klientide majandusnäitajate eesmärgid jäid saavutamata nii 
ekspordimüügitulu kui lisandväärtuse töötaja kohta osas. 

Rahvusvahelistumise valdkonna tegevused 

2014. aastal tegi rahvusvahelistumise divisjoni (RVD) kaasabil Eestisse investeerimisotsuse 40 
ettevõtet. Planeeritavate projektide kogumaht on 114 miljonit eurot ning nende realiseerudes 
luuakse üle 1 240 uue töökoha.  

Heaks näiteks Eestist kui atraktiivsest investeeringukohast tootmisettevõtetele on Šveitsi firma 
Swiss Property Group AG poolt Rae valda rajatav kõrgema kvaliteediklassiga puitmajade 
tootmise tehas. Investeering kogumaksumuses kuni 23 miljonit eurot loob Eestisse 50 kõrgema 
lisandväärtusega töökohta. Tegemist on tootmisettevõttega, mis kasutab Eesti inseneride 
teadmisi ning kõrgtehnoloogilisi lahendusi moodsate puitmajade tootmiseks.  

Teenussektoris näeme varasematel aastatel Eestisse investeerinud ettevõtete laienemisi, mis on 
selge indikaator Eesti jätkuvast võimalusest pakkuda konkurentsivõimelist keskkonda teenuste 
ekspordiga tegelevatele firmadele. Esile võib tuua Orkla Accounting OÜ ja Kühne+Nagel 
kontserni IT-keskuse tegevusmahtude ning töötajate arvu kasvu. Uute investeeringutena 
teenussektorisse saab välja tuua Ameerika kontserni Jeld-Wen Inc otsuse lisaks Rakveres 
asuvale uksetootmise tehasele luua Eestisse ka kontserni Skandinaavia regiooni teenindav 
teenuskeskus.  

Eraldi segmendina võib ära mainida rahvusvaheliste IT-ettevõtete kasvava huvi 
arenduskeskuste rajamiseks Eestisse. Näiteks riigi poolt loodud e-taristu ja IT-inseneride 
professionaalne tase olid argumentideks Parallels Ltd otsusele tuua Eestisse arenduskeskus, 
luues uusi kõrge lisandväärtusega töökohti.  

Kõigis sihtriikides korraldasime aasta jooksul mitmeid Eesti majanduskeskkonda tutvustavaid 
üritusi ja tõime Eestiga tutvuma äridelegatsioone. Viimaste osas võib eduka näitena tuua 
Jaapani teenusmajandussektori katusorganisatsiooni Japan Association of New Economy 



17 
 

delegatsiooni visiidi Tallinna, mille tulemusena on avanenud ärivõimalused Jaapanis mitmele 
Eesti tehnoloogiaettevõttele. Koostöös Rootsi riikliku ettevõtlusorganisatsiooniga Business 
Sweden viisime läbi Rootsi ettevõtlusauhindade konkursi, mille lõputseremoonial osales ka 
kroonprintsess Victoria. Soomes olime edukalt esindatud regiooni suurimal 
juhtimiskonverentsil Nordic Business Forum.  

Silicon Valley’s toetasime nelja Eesti päritolu start-up ettevõtte laienemist USAs. Stanfordi 
Ülikooliga koostöös viime ellu loengusarja European Entrepreneurs at Stanford. Hiinas 
korraldasime seeria Eestit tutvustavaid seminare, esinesime ettekannetega mainekatel 
suurkonverentsidel ning toetasime mitmeid Eesti ettevõtteid sisenemisel Hiina turule ning 
Hiinast koostööpartnerite ja/või investorite leidmisel (Fors MW, Delux, Playluggage, Stigo, 
Meiren, jne).  

Investorite järelteeninduse tegevuste raames korraldasime Eestis juba tegutsevatele 
välisinvestoritele ümarlauad ja seminarid, kus rääkisime majanduskeskkonna arengutest, uutest 
ärivõimalustest ning riigipoolsetest toetusvõimalustest investoritele. Toimusid majandussuhete 
arengut ja edasisi võimalusi analüüsivad eriüritused Soome ja Saksamaa päritolu investoritele.  

Rahvusvahelistumise divisjoni üks ülesandeid on Eesti äri- ja investeerimiskeskkonna maine-
kujundus. Aprillis toimus esimene Estonian ICT Week. Selle korraldamisega loodi alus 
traditsioonile, mis toob igal kevadel Eestisse IKT sektori ja start-up maastiku koorekihi ning 
mille raames toimub seeria IKT majandussektori erinevaid tahke käsitlevaid konverentse, 
seminare ja muid üritusi. Nädala raames toimunud rohkem kui kümnel erineval üritusel osales 
üle 1000 väliskülalise. ICT Week raames toimus ka traditsiooniline iduettevõtetele ja 
investoritele suunatud konverents Latitude59, kus peakõnelejana esines interneti looja Vint 
Cerf ning mis üle 600 kuulajaga oli sel aastal läbi ajaloo edukaim. Iduettevõtetele ja 
investoritele suunatud üritustest korraldasime juulis Silicon Vikings Tallinna esinduse avamise 
ning augustis koos rahvusvahelise korporatsiooniga Samsung start-up’idele suunatud 
võrgustumisürituse Getting Global with Samsung. Lisaks koordineerisime Eesti esindatust 
Soomes toimuval regiooni suurimal start-up festivalil Slush, mille pealaval esines peaminister 
Taavi Rõivas.  

Juulis korraldasime koos Vabariigi Presidendi Kantseleiga viiendat korda Eesti sõprade 
rahvusvahelise kokkutuleku (Estonia`s Friends International Meeting), mille raames toimus 
innovatsiooniseminar Estonia – Contributing to Smarter World. Sel aastal osales üritusel 
ettevõtjaid, poliitikuid ja arvamusliidreid 21 riigist üle maailma. Paralleelselt toetasime ka 
välisministeeriumi Eesti aukonsulite päevade korraldamist, kus osales pea kogu aukonsulite 
võrgustik.  

Koostöös ekspordidivisjoniga korraldasime investeerimisseminare mitmetel rahvusvahelistel 
messidel, kus Eesti ettevõtjad osalesid ühisstendidega. Edukaim neist oli maailma üks 
suuremaid mobiilitööstuse messe Mobile World Congress, kus olime kahe keynote kõnega 
esindatud pealaval. Kokku osales üle 100 välispartneri ja potentsiaalse investori. 

Turundusmaterjalidena anname välja kvartaalset ajakirja „Life in Estonia“, millele 2015. aasta 
alguses lisandub digitaalne infokiri, ning Eestisse investeerimist tutvustavat väljaannet 
„Investment Guide“. Work in Estonia projekti raames ilmus kolmes keeles Eestisse kolimist ja 
siin elamist tutvustav väljaanne „Destination Estonia: Relocation Guide“.  

2014. aastal võtsime senisest oluliselt suuremas mahus vastutuse kõrgeid riigiametnikke 
saatvate äridelegatsioonide korraldamisel sihtriikidesse, kus EASil on esindus. Olulisimatena 
tasub esile tuua Vabariigi Presidendi töövisiidi Jaapanisse märtsikuus; panuse äridelegatsiooni 
programmi korraldusse riigivisiitidel Soome ja Norrasse ning peaministri visiidil Saksamaale; 
ettevõtlusministri visiidi Hiinasse juunikuus; ja peaminister Taavi Rõivase visiidi Ameerika 
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Ühendriikidesse detsembris. Viimase raames külastati Silicon Valleyt, Washingtoni, Bostonit 
ja New Yorki, kus peaministrit saatis läbi aegade suurim äridelegatsioon. Samuti korraldasime 
koostöös Briti-Eesti Kaubanduskojaga novembris ettevõtjate visiidi Suurbritanniasse. 
Esiletõstmist väärib mais toimunud Vabariigi Presidendi visiit USA-sse, mille raames toimunud 
Arvo Pärdi kontserdiseeriate korraldamisel idarannikul tegid väga edukat koostööd 
välisministeerium, kultuuriministeerium ja Eesti Kontsert, kelle vastutada oli 
kultuuriprogramm. Kasutades sellega seonduvat kõrget nähtavust, korraldas EAS paralleelselt 
äriprogrammi.  

Kõrgeid riigiametnikke saatvate äridelegatsioonide visiitide korraldamist plaanime jätkata ja 
laiendada ka 2015. aastal. Olulise põhimõttelise muudatusena tahame delegatsioonide 
koosseisud ning programmid viia senisest tõhusamalt sektori- ja/või teemakeskseteks.  

Work in Estonia 

Kõrgelt kvalifitseeritud tööjõu ja oskustööliste kättesaadavus on Eesti majanduskeskkonna 
rahvusvahelise konkurentsivõime tagamise üks põhieeldusi. Vajamineva tööjõu kättesaadavus 
on juba täna Eesti jaoks üks peamisi takistusi välisinvesteeringute riiki meelitamisel ning 
põhjus, miks mitmed juba siia tulnud välisinvestorid on avaldanud rahulolematust kohaliku 
majanduskeskkonnaga. 

Kuna EAS on Eestis ettevõtluse arengu ja Eesti rahvusvahelise kuvandi eest vastutav 
organisatsioon, oleme võtnud aktiivse rolli ka välistööjõu Eestisse toomisel. 2014. aasta teisel 
poolel lükkasime MKMi koordineeritava riikliku välisspetsialistide kaasamise tegevuskava ühe 
olulisima osisena käima Work in Estonia projekti.  

Välisspetsialistide kaasamise tegevuskava on tinglikult jagatud viite etappi, milles EASil on 
Work in Estonia raames kandev ja vastutav roll kolmes osas - riigi kui (kõrgema 
lisandväärtusega) töörände sihtriigi mainekujundus; töötajate leidmine ja värbamine; 
ettevalmistused tööle asumiseks. 

Work in Estonia tegevuste raames tuleb jätkata aktiivse ja järjepideva tegevusega sihtturgudel 
välistalentide Eestisse tööle asumise huvi tekitamiseks. Samuti tuleb luua ja säilitada aktiivne 
koostöö Eesti ettevõtetega, et selgitada ja lihtsustada kõrgelt kvalifitseeritud välistööjõu 
värbamise (ja hoidmise) protsessi ning tagada info liikumine ettevõtete ja ministeeriumite vahel 
vajalike seadusmuudatuste elluviimiseks. www.workinestonia.com portaal peab jääma 
aktiivselt kasutatavaks portaaliks nii tööandajatele kui välistalentidele. Portaal peab kajastama 
värsket infot, viimaseid tööpakkumisi, teemakohaseid seadusmuudatusi, toimuvate temaatiliste 
koolituste infot jne.  

EXPO 

2014. aastal komplekteerisime Eesti EXPO paviljoni tööde ettevalmistamise ja paviljoni 
käitamise tegevmeeskonna. Jaanuaris sõlmitud paviljoni projekteerimislepingu täitmine osutus 
plaanitust oluliselt keerulisemaks. Peamiseks probleemiks osutus hoone konstruktiivne osa, mis 
tuli mitmel korral ümber projekteerida. Aasta lõppes ajamahukate ehitushanke vaidlustamisest 
tingitud protseduuride ja selgitustöödega. Senine riigihange tühistati ja valisime ehituse 
peatöövõtja väljakuulutamata hankega läbirääkimiste teel, mille järel sõlmiti 2015. aasta 
alguses leping Itaalia firmaga Redaelli.  

Septembriks oli selgunud, et algselt planeeritud eelarvega ei ole võimalik paviljoni ehitada ega 
projekti väärikalt ellu viia. Lisarahastus leiti Euroopa Liidu fondidest 1,1 miljoni euro ulatuses, 
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mis tagas projekti eduka jätkumise. Lisaks ehitusele toimusid ka  tehnikahanke 
väljakuulutamine ja ekspositsioonihanke ettevalmistustööd.  

2014. aastal pöörasime suurt tähelepanu potentsiaalsete Eesti ettevõtjate leidmisele, kes 
esineksid EXPO Eesti paviljonis oma toodete ja/või teenustega. Eesmärgiga haarata võimalikult 
erinevaid tooteid ning ettevõtjaid, kuulutas EXPO Eesti esindus välja ka avaliku 
registreerumise, kus potentsiaalsed partnerid said näidata üles huvi osalemise vastu ning 
presenteerida oma tooteid ning teenuseid. Sarnast loogikat kasutades kutsuti võimalikke 
huvilisi osalema ka kultuuriprogrammis. Läbirääkimiste tulemusel sõlmiti 2014. aastal 22 
koostöölepingut, millega sätestati esialgsed kokkulepped ettevõtete osalemiseks EXPO Eesti 
paviljonis. Läbirääkimised võimalike osalejatega jätkuvad 2015. aastal.  

EXPO Milano Eesti paviljoni ekspositsiooni korraldamiseks alustati detsembris tööd paviljoni 
võidutöö loovmeeskonnaga, kelle ülesandeks oli kogu paviljoni ekspositsiooni esialgse idee 
edasiarendus ning lõppkontseptsiooni loomine.  

e-Estonia Showroom ja e-residentsus 

e-Estonia Showroomi põhieesmärk on Eesti e-eduloo viimine maailma, tutvustades erinevaid 
avaliku ja erasektori digitaalseid lahendusi ning toetades välisinvesteeringute toomist Eestisse 
läbi positiivse ärikeskkonna kuvandi loomise.  

Uuenenud e-Estonia Showroom avati 19. juunil 2014. e-Estonia esitluskeskus on Eesti IKT 
Demokeskuse järeltulija, mis loodi 2009. aastal. 2014. aastal võttis e-Estonia Showroom vastu 
437 delegatsiooni, millele lisandusid erinevad üritused ning kontaktsündmused.  

e-Estonia Showroom on alates oktoobrist juhtinud ka e-residentsuse lansseerimise 
kommunikatsiooni, koordineerides suhtlust kohaliku- ja välismeediaga, võttes vastu 
ajakirjanikke ning koostades e-residentsuse kommunikatsiooni ja turunduse aluspõhimõtete 
kogumiku ning strateegilise kommunikatsioonikava. Ajakirjanike delegatsioone ühildati e-
Eesti tutvustamisega, mis päädis e-Eesti ja e-residentsuse tutvustamisega üle maailma 
rahvusvahelistes meediakanalites (CNN, The Economist, BBC, ARD, Reuters jms). Samuti 
koordineeris showroom üldiseid lansseerimistegevusi, lõi e-residentsuse kodulehe ning 
kujundas e-residendi kaardi üleandmise pakendi.  

1. detsembril korraldas e-Estonia Showroom e-residentsuse piduliku avaürituse, mille raames 
andis president Toomas Hendrik Ilves ajakirjanik Edward Lucas’ele üle esimese e-residendi 
kaardi.  

2015. aasta olulisemate eesmärkide hulka kuulub eelkõige virtuaalse turundusportfelli 
väljaarendamine (sh uus e-Estonia veeb, uued trükimaterjalid ning virtuaalne showroom, mis 
hõlmab endas nii interaktiivset tutvustusmaterjali kui ka koolitusmaterjali e-Eesti 
kõneisikutele) kui ka füüsilise Showroomi väljaarendus, rõhudes eelkõige elamuskogemusele 
lähtudes edutainment’i põhimõtetest.  

Ekspordi valdkonna tegevused 

2014. aasta lõpuks oleme saavutanud võimekuse pakkuda ettevõtetele toetuste asemel 
märkimisväärses mahus ja valikus erinevaid ekspordi kasvatamise seisukohast kasulikke 
teenuseid. 2014. aastal keskendusime kolmele valdkonnale:  

� teavitustegevused, infoteenuste ja koolitusvõimaluste pakkumine;  
� uute ärivõimaluste loomine;  
� eksportööride tugi sihtturgudel. 
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Teavitustegevus, infoteenuste ja koolitusvõimaluste pakkumine  

Teadlikkuse tõstmise ja innustamise sihtrühmaks on potentsiaalsed ja alustavad eksportöörid 
(ca 6000 ettevõtet). Teadlikkuse tõstmine on toimunud nii infopäevade, seminaride ja 
konverentside vormis kui ka nn passiivse tegevusega (arvamusartiklid päevakajalistel teemadel, 
sihtturge tutvustavad artiklid, faktilehed, andmebaasid jne). 2014. aastal alustasime 
eksportööridele suunatud infolehe „Ekspordikompass“ koostamise ja levitamisega nii 
elektrooniliselt kui paberkandjal. Erinevate turundustegevuste tulemusel on aktiivsus teenuste 
kasutamisel oluliselt tõusnud.   

2014. aastal jätkasime kontaktiotsingu teenuse pakkumisega, mis aitab Eesti eksportööril leida 
andmebaasidest võimalike klientide, edasimüüjate või muude äripartnerite kontakte. 
Eksporditeemaliste päringute koguarvuks kujunes 2014. aastal 386, millest 120 olid sourcing-
päringud. Lisaks said ettevõtjad jätkuvalt kasutada andmebaase Kompass, Trade Map, Market 
Access Map, Investment Map.  

2014. aasta lõpus alustasime Hiina-suunaliste teenuste juurutamisega, mille eesmärk on 
suurendada ettevõtete töötajate teadmisi, oskusi ja kogemusi Hiina sihtturule sisenemisel. 2015. 
aasta alguses alustame kolme teenuse pakkumisega – päringutele vastamine, ekspordipartneri 
taustakontroll ja äriürituste info vahendamine. 

Arendasime portaali www.tradewithestonia.com, kuhu tehti aasta jooksul  ca 45 000 unikaalset 
külastust. Enim külastusi tehti Soomest, Rootsist ja Norrast. Aasta lõpu seisuga oli portaalis 
oma firma registreerinud üle 1 200 Eesti ettevõtte.  

2014. aastal korraldasime eksporti kasvatada soovivatele ettevõtetele 66 ühe- kuni 
kolmepäevast ekspordivaldkonna koolitust, mille hulgas oli 7 sihtturuseminari. Kokku osales 
ekspordivaldkonna koolitustel 917 ettevõtet. Osalejate hinnang koolituste sisulisele kvaliteedile 
oli kõrge, moodustades 4,7 punkti 5 palli süsteemis. 

Ühepäevased koolitused keskendusid spetsiifilistele valdkondadele nagu kontaktide loomine ja 
koostööpartnerite leidmine sihtturul; toote turundamine väikese eelarvega; eksport 
sotsiaalmeedia abil; e-kaubanduse esimesed sammud; eksportööri infoallikad jne. 
Sihtturuseminarid olid suunatud Rootsi, Norra, Soome, Taani, Saksamaa, Prantsusmaa ja 
Suurbritannia turust huvitatud ettevõtetele. 

Mitmepäevased koolitused olid suunatud ekspordiplaanide koostamiseks vajaliku kompetentsi 
tõstmisele ja sisaldasid lisaks loengutele suures mahus iseseisvat kodutööd. 2014. aastal 
toimunud ekspordiplaani koolitused olid olulised nii tegutsevale kui ka alustavale ettevõtjale. 
Koolitusel osalejad on kiitnud nii koolituse ülesehitust kui ka praktilisust. 

2014. aastal jätkasime 18-kuulise ekspordialase distantsõppe programmiga Rahvusvaheline 
ekspordikvalifikatsiooni programm, mis on kombinatsioon e-õppest, võrgustumisest ja 
mentortoest. 19 osalejat läbivad programmi raames The Institute of Export (Suurbritannia) ja 4  
osalejat  The Forum for International Trade Training (Kanada) eksportööridele mõeldud e-õppe 
programmi ja saavad lõpetades rahvusvaheliselt tunnustatud ekspordikvalifikatsiooni. 
Programm lõppeb 2015. aasta aprillis.  

Uute ärivõimaluste loomine  

2014. aastal jätkasime riiklike turundusürituste programmi raames ühisstendidega osalemist 
rahvusvahelistel ärimessidel. Riikliku ühisstendiga viisime ettevõtted 11 messile: mööblimess 
Imm Cologne (osales 11 ettevõtet); keskkonna- ja energiasäästliku ehituse, planeerimise ja 
projekteerimise mess Ecobuild (osales 10 ettevõtet); infotehnoloogia ja kommunikatsiooni 
mess Mobile World Congress (osales 13 ettevõtet); ehitusmaterjalide mess Nordbygg (osales 
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12 ettevõtet); logistikamess SITL Europe (osales 14 ettevõtet); transpordi- ja logistikamess 
TransRussia (osales 14 ettevõtet ning Logistika ja Transiidi Assotsioon); kaitsetööstusmess 
Eurosatory (osales 11 ettevõtet); allhankemessid Alihankinta (osales 12 ettevõtet) ja ELMIA 
Subcontractor (osales 10 ettevõtet); elektroonikatööstuse mess Electronica (osales 10 ettevõtet); 
paadimess Hanseboot (osales 7 ettevõtet). 

Ühisstendide kõrval on teiseks oluliseks teenuseks kontaktreisid sihtturgudele, millega 
alustasime 2013. aastal. 2014. aastal toimus kokku kümme kontaktreisi – Suurbritanniasse, 
Taani, Belgiasse, Hollandisse, Rootsi, Prantsusmaale ning kahel korral nii Saksamaale kui 
Hiina. Kontaktreisidel osales kokku 68 Eesti ettevõtjat. Tegemist on kolmepäevase üritusega, 
mis sisaldab seminari, personaalseid kohtumisi potentsiaalsete klientidega ja võimalusel parima 
praktikaga tutvumist mõnes antud valdkonna edukas ettevõttes. Ettevõtete tagasiside formaadi 
osas oli kõrge.  

Kolmas oluline teenus, mille esimesed projektid 2014. aastal ellu viisime, on 
ekspordibuldooseri programm. Tegemist on pikaajalise nõustamisteenusega (kuni kuus kuud), 
mille eesmärgiks on aidata Eesti ettevõtetel välisturgudel ärikontakte leida ning reaalsete 
müügitehinguteni jõuda. 2014. aastal toimunud ekspordibuldooseri projektide raames viisime 
10 ettevõtet kokku potentsiaalsete äripartneritega Saksamaal ja Austrias. Samuti käivitasime 
uued ekspordibuldooseri projektid, kus sihtturgudeks on Belgia, Holland, Prantsusmaa ja Hiina 
ning mille tegevused viiakse ellu 2015. aastal.  

2014. aastal läksime edasi ka 2013. aastal pilootprojektina alustatud sektoripõhiste 
turundusürituste korraldamisega. Kokku toimus kolm üritust Hiina, Norra ja Prantsusmaa turul, 
viimased kaks korraldasime koostöös EASi ekspordinõunikega.  

Edukalt korraldasime ka Saksamaa ostujuhtide visiidi Eestisse. Visiidi käigus külastasid 
Saksamaa ettevõtte Sunchairs GmbH & Co. KG esindajad kuut Eesti mööblitootjat. Saksa 
ettevõtte ostujuht valis välja kaks Eesti mööblitootjat, kellega koostööd alustada. 

Militaarhangete vastuostu programmi raames toimus kõigi vastuostupartnerite ning Eesti 
ettevõtete nõustamine. Jätkus edukas koostöö Prantsuse ettevõttega Thales Raytheon Systems, 
mis oli kasumlik kolmele Eesti ettevõttele, kes tegid lisatehinguid summas 3,9 miljonit eurot. 

Eksportööride tugi sihtturgudel 

2014. aastal laiendasime ekspordinõunike teenuseid kolmele uuele sihtturule, pakkudes aasta 
lõpuks Eesti eksportööridele tuge kokku üheksal sihtturul – Soomes, Rootsis, Norras, 
Suurbritannias, Taanis, Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis ja Hiinas. Ekspordinõunikud 
pakuvad ettevõtetele infot sihtturu kohta, nõustamist turule sisenemisel ning ekspordipartneri 
otsingu teenuse kaudu abi ärikontaktide loomisel. Ekspordipartneri otsingu teenus on 
rätseplahendus, kus ettevõttel aidatakse leida välisturul õiged partnerid EASi ekspordinõunike 
abiga ning lisaks nõustatakse neid ka turu eripärade osas ja lepitakse kokku kohtumised 
potentsiaalsete partneritega. 2014. aastal teenindasid ekspordinõunikud 550 ettevõtet. 
Ettevõtete tagasiside ekspordinõunike poolt pakutavatele teenustele on väga kõrge.  
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Monteeritavate raudbetoonelementide tootja OÜ TMB 
Element oli Nordbyggi ehitusmessil osalemist kaalunud 
alates 2011. aastast. Ka kahe aasta tagust messi 
külastades saadud muljed kinnitasid messi sobivust 
ettevõtte Rootsi-suunalise ekspordi edendamiseks. 
Ettevõtte müügi- ja turundusdirektori Mai Mitti hinnangul 
oli ühisstendi ettevalmistus ja realiseerumine EASi 
arenduskonsultantide juhtimisel väga professionaalne. 
“Korralik eeltöö tagaski hea tulemuse. Oli mõeldud 
osalejate-eksponentide koolitusele, arvestades, et tegemist on erineva messikogemusega 
ettevõtetega. Kuigi eksponente oli üsna palju, 12 firmat 84 ruutmeetril, õnnestus tänu ühiselt 
kokku lepitud printsiipide järgmisele stendile ära mahutada enamiku tootjate eksponaadid-
tootenäidised. OÜ TMB Elemendi jaoks tasus messil osalemine kindlasti ära, sest seatud 
eesmärgid uute kontaktide ja päringute näol said täidetud.” Mai Mitt märgib, et messil saadud 
uued kontaktid on hea kvaliteediga, Rootsist tulnud päringute arv on ettevõttel juba nädal 
pärast messi oluliselt suurenenud. 

 

Cityntel EASi ekspordinõunike toel Taani ja Saksamaa turule 

Nutikaid tänavavalgustuslahendusi pakkuv ettevõte Cityntel 
peab sensatsioonilise äriarenduse saladuseks oskust olla 
paindlik ja kohaneda uutes ärikeskkondades. Selleks, et 
heitlikus konkurentsis püsima jääda, on ettevõte alates 2012. 
aastast järjepidevalt oma toodet arendanud ning reaalses 
elus on toode ka tulemust näidanud. Möödunud aastal 
allkirjastati koostööleppeid nii Saksamaal, Taanis, Soomes, 
Malaisias kui ka Indias. Saksamaa ja Taani turule 
sisenemisel kasutas ettevõte EASi ekspordipartneri otsingu 
teenust.  
Ekspordinõunikud olid ettevõtte hinnangul väga suureks 
abiks, sest said hästi aru, mis olid ettevõtte vajadused ning aitasid koostada turuanalüüse ja 
leppisid kokku kohtumisi kohalike ettevõtetega. Näiteks Taani turu osas tekkis idee teha ringreis 
ettevõtete juurde ning tänu ekspordinõunikule saadi kolme päevaga soovitud Taani ettevõtetest 
hea ülevaade. Toimusid kohtumised viie ettevõtte esindajatega, mille tulemusena said sõlmitud 
ka uued koostöölepped kolme pilootprojekti osas. Cityntel peab loomulikuks, et välisriigis 
tegutsedes tuleb käituda nii nagu sealsed tavad ette näevad ning seetõttu peeti kohalike nõunike 
tuge hindamatuks. 

Eesti ettevõtted edukalt Stockholmi messil 

1.−4. aprillini 2014. aastal Stockholmis toimunud ehitustööstusmess Nordbygg 2014 andis 
osalenud Eesti ettevõtetele esmakordse ühisstendi kogemuse Põhjamaades. EASi poolt 
korraldatud ühisstendil osalesid Rake AS, Malmerk Klaasium OÜ, Werrowool OÜ, W-Glass 
OÜ, Doordec OÜ, Andrese Klaasi AS, Wallenium OÜ, Seve Ehituse AS, Aeroc Jämärä AS, 
Lasbet Tootmine AS, Nordic Houses KT OÜ, TMB AS. Mess pakkus osalevatele ettevõtetele nii 
kasulikke kohtumisi, võimalust infot vahetada kui pani aluse ka edasistele lepingutele. 
Nordbyggil osalemise kasu ja prestiiži võib hinnata ka selle järgi, et ühisstendil osaleda 
soovijaid oli Eestist koguni 25.  
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Uue perioodi ettevalmistused 

Jätkame töödega uuel perioodil käivitatavate teenuste osas.  Ettevalmistamisel on uus ekspordi 
valdkonna koolituste hange, alustatud on ekspordijuhtide pikaajalise koolitusprojekti 
väljatöötamisega, planeerimisfaasis on mitmed uued nõustamisteenused aitamaks ettevõtteid 
eksportturgudele sisenemisel. 
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TURISMIVALDKOND 

  
  Väliskülastajate ööbimised prioriteetsetelt sihtturgudelt aastal 2014: 3,54 miljonit 

(eesmärk 3,67 miljonit)  
Väliskülastajate ööbimiste kasv prioriteetsetelt sihtturgudelt aastal 2014: -0,3% 
(eesmärk +3,5%) 
Ööbimised kõigilt prioriteetsetelt turgudelt (k.a. siseturism) aastal 2014: 5,43 miljonit , 
kasv 1,0% 
Turismi veebikeskkonna külastuste arv aastal  2014: 4 184 998 (eesmärk 3 700 000) 

 

Nii majutatud välisturistide kui ka nende ööbimiste arv jõudis viiendat aastat järjest uue 
rekordini. Kui kolmel eelneval aastal kasvas välisturistide ööbimiste arv kõige rohkem tänu 
Vene turistide ööbimiste kiirele lisandumisele, siis 2014. aastal oli Venemaa absoluutarvudes 
suurimat langust näidanud välisturg ja seega ka peamine põhjus, miks väliskülastajate 
ööbimiste eesmärk jäi täitmata. Langust kompenseeris osaliselt kasv muudelt turgudelt: 
absoluutarvudes kõige rohkem kasvas Saksamaa turistide ööbimiste arv. Ka Eesti tulu 
välisturismist (turismiteenuste eksport) oli neljandat aastat rekordiline ja ulatus 2014. aastal 
1,39 miljardi euroni (+3,1% võrreldes 2013. aastaga). Turismiteenuste osatähtsus Eesti kaupade 
ja teenuste ekspordis oli 2014. aastal 8,4%.  

Eesti majutusettevõtetes peatus kokku 3,1 miljonit sise- ja välisturisti, mis oli 3,6% rohkem kui 
2013. aastal. Ööbimiste arvu tagasihoidlikum kasv võrreldes majutatute arvuga tuleneb 
eelkõige Soome, aga vähemal määral ka mitmete teiste riikide turistide viibimise kestuse 
lühenemisest. Siseturism kasvas nii suhtarvudes kui ka absoluutarvudes rohkem kui sissetulev 
turism, kuna sissetuleva turismi kasvu pidurdas Venemaa turistide arvu langus. 

Vastavalt Eesti riiklikule turismiarengukavale on üheks indikaatoriks veebilehe 
www.visitestonia.com külastuste arvu kasv 5,5 miljoni külastuseni 2020. aastal. Efektiivsete 
turundustegevuste tulemusena oli www.visitestonia.com külastuste arv 2014. aastal 
prognoositust kõrgem, kokku 4,18 miljonit.  

Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise programmi turismiturunduse tegevused 
keskendusid lähiturgudelt korduvkülastuste arvu suurendamisele (lõpptarbija), huvi 
tekitamisele kaugturgudel (reisikorraldajad ja ajakirjanikud) ning madalhooajal siseturu 
nõudluse suurendamisele.  

2014. aastal osalesime järgmistel rahvusvahelistest turismimessidel: Matka (jaanuaris 
Helsingis), ITB (märtsis Berliinis), IMEX (mais Frankfurdis), EIBTM (novembris Barcelonas). 
Lisaks veel ka Reisen (veebruaris Hamburgis), ANTOR Meets travel trade (Londonis), City 
Fair 2014 (juunis Londonis), Reiselust (novembris Bremenis) ja  JATA (septembris Tōkyōs). 
Rootsis osalesime väiksemas mahus lõpptarbija messidel: Norrköping, Linköping, TUR ja 
Seeniorite messil. Soomes korraldasime Eesti käsitööd ja kultuuri tutvustava lõpptarbija ürituse 
Mardilaat (november). Tourestil (veebruaris Tallinnas) tutvustasime „Puhka Eestis“ hallis 
siseturismi võimalusi. 

Kõikidel prioriteetsetel turgudel korraldasime PR ja suhtekorralduse tegevusi (pressiteated, 
sotsiaalmeedia teavitused, uudiskirjad) ning ajakirjanike pressireise. Ajakirjanike pressireiside 
teemad lähtusid turu nõudlusest ja teema fookusest. 2014. aastal oli üheks keskseks teemaks 
XXVI laulu- ja XIX tantsupidu "Aja puudutus. Puudutuse aeg!", mille raames võõrustati 
ajakirjanikke kõikidelt olulisematelt turgudelt. Kasvavas mahus panustati on-line 
kommunikatsiooni ning sotsiaalmeediasse (visitestonia.com Facebookis on kokku ca 130 000 
jälgijat ja sõpra). 
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Prioriteetsete sihtturgude reisikorraldajatele korraldasime infopäevi, seminare ja  
tootetutvustusreise, eesmärgiga tutvustada Eestis toimuvaid suursündmusi ja uusi tooteid.  

Lõpptarbija kampaaniad viisime  läbi Soome ja Saksamaa sihtturgudel. Uue suunana toimusid 
koostööprojektid sündmuste korraldajatega, et suurendada Eesti kui reisisihi nähtavust läbi 
toimuvate ürituste.  

Turismiesindajatega välisriikides (Soomes, Rootsis, Venemaal, Jaapanis ja Saksamaal) ning 
välisesindusteenuse pakkujaga Aviareps (Hispaanias, Itaalias ja Prantsusmaal) jätkus koostöö 
sihtturgudel nii sündmuste korraldamisel kui ka sihtturgudelt pressi- ja tootetutvustusreisidele 
sobilike osalejate leidmisel.  

Strateegilise partnerluse valdkonnas tegime koostööd järgmiste sündmuste korraldajatega: 
Simple Session, Tallinn Music Week, Rally Estonia, PÖFF, Tallinna Restoraninädal, konkurss 
50 parimat restorani ja Bocuse d’Or.  

2014. aasta Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise programmi tegevuste mahud: korraldatud 
ürituste või kampaaniate arv - 197; informeeritud ajakirjanike arv - 627; informeeritud 
reisikorraldajate arv - 1 657; tehtud nõudlusuuringute arv - 2. Programmi tegevused aitasid 
kaasa turismiteenuste eksportkäibe kasvule ning prioriteetsetelt sihtturgudelt turistide 
ööbimiste arvu kasvule. 

2014. aasta olulisemaks tegevuseks oli uue koostöömudeli väljatöötamine koostöös 
turismiorganisatsioonide ja ettevõtjatega. Uue mudeli alusel tehakse senisest enam koostööd 
ettevõtjatega ning tegevuste läbiviimisel kaasatakse ka ettevõtjate rahaline panus (nn 
osalustasu). Samuti töötati välja kõikide turgude turundusstrateegiad ning ühistegevuskavad 
partneritega. 

Turismiinfosüsteemi arendamise programmi eesmärk on tagada hästi korrastatud, 
kliendikeskne ja kvaliteetne turismiinfo, mis on kättesaadav kõikidele huvigruppidele. 
Programmi elluviimine 2014. aastal oli takistatud uue majutus- ja arendusteenuse pakkuja 
leidmiseks korraldatud rahvusvahelise riigihanke vaidlustuse menetlemise tõttu. Selle 
tulemusena saime lepingu sõlmida ja uuele majutusteenust pakkuvale keskkonnale üle minna 
alles I poolaasta lõpuks. 
Veebikeskkonna www.visitestonia.com külastatavus kasvas võrreldes 2013. aastaga  11 %. 
Veebikeskkonna külastuste arv kokku oli 4,18 miljonit (võrdluseks 2013. aastal 3,8 miljonit 
külastust). Veebikeskkonna sisu on kättesaadav seitsmes keeles ning lahendus on 
asukohapõhine, see arvestab kasutaja asukohta ning kuvab eelistatuna läheduses asuvaid 
turismiobjekte.  

Turismi teadlikkus- ja koolitusprogrammi raames viisime läbi erinevaid turismivaldkonna 
teadlikkust tõstvaid sündmusi – konverentse, seminare, ümarlaudu, infopäevi ja koolitusi. 
Kokku korraldasime 48 sündmust, millel osales 1 651 turismiasjalist. 

Koostöös erialaliitudega korraldasime kolm valdkondlikku sündmust, milles kokku osales 292 
inimest. Terviseturismi valdkonna turismiasjalistele toimus koostöös Eesti Spa Liiduga 
terviseturismi aastaseminar innovatsioonilise tootearenduse teemal terviseturismis. Koostöös 
Eesti Turismifirmade Liidu ning MKMga korraldasime turismikonverentsi 140 
turismivõtmeisikule, kus otsiti vastust küsimusele „Kas oleme valmis Aasia turistide 
vastuvõtmiseks?“. Turismikoolidele ja tudengitele korraldasime koostöös Eesti 
Turismihariduse Liiduga konverentsi teemal „21. sajandi turismitöötaja. Koolist tööjõuturule ja 
töökohalt kooli.“. 

2014. aasta üheks peamiseks fookuseks oli teemapõhiste tootestrateegiate ettevalmistus, mis 
annavad lähtekohad 2015-2017 tootearendusliku sekkumisloogika kujundamiseks. 
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Korraldasime koostöös peamiste koostööpartneritega ümarlauad kõikides teemavaldkondades, 
kus osales 114 koostööpartnerit.  

Eesti toidu tegevustes oli 2014. aasta peamine tähelepanu suunatud  Eesti Toidu strateegia 
ettevalmistamisele koostöös Põllumajandusministeeriumiga. Korraldasime seminari toidu 
pakkujatele ja töötlejatele kohaliku tooraine ja toidutraditsioonide kasutamiseks toidu 
valmistamisel. Seminaril osales 34 ettevõtjat, tagasiside seminarile 4,2 (5-palli skaalal).  

Pereturismi valdkonnas korraldasime kontaktseminari „Eesti – uus pereturismi sihtkoht!“ 
atraktsioonide juhtidele ja reisikorraldajatele tootepakkumuse mitmekesistamiseks 
välisturgudele. Seminaril osales 61 ettevõtjat ja reisikorraldajat. Tagasiside seminari 
korraldusele oli 4,22.    

2014. aastal keskendusime säästva turismi arendamisel eelkõige ettevõtete ja atraktsioonide 
energiatõhususe alase teadlikkuse tõstmisele. Korraldati energiatõhususe koolitused hotellidele 
ja suurematele majutusasutustele. Osales 37 ettevõtjat, tagasiside 4,59.   

Koostöös MTÜ Maaturismiga käivitasime ökoturismi sertifitseerimissüsteemi EHE  
väljatöötamise. Märgise taotlemist alustas 15 ettevõtet 19 turismitootele. Rohelise Võtme 
programmis, kus rakendatakse Rohelise Võtme keskkonnajuhtimissüsteemi, on Eestis 21 
ettevõtet, uusi taotlejaid oli kaks ning märgise pikendamisi kümme. Põhjalikke 
keskkonnamõjude hindamisi ehk ökokaardistamisi viisime läbi neljas majutusettevõttes. 

Üldise teadlikkuse tõstmiseks jätkasime 2014. aastal alguse saanud majutusettevõtete e-müügi 
ja turunduse koolituste sarjaga, mille eesmärgiks oli arendada turismiettevõtjate välisturgude 
müügi- ja turundusalaseid baasteadmisi, sh anda praktilisi teadmisi internetimüügist- ja 
turundusest välisturgudel. Koolitustel osales 172 ettevõtjat. 

Turismiinfokeskuste finantseerimine ja jaotukskanalite arendamine. Sihtfinantseerisime 
kokku 17 turismiinfot jagavat ja turismiinfo andmeid haldavat turismiinfokeskust. 
Turismiinfokeskustes teenindati 2014. aastal kokku 151 000 klienti, külastajaid oli 128 000 
(neist 83 000 välisturistid). Turismiinfo jaotuskanalite arendamisel jätkasime 
turismiinfokeskuste tegevuste toetamist kesksete arendustegevuste kaudu, korraldasime 
koolitusi ja õppereise. Pöörasime tähelepanu kogu võrgustiku efektiivseks toimimiseks vajaliku 
klienditeenindustaseme ühtlustamisele.  
 
Regionaalsete turismiorganisatsioonide programmi raames oleme sõlminud kolm 
sihtfinantseerimise lepingut regionaalsete katusorganisatsioonidega: SA Lõuna-Eesti Turism, 
SA Põhja-Eesti Turism ja MTÜ Lääne-Eesti Turism. Sihtfinantseerimise eesmärk on tõhustada 
riigi ja regioonide vahel turismialast koostööd turismi turunduse, tootearenduse ning 
infosüsteemi arendamisel. Läbi koostöö, infopäevade ja koolituste kaasasime üle Eesti kokku 
rohkem kui 1 000 inimest.  

Turismi tootearenduse ja koostöövõrgustike arendustegevustes tegime koostööd 
erialaliitude ja turismiorganisatsioonidega, et soodustada võrgustike tekkimist. Regionaalse 
koostöö tõhustamise ja teadlikkuse tõstmise eesmärgil alustasime Turismiarenduskeskuse 
maakonnavisiitidega. Külastasime 11 maakonda, ürituste sarja oli kaasatud 397 ettevõtjat, 
sihtkohaarendajat ja omavalitsuse esindajat.  

Turismi rahvusvaheliste organisatsioonide ja koostööprojektide raames osaleme 
turismikoostöö tõhustamiseks ja sihtkoha turundamiseks järgmistes rahvusvahelistes 
turismiorganisatsioonides: Euroopa Turismikomisjon, Baltic Joint Tourism Committee (BJTC) 
ja European Union of Tourism Officers (EUTO).  
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Toetustegevused 

Turismi arendamisel jätkasime kuue toetusskeemi rakendamist, millest kolm on 
suunatud toodete arendamisele ning kolm turundustegevustele.  

Turismitoodete arendamise toetusmeetmes aruandeperioodil ühtegi projekti ei lõpetatud. 
2013. aastal muudeti meetme määrust ning avasime spetsiaalselt pereturismi atraktsioonide 
arendamiseks mõeldud taotlusvooru, toetati kahte projekti Lottemaad Pärnumaal Tahkuranna 
vallas ning WOW kogupere elamuskeskuse rajamist Viimsi valda. Lottemaa avati külastajatele 
edukalt juba 2014. aasta suvel, kuid mõned täiendavad tegevused projekti raames on alles 
teostamisel. 

Kokku on meetmest toetatud viit projekti, millest ühe projekti osas (AS Sunwave) tegime 2011. 
aasta detsembris rahuldamisotsuse tühistamise otsuse, kuna toetuse saaja ei suutnud tõendada 
projekti elluviimiseks vajaliku omafinantseeringu olemasolu. Edukalt on meetmest ellu viidud 
Vihula mõisakompleksi arendamise projekt ja Tondi Tennisekeskuse projekt.  

 

Möödunud aastal, kui kompleks oli avatud 
tegelikult vaid poole hooajast, külastas  
Lottemaad kokku umbes 50 000 külastajat. See 
arv hõlmab nii suvist perioodi, 13.-21. 
detsembrini spetsiaalselt toimunud Jõulumaad 
kui ka hooajaväliseid rendiüritusi (laste 
sünnipäevad, firmaüritused). Suvehooaeg ja 
jõulude-eelselt avatud Lottemaa Jõulumaa andis 
selgelt märku, et Läti pereturistide huvi uue 
teemapargi vastu on väga suur - lätlaste osakaal 
avahooaja külastajate koguarvust oli 30%. 
Lätist saabunud külastajatele jagati avahooajal infokaarte koos programmi ja Lottemaa 
temaatilisi maju tutvustava infoga, külastajateekonda täiendati sihtrühma ootusi arvestades 
lätikeelsete viitade ja sildikestega. Sihtturupõhine tootearendus jätkub 2015. aasta hooajal, mil 
teemaparki lisandub lätikeelne tegelane, tulekul on lätikeelsed planetaariumiseansid ja 
väiksemad etteasted tegelaskujude poolt. Samuti plaanitakse lätikeelsete lastelaulude 
ettemängimist põhiprogrammis ning teemapargi helindamist nii, et „rääkivad“ männipuud 
kõneleksid edaspidi ka läti keeles. Edaspidi on kavas rohkem tähelepanu pöörata ka 
soomlastest väikelastega peredele.  

Nii võib juba enne projekti tegelikku lõppu hinnata, et tänu teemapargi tugevalt eristuvale 
kontseptsioonile (ehe leiutajate küla koos oma igapäevaste loomulike tegemistega) ja 
peresõbralikule teenindusele on Lottemaast kujunemas üks omanäolisemaid ja populaarsemaid 
pereatraktsioone terves lähiregioonis (Balti riigid ja Põhjamaad nagu Soome ja Rootsi). 

Turismitoodete arendamise väikeprojektide toetusmeetmes tekkis aruandlusperioodil 
juurde uus turismitoode: Kiviõli seiklusturismikeskuses täiendavad turismiteenused. 
Menetluses on veel üks toetust saanud projekt Pidula mõisaköögi rajamine, mille 

Lottemaa edulugu 

Lottemaa teemapark Pärnumaal Tahkuranna vallas avati turismitoodete arendamise meetme 
vahendite kaasrahastusel 25. juulil 2014. a (projekt ise ei ole veel lõppenud, osad täiendavad 
tegevused projekti raames on alles teostamisel). Hoolimata lühikeseks jäänud avahooajast 
räägivad teemapargi kõrged külastajanumbrid, oodatust pikem külastuste kestusaeg ning 
peredelt kogutud tagasiside projekti suurest õnnestumisest. 
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ellurakendumise edukus ei olnud aruandeperioodi lõpuks veel selge. Ülejäänud 11 meetmest 
toetatud projekti on lõpetatud ning edukalt ellu rakendunud juba varem. 

Turismiinfo jaotuskanalite toetusmeetmes lisandus kahe aruandlusperioodil lõppenud 
projekti raames kokku 14 uut või paranenud kvaliteediga turismiinfo jaotuskanalit. 
Aruandlusperioodi järgselt on lõpetamisel veel viit projekti.  

Avaliku ja kolmanda sektori turismi turundustegevuste toetamise meetmes otsustasime 
2013. aastal meedet taotluste vastuvõtmiseks enam mitte avada, vaid saavutada meetme 
eesmärk Eesti sihtkohtade ja turismitoodete välisturgudel tuntuse suurendamise osas EASi 
Turismiarenduskeskuse omategevuste kaudu koostöös regioonidega. Kokku on meetmest 
toetatud 43 projekti.  Aruandlusperioodil kinnitasime nelja projekti lõpparuanded, elluviimisel 
on veel üks projekt ning kuue projekti lõpparuanded olid aruandlusperioodi lõpus menetluses. 

Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside meetmes  muutsime 2014. aastal vähesel määral 
meetme määrust ning viisime läbi IV taotlusvooru, kuhu laekus tähtaegselt 42 taotlust. 
Toetusotsused tegime 22 projektile (sh 7 konverentsi, 5 kultuuriüritust ning 10 spordiüritust). 

2014. aastal kinnitasime 14 projekti lõpparuanded, mille abil viidi ellu 14 rahvusvahelist üritust 
või konverentsi. Väliskülastajate veedetud ööde arv tasulistes majutusettevõtetes oli 
aruandlusperioodil lõppenud projektide abil 45 710 ning üritustel/konverentsidel osalenute arv 
oli 22 909 (sh esinejad, võistlejad). Ellu viidud projektid on suurendanud Eesti turismitulusid, 
sh just väljaspool turismi kõrghooaega, aidates seega kaasa turismi sesoonsusest tingitud 
probleemide leevendamisele turismiettevõtjate seas. Kogu perioodi jooksul on meetme toetuse 
abil ellu viidud või elluviimisel 89 projekti.  

Ebatavalise eduloona saab välja tuua Tartu Ülikooli konverentsiprojekti „IAVS-i 56. 
Sümpoosium“, kus toetuse kasutamisest loobuti. Selle konverentsi puhul aitas meetme toetusest 
initsieeritud programmi ning sellele lisanduva ekskursiooni ning hea rahvusvahelise turunduse 
tegemine jõuda sellise delegaatide hulgani, et kõik konverentsiga seotud kulud said kaetud 
osalustasudest ning toetuse kasutamine ei olnud vajalik.   

Uue perioodi ettevalmistustööd 

Turismivaldkonna uue perioodi tegevused tuginevad Riigikogu poolt kinnitatud „Eesti riiklikul 
turismiarengukaval 2014–2020“. Turismivaldkonna programmide rahastamist uue perioodi 
vahenditest on planeeritud alustada 2015. aasta II kvartalist. 2014. aastal tegelesime suuna 
toodete tingimuste väljatöötamisega ja meetmete määruste ettevalmistamisega. 
Toetusskeemide rakendamise alguseks on planeeritud 2015. aasta II poolaasta. Peamised uue 
perioodi meetmed on rahvusvaheliste ürituste ja konverentside toetus, turisminõudluse 
suurendamine, mille eesmärgiks on tagada Eesti konkurentsivõime ja rahvusvaheline 
atraktiivsus turismisihtkohana. Lisaks veel turismitoodete arenduse juhtimise toetamine ja 
turismiatraktsioonide arendamine ning uute ärimudelite loomise toetamine. 
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REGIONAALARENGU VALDKOND 

 

Väljamaksete maht: 34,2 miljonit eurot (eesmärk 50,0 miljonit eurot) 
Positiivselt otsustatud toetuste maht: 26,0 miljonit eurot (eesmärk 19,5 miljonit eurot) 
177 edukalt lõpetatud projekti 

 

Regionaalarenguvaldkonna 2014. aasta väljamaksete maht jäi alla seatud eesmärgile, kuna 
projektide elluviimine ja lõpetamine lükkus 2015. aastasse. Seda eelkõige seoses pikemaks 
veninud taotluste ettevalmistuste ning toetuse saajate hankemenetluste viibimise ja vaiete tõttu. 
Positiivselt otsustatud toetuste maht ületas seatud eesmärki, sest otsusteni jõuti 2013. aastal 
viibinud projektidega ning mitmes meetmes (linnaliste piirkondade arendamine, kohalike 
avalike teenuste arendamine) tehti täiendavad otsused reservnimekirjadest.  
 
Regionaalarengu ning piirkondade konkurentsivõime tõstmise eesmärgi täitmiseks rakendame 
tegevusi ja toetusskeeme neljas valdkonnas: 

� elukeskkonna arendamisele suunatud tegevused; 
� ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud tegevused; 
� regionaalselt eelisarendatavatele piirkondadele suunatud tegevused; 
� territoriaalsele piiriülesele koostööle suunatud tegevused. 

 
Lisaks nimetatud tegevussuundadele pakume tugiteenusena hangete- ja ehitusekspertiisi ning 
nõustamist. Aruandeaastal teostasime hangete ekspertiise 1 186 korral, mis on oluliselt aidanud 
kaasa toetuse saajate teadlikkuse tõstmisel ning vähendanud riske võimalike hangetega 
kaasnevate nõuete rikkumisel. Samuti oleme aruandeaastal viinud toetuse saajate hangete 
kontrolli- ja nõustamisprotsessis sisse muudatuse, mille tulemusena läbivad kõik 
struktuurifondidega seonduvad hanked, sh ka varasemalt konsultantide kontrollida olnud 
lihthanked ning lihtsustatud korras osutatavad teenused, kompetentsete ekspertide ekspertiisi. 
Muudatuse tulemusena on vähenenud riskid võimalikeks rikkumisteks ning rikkumistega 
kaasnevateks tagasinõueteks.  

Elukeskkonna arendamisele suunatud tegevused 

Parema ja kvaliteetsema elukeskkonna arendamisele suunatud tegevuste rakendamisel 
võtsime investeeringukavade alusel vastu taotlusi kohalike avalike teenuste arendamise ja 
linnaliste piirkondade arendamise meetmetes. Kohalike avalike teenuste meetmes 
rahastasime nelja projekti summas 2,6 miljonit eurot ning maksime välja 6,2 miljonit eurot. 
2014 lõppes 17 projekti, kokku on finantsperioodil valminud 180 projekti üle Eesti ning välja 
oleme maksnud toetust mahus 139 miljonit eurot. Linnaliste piirkondade arendamise 
meetmes rahastasime viit projekti kogusummas 2,6 miljonit eurot ning maksime välja 8,1 
miljonit eurot. Aasta jooksul lõppes seitse projekti, kokku on finantsperioodil valminud 26 
projekti üle Eesti ning välja oleme maksnud toetust mahus 49 miljonit eurot. 

Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine meetmes toetatakse viie maakonnakeskuse 
riigigümnaasiumite rajamist Pärnu, Võru, Sillamäe, Tartu ja Jõhvi linnas mahus veidi rohkem 
kui 23 miljonit eurot. Kõik otsused meetmes tehti juba 2013. aastal, kuid toetuse väljamakseteni 
siis ei jõudnud. Aruandeperioodil maksime välja 3,8 miljonit eurot. 

Väiksemamahulistest toetusskeemidest elukeskkonna arendamisel ja avalike teenuste 
kvaliteedi parandamisel jätkasime regionaalsete investeeringutoetuste andmise 
programmiga – toetust said 107 erinevat projekti mahus ligikaudu 3 miljonit eurot. Taotlusi 
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sai investeeringukava alusel jätkuvalt esitada kergliiklusteede toetamise programmi, mis 
käivitus juba 2011. aastal. Kokku on investeeringukava kohase toetuse taotlemise õiguse 
saanud 41 projekti ning aruandeperioodil tegime rahastamiseotsuse kümnele taotlusele, mille 
raames rajatakse kokku 19 km kergliiklusteid.  

Olulisima tegevusena maapiirkondade elanikele viisime koostöös maavalitsustega ja kohalike 
omavalitsustega ellu hajaasustuse programmi, mille eesmärgiks on hajaasustusega 
maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa 
elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Programmi raames sai toetust 
taotleda veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete 
elektrisüsteemidega seotud tegevustele. 2014. aastal osales hajaasustuse programmis 162 
omavalitsust ja üle-eestiliselt esitati 1 037 projektitaotlust, millest rahastati 845. Rahastatud 
projektide kogumaht koos omavalitsuste ja toetuse saajate panusega oli 4,4 miljonit eurot.  

Ettevõtluskeskkonna arendamisele suunatud tegevused 

Ettevõtluskeskkonna arengule suunatud tegevustena jätkasime valdavalt juba rahastatud 
projektide elluviimisega, kuid viisime läbi ka uusi voore, sh täiesti uue meetmena lisandus SF 
perioodi lõpus veel väikesadamate võrgustiku arendamise toetamine. 

Väikesadamate võrgustiku arendamise toetamise meetme otsustasime koostöös MKMga 
avada veel ka 2007-2013 SF-perioodi vahenditest (kavandatud ka uuel 2014-2020 SF 
perioodil), kuna perioodi lõpus oli projektide odavamast elluviimisest vabanenud vahendeid 
ning väikesadamate võrgustik vajab Eestis täiendavaid investeeringuid. Väikesadamate 
võrgustiku arendamise meetme määrus võeti vastu 04. septembril, taotlusvooru toetuse 
taotlemiseks avasime kaks nädalat hiljem ning taotluste esitamise tähtpäev oli 31. oktoober, 
tähtajaks laekus 24 taotlust. Rahastamisotsuste tegemine jäi tulenevalt menetlusele kuluvast 
ajast 2015. aasta algusesse. 

Internetiühenduste arendamise toetusskeemi 2013. aastal täiendavaks taotlusvooruks 
esitatud taotlustest rahastati 2014. aastal tänu toetusskeemi eelarvesse täiendavate vahendite 
laekumisele tingimuslikult 16 projekti kogumahus 6,3 miljonit eurot ning maksti välja 2,5 
miljonit eurot toetust. Aruandeaastal lõppes kaheksa projekti, mille tulemusena valmis 322 km 
baasvõrku, mis loob sideettevõtjatele võimaluse varustada kiire internetiühendusega ca 12,5 
tuhat maapiirkondade elanikku. Meetmes olid seitsme projekti osas lõplikud rahastamisotsused 
aruandeaasta lõpuks veel tegemata, kuna peale tingimuslikes otsustes nõutud dokumentide 
esitamist selgus, et võrreldes eeltaotluses deklareerituga on toimunud olulisi muudatusi 
trassilõikude marsruutides ja taotlused saadetakse uuesti hindamisele. 

Jätkasime kompetentsikeskuste arendamise meetmega, mille eesmärgiks on koondada 
väljastpoolt Harju- ja Tartumaad teadus- ja arendusasutustes kindlate valdkondadega seotud 
kompetents ja ressurss ning kasutada seda teadmisemahuka ettevõtluse arendamiseks 
kompetentsikeskuste abil. Meetme raames oleme toetanud kuue kompetentsikeskuse loomist 
üle Eesti mahus ligikaudu 19 miljonit eurot. Lõppenud aastal valmisid neist ehituslikult 
Põlevkivi Kompetentsikeskus Kohtla-Järvel ning Väikelaevaehituse Kompetentsikeskus 
Kuressaares. Lõpuni jõudis ka Teadmistepõhine tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskuse 
ehitus Pollis, kuhu seati sisse üheksa töökohta. Alustati Targa Maja kompetentsikeskuse 
ehitusega Rakveres ning Puidutöötlemise ja Mööblitootmise Kompetentsikeskus ehitusega 
Võrus hoolimata ehitushangete vaidlustamistest. Põlevkivi Kompetentsikeskus eristub teistest 
keskustest loodud inkubaatori näol, mille kasutamiseks on sõlmitud inkubatsioonilepingud viie 
kliendiga, kellest kaks on asunud aktiivselt tööle inkubaatori laborites, teistele meeskondadele 
osutatakse analüüsi- ja konsultatsiooniteenust. Samuti otsustasime kasutada 
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finantseerimisperioodi jääkvahendeid keskuste täiendavaks rahastamiseks summas 1 miljon 
eurot, milleks korraldatud lisavooru laekus viis taotlust. 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme ettevõtluskeskkonna suunal 
lõpetasime taotluste vastuvõtmise juba 2013. aasta septembris. Esitatud taotlustest tegime 2014. 
aasta alguses finantseerimisotsused kuue projekti osas (Rakvere Paemurru tööstusala; Jõhvi 
Logistika ja Äripargi taristu rajamine - I etapp; Viljandi Kantremaa tööstuspiirkonna 
liiklusohutuse suurendamine; Põltsamaa tööstusala juurdepääsuteede renoveerimine; Sindi 
tootmismaa juurdepääsu ümberehitus; Loode-Pärnu tööstusala I etapi tänavavõrgu rajamine) 
ning aasta jooksul maksime välja 1,6 miljonit eurot. 

Aruandeaastal lõppenud projektide tulemusena valmis üks uus tööstusala ja laiendati ühte senist 
tööstusala (Narva logistika- ja tööstuspargi infrastruktuuri rajamine, Viljandi Männimäe 
ettevõtluspiirkonna laiendamine) kokku suuruses 72 ha; parendati kahe tööstusala (Kohila alevi 
tööstuspiirkonna juurdepääsutee renoveerimine, Tootmismaa juurdepääsu ümberehitus Sindi 
Kalamaja teel) juurdepääsuteid kogupikkusega ca 1,5 km, mida kasutab 19 ettevõtet, lisaks 
rajati Kohila tööstuspiirkonna juurdepääsuteega paralleelselt kergliiklustee pikkusega ca 1,2 
km. Lõppenud projektide tulemusena loodi  85 uut töökohta ja kasu sai  33 ettevõtet. 

 

2014. aasta suvel valmisid tööstusalal elektroonilisi pakiautomaate tootva OÜ Cleveron ja 
mootorvoodite tootja OÜ Bed Factory Sweden kaasaegsed tootmishooned, millega võeti 
kasutusele neljast vabana seisnud krundist kaks. Mõlemad ettevõtted on mullu laienemise 
käigus loonud ka uusi töökohti, OÜ Cleveron 15 ja OÜ Bed Factory Sweden 6 töökohta. EASi 
toel arendatud Männimäe piirkonnas asuvad ka sellised Viljandi tuntud ettevõtted nagu OÜ 
Print Best Trükikoda, AS Toom Tekstiil, OÜ Trafox ja OÜ Dold Puidutööstus. Kokku on sealsed 
ettevõtted eelmise aasta lõpuks loonud 82 töökohta. 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise külastuskeskkonna suunal alustasime 
tulenevalt meetme finantseerimiseelarve suurenenud võimalustest ettevalmistusi BMX-MTB-
SKATE spordikompleksi rajamise projekti võimalikuks rahastamiseks Rae vallas. Kuna selle 
projekti osas võis meie hinnangul olla tegemist riigiabi andmisega, pöördusime 
Rahandusministeeriumi kaasabil juulis 2013 Euroopa Komisjoni poole riigiabi loa saamiseks. 
Seeläbi osutus võimalikuks BMX-MTB-SKATE spordikompleksi osas finantseerimisotsuse 
tegemine 2014. aastal (taotlus esitatud 2010. aasta taotlusvoorus ning hindamine 
hindamiskomisjonis toimunud 2011. aastal).  

Aruandlusperioodil kinnitasime seitsme projekti lõpparuanded (Amandus Adamsoni 
Ateljeemuuseumi restaureerimine, Lennundusmuuseumi väljaarendamise III etapp, Rakvere 
linnuse kujundamine aastaringseks kesk- ja varauusaegseks teemapargiks, Tartu Tähetorni kui 
UNESCO maailmapärandi objekti restaureerimine ja kaasajastamine külastuskeskusena, Pärnu 
Muuseumi aidahoone rekonstrueerimine ning arendamine kaasaegseks ja atraktiivseks 
muuseumiks, Narva-Jõesuu rannaala infrastruktuuri arendamine, Sõrve tuletornilinnaku 
väljaarendamine) ning maksime välja 4,8 miljonit eurot. Kõik meetme abil valminud 
külastusobjektid on leidnud palju positiivset vastukaja ajakirjanduse vahendusel, mis omakorda 

Viljandi Männimäe ettevõtluspiirkonna laiendamise projekti edulugu 

Regionaalarengu valdkonna edukaima projektina võib välja tuua Viljandi Männimäe 
ettevõtluspiirkonna laiendamise projekti. Männimäe ettevõtluspiirkonna arendamist on 
toetatud kahel korral kokku ca 2,1 miljoni euroga. Komplekselt rajati kergliiklejate 
liiklusohutuse tagamiseks jalgratta- ja jalgteed. 
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on tekitanud huvi neid külastada. Samuti oleme teadlikult püüdnud valminud objekte kasutada 
ära EASi poolt väliskülastajatele suunatud turundustegevustes.  

Üleriigilise tähtsusega kultuuri- ja turismiobjektide väljaarendamise toetusskeemis jätkus 
varem toetust saanud projektide elluviimine. Kuus meetmest toetatud projekti on lõppenud juba 
varem ning kolm projekti on veel elluviimisel. Toetust maksti aasta jooksul välja 4 miljonit 
eurot. 

Kestvates projektides (Kuressaare linnus, Kohtla-Nõmme kaevanduspark-muuseum, Eesti 
Vabaõhumuuseumi Setu ja Peipsi-Vene teema külastuskeskuse ja parklate ehitus) on projektide 
elluviimisel olnud kahe esimese puhul takistuseks ehitushindade pidev kasv. 

Territoriaalsele piiriülesele koostööle suunatud tegevused 

Piiriülese koostöö programmide osas jätkasime Eesti-Läti, Eesti-Läti-Vene ja Kesk- 
Läänemere programmi rakendamist ning samas kõigi nende programmide ettevalmistamist 
järgmiseks perioodiks. Eesti-Läti-Vene programm jätkab kahe eraldi programmina – Eesti-
Vene ja Läti-Vene. Eesti-Läti-Vene 2007-2013 programmis oli 2014. aasta lõpuks 
projektitegevustega lõpusirgele jõudnud 36 projekti 50-st. Kõik ülejäänud projektid peavad 
oma tegevustega lõpule jõudma hiljemalt 31. detsembril 2015. Programmi tulemuste 
tutvustamiseks korraldasime septembris Euroopa koostöö päeva üritused Sangastes (Eesti), 
Balvis (Läti) ja Dedovitšis (Venemaa) ning aastaürituse juunis Gatšinas (Venemaa). 

Eesti-Vene programmi 2014-2020 perioodiks lepiti 2014. aastal kokku toetussuundades, 
nende eesmärkides ning kinnitati ka toetatavate tegevuste nimekiri. Programmi heakskiitmine 
ning KSH kinnitamine on planeeritud 2015. aasta II kvartalisse. 

Kesk-Läänemere INTERREG IV 2007-2013 programmis, mis hõlmab Eestit, Soomet (sh 
Ahvenamaa), Lätit ja Rootsit, pidid kõik projektid oma tegevused lõpetama 2014. aasta lõpuks 
ning lisaks oli fookuses kogu programmi tulemuste levitamine. Programmi lõpuüritus toimus 
2. juunil Turu linnas Soomes. 16. detsembril kiitis Euroopa Komisjon heaks Kesk-Läänemere 
programmi 2014-2020 ning 18. detsembril avati esimene taotlusvoor. Kesk-Läänemere 
programmi 2014-2020 eesmärgiks on tugevdada regioonide vahelist koostööd ning arendada 
piirkonda kui tervikut kokku 115 miljoni euro abiga.  

Eesti-Läti 2007-2013 programmis oli 2014. aasta lõpuks oma tegevused lõpetanud 60 projekti 
67-st, rõhku panime programmi tulemuste tutvustamisele. Koostasime raamatu „Eesti-Läti 
lood“, produtseerisime neli temaatilist filmilõiku oma peamiste toetust saanud teemade kohta 
ning programmi lõpuürituse korraldasime 21. novembril Valga raudteejaamas. Eesti-Läti 
programm 2014-2020 esitati Euroopa Komisjonile 9. novembril ja loodetavasti saab see 
ametliku heakskiidu 2015. aasta II kvartalis. Uue programmi toetuste mahuks on planeeritud 
pisut üle 35 miljoni euro.  

Uue perioodi ettevalmistustööd 

Regionaalvaldkonna tegevuste ja toetusskeemide rahastamist uue perioodi vahenditest on 
planeeritud alustada 2015. aasta suvel, kuna nende elluviimine on otseselt seotud 2014. aasta 
lõpuks valminud maakonna arengukavadega. Planeerime tegevusi kolmel suunal: ettevõtlus- ja 
külastuskeskkonna, elukeskkonna ja linnapiirkondade arendamise suunal. 2014. aastal 
tegelesime suuna toodete tingimuste väljatöötamise ja meetmete määruste ettevalmistamisega. 

Ettevõtlus- ja külastuskeskkonna suunal on eesmärgiks eri piirkondade majandusliku 
jätkusuutlikkuse tagamine ja nende panuse kasvatamine kogu Eesti lisandväärtusse - toetame 
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piirkondliku ettevõtluskeskkonna kujundamist, piirkondlikku ettevõtlust ning külastus- ja 
turismikeskkonda, et luua töökohti ja kasutada piirkondlikke ressursse. Kui 
ekspordipotentsiaaliga kasvuettevõtlus keskendub kõrgele lisandväärtusele, siis regionaalne 
ettevõtlus tõstab eelkõige tööhõivet. Märksõnadeks on regionaalsed kompetentsikeskused, 
ettevõtlusalad ja nende avalik tugitaristu, piirkondlik külastuskeskkond ja turism ning 
piirkondlike ettevõtlusvalmiduse ja tööturu arendamise kavad. 

Elukeskkonna arendamise suunal on eesmärgiks toetada regionaalse arengu tasakaalustatust 
ning tagada üle-eestiliselt toimiv avalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet. Uue perioodi 
märksõnaks on toimepiirkondade arendamine.  

Linnapiirkondade jätkusuutliku arengu (Tallinn, Tartu, Pärnu) suunal kavandame toetada 
lastehoiu- ja alushariduse infrastruktuuri arendamist (uute lasteaiakohtade loomine ajas püsiva 
vajaduse ulatuses), säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku 
linnaruumi (rohealad, kaldaalad, endised tööstus- ja militaartsoonid, linnasüdamed, 
kergliiklusteed, ühistranspordikorraldus) arendamist. Ida-Viru linnapiirkondades kavandame 
tegevusi säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku linnaruumi 
arendamiseks ning problemaatiliste asumite füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks 
taaselustamiseks. 
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ORGANISATSIOONI STRATEEGILISED ARENGUEESMÄRGID JA 

TEGEVUSED 

ARENGUEESMÄRK: PERSONAL JA ARENG 

Koostöös konsultatsioonifirmaga Fontes viisime 2014. aasta viimases kvartalis läbi EASi 
töötajate rahulolu-uuringu. Võrreldes 2013. aastal tehtud rahulolu-uuringuga oli töötajate 
rahulolu tõusnud. Kui 2010. aastal oli üldine rahuloluindeks 3,75 (5-palli skaalal), ja 2013. 
aastal oli vastav näitaja 3,21, siis 2014. aastal oli rahulolu 3,58. Rahulolu tõusu on põhjustanud 
töötajate kõrgendatud ootus tööõhkkonna paranemisele ning töörahu taastumisele. Lisaks 
mõõtsime kaks korda aasta jooksul üksuste omavahelist rahulolu koostööga. Kasutasime 
selleks Net Promoter Score metoodikat. Sisekliendi rahulolu koostööga oli väga hea, aasta 
koondtulemus oli +53 (-100 kuni +100 skaalal), kusjuures seatud eesmärk oli +30. 

EASi nõukokku kuulub alates 2014. aastast seitse liiget ja juhatus on kolmeliikmeline. Juhatuse 
esimees Hanno Tomberg asus tööle juulis ning juhatuse liikmed Sigrid Harjo ja Indrek Kaju 
septembris.  

2014. aasta jooksul tuli EASi tööle 53 uut töötajat ja EASist lahkus 43 töötajat (neist omal 
soovil lahkus 22 töötajat). Lahkunud töötajate keskmine staaž oli 4 aastat ja 1 kuu. Üle 11-
aastase staažiga töötajaid oli lahkunute seas 3 ja alla aastase staažiga töötajaid oli 7. EASi 
töötajate voolavus oli 2014. aastal 9,4%. 

Koostöös Fontesega viisime 2014. aasta II poolaastal läbi ka ametikohtade hindamise ja 
tööperestamise korrigeerimise (lisandunud ja muutunud ametikohtade ümberhindamine) ning 
osalesime ka üleriigilises palgauuringus. Uuringu tulemused näitasid, et EASi palgad on 
konkurentsivõimelised ja asuvad Tallinn-Harju turuvõrdluses enamuses mediaanil või üle selle. 

2014. aastal jätkasime loodud tulemusjuhtimise süsteemi rakendamist, seades aastaks 
eesmärgid ning jälgides nende saavutamist ülevaatusega koosolekutel iga kvartali lõpus. 2013. 
aastaga võrreldes täiendasime tulemusjuhtimise süsteemi viies eesmärgistamise töötajate 
isikliku tasandini. Seejuures kasutasime uusi tulemus- ja arenguvestluse vorme, mis olid 2014. 
aasta lõppedes sisendiks töötajate tulemustasu arvutamisel. 

2014. aastal täpsustati ja kinnitati juhatuse ning nõukogu poolt tulemustasu põhimõtted, loodi 
nende alusel arvutustabelid ning protsess tulemustasu arvutamiseks vajaliku delikaatse 
informatsiooni kinnitamiseks ja liikumiseks. 

2014. aasta mais toimus struktuurimuudatus, mille käigus ühendasime büroo- ja 
haldusteenuse personali- ja koolitusüksusega. Möödunud aastal toimus ka õigus- ja 
hankeüksuse juurde hankemeeskonna loomine, mis tähendab, et kõik EASi hankespetsialistid 
on koondatud ühise juhtimise alla. 

Uuendasime parimate töötajate ja tööjuubilaride meelespidamise kontseptsiooni – meie 
tublimate kingitused tellitakse Maarja külast või Astangu Kutse- ja Rehabilitatsioonikeskusest. 
Põhimõte on premeerides oma tublisid inimesi, aidata abivajajaid. 

2014. aasta jooksul korraldasime EASi töötajate pädevuse tõstmiseks 15 tsentraalselt 
sisseostetud koolitust. Fookus oli juhtide koolitamisel, kliendikeskuse ning info- ja tugikeskuse 
töötajate koolitamisel ning avaliku esinemise arendamisel. Aasta jooksul uuendasime ka 
sisseelamiskoolituste ja väljaõppe kava süsteemi, et tagada uute töötajate informeeritus ja 
pädevus. 
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Alustasime personalitarkvara väljavahetamist, mille tulemusena paraneb andmekvaliteet ja 
kasutajamugavus. Personalitarkvara kasutuselevõtt toimub 2015. aasta I kvartalis. 

Digitaliseerisime kõik töötajatega seotud dokumendid, mis asuvad nüüd turvaliselt kindla 
juurdepääsupiiranguga Dokumendihaldussüsteemis. 

 

ARENGUEESMÄRK: KLIENDID JA PARTNERID 

2014. aastal jätkasime meie klientide tagasiside küsimist ja analüüsimist. Kasutasime selleks 
Net Promoter Score metoodikat. Aastaks seatud eesmärk oli +50 (-100 kuni +100 skaalal) ning 
saavutasime aasta kokkuvõttes väga hea tulemuse, mis oli +62, kusjuures aasta jooksul tulemus 
kvartalite lõikes paranes. Klientide tagasiside juures oli kindlasti oluline suures osas tähtajas 
püsinud menetlustähtajad. Toetuste menetlemisel oli 2014. aastal 92% tegevustest tehtud 
seatud tähtajas.  

2014. aasta kevadel juhtis EASi siseaudit tähelepanu EASi ülese kliendihaldussüsteemi, sh 
põhimõtete ja protsessi kirjeldamise, puudustele. Sellest tulenevalt kutsusime ellu töörühma, 
kelle ülesandeks oli välja töötada ja kirjeldada organisatsiooni üleselt kasutatavad 
kliendihalduse põhimõtted ja anda sisend kliendihaldus-programmile esitatavate nõuete 
kohta. Töörühma kaasati erinevate kliendigruppide majasisesed omanikud – RVD, 
ekspordidivisjon, EIK, KK, turismiarendus- ja  regionaalarengukeskus – kui ka majaväline 
nõustaja, kellel on märkimisväärne kogemus suurorganisatsioonides kliendihaldussüsteemi 
välja töötamisel ja juurutamisel. 2015. aasta alguses jätkub töö vastava infotehnoloogilise 
lahenduse ärianalüüsi ja lahenduse valikuga. 

Kommunikatsiooni tegevused olid 2014. aastal suunatud suuresti perioodi 2007–2013 
kokkuvõtete tegemisele. Aasta esimeses pooles olid aga meedia huviorbiidis intriigid EASi 
nõukogu tasandil, lisaks juhatuse vahetumine, mis varjutasid organisatsiooni sisulise tegevuse.  

Aasta teises pooles, kui oli ametisse asunud uus juhatus ja nõukogu, oli võimalik ellu viia 
strateegilisemat kommunikatsiooni ja rääkida EASi mõjust laiemalt. Näiteks juulikuus 
tutvustati avalikkusele perioodi vahehindamise tulemusi, mis pälvis suurt meedia tähelepanu. 
Novembris tutvustas aga juhatus avalikkusele uue perioodi 2014–2020 tegevussuundi ja 
prioriteete.  

Ettevõtluse Auhinna gala kontseptsioonis viidi läbi muudatused, üritus toimus Tallinnas 
Telliskivi Loomelinnakus Vaba Lava teatrimajas, mis sai osalejatelt sooja vastuvõtu. 
Korraldajate ühise peaauhinna – Aasta ettevõtte tiitli sissetoomine suurendas ürituse nähtavust. 
Varasemast rohkem panustati ettevõtluskonkursi meedianähtavuse suurendamisele, mille 
tulemusena ilmus sadakond meediakajastust.  

Meedia tähelepanu pälvis ka Eesti osalemine maailmanäitusel EXPO Milano 2015, mille ühe 
suurema väljundina paistis silma juunis toimunud EXPO tänavatoidukonkurss. Aasta lõpus oli 
meedia fookuses EXPO paviljoni ehitushanke vaidlustus, mis seadis ohtu Eesti osalemise 
maailmanäitusel ja tõstis EASi kriisikommunikatsiooni valmidust. 

2014. aasta teises pooles alustasime koostöös Riigikantselei ning MKMga arutelusid ja 
ettevalmistusi Eesti kuvandi uuendamiseks. Minister Anne Sulling palus riigisekretär Heiki 
Loot’il võtta protsessi juhtimine enda kätte ning kutsuda kokku Eesti kuvandi laudkond (MKM, 
Riigikantselei,  Haridus- ja Teadusministeerium, Välisministeerium, EAS).  

2014. aastal laiendasime e-teeninduse kasutust nutitelefonidele ja tahvelarvutitele, tegelesime 
keskkonna funktsionaalsuste täiendamisega, mis vastaksid uue rakendusperioodi vajadustele. 
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Tuvastamaks e-teeninduse parenduskohti, hakkasime augustis läbi NPSi küsima kliendi 
tagasisidet ka e-teeninduse kasutusmugavuse kohta. 

ARENGUEESMÄRK: FINANTSID 

EASile 2014. aastaks kinnitatud 70,3 miljoni euro suurune koondeelarve sai täidetud 74,9 
miljoni euroga ehk 107%, sh: 

• haldustegevuste eelarve täitmine 82% (eelarve 5,4 miljonit eurot, täitmine 4,4 miljonit 
eurot); 

• põhitegevuste eelarve täitmine 109% (eelarve 64,9 miljonit eurot, täitmine 70,5 miljonit 
eurot). 

Riigieelarvesse planeeritud põhitegevuste väljamaksete määraks jäi 61% (planeeritud 130 
miljonit eurot, tegelik 79,7 miljonit eurot). Alatäitmist põhjustas enim MKMi 
struktuurivahendite meetmete väljamaksete edasilükkumine (täitmine 55%), kuid madal oli ka 
Siseministeeriumi struktuurivahendite meetmete väljamaksete määr (71%). Meetmete madala 
väljamaksete määra põhjustest saab välja tuua selle, et uue Euroopa Liidu struktuurivahendite 
perioodi tegevused on võtnud oodatust kauem aega ning eelmise perioodi meetmete 
väljamaksed on edasilükkunud. Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonnas maksti välja 
planeeritust oluliselt vähem omategevustes TOTS: Ettevõtete võimekuse programmis ning 
toetuste väljamaksetes arendustöötaja kaasamise toetusskeemis, tööstus- ja teenindusettevõtja 
investeeringu toetusskeemis, ekspordi arendamise toetusskeemis ning teadus- ja 
arendustegevuse projektide toetamise meetmes. Turismivaldkonnas jäid planeeritust oluliselt 
madalamaks väljamaksed Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise programmis. 
Regionaalarengu valdkonnas maksti oluliselt vähem välja kohalike avalike teenuste arendamise 
toetusskeemis, piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetusskeemis ning 
gümnaasiumivõrgustiku korrastamise toetusskeemis. 

Pidasime nõuetele vastavat varade ja kohustuste arvestust. Aasta jooksul menetlesime kokku 
5902 ostuarvet, 1517 lähetusaruannet, 2051 majanduskulude aruannet, 86 krediitkaardi 
aruannet, 3088 väljamaksetaotlust, 218 tagasinõuet, väljastasime 303 müügiarvet ning 
tegelesime igakuise palga- ja maksuarvestusega (vastavalt 3827 tehingut ja 4715 kannet). 
Kokku tegime 15 941 pangatoimingut. 

Läbisime edukalt 2013. majandusaasta ning 2014. aasta vaheauditi. Viisime läbi hanke 2014-
2016 majandusaastate auditeerimisteenuse osutaja leidmiseks, parima pakkumuse esitas ning 
leping sõlmiti BDO Eesti ASiga. 

Aasta esimeses pooles osalesime aktiivselt NAV finantsmooduli RTC platvormile üleviimise 
arenduses, uus lahendus võeti kasutusele suvest. Lisaks automatiseerisime NAVis 
majandusaasta sulgemise protseduuri ning tegelesime NAV tulukannete ning personali- ja 
palgaarvestuse arendusega.  

Koostasime lähteülesande mitmeaastase eelarvestamis- ja aruandlussüsteemi arendamiseks, 
mis ühendati omategevuste projektijuhtimise vajadusega. 2015. aasta alguseks oleme jõudnud 
arenduse analüüsietappi. 
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ARENGUEESMÄRK: SISEMISED PROTSESSID 

 
Sisemiste protsesside mõõtmise 2014. aasta tulemuste juures saab välja tuua, et EASi 
niinimetatud veamäär4 oli läbi aegade üks madalaimaid, jäädes 0,05% juurde (eesmärk alla 
2%). EASi vastu esitatud vaietest rahuldati 25%, mis tähendab, et eesmärk jäi napilt täitmata 
(20% rahuldatud vaideid). 

2014. aastal töötasime välja EASi uue strateegilise tegevuskava perioodiks 2014-2017. 
Strateegia koostamine toimus mitme erineva juhatuse ajal ning seetõttu valmis kavandatust 
hiljem. Strateegia koostamisse oli võimalus panus anda kõikidel töötajatel. EASi väärtuste 
uuendamiseks korraldasime kolm töötuba koos töötajatega nii Tallinnas kui Tartus.  

Olulisemad muudatused EASi juhtimis- ja kontrollisüsteemis olid 2014. aastal ekspertiiside 
tellimise tsentraliseerimine, hankefunktsiooni tsentraliseerimine ja muudatused lähtuvalt DG 
Regio auditi tähelepanekutest. 

2014. aastal tsentraliseerisime hindamisel kasutatavate ekspertiiside tellimise tagades 
seeläbi ekspertiisi läbiviimise keskse koordineerimise ning ekspertide andmebaasi tervikliku 
haldamise. Seeläbi paranes ülevaade lepingulistest ekspertidest, nende teadmustest ning 
kättesaadavusest.  

Maikuus 2014. aastal viisime läbi struktuurimuudatuse, kus hankefunktsioon viidi 
finantsüksusest üle õigus- ja hankeüksusesse ning seeläbi tsentraliseerisime EASi tegevustega 
seotud hangete läbiviimise.  

Olulisim töökorralduse muudatus oli 2014. aasta septembris vastavalt DG Regio auditi 
tähelepanekule seoses kohustuste lahususega. Muudatusega tagasime, et järelevalve- ja 
riskijuhtimise üksuse (JRÜ, rakendusüksuse funktsioon programmides) eest vastutavale 
juhatuse liikmele ei allu ühtegi struktuuriüksust, kes oleksid programmi elluviija funktsiooniga.  

EASis tagasinõuete menetlemisel oli 2013. aasta kolmandaks kvartaliks menetlemata 
mittevastavuste arv tõusnud üle 150-ni ning mittevastavusmenetlused kestsid kaua. 2014. aasta 
alguses seadsime eesmärgiks muuta finantskorrektsioonide menetlus efektiivsemaks ja 
kiiremaks. Selleks tõstsime tööpere sisu- ja õiguskompetentsi ning suurendasime ajutiselt 
tööpere liikmete arvu. 2014. aasta eesmärk oli menetleda ära kõik mittevastavused, mis on 
avastatud varem kui 1. jaanuar 2014, selle eesmärgi saavutasime. 2015. aastal on eesmärgiks 
lahendada ära kõik 2014. aastal registreeritud mittevastavused ning saavutada tasakaal, kus 
jooksvalt on menetluses mitte üle 20 mittevastavuse. 

2014. aasta jooksul viidi EASi suhtes läbi 23 auditit, sh 4 juhtimis- ja kontrollisüsteemiauditit 
(JKS), 5 süsteemidauditit/järelauditit, 9 projektiauditit ja 5 kohapealset kontrolli. Juhtimis- ja 
kontrollisüsteemiauditid (JKS) algatati aasta lõpus, mistõttu tulemused pole veel kolme auditi 
puhul teada. JKS auditid olid neljal teemal: mitteabikõlblike kulude tagasinõudmine, otsuse 
koostamine ja rikkumistest teavitamine (lõpparuannet pole saabunud); prioriteetsete suundade 
teadus- ja arendusetegevuse projektide JKS (lõpparuannet pole saabunud); seireandmete 
kogumise töökorraldus (lõpparuannet pole saabunud); topeltfinantseerimise vältimise juhtimis- 
ja kontrollisüsteemid (auditeeriti korraldusasutuse JKSi, EASile tähelepanekuid ei olnud). 

2014. aasta II kvartalis valmis koostöös konsultatsioonifirmaga PriceWaterhouseCoopers 
läbiviidud taotluste ja projektide menetlemise protsessi diagnostika lõpparuanne. Diagnostika 
eesmärgiks oli tuvastada protsessi kitsaskohad ja leida efektiivsuse suurendamise võimalused. 
II kvartali lõpus selekteerisime kümnest PWC poolt tehtud soovitusest välja need 

                                                
4 Auditeeritud mitteabikõlblike kulude osakaal auditeeritud kuludest. 
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jätkutegevused, millega edasi liikuda. III ja IV kvartalis oleme aktiivsemalt tegelenud 
protsessiomanike määratlemisega, protsesside visualiseerimisega ja üldise protsessijuhtimise 
teadlikkuse tõstmisega juhtkonna tasandil, samuti oleme analüüsinud IT targema ärakasutamise 
võimalusi ning alustasime tulemuskaardi mõõdikute üle vaatamise ja täiendamisega. 

2014. aasta esimesel poolaastal jätkus töö uue perioodi tööprotseduuride kirjeldamisega ning 
30. septembril allkirjastas rahandusminister käskkirja, millega anti EASile tegutsemisluba. 

Aasta jooksul korraldasime hanked EASi infosüsteemi kahele suuremale rakendusele – e-
teenindusele ja dokumendihaldussüsteemile IT partneri leidmiseks. Lepingud sõlmisime 
vastavalt AS Helmesega 24-kuuks ja OÜ Uptimega 48-kuuks. 
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PEAMISED RISKID 

2014. aasta septembris-oktoobris viidi läbi asutuse üksuste riskide kaardistamine ja hindamine. 
Tuvastati 9 kõrge skooriga riski, mis on kajastatud koos maandamistegevustega alljärgnevalt. 

1) Juriidiline ebaselgus, mis tuleneb korraldusasutuse (KA) /rakendusasutuse (RA), Euroopa 
Komisjoni (EK) vmt asutuse poolt antud muutunud tõlgendusest või selgete suuniste/juhiste 
puudumisest ja/või praktikate muutumisest nii riigihangete, riigiabi või muu horisontaalse 
õigusakti kohaldamisel, mistõttu võetakse EASis aluseks valeinfo, mis põhjustab omakorda 
vigu ning mille tõttu võivad kaasneda toetuse saajatelt tagasinõuded.  

Maandamistegevusena jätkatakse EASis eelmisel aastal kokku lepitud tegevusplaaniga, mille 
kohaselt küsimuste tekkimisel pöördutakse KA/RA/EK poole arvamuse saamiseks ning 
fikseeritakse saadud seisukoht EASi infosüsteemis. Vajadusel pöördutakse täiendava 
õigusarvamuse saamiseks advokaadibüroo poole. Loomisel on uus koolitusmoodulite süsteem,  
mille eesmärgiks on keskenduda toetuse menetlemisel osalevate erinevate sihtgruppide 
vajaduste täitmisele. 

2) Olulise kompetentsi koondumine ainult ühe inimese kätte teeb organisatsiooni 
haavatavaks, kui kõnesolevat isikut on vaja asendada. Võtmetöötajate lahkumisega 
organisatsioonist on oht, et kaob valdkondlik kompetents ja kasvab alles jäävate töötajate 
töökoormus. Uute töötajate koolitamine ja juhendamine on aeganõudev ning 
sisselamiskoolitused ja mentori tegevus ei pruugi anda kiiret ja soovitud tulemust muuhulgas 
mentori vähese motivatsiooni või sobiva koolituse puudumise tõttu. 

Maandamistegevusena uuendatakse üksuste kaardistust kõrge kompetentsiga või unikaalset 
kompetentsi omavate töötajate ja nende poolt täidetavate tööfunktsioonide osas ning 
kirjeldatakse töötajate asendusskeemid, et paremini teadvustada ja  luua võimalusi kompetentsi 
jagamiseks organisatsiooni sees.  

3) Töötajatel ebapiisavad teadmised EASi meetmetest, protsessidest, õigusaktidest, 
infosüsteemidest, mistõttu võivad tekkida menetluses vead, antakse ebaõiget nõu, pikeneb 
ettenähtud protsess või tekib täiendav töökoormus teistele protsessis osalejatele.  

Maandamistegevusena uuendatakse EASi töötajate koolitussüsteemi. Uuendusena võetakse 
kasutusele tsentraalsete koolituste planeerimise ja täitmise süsteem, mille erinevus võrreldes 
varasemaga seisneb töötajate nende tööfunktsioonidest olenevalt teatud koolitusmoodulite 
kohustuslikus läbimises ja osalemiskohustuse täitmise tulemuste sidumises üksuste 
tulemuseesmärkidega. Lisaks määratakse analüüsitud menetlusvigade ja -tähelepanekute põhjal 
täiendavaid asutuse siseseid koolitusi, et vähendada vigu taotluste ja aruannete menetlemisel. 

4) Lõpuni menetlemata mittevastavuste arv ja nende menetlemise kiirus on vastuolus tänaste 
vajadustega - menetlemata tagasinõuete kuhjumine ei võimalda vanu projekte lõpetada ja uusi 
projekte ellu viia. 

Lisaks juba 2014. aastal värvatud ja tööle rakendatud uutele tagasinõuete ekspertidele jälgitakse 
regulaarselt tagasinõuetega seotud töömahtu ja töö tulemusi, et vajadusel kaasata veel 
täiendavat ressurssi. Sellel aastal plaanitakse kompetentsi ja info jagamise ning seisukohtade 
ühtlustamise eesmärgil viia EASis läbi regulaarseid infokoosolekuid valdkonna spetsialistide 
vahel vähemalt üks kord kvartalis. Kogemusi ja infot jagavad omavahel tagasinõuete eksperdid, 
hankeeksperdid, hankejuristid ja hankespetsialistid. Mittevastavuste ja tagasinõuete 
menetlusjärjekorra seadmine toimub olenevalt üksuse juhtidega koostöös määratud 
tagasinõuete prioriteetsusest. 
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5) Hankeprotsessi venimine võib kaasa tuua oluliste tegevuste ära jäämise või edasi lükkumise 
ning tuua kaasa rahalise või mainekahju.  

Maandamistegevusena toimub EASi hankeprotsessi üle vaatamine ja vajadusel täiustamine. 
Lisaks plaanitakse sellel aastal suurendada e-hangete osakaalu ning keerukate hangete puhul, 
juhul kui puudub varasem kogemus ja kompetents EASi sees, kaasatakse riigihangete 
ettevalmistamiseks väliseid eksperte. Samuti plaanivad hankespetsialistid teha suuremat 
koostööd struktuurivahendite kasutamise valdkonnas abikõlblikkuse tõlgendajate ja 
kontrollijatega tõlgenduste ja kontroll-lehtede osas, et vältida väärtõlgendusi.  

6) Tööjõu ebapiisav planeerimine, tulemuseks suur töökoormus, on põhjustatud 
tööjõuressursi analüüsi puudumisest. 

7) EASi aastane tegevusmaht ja riigieelarvest eraldatav halduseraldis ei ole omavahel 
põhjendatult seotud, st kohustused ja nende täitmiseks vajalikud vahendid ei ole kooskõlas. 

Maandamistegevusena on kavandatud lisataotluse esitamine täiendava riigieelarvelise 
halduseraldise saamiseks ja ministeeriumitelt nõusoleku saamine kõikide siseriiklike 
programmide rakendamisega seonduvate personali- ja tegevuskulude katmiseks nende 
programmide rakenduseelarvest. EASis toimub regulaarne finantsseisu jälgimine – 
finantsüksus esitab ja analüüsib koos juhatusega kindlaks määratud sagedusega olulisemaid 
finantsnäitajaid.  

8) EASi tooted ja teenused ei vasta täielikult klientide ootustele või vajadustele, nende 
ümberkohandamiseks ja muutmiseks ei pruugi aga EASil olla piisavalt võimalusi. 

Maandamistegevusena plaanitakse läbi viia fookusgrupi küsitlusi ja tulemustele tuginevalt 
plaanida ja ellu viia vajalikke muudatusi. 

9) Nutika spetsialiseerumise kontseptsiooni rakendamine selleks ette nähtud meetmetes võib 
osutuda vähetulemuslikuks. 

Riski maandamiseks jätkatakse dialoogi nutika spetsialiseerumise mõiste sisustamiseks 
Arengufondi ja MKMga. 
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