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KOKKUVÕTE 

Eesti majandust jäid 2015. aastal iseloomustama eelneva paari aasta suundumused. 

Välisnõudlus on püsinud nõrk, mis tuleneb suuresti Eestile oluliste kaubanduspartnerite raskest 

majanduslikust seisundist. Kaupade ekspordi maht kahanes võrreldes 2014. aastaga 3,8% ning 

jäi alates 2011. aastast esimest korda alla 12 miljardi euro piiri. Eesti sisemajanduse 

koguprodukt kasvas 2015. aastal esialgsetel andmetel 1,2%, toetudes peamiselt sisenõudlusele. 

EASi kliendiportfelli eksport 2014. aastal moodustas 49,8% koguekspordist. Teenuste ja 

kaupade kogueksport oli 2014. aastal 17,4 miljardit eurot ning EASi kliendiportfelli (viie aasta 

portfell) osa vastavalt 8,7 miljardit eurot. Lisandväärtuse kasv töötaja kohta oli Eesti ettevõtetel 

2014. aastal 3,1%. EASi kliendiportfellis olevate ettevõtete lisandväärtus töötaja kohta kasvas 

2014. aastal 5,3%. 

Organisatsiooni eesmärgid ja mõned näited tegevustest nende saavutamiseks 

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

strateegilisest mõjueesmärgist:  

▪ Eesti ettevõtete suurem ekspordivõimekus ja rahvusvahelistumine; 

▪ Ettevõtete suurem tootearendus- ja tehnoloogiline võimekus; 

▪ Rohkem jätkusuutlikke ja kiiresti kasvavaid ettevõtjaid; 

▪ Suuremad turismitulud; 

▪ Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng. 

Meie pikemaajalisem mõõdetav eesmärk 

Eesti on rahvusvahelises konkurentsivõime edetabelis tõusnud 2020. aastaks kahekümne 

parima riigi hulka1. 

 

EASi eesmärgid aastatel 2014-2017 Tulemused 

EASi klientide ekspordimaht  3,5 miljardit eurot 4,9 miljardit eurot 

EASi klientide loodud lisandväärtus 2 miljardit eurot 1,2 miljardit eurot 

EASi klientide teadus- ja 

arendustegevuste kulutuste maht  
50 miljonit eurot 63,6 miljonit eurot 

EASi abil Eestisse toodud 

välisinvesteeringud on loonud2  

2 000 uut töökohta ning 

investeerinud 250 miljonit 

eurot 

2163 uut töökohta ja 

investeerinud 220 miljonit 

eurot 

Turistide ööbimised prioriteetsetelt 

sihtturgudelt kasvavad  
7,5 protsenti -1,5 protsenti 

 

                                                           

1 Rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelina kajastame World Economic Forumi analüüsi, kus Eesti oli 2015. 

a 30. kohal. 

2 Tegemist on aastate lõikes kumulatiivsete näitajatega ning esitatud on 2014. ja 2015. aasta liidetud tulemus. 
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Pikaajaliste eesmärkide juures saame ekspordi, lisandväärtuse ning teadus- ja arendustegevuse 

juures vaadata 2014. aasta tulemusi, kuna andmeid esitatakse üheaastase viitajaga. EASi 

klientide ekspordimaht 2014. aastal oli 4,9 miljardit ning lisandväärtus 1,2 miljardit eurot. 

Lisandväärtuse osas liigume eesmärgile lähemale kavandatust aeglasemalt, samas keskmine 

lisandväärtus töötaja kohta ületab meie klientidel Eesti keskmist 18%. Teadus- ja 

arendustegevuste puhul oli EASi klientide kulutuste maht 63,6 miljonit eurot ja see ületas 

seatud eesmärgi. Välisinvesteeringute ja prioriteetsete turgude turistide ööbimiste puhul saame 

anda järelvaatliku hinnangu 2014. aastale ja 2015. aastale, mille puhul mõõdame tulemusi 

kumulatiivselt. Välisinvesteeringute abil loodud töökohtade arvu eesmärgi oleme kahe aastaga 

juba täitnud ning väga lähedal oleme ka Eestisse toodud välisinvesteeringute 2017. aasta 

eesmärgile. Turistide ööbimiste eesmärgist oleme kaugemal Venemaa ja Soome turistide arvu 

olulise vähenemise tõttu. 2015. aastal kahanes ööbimiste arv 1,5%. 

Organisatsioonilised muutused ja tegevused 

2015. aastal olid meie tegevused peamiselt keskendunud uue struktuurivahendite perioodi 

avanemisele, mille tulemusel avasime 20 meedet. See tähendas nii erinevate meetmete 

väljatöötamist kui ka sellega seotud mitmeid protsessimuudatusi. Uue struktuurivahendite 

perioodiga seoses tuli kasutusele võtta uus tööprotseduuride kirjeldus, mis tõi kaasa 

menetlemises mitmeid muudatusi. 2015. aasta lõpuks valmis ka menetlustähtaegade aruanne, 

mis aitab edaspidi rohkem tähelepanu pöörata menetluse efektiivsuse jälgimisele. 2015. aastal 

uuendasime EASi protsesside käsiraamatut ja lõime ülevaatliku „protsesside maja.“ 

Sügisel uuendasime EASi strateegilise tegevuskava perioodiks 2015-2018. Jätkasime 

kliendihalduse põhimõtete juurutamist ja kliendihaldurite arendamist. Võtsime vastu uue 

klienditeenindusstandardi ja suure infosüsteemi arendusena jõudis live´i uus 

kliendihaldustarkvara. 

2015. aasta kevadel lisandusid EASi mitmed uued valdkonnad ja projektid. Aprillist alustas 

EASi välisinvesteeringute üksuse koosseisus e-residentsuse meeskond, moodustati Eesti 

kuvandi meeskond, projektidest lisandus Work in Estonia. 2015. aastal tegutses tulemuslikult 

EXPO projekti meeskond, kes tõi maailmanäituselt Eesti paviljonile kolmanda koha.  

Organisatsiooni poolelt toimus aasta keskel struktuurimuudatus, kus kaotati mitu 

eraldiseisvat üksust. EAS-i üksuste arv kahanes nelja võrra 11 struktuuriüksuseni. Kõige 

rohkem puudutas muudatus arendusüksust, finants- ja tugiüksust. Samuti toimus ettevõtluse- ja 

ekspordikeskuse ühendamine ning ettevõtluspoole välisesindajate tegevus koondus 

välisinvesteeringute keskuse alla.  

EASi tegevuste kokkuvõte 

Ettevõtluse ja ekspordi valdkonnas ettevõtlusteadlikkuse tähtsündmuseks oli 

ettevõtlusnädalal Ettevõtlus auhinna gala. Loomemajanduse valdkonnas avasime 4 

toetusmeedet koos vajalike infopäevade ja teavitustega üle Eesti. Koolitus- ja 

nõustamisvõimaluste osas pakkusime tööstusjuhi strateegiakoolitust, väikeettevõtete 

arenguprogrammi, tootearenduse meistriklassi koolitust ning alustavatele ettevõtjatele 

jätkasime ettevõtluse baaskoolituste programmi. Lõpule jõudis ekspordivaldkonna kaheaastane 

koolituste tsükkel, ekspordijuhtide aastane kvalifikatsioonitõstmise programm. 

Toetusprogrammidele oli 2015. aasta märksõnadeks eelmise programmeerimisperioodi 

toetusprogrammide lõppemine ja uue perioodi toetusprogrammide ettevalmistamine. Uue 

perioodi osas keskendusime tootearenduse tõhustamisele suunatud toetusskeemidele, milleks 

oli innovatsiooniosak, arendusosak ja ettevõtte arenguprogramm. Jätkasime eksportööride 

toetamisega sihtuturuseminaride, ekspordipartneri otsingu, kontaktreiside, ekspordibuldooseri 

programmi ja ühisstendide läbi. Klastritest ja tehnoloogia arenduskeskustest toetasime 
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2015.aasta lõpu seisuga 2014-2020 SF perioodi avatud meetmest kümmet klastrit ning kuut 

TAKi. Kosmosevaldkonnas Eesti ESA liikmelisusest tulenevalt moodustati Eesti delegatsioon 

ESA juures, mida asus juhtima EASi Kosmosebüroo. Vahehindamise raames sai EASi 

omaprogrammidest parima tagasiside ärimentorprogramm. 

Välisinvesteeringute ja välisturgude tegevustele oli 2015. aasta edukas ning kõik seatud 

eesmärgid said täidetud. Jätkuvalt keskendusime sektoritele, kus Eestil on hea 

väärtuspakkumine: IKT; tööstussektor ning teenus- ja arenduskeskused. 55% 

investeerimisprojektidest olid Eesti jaoks uued ettevõtted. Aktiivne töö jätkus Eesti kui 

atraktiivse investeeringute sihtkoha tutvustamisega mitmetes sihtriikides äriseminaride, 

äridelegatsioonide, kuid ka messidel ja konverentsidel Eestit tutvustava stendiga väljas olemise 

läbi. Hästi õnnestus ICT Week’i korraldus, mille põhirõhk oli Latitude 59 start-up konverentsi 

ning Industry 4.0 tööstus- ja IT konverentsi korraldusel. 2015. aastal alustati 

sotsiaalmeediakanalite (nt Twitter) kasutamist Eesti promoks ning investinestonia.com 

veebilehe uuendamisega. Work in Estonia äratas huvi välisspetsialistides Eesti suhtes ning sai 

palju kajastust. E-Estonia Showroom võõrustas rekordarvu külalisi ning e-residentsuse 

esimese aasta tulemused ületasid ootuseid.  

Turismivaldkonnas keskendusime Eesti kui reisisihi tuntuse ja turisminõudluse suurendamise 

tegevuste raames Eesti tuntuse suurendamisele ja tarbijate ning reisikorraldajate teadlikkuse 

kasvatamisele. Peamised fookused 2015. aasta pressireisidel olid kultuurisündmused, 

toidukultuur, Eesti loodus ja aktiivse puhkuse võimalused. Koostöös Tallinkiga 

korraldasime Rootsi turistide arvu suurendamiseks kampaania „Epic Estonia“, mille 

tulemusena jõudsime sotsiaalmeedia kaudu 3,1 miljoni rootslaseni. Venemaa turul viisime läbi 

aastalõpukampaania, mille tulemusena külastas kampaanialehekülge 133 000 inimest. 

Müügiedenduse raames korraldasime kontaktüritused Eesti ja sihtturu reisikorraldajate vahel 

Soomes, Venemaal, USA-s, Hiinas, Jaapanis, Saksamaa, Norras ja Rootsis ja Austrias. 

Strateegilist partnerlust tegime Simple Sessioni, Tallinn Music Weeki, Rally Estonia, PÖFF-

i, avamerepurjetamise EM-i, Nargen festivali ning juunioride kergejõustiku EM-i 

korraldajatega. Veebikeskkonna www.visitestonia.com külastatavus kasvas võrreldes 2014. 

aastaga 16 %. Turismi teadlikkus- ja koolitusprogrammi raames viisime läbi erinevaid 

turismivaldkonna teadlikkust tõstvaid sündmusi – konverentse, seminare, ümarlaudu, infopäevi 

ja koolitusi. Kokku korraldasime 34 sündmust, millel osales ligi 1400 turismieksperti. Turismi 

arendamisel jätkasime 2007-2013 toetusperioodi kuue toetusskeemi rakendamist, millest neli 

oli suunatud toodete arendamisele ning kaks turundustegevustele. Järgmise perioodi 

meetmetest avasime taotlemise rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside korraldamiseks. 

Regionaalarengu valdkonnas tekkisid 2015. aastal mitmete projektide lõpetamisel 

eelarvejäägid, mille suunasime uutesse projektidesse. Uute projektide rahastamine ning 

olemasolevate projektide pikendamine teenis eesmärki kasutada efektiivselt ja mõjusalt ära 

2007-2013 perioodi struktuurivahendid. Regionaalarengu ning piirkondade 

konkurentsivõime tõstmise eesmärgi täitmiseks viisime läbi tegevusi ja rakendasime 

toetusskeeme kolmes valdkonnas: ettevõtlus- ja külastuskeskkonna arendamisele suunatud 

tegevused; elukeskkonna arendamisele suunatud tegevused; territoriaalsele piiriülesele 

koostööle suunatud tegevused.  
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EASi tulemused 2015. Aastal 

 

EASi eesmärkide mõõdikud 2016. aastal 

 

2016. aastaks seatud eesmärkide puhul tuleb arvesse võtta, et meie kliendiportfell 2014-2020 

Euroopa Liidu rahastusperioodil saab olema meetmete ja tegevuste muutumise tõttu erinev ning 

oleme eesmärke suuresti korrigeerinud. Samuti oleme arvesse võtnud 2015. aastal Eesti 

ekspordi kahanemist, mistõttu oleme vähendanud oma kliendiportfelli oodatava kasvu protsenti 

2016. aastaks.  

2007-2013 rahastamisperioodi kogueelarvest 784,4 mln eurot olime seisuga 31.12.2015 teinud 

otsuseid 99,0% ehk 776,3 mln eurot (sh MKM 383,8 mln eurot ja RaM 392,4 mln eurot) ning 

abikõlblikke väljamakseid 97,4% ehk 764,1 mln eurot (sh MKM 381,6 mln eurot ja RaM 382,6 

mln eurot). Ebatõenäoliselt laekumata tagasinõuded moodustasid aasta lõpu seisuga 5,6 mln 

eurot (MKM 5,2 mln eurot ja RaM 0,4 mln eurot), seega jäi aastaks 2016. veel välja maksta 

14,6 mln eurot (MKM 5,3 mln eurot ja RaM 9,3 mln eurot). 
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Joonis 1. 2007-2013 rahastamisperioodi SF meetmete eelarve, otsused ja abikõlblikud 

väljamaksed 
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RAHVUSVAHELISELT KONKURENTSIVÕIMELINE ETTEVÕTLUS 

Ettevõtluse ja ekspordi valdkond  

Ettevõtluse ja ekspordisuunal on 2015. aasta lõpu seisuga leitud tulemusnäitajad järgmised: 

 

Ekspordi müügitulu muutus3: +5,7% (eesmärk +3,1%) 

Lisandväärtuse muutus töötaja kohta: +5,3% (eesmärk +8,1%) 

Kasvuettevõtete osakaal toetatud alustavatest ettevõtetest: 26,3% (eesmärk 25%) 

Toetatud ettevõtete TjaA investeeringute muutus: -53,9% (eesmärk +5%) 

Toetatud ettevõtete TjaA investeeringud: 63,6 mln €  

Ellujäämismäär toetatud alustavate ettevõtete hulgas: 98,3% (eesmärk 95%) 

 

Alustavatele ettevõtetele suunatud tegevused ja ettevõtlusteadlikkus 

Ettevõtlusteadlikkuse tegevustega oleme tegelenud igal aastal järjest vähem, kuivõrd 

ettevõtlus kogub järjest enam populaarsust. Noored valivad oma eluteeks järjest enam ettevõtja 

elukutse ning ettevõtlusteadlikkus on integreeritud ka Eesti haridussüsteemi. Seetõttu oleme ka 

oma tegevustes fokusseerinud pigem ettevõtete kasvatamisele ja arendamisele ning vähem 

üldisemale teadlikkusele. Siiski jääme ettevõtlusteadlikkuse tegevusi koordineerima väikeses 

mahus ka edaspidi. Selle valdkonna peamiseks rakendajaks  edaspidi on pigem maakondlikud 

arenduskeskused.  

Ettevõtlusteadlikkuse tegevuste osas oli jätkuvalt kõige olulisemaks üle-eestilise 

ettevõtlusnädala elluviimine, mis toimus 5. – 11. oktoobril.  Olime EAS-i poolt partneriks  7 

linnale, kes tegevusi teostasid. Toetasime neid üle-eestilise meedia, reklaami- ja PR-

kampaaniaga.  Kogu ettevõtlusnädala raames osales 168 sündmusel kokku ca 7600 inimest. 

Ettevõtlusnädalal organiseerisime ka ise alustavatele ettevõtjatele suunatud kasvupäeva, mis 

keskendus just ettevõtte kasvatamisele ning kus osales ca 200 ettevõtjat.  

Ettevõtlusnädala tähtsündmuseks oli Ettevõtluse auhinna gala korraldamine 8.oktoobril. 

Ettevõtlusauhinnale kandideeris 70 ettevõtet. Parimaks eksportööriks hinnati AS Kodumaja, 

parima välisinvestori tiitli pälvis Westaqua-Invest OÜ, parimaks uuendajaks sai Adcash OÜ, 

parim piirkonna ettevõtja oli UPM-Kymmene Otepää AS. Esmakordselt väljaantud 

vastutustundliku ettevõtte auhinna pälvis Playtech Estonia OÜ. Galal osales ca 500 inimest ning 

üritus oli jälgitav ka ETV-s otseülekandena, mida vaatas omakorda u 45 000 inimest. 

Ettevõtluse auhinna pidulikule sündmusele eelnes ka meie traditsiooniline aastakonverents 

Liftiga Tulevikku. Ka sel korral keskendusime ettevõtjate kogemuslugude vahetamisele. 

Presenteerisime ka enda nägemust Eesti majanduse tulevikust. Osales üle 200 inimese.  

Lisaks eelpoolmainitud sündmustele organiseerisime koostöös maakondlike 

arenduskeskustega ettevõtluspäevad kõigis 15 maakonnas, kus osales kokku üle 1500 inimese. 

Üldisemale ettevõtlusteadlikkuse levikule aitas kaasa ka telesaade Kapital, mille osas andsime 

sisendit paljude erinevate ettevõtete ja ettevõtmiste kohta Eestis. Kapital vaatas kevadhooajal 

keskmiselt 71 000 inimest saate kohta.  

Lisaks jätkasime innovaatilistele äriideedele suunatud konkursi Ajujaht elluviimist. 

Kevadhooajal lõppes Ajujaht 2015 arenguprogramm 40 meeskonnale ning võistlus, mille võitis 

                                                           

3 Muutused on leitud sarnaselt EASi tulemusjuhtimise süsteemis kasutatud metoodikale.  
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meeskond Jiffi, kes arendab tarka mobiilsidel põhinevat ühistranspordi piletisüsteemi. Ajujahi 

konkurssi toetas ka vastav telesaade ETV-s. Ajujahi konkursi sügishooaja sündmustele 

kaasasime üle 2000 inimese. Konkursile esitati 301 äriideed, millest valiti välja 30, kes pääsesid 

Ajujahi arenguprogrammi. 2016 konkursi võitja selgub järgmisel kevadel.  

Teadlikkusega seotud projektidest lõpetasime 2015. aastal ka noortele suunatud 

ettevõtlikkusprojektide konkursside raames viimased projektid. Kuivõrd edaspidi liigub noorte 

ettevõtlusalase hariduse teemad Haridus- ja Teadusministeeriumi alluvusse, siis arendasime 

ettevõtlikkusprojektide konkursist välja erialaliitudele ning ettevõtlusorganisatsioonidele 

suunatud projektikonkursi. Selle eesmärgiks on arendada katusorganisatsioonides uusi 

tehnilisi lahendusi ja teenuseid, mis toetaksid ettevõtteid nende ekspordivõimekuse tõstmisel 

või muudes valdkondades. Projektikonkursside uued voorud avame 2016. a I kvartalis.  

Väiksemate projektidena toetasime üle Eesti ka teisi algatusi, nt nagu EVEA 

ettevõtluskonkurssi „Eesti ettevõtlik vaim“, Tööandjate Keskliidu konverentsi „Tuulelohe 

Lend“ ja EBRD seminari. Lisaks tellisime ka kordusuuringu „Juhtimisvaldkonna uuring 2015“ 

läbiviimiseks, mis toetus nii 2013.a kui ka 2011.a väljaantud uuringu tulemustele. See andmete 

võrdlus tõi välja olulisi seoseid ja muutusi ettevõtete juhtimiskultuuris.  

Startup tüüpi ettevõtetele  suunatud teenustes lõpetasime hankelepingud kiirenditega Wise 

Guys ning Buildit, mille raames osales kevadhooajal kiirendiprogrammides kokku 20 ettevõtet. 

Startup Eesti programmi rakendaja Arengufond viis ellu mitmeid koolitus- ja 

arenguprogramme, piloteerides seejuures ka uusi tegevusi, nt nagu Student VC programm ja 

Founders Institute, mille käigus loodi 11 uut startup tüüpi ettevõtet. Lisaks Engage Estonia 

projekt, mis seob endas suuremad tegutsevad ettevõtjad ja startup´d. Programmi raames töötati 

välja programmi visuaalne identiteet, loodi uus veebileht ning alustati kogukonna 

ühisüritustega.  

Loomemajandus 

Loomemajanduse valdkonna ettevõtjaid oleme ka varasemalt toetusmeetmete kaudu toetanud, 

kuid uue perioodi rahastusega suurenes tunduvalt valdkonnale suunatud meetmete maht. 

Varasemalt on loomemajanduse valdkonnaga seotud ettevõtlusmeetmeid juhtinud MKM, 

nüüdsest on need Kultuuriministeeriumi juhitud. 2015. aastal avasime 4 erinevat toetusmeedet 

koos vajalike infopäevade ja teavitustega üle Eesti. Lisaks viisime ellu teadlikkuse tõstmisele 

suunatud tegevusi.  

Esimesena avasime suvel loomemajanduse inkubatsiooni toetusmeetme, mis nägi ette lisaks 

inkubaatorite toetamisele ka kiirendite toetamist. Varasemalt oli meil kogemusi koostöös 

kiirenditega vaid läbi hangete, seekord läbi toetusskeemi. Taotlusi esitati meetmesse 14 ning 

neist rahuldasime 4 projekti summas 1,1 miljonit eurot. Teise olulise toetusmeetmena avasime 

loomemajanduse arenduskeskuste  toetusmeetme. Selle meetme puhul oli meil varasem 

kogemus olemas. Meile laekus 20 taotlust, millest rahuldasime 6, kokku summas 1,6 miljonit 

eurot.  

Lisaks avasime kaks loomemajanduse toetusmeedett otse ettevõtjatele. Esimesena 

loomemajanduse valdkonna ettevõtete ekspordivõimekuse tõstmise meetme, mille eesmärk 

on toetada valdkonna ettevõtete ekspordiga alustamist või hoogustamist. Meetme maht kokku 

on 4,2 miljonit, millest esimese poolaasta jooksul jagasime välja üle 800 000 euro. 53-st 

esitatud taotlusest rahuldasime 20. Meetme rakendamine on senini olnud keeruline, kuivõrd 

määrus ei täpsusta loomemajanduse valdkonna ettevõtja definitsiooni, mistõttu on keeruline 

määratleda, kas taotleja vastab meetme tingimustele. Koostöös Kultuuriministeeriumiga 

loodame määrust järgmisel aastal täpsustada.  

Viimase toetusmeetmena avasime novembris loomemajanduse koostööprojektide 

toetusmeetme, mille eesmärk on suunata koostööle loome– ja teisi majandussektoreid. 
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Kuivõrd meede avanes aasta lõpus, ei jõudnud me rahuldada veel ühtegi taotlust. Esimese kuu 

tagasiside klientidelt näitas, et peame ka selles meetmes tegema täiendusi.  

Loomemajanduse eksporditoetus viis Mercedes-Benzi reklaamklipini 

Loomemajanduse eksporditoetus võimaldas Nafta Filmsil oma reklaamitootmise täisteenust 

tutvustada ja turundada Saksamaal, mis lõppes Mercedes-Benzile reklaamklipi tootmisega. 

Reklaamklipp filmiti toimus eesti produktsiooni ja meeskonnaga Lapimaal, kus kaasatud oli ka 

Lydia Rahula poistekoor. Ainuüksi selle 

projekti alguses tehtud tehinguga toodi 

Eestisse kümne kordne toetuse summa. 

Klipp on nähtav veebis.  

Nafta Films OÜ on oma 6 

tegutsemisaasta jooksul tõusnud Eesti 

turul üheks suurimaks tegijaks, kes 

pakub filmitootmise täisteenust, sh nii 

lokatsiooniteenuseid, produktsiooni kui 

järeltootmisteenuseid. Lisaks reklaamide tootmisele tegeleb ettevõte ka filmide tootmisega, 

senini peamiselt lühimängufilmide ja teleseriaalidega, kuid viimastel aastatel väga edukalt ka 

täispika mängufilmi tootmisega (Supilinna Salaselts), mis saavutas Eestis publikurekordid ning 

on huvi äratanud ka rahvusvahelistel turgudel.  

 

Loomemajanduse omategevustes lõpetasime eelmise perioodiga seotud projektid. Näiteks 

toetasime Tallinna Ettevõtlusinkubaatori ja Tartu Loomemajanduskeskuse esindajate õppereisi 

juunikuus Milaanosse moeteemaliselee konverentsile Fashion Tales 2015, kus nii 

moedisainerid, -turundajad, -ajakirjanikud ning sotsiaalmeediaeksperdid arutlesid moetööstuse 

tulevikusuundade üle. Suurim projekt oli Estonia klaverivabriku messikülastus Hiinasse 

Shanghaisse Music China 2015 messile, millel osalemise eesmärk oli suurendada Eesti muusika 

(sh muusikainstrumentide ja interpreetide) eksporti Hiina.  

Koolitus- ja nõustamisvõimaluste pakkumine 

Koolituste osas iseloomustas 2015. aastat mitmete eelmise struktuurifondide perioodi 

koolitusprogrammide lõppemine ja ettevalmistused uute koolitusprogrammide rakendamiseks.  

Üks suuremamahulistest koolitusprogrammidest oli tööstusjuhi strateegiakool, mille 

tagasiside oli väga hea, mistõttu hankisime täiendava kursuse 2015. aasta kevadeks.  Kokku 

läbis 2015. aastal koolituse 47 ettevõtet. Tööstusjuhi strateegiakooli omapära oli koolituse ja 

nõustamise sidumine üheks tervikuks eesmärgiga suurendada ettevõtete strateegilise juhtimise 

võimekust.  

Teiseks suuremaks koolitusprogrammiks oli väikeettevõtete arenguprogramm, mis oli 

suunatud väikeettevõtete juhtide ja omanike juhtimisvõimekuse tõstmiseks. Programm oli üles 

ehitatud moodulite põhiselt katmaks suuremat osa väikeettevõtte juhtimises ettetulevatest 

valdkondadest. Lisaks aasta algul edukalt lõppenud kursusele korraldasime täiendavad voorud 

kevadel ja sügisel. Kokku läbis aasta jooksul koolituse üle 200 ettevõtte. 

Kolmas tegutsevatele ettevõtetele suunatud koolitusprogramm oli tootearenduse meistriklass, 

mille eesmärk oli aidata tööstusettevõtetel luua kliendikeskseid IT lahendusi. Programm 

sisaldas endas nii akadeemilist koolitust, mentorite kasutamist kui ka parimate praktikatega 

tutvumist teistes ettevõtetes. Osalesid viie ettevõtte meeskonnad ning tagasiside meistriklassi 

koolitusprogrammile oli hea. 

Alustavatele ettevõtetele jätkasime ettevõtluse baaskoolituste programmi. Programmi sisus 

keskendusime alustava ettevõtja jaoks olulistele teemadele nagu ärimudeli loomine, 
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tootearendus, prototüübi loomine, finantsjuhtimine jne. Koolitused viisime läbi kõikides 

maakondades, kokku 32 koolitust ning osales üle 500 inimese. Tagasiside koolitustele oli väga 

positiivne.   

Sügisel lõppes ärimentorprogramm, mis hinnati EASi omategevuste vahehindamise käigus 

ettevõtjate poolt parimaks EASi omaprogrammiks. Aasta jooksul töötas koos 25 mentiid ja 

mentorit. Mõlemale osapoolele viisime läbi ka erinevaid ettevõtlusalaseid koolitusi. Kuivõrd 

programm on senini olnud üsna väikese mahuga ja meie endi poolt elluviidav, siis otsustasime 

selle mahtu suurendada ja võimaldada mentori olemasolu rohkematele ettevõtjatele. Selleks 

koostasime programmi kohta hanke, mille lepingupartner selgub järgmise aasta kevadel.  

Nõustamisteenuste raames jätkasid maakondlikud arenduskeskused alustavate ettevõtjate 

nõustamist. Üle Eesti loodi keskuste nõustamise tulemusel 347 uut ettevõtet. Lisaks valmis 

koostöös ettevõtjatega üle 1100 tegevusplaani (sh äri-, finants-, turundusplaani vmt).  Lisaks 

tavapärasele alustava ettevõtja nõustamisele on uue teenusena MAK-is ka starditoetuse 

eelnõustamine, mis on kohustuslik kõikidele taotlejatele. MAK-i töötaja hindab ettevõtja 

äriideed, äriplaani, finantsprognoose ja meeskonda ning annab selle alusel üldise hinnangu, mis 

on meile toetuse menetlemisel aluseks. Lisaks on järgneva kolme aasta jooksul toetuse saajal 

kohustus käia arengunõustamistel MAK-ides. Uuel aastal on meil plaanis käivitada ka 

tegutsevale ettevõtjale suunatud nõustamisteenus MAK-ides ning võimaldada MAK-idel  

omaalgatustlikult pakkuda ise rohkem teenuseid kohalikele ettevõtjatele. 

2015. aasta kevadel lõppes kaheaastane ekspordivaldkonna koolituste tsükkel. Kokku toimus 

õppeaasta jooksule üle 50 koolituse kaheksal erineval teemal. Neist kõige nõutavamad olid 

ekspordiplaani koostamise koolitused ja messikoolitused. Aasta esimesel poolel valmistasime 

ette ekspordi valdkonna koolituste hanke järgmiseks õppeaastaks, võttes arvesse nii ettevõtete 

tagasisidet kui muutunud turusituatsiooni. Uute koolitustega alustasime septembris. Uue 

koolituste tsükli puhul on rohkem rõhku pandud e-turunduse ja interneti võimaluste 

kasutamisele eksporditegevustes. Jätkuvalt on ettevõtetel suur huvi ekspordiplaani koostamise 

koolituste vastus. Ekspordi valdkonna koolitustel osaleb aastas üle 600 ettevõtte. 

Kevadel jõudis edukalt lõpule ekspordijuhtide aastane kvalifikatsioonitõstmise programm, 

kus 23 ettevõtet said võimaluse saata oma ekspordijuhid õppima Suurbritannia ja Kanada 

vastavate õppeasutuste juurde. Hea tulemus on see, et kõik 23 ekspordijuhti läbisid kogu 

programmi, sooritasid vajalikud arvestused ja said vastava sertifikaadi.  

Aasta jooksul korraldasime EAS-i ekspordinõunikega kaetud välisturgudel igaühel vähemalt 

ühe sihtturu seminari. Seminaride ettevalmistamine ja läbiviimine oli sel aastal täies mahus 

ekspordinõunike vastutada ja seminarid kujunesid varasemaga võrreldes palju praktilisemaks 

ning oluliselt osalejate rohkemaks.  

Toetusprogrammid: ettevõtte arenguprogramm, innovatsiooni- ja arendusosakud, 

teenuskeskuste programm 

Toetusprogrammide osas lõpetati 2015. aastal eelmise perioodi toetusprogramme ja 

valmistati ette uue perioodi programme. Uuel perioodil keskendume tootearenduse 

tõhustamisele suunatud toetusskeemidele, milleks oli innovatsiooniosak, arendusosak ja 

ettevõtte arenguprogramm. Lisaks eelpool nimetatutele alustasime ettevalmistusi tugiteenus- ja 

arenduskeskuse investeeringu toetusmeetme avamiseks.  

Alustavatele ettevõtjatele suunatud toetusmeetmete raames avasime märtsis uue perioodi 

vahenditest starditoetuse taotlusvooru. Vooru eelarve on 8,1 miljonit eurot ning taotlemine  

käib jooksvalt. Kui starditoetus avati, ootasime taotlema ilma eelneva ettevõtluskogemuseta 

alustavaid ettevõtjaid. Samas eeldasime taotlejalt ambitsiooni kasvada ja jõuda kolmanda 

tegevusaasta lõpuks 80 000 eurose müügituluni, kasvades iga aasta vähemalt 20%. Kahjuks viis 

see piirang skeemitamiseni, et sellest nõudest mööda hiilida. Seetõttu otsustas ministeerium 
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antud piirangu määrusest välja võtta ja juba sügisel täiendasime meedet, lubades taotlemisel 

osaleda ka varasema ettevõtluskogemusega ettevõtjatel, mis tõstis ka taotluste mahtu. 2015. 

aastal esitati kokku 107 taotlust ning tehti 45 rahuldamisotsust.  

Innovatsiooniosaku ja arendusosaku toetusmeetmed avasime 2015. aasta novembris. 

Ettevõtete huvi osakute kasutamise vastu on arvestatavalt suur.  

Ettevõtte arenguprogrammi väljatöötamisega alustasime 2015. aasta jaanuarist eesmärgiga 

avada programm ettevõtetele 2016. aasta algul. Programmi eesmärk on suurendada Eesti 

ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet, aidates kaas uute, keerukamate ja suurema 

kasumlikkusega toodete väljatöötamisele ja turule toomisele. Ettevõtte arenguplaani programm 

erineb kontseptuaalselt varasematest toetusprogrammidest, sidudes ettevõtte jaoks üheks 

tervikuks erinevad EAS-i teenused ja toetused. Programmi kuuluvad nii diagnostika, 

arenguplaani koostamise nõustamine, koolitused personali kompetentsi tõstmiseks, kui ka 

erinevad teenused ja rahaline toetuse arenguplaani elluviimiseks. 

Nimelt on ettevõte käivitamas 2016. 

aasta algul Tartus maailma esimest 

mobiiltelefoni maksel põhinevat käed-

vaba-piletimüügisüsteemi Jiffi. Seda 

ideed tutvustas meeskond esmakordselt 

konkursil Ajujaht.  

Ettevõte demonstreeris sama süsteemi 

2015. aasta lõpus ka erinevate 

pealinnade esindajatele rahvusvahelisel 

messil Smart City Expo. Huvi uudse 

lahenduse vastu oli suur.  

 

Tootearenduse tõhustamisele suunatud 

toetusmeetmetest jätkus Norra ja Eesti koostööprogrammi keskkonnasõbraliku innovatsiooni 

arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia abil elluviimine. Programmist on 

rahastatud 15 tootearenduse projekti, mis peavad olema lõpule viidud 2016. aasta suveks. 

Programmi raames tehtavad muud tegevused kestavad 2017. aasta kevadeni.  

Eksportööridele tugi sihtturgudel 

Info- ja nõustamisteenuste osas pakkusime ettevõtetele võimalust saada nõu ja vastuseid oma 

päringutele välisturge puudutavates küsimustes. Lisaks Tallinna kontorile pakkusid nõu ja tuge 

EAS-i ekspordinõunikud meie välisesindustes. Kokku nõustati ettevõtteid rohkem kui 800-l 

korral. Enim päringuid tuli Tallinna kontori kõrval Soome, Rootsi ja Saksamaa esindustesse. 

Kokku on ekspordinõunikega mehitatud EAS-i esindused üheksal turul – Soomes, Rootsis, 

Norras, Taanis, Hollandis, Saksamaal, Prantsusmaal, Suurbritannias ja Hiinas. 

Hiina turu osas alustasime EAS-i seisukohast täiesti uue teenusena 2015. aastal info- ja 

nõustamisteenuse pakkumist Hiina turule sisenemisest huvitatud ettevõtetele. Esimese kvartali 

jooksul kogusime, süstematiseerisime ja tegime EAS-i kodulehel kättesaadavaks peamise Hiina 

turule sisenemist puudutava informatsiooni. Teiseks alustasime ettevõtete päringutele 

Transpordihaldusettevõttest tarkvaratootjaks 

Üheks antud programmi edulooks saab pidada Eesti ettevõtte T-grupp AS tehtud 

muljetavaldavat hüpet transpordihaldusettevõttest tarkvaratootjaks ja uute teenuste turule 

toojaks.  

http://www.tartu.ee/index.php?page_id=36&lang_id=1&menu_id=6&lotus_url=/teated.nsf/web/viited/0602925D689B7E61C2257E68002FE3C7
http://www.tartu.ee/index.php?page_id=36&lang_id=1&menu_id=6&lotus_url=/teated.nsf/web/viited/0602925D689B7E61C2257E68002FE3C7
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vastamisega ja esmase nõustamisega. Kolmandaks alustamise II kvartalis Eesti ettevõtete 

abistamist Hiinast pärit klientide esmase taustauuringu tegemisel. Neljas uus teenus, mille 

avasime Hiina turust huvitatud ettevõtetele, oli turule sisenemise valmisoleku kontroll. Viies 

teenus Hiina turuga seoses, mille valmistasime ette aasta lõpuks, on tasulise teenusena pakutav 

turuülevaadete koostamine ettevõtte poolt soovitud valdkonnas. Käivitame selle teenuse 2016. 

aasta I kvartalis. 

Eksportööridele uute ärivõimaluste loomise osas oli 2015. aasta väga töömahukas. 

Leevendamaks majanduslanguse mõju, suurendasime oluliselt oma tegevusmahtu varasemaga 

võrreldes. Käivitasime mitmeid pilootprojekte, organiseerisime täiendavad ühisstendid uutel 

välismessidel, alustasime projektidega kaugetel turgudel jne.  

Väga oluline tugi sihtturgudel oli EAS-i välisesindustes osutatav ekspordipartneri otsingu 

teenus. Teenus oli saadaval üheksal välisturul.  

Korraldasime ettevõtetele kaheksa kontaktreisi välisturgudele, neist kaks Saksamaale ja kaks 

Hiina. Panime oluliselt suuremat rõhku projekti järelvalvele ja koostööle hankepartneritega, et 

tagada kontaktreiside tulemuslikkus ja klientide rahulolu.  

Kui kontaktreiside eesmärk on anda ettevõttele esmane kogemus ja tagasiside oma toodetele 

läbi kohtumiste kohalike ettevõtetega konkreetsel turul, siis ekspordibuldooseri programmi 

eesmärk oli aidata ettevõtetel luua uusi kontakte ja jõuda toimiva ärisuhteni. Tegemist oli 

pilootprojektiga ja täiesti uues formaadis teenusega ning saadud tagasiside nii ettevõtetelt kui 

konsultatsioonifirmadelt oli väga oluline teenuse edasiarendamise seisukohast. Kogemus 

näitas, et väga palju sõltub ettevõtete endi võimekusest, toodete sobivusest antud turule, 

konjunktuurist ja veel paljust muust. Samas on programmis osalenud konsultatsioonifirma 

hinnangul tõenäoline, et 50% osalenud ettevõtetest jõuavad reaalse koostööni aasta jooksul ja 

80% ettevõtetest pikemas perspektiivis. Ekspordibuldooseri projektid toimusid Saksamaa, 

Belgia, Hollandi, Poola, Itaalia, Prantsusmaa, Rootsi, Suurbritannia, Šveitsi, Taani ja Hiina 

turgudel. 

Kõige mahukamaks tegevuseks kujunes ühisstendide korraldamine Eesti ettevõtetele. Kokku 

korraldasime 16 ühisstendi,. Meie jaoks oli oluline, et esmakordselt läksime koos Eesti 

ühisstendidega välja suurtele rahvusvahelistele messidele kaugetel turgudel Hiinas ja Dubais. 

See oli väljakutse nii ettevõtetele kui ka EAS-ile. Seda suurem on rõõm, et koostöö toimis ja 

kõik läks plaanitult. Ettevõtete tagasiside oli väga hea. Niivõrd kaugetel turgudel on riigi 

kohalolek tihti määrava tähtsusega ettevõtetele usalduskrediidi loomisel.  

Eesti ettevõtetest osalesid Hiina messil Saku 

õlletehas, A.LeCoq, Liviko, laste toitude 

valmistaja AS Solbrit, AS Salvest, Värska 

Vesi. Kõik ettevõtted said väga kasulikke 

kontakte. Lisaks EAS aitas korraldada 

mitmeid kohtumisi Hiina turule pääsemise 

seisukohast oluliste võtmeisikutega. Tänaseks 

on esimesed lepingud sõlmitud ja konteinerid 

teele saadetud. Kokku osales 2015. aastal 

EAS-i poolt korraldatud 16-s ühisstendis 

rahvusvahelistel messidel 158 Eesti ettevõtet. 

Canton Fair 

Eesti ettevõtete ühine osalemine Hiina suurimal toidukaupade messil Canton Fair 2015. aastal 

on kindlasti edulugu nii ettevõtete kui EAS-i poolt vaadatuna. 

http://arileht.delfi.ee/news/uudised/saku-muub-olut-ka-louna-koreasse-hiina-ja-itaaliasse?id=72257709
http://arileht.delfi.ee/news/uudised/saku-muub-olut-ka-louna-koreasse-hiina-ja-itaaliasse?id=72257709
http://www.goodnews.ee/hiina-mess-canton-fair-pakkus-ettevotetele-haid-voimalusi
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Klastrid, tehnoloogia arenduskeskused ja kompetentsikeskused 

Klastrite arendamise meetme raames toimusid aastal 2015 olulised sündmused. Viidi lõpule 

SF perioodi 2007-2013 klastrite arendamise programm, mille jooksul kaasrahastati 25 klastrit   

kogusummas 9,9 miljonit eurot. Kokku kuulus klastritesse ca 350 ettevõtet. Kuus klastrit (Eesti 

IKT klaster, jäätmete taaskasutusklaster, tuuleenergia klaster, logistikavaldkonna arendamise 

klaster, Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klaster, IKT ekspordiklaster) said toetust kahel 

korral. 25st toetatud klastrist täitsid projektile seatud eesmärgid ja saavutasid oodatud 

tulemused 24 klastrit. Klastrite arenamise meetme raames ellu viidud ühistegevused ja koostöö 

aitasid oluliselt tõsta klastri partnerite rahvusvahelist konkurentsivõimet läbi ettevõtete 

rahvusvahelistumise, innovatsiooni soodustamise ja võimekuse kasvatamise. 

EASi klastrite arendamise programm jätkus EL-i 2014-2020 perioodi esimese taotlusvooruga, 

mille raames finantseerisime 10 klastriprojekti: Connected Health, digitaalehituse klaster, Eesti 

IKT klaster, Eesti puitmaju eksportivate ettevõtete klaster, ESTRONICS, jätkusuutliku ja 

energiatõhusa kinnisvara ning energiavarustuse (KEN) klaster, kaitse- ja julgeolekutööstuse 

innovatsiooni klaster, liikumistervise innovatsiooni klaster, puidutööstuse konkurentsivõime 

arendamise klaster ja targa linna klaster (Smart City) kogusummas 4,6 miljonit eurot. 

Kompetentsikeskuste arendamise meetme raames oli põhieesmärgiks viia lõpuni SF perioodi 

2007-2013 kompetentsikeskuste loomise ja arendamise projekt. Projekti kogumaht oli ligi 19 

miljonit eurot ning selle tulemusena toetati 6 kompetentsikeskuse loomist ja arendamist - 

põlevkivi kompetentsikeskus Kohtla-Järvel, väikelaevaehituse kompetentsikeskus 

Kuressaares, terviseedenduse ja rehabilitatsiooni kompetentsikeskus Haapsalus, 

teadmistepõhise tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus Pollis, targa maja 

kompetentsikeskuse Rakveres ning puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus 

Võrus. Samaaegselt töötasime välja uue perioodi meedet, mille fookus on sarnane eelmise 

perioodiga - luua eeldused ja tingimused teadmiste mahukaks ettevõtluseks väljaspool Tallinna 

ja Tartu linnapiirkondi. Esmalt planeerime toetada juba tegutsevaid (eelnimetatute seast) 

kompetentsikeskuseid suurendamaks nendes piirkondades tegutsevate ettevõtete võimekust ja 

seejärel läbi viia ideekavandi vooru uute kompetentsikeskuste loomiseks. 

Tehnoloogia Arenduskeskuste (TAK) meetme raames viidi lõpule SF perioodil 2007-2013  

kestnud 8 TAK projekti kogumahus 58 miljonit eurot, millesse olid kaasatud 101 ettevõtet. 

Perioodil 2007-2013 publitseerisid TAKid 604 teadusartiklit, kaitsti 212 magistri- ja 

doktoritööd ning esitati 65 patenditaotlust.   

2015. aastal toimusid SF perioodi 2014-2020 eel- ja põhitaotluste voorud ning 

hindamispaneelid. Nende tulemusel tehti rahastamisotsused kuuele TAKile kokku summas 

38,9 miljonit eurot. Tegutsemist jätkavad järgmised TAKid: Tervisetehnoloogiate 

Arenduskeskus AS, ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ, Toidu- ja 

Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus OÜ, Tervisliku Piima Biotehnoloogiate 

Arenduskeskus OÜ, Targa tootmise ja materjalide Tehnoloogia Arenduskeskus IMECC OÜ ja 

Tarkvara Tehnoloogia Arenduskeskus OÜ, millistesse on kokku kaasatud 107 

ettevõtluspartnerit, 3 haiglat, 5 teaduspartnerit ja 7 välispartnerit. 
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Ehitustarneahela osapoolteks olevaid 

projekteerimis- ja ehitusettevõtteid, 

materjalitarnijaid, õppe- ja teadusasutusi 

koondav Eesti Teedeehitusklaster tellis 

Tallinna Tehnikaülikoolilt puitsillauuringu 

koos kasutusettepanekutega. Uuringu 

eesmärgiks oli suurendada puidu kui kohaliku 

ehitusmaterjali osatähtsust sildade rajamisel. 

Koostöös SP Sveriges Tekniska 

Forskningsinstituti (Rootsi tehnilise uurimise instituudi) spetsialistidega läbiviidud uuringu 

käigus tutvuti 17 sillaga nii Eestis kui Skandinaaviamaades.  

Rahvusvaheliste koostöövõrkude ja kosmose valdkonna tegevused 

Horizon 2020 on Euroopa Liidu teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni raamprogramm. 

Selle väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) suunatud meetme rahvusliku 

kontaktpunkti (NCP) ülesannet täidab EAS. Kui aastal 2014 viis Euroopa Komisjon (EK) VKE 

meetmes läbi kavandatust vähem taotlusvoore, siis 2015. aastal käivitus programm täies mahus. 

VKE meetme raames on seni Eesti taotlejatele tehtud 15 positiivset rahastamisotsust 

kogumahus 10 miljonit eurot. Samas on EK hindamislävendi ületanud 46 Eesti ettevõtjate 

taotlust kogumahus 49 miljonit eurot. See näitab Eesti ettevõtete projektide kvaliteeti, mille 

osas on Eesti Euroopas neljandal kohal. Nimetatud saavutusele on kindlasti kaasa aidanud EASi 

ja Enterprise Europe Network´i Eesti konsortsiumi ESTINNO-NET koostöö. Oluline saavutus 

on see, et EIB ja EIF sõlmisid LHV pangaga kokkuleppe VKE meetme faas 3 rakendamiseks 

Eestis.  

TAFTIE (Euroopa Tehnoloogia- ja innovatsiooniagentuuride võrgustik, kuhu kuuluvad 25 

riigi vastavad agentuurid)  liikmena oleme osalenud TAFTIE organiseeritud temaatilistes 

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. TAFTIE on unikaalseks kogemuste 

vahetamise platvormiks.  

EUREKA on Euroopa teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni koostöövõrk, kuhu on kaasatud 

40 Euroopa riiki, sh Iisrael ja Türgi ning väljastpoolt Euroopat Kanada, Lõuna-Korea ja LAV.  

EAS esindab Eestit EUREKAs, osaledes EUREKA juhtorganite töös ning vahendades 

informatsiooni Eesti ettevõtjatele. 

Kosmosevaldkonnas oli 2015. aasta Eestile pöördelise tähtsusega aasta. 4. veebruaril 2015 

väliskaubandus- ja ettevõtlusministri poolt allkirjastatud Eesti ühinemisleping Euroopa 

Kosmoseagentuuri (ESA) konventsiooniga sai Riigikogu poolt ratifitseeritud 17. juunil 2015. 

Eestist sai ESA täieõiguslik 21-ne liikmesriik 1. septembril 2015. Lõpule jõudis juba aastal 

2006. aastal alanud liitumisprotsess. Eelliikme staatuses viidi Eesti ettevõtete ja TA asutuste 

poolt ESA tellimusel ellu 27 projekti kogusummas 5,7 miljonit eurot. ESA täisliikme staatus 

Teedeklaster toob puidu tagasi sillaehitusse 

Puidust kui ehitusmaterjalist on siinmail alati osatud lugu pidada. Ka tänapäeval on Eestis 

mitmeid ettevõtteid, kelle puidust majad, saunad, aiamööbel ja veesõidukid on nõutud kaup ka 

kaugematel eksporditurgudel. Samuti toetuvad puitkonstruktsioonidele mitmed kauplused, 

korruselamud, spordihooned ja isegi katlamajad. Hoopis vähem on aga räägitud puidust kui 

sillaehitusmaterjalist. Miks see nii on? 
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annab Eestile õiguse osaleda kõigis ESA tegevustes ning kohustuse panustada ESA 

juhtorganite töösse. Selleks moodustati EAS-i kui ESA-ga koostöö juhtorgani poolt Eesti 

delegatsioon ESA juures, mida juhib EAS-i Kosmosebüroo. Aastal 2015 avanes ESA-s Eestile 

eksklusiivselt suunatud taotlusvoor mahus 3,0 miljonit eurot, mis kohe omandas ettevõtjate ja 

TA asutuste hulgas suure populaarsuse – kahte esimesse taotlusvooru laekus 12 projekti. 

Innovaatilised riigihanked 

Innovaatiliste riigihangete meede on perioodil 2014-2020 rakenduv uus avalikule sektorile 

suunatud toetusprogramm kogueelarvega 20 miljonit eurot. 2015. aastal tegelesime programmi 

ettevalmistavate tegevustega. Võeti vastu EAS omategevusi reguleeriv käskkiri ja toimus 

meetme määruse väljatöötamine ning valmistati ette valdkondlik juhend taotlejatele. Samuti 

valmistasime ette pilootvooru läbiviimist aastal 2016.  
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Välisinvesteeringud ja tegevused välisturgudel 

 

Otseste välisinvesteeringute maht: 107 miljonit eurot (eesmärk 75 miljonit eurot) 

Otseste välisinvesteeringute arv: 33 (eesmärk 35) 

Otseste välisinvesteeringute tulemusel loodud töökohad: 1 004 (eesmärk 700) 

Tegevused välisinvesteeringute kaasamise suunal 

2015. aasta oli edukas välisinvesteeringute kaasamise suunal ja kõik seatud eesmärgid said 

täidetud. Jätkuvalt keskendume alljärgnevatele sektoritele, kus Eestil on hea 

väärtuspakkumine: 

• IKT sektor 

• tööstussektor  

• teenus- ja arenduskeskused  

Lisaks nendele on olnud positiivsed suundumused ja kasvav huvi Eesti vastu farmaatsia- ja 

meditsiinisektoris. 55% investeerimisprojektidest olid Eesti jaoks uued ettevõtted, kuid järjest 

olulisemad on ka laienemisprojektid, mis tihti toovad kaasa ka korporatsioonide uute 

funktsioonide Eestisse toomise. Lisaks tõi 2015. aasta kaasa kaks positiivset 

ülevõtmistehingut (M&A) Jaapanist, kui Rakuten omandas Eesti start-up ettevõtted Fits.me ja 

Lingvist. 

Aktiivne töö jätkus Eesti kui atraktiivse investeeringute sihtkoha tutvustamisega läbi mitmete 

sihtriikides toimuvate äriseminaride, ministreid välisvisiitidel saatvate äridelegatsioonide, kui 

ka Eestit tutvustava stendiga messidel ja konverentsidel. Hästi õnnestus ka ICT nädala 

korraldus, mille raames oli põhirõhk Latitude 59 start-up konverentsi ning Industry 4.0 tööstus- 

ja IT konverentsi korraldusel. 2015. aastal alustati sotsiaalmeediakanalite (nt Twitter) 

kasutamist Eesti promoks ning samuti investinestonia.com veebilehe uuendamisega. 

Välisesindused 

EASi struktuurimuudatuse käigus toodi ekspordinõunike ja investeeringute välisesindajate 

tegevus välisinvesteeringute keskuse välisesinduste üksuse alla. Nende üksuste koondumine on 

võimaldanud teenindada välisturgudel ettevõtteid paremini ning parandada koostööd ekspordi 

ja välisinvesteeringute töösuuna vahel. 

 

 

 

 

Euroopa  
Soome 
Rootsi 
Norra 
Saksamaa 
Suurbritannia 
Taani 
Prantsusmaa 
Venemaa 
Holland 
 

Aasia 
Jaapan 
Hiina 
India 
Kasahstan 
 

Ameerika 
USA 
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Work in Estonia  

Work in Estonia (WiE) on teavitusprogramm, mis käivitus 2015. aasta kevadel. WiE 

eesmärk on tõsta Eesti kui töökoha sihtriigi tuntust ja koondada praktilist infot nii 

välisspetsialistile, kes on huvitatud Eestis töötamisest, kui ka Eesti ettevõtjale, kellel on vajadus 

välismaalt spetsialiste värvata.  

2015. aastal viisime Soomes läbi kaks kampaaniat. Kampaania eesmärkideks oli tekitada 

soomlastes huvi ja kasvatada teadlikkust Eestis töötamise võimaluste kohta. Kampaania 

sihtrühmaks olid 25-35 aastased kõrgelt haritud, hea töökogemusega IKT valdkonna 

spetsialistid. Kampaanias kasutasime põhiosas online turunduse kanaleid, mida toetasime 

tugevalt PR tegevustega. Lisaks osalesime mitmetel värbamisüritustel ja -messidel Soomes. 

Ukrainas viisime läbi ühe pilootkampaania, mille eesmärk oli tekitada huvi Eestis töötamise 

vastu. Sihtgrupiks olid 25-35 aastased kõrgelt haritud, hea töökogemusega IKT valdkonna 

spetsialistid. Samuti osalesime koos ettevõtetega ühel IT spetsialistide värbamismessil. 

Kampaanite tulemusena saime suure kajastuse Soome meedias. Kahe kampaania peale kokku 

avaldati 50 uudist/artiklit Soome peavoolumeedias. Kampaaniaperioodil tuli Soomest 47 000 

veebikülastust ja Ukrainast 78 000 külastust. Kokku 2015. aastal külastati veebi 195 000 korda 

pea kõigist maailma riikidest. WiE Eestis töötamist tutvustavaid videoid vaadati üle 300 000 

korra. 

Korraldajate prognoos: 20 miljonit külastajat  

Külastajaid EXPO-l kuude lõikes: 

• Mai 2,7 miljonit 

• Juuni 3,4 miljonit 

• Juuli 2,8 miljonit 

• August  3,4 miljonit 

• September 4,5 miljonit  

• Oktoober 5,3 miljonit  

Kokku 22,1 miljonit 

Eesti paviljon rahvusvahelises meedias 

Paviljon valiti CNN-i poolt 22 kõige 

huvitavama hulka, lisaks oli paviljon TOP 10-s Itaalia peamises matkaveebis Touring Club 

Italy. Infot jagati mitmes erinevas ajakirjas, nt Monocle uudiskirjas ja Vanity Fair´s. Toimuseid 

intervjuud giididega raadiotes ja klipid RAI TV-s.  

Rahvusvaheline tunnustus 

Eesti saavutas Milanos esmakordselt oma maailmanäitustel osalemise ajaloos pronksmedali  

väikeste paviljonide (alla 2000 m²) ekspositsiooni disaini kategoorias. Kokku anti välja 7 

medalikomplekti. 

  

EXPO Milanos 

Mis oli meie mission  EXPO-le minnes? 

Peaküsimus: „Kuidas saada EXPO abiga külastajad ja äri-partnereid eestisse?“ 
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e-Estonia Showroom 

E-Estonia Showroom on 2015. aasta jooksul võõrustanud rekordarvu rahvusvahelisi 

delegatsioone, mille arv ulatub 500-ni ning külastajate arv ulatub 10 000-ni. E-Estonia 

Showroom oli aktiivne ka meedias e-Estonia brändi ja IKT sektori tutvustamisel. Keskuses on 

esindatud üle 50 e-lahenduse ning toimub igapäevaselt Eesti IKT ettevõtete kaasamine ekspordi 

toetamise eesmärgil. Samuti uuendasime 2015. aastal esitlusmaterjale ja e-Estonia trükist.  

Kommunikatsioon ajakirjanike ja külalistega jätkub pärast visiite kvartalikirja näol, mille 

saajaid on üle 4500 inimese. Showroomil on ka rohkem kui 6000 Facebooki sõbra. Lisaks 

korraldab Showroom koostöös partneritega e-Eesti teemalisi üritusi ja konverentse. . 

E-Eesti eduloo tutvustamist maailmas toetas Eesti - Dubai, Eesti - Küprose, Eesti – 

Suurbritannia ja Eesti - Soome koostöölepete sõlmimine. Samuti e-Eesti edulugu pälvinud 

tähelepanu Maailmapanga ühelt suuremalt väljaandelt Digital Dividends, kus Eesti kogemust 

loetakse ülioluliseks riikide arengu perspektiivist.  

e-Residentsus 

E-Residentsuse programmil täitus esimene tegevusaasta, mille jooksul oleme esialgsed 

eesmärgid ületanud ning jõudnud kaugemale kui unistasime. Põhilisteks märksõnadeks on 

edukas seadusandluse kohandamine, protsesside efektiivne käivitumine, klienditoe tõrgeteta 

toimimine ning koostöös erasektoriga teenusteportfelli väljatöötamine. 
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TURISMIVALDKOND 

  

Väliskülastajate ööbimised prioriteetsetelt sihtturgudelt aastal 2015: 3,01 miljonit 

(eesmärk 3,18 miljonit)  

Väliskülastajate ööbimiste kasv prioriteetsetelt sihtturgudelt aastal 2015: langus 5,2% 

(eesmärk 0,2%) 

Ööbimised kõigilt prioriteetsetelt turgudelt (k.a. siseturism) aastal 2015: 5,02 miljonit , 

langus 0,9 % (eesmärk 5,13 miljonit, kasv 1,3%). 

Turismi veebikeskkonna külastuste arv aastal  2015: 4 887 920 (eesmärk 4 200 000 ) 

 

Sise- ja välisturistid veetsid 2015. a. majutusettevõtetes kokku 5,8 miljonit ööd (0,5% vähem 

kui 2014.a). Siseturistide veedetud öid oli 2 miljonit (kasv 6%), välisturistide veedetud öid oli 

ligi 3,8 miljonit (-3,8%).  

Siseturistide ööbimiste arv jõudis kolmandat aastat järjest uue rekordini. Kui välisturistide 

ööbimised jõudsid perioodil 2011-2014 igal aastal uue rekordini, siis 2015. aasta tulemus jäi 

veidi alla 2012. aasta tulemusele. See tuleneb eelkõige Vene turu tugevast langusest 

(vähenemine võrreldes varasema aastaga 36%), kuid oma osa oli ka Soome turu langusel 

(0,7%). Kuigi paljude muude välisriikide turistide ööbimiste arv kasvas, kattis see kasv 

arvuliselt vaid väikese osa Vene turistide ööbimiste langusest. Vene turu langus Eestis oli samas 

suurusjärgus kui teistes meie piirkonnas asuvates ja meiega sarnastes riikides.  

Üks suuremat kasvu näidanud sihtturge Eesti majutusettevõtetes oli Läti. Nende ööbimiste arv 

kasvas 15% ja jõudis neljandat aastat järjest uue rekordini. Ööbimiste arv Saksamaalt jäi 2014. 

aasta  tasemele, kuid seda võib samuti pidada heaks tulemuseks, arvestades, et 2014. aastal 

kasvas nende arv 15%. Tunduvalt kasvas ööbimiste arv kaugturgudelt (USA, Jaapan, Hiina). 

Eesti Panga andmetel oli Eesti kogutulu välisturismist (turismiteenuste eksport) 2015. aasta 

jaanuarist septembrini 1,35 miljardit eurot (kasv eelneva aastaga võrreldes 3,1%). 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 2015. aastal prognoositust kõrgem, kokku 

4,89 miljonit.  

Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine 

Eesti kui reisisihi tuntuse  ja turisminõudluse suurendamise programmi tegevused 

keskendusid prioriteetsetel turgudel Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamisele ja tarbijate ning 

reisikorraldajate teadlikkuse kasvatamisele. 

Ühe olulisema tegevusena kutsume ja võõrustame välisajakirjanikke (sh blogijad). Näiteks 

Soome turult võtsime vastu kokku 126 ajakirjanikku ning organiseerisime 16 pressireisi (7 

kultuuriteemalist, 5 pereteemalist, 1 mereteemaline, 3 toiduteemalist). Saksamaalt võtsime 

vastu ligi 40 ajakirjanikku organiseerides üle 20 pressireisi. Peamised fookused 2015. aasta 

pressireisidel olid kultuurisündmused, toidukultuur, Eesti loodus ja aktiivse puhkuse 

võimalused. Uute lennuliinide avamisel võõrustasime ka Türgi ja Austria pressi. 

2015. aastal viisime läbi kaks suurt reklaamikampaaniat. Koostöös Tallinkiga tegime 

kampaania „Epic Estonia“, et parandada Eesti mainet Rootsi turul ning veenda rootslasi, et 

Eestis on huvitavad, põnevad ja head võimalused puhkamiseks. Kampaania tulemusena 

jõudsime sotsiaalmeedia kaudu 3,1 miljoni inimeseni (32% Rootsi elanikest). Venemaa turul 

viisime läbi aastalõpu kampaania, mille tulemusena külastas kampaania maandumislehte 
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133 000 inimest. Turistide arv Venemaalt detsembris kahanes märkimisväärselt vähem kui 

varasematel kuudel. 

Väiksematest kampaaniatest toimus spaa-puhkuse kampaania koostöös Spaaliiduga Soome ja 

Läti turul, muuseumite tutvustamine Läti turul, golfi- ja gastronoomiakampaania Rootsi turul 

koostöös vastavalt Eesti Golfi Liidu ja Eesti Restoranide Liiduga.  

Digitaalturunduse valdkonnas panustasime sotsiaalmeedias fännide arvu kasvule – kokku on 

Visit Estonia fännide arv 2015. aasta lõpuks üle 140 000. Oleme Eesti organisatsioonidest ja 

ettevõtetest populaarseim Facebooki lehekülg. 

Müügiedendustegevuste raames korraldasime kontaktüritused Eesti ja sihtturu reisikorraldajate 

vahel Soomes, Venemaal, USA-s, Hiinas, Jaapanis, Saksamaa, Norras ja Rootsis ja Austrias. 

Kuigi oleme aastate jooksul märkimisväärselt vähendanud osalemist turismimessidel, peame 

tähtsaks Eesti kohaolu suurimatel sündmustel. Nõnda oli Eesti ühisstend Euroopa suurimas 

turismimessil Berliinis ITB-l ja Põhja-Euroopa suurimal turismimessil MATKA Helsingis. 

Organiseerimise reisikorraldajate tootetutvustusreise kõikidelt turgudelt. 

Äriturismi valdkonnas jätkasime koostöös Eesti Konverentsibürooga IMEX ja EIBTM messide 

organiseerimist, osalemist kontaktüritustel ning Meet Estonia tootetutvustusreisi läbiviimist.  

Seoses EXPO maailmanäitusega korraldasime turismi esitluse, kohtumise ettevõtjate vahel 

ning väljapaneku Eesti teemal Milanos. Jätkasime Mardilaada korraldamist Helsingis. 

Osalesime Hanseseilil, Saksamaa suurimal merepäeval, et tutvustada Eestit kui mereriiki. 

Siseturismi toetamiseks jätkasime Touresti korraldamist koostöös Eesti Turismifirmade 

Liiduga.  

Strateegilise partnerluse valdkonnas tegime koostööd järgmiste sündmuste korraldajatega: 

Simple Session, Tallinn Music Week, Rally Estonia, PÖFF, avamerepurjetamise EM (ORC), 

Nargen festival ning juuniorite kergejõustiku EM. Esmakordselt olime väljas erilahendustega 

nendel sündmustel – maailma esimese selfie-tõstukiga ning suurima Eesti logoga.  

2015. aasta Eesti kultuurimaailma maamärkideks said mängufilmi “Mandariinid” 

nomineerimine parima võõrkeelse filmi Oscarile ning Arvo Pärdi ja Robert Wilsoni koostöös 

loodud teos „Aadma passioon“. Mõlema projekti juures olime koostööpartnerid. Aitasime leida 

“Mandariinidele” võimalikult palju meediakajastust Ameerika Ühendriikides. Samuti 

toetasime maailma tippu kuuluva helilooja Arvo Pärdi ja lavastaja Robert Wilsoni teose 

salvestamist DVD-le ja selle levitamist ja näitamist maailma telekanalites.  

Turismiinfosüsteemi arendamise programmi eesmärk on tagada hästi korrastatud, 

kliendikeskne ja kvaliteetne turismiinfo, mis on kättesaadav kõikidele huvigruppidele.  

Veebikeskkonna www.visitestonia.com külastatavus kasvas võrreldes 2014. aastaga 16%. 

Veebikeskkonna külastuste arv kokku oli 4,9 miljonit (2014. aastal 4,2 miljonit külastust). 

Veebikeskkonna sisu on kättesaadav seitsmes keeles ning lahendus on asukohapõhine, see 

arvestab kasutaja asukohta ning kuvab eelistatuna läheduses asuvaid turismiobjekte. Aasta 

jooksul toimunud tegevused keskendusid peamiselt kaasaegse visuaali loomisele ja  

kasutajamugavuse suurendamisele. 

Turismi teadlikkus- ja koolitusprogrammi raames viisime läbi erinevaid turismivaldkonna 

teadlikkust tõstvaid sündmusi – konverentse, seminare, ümarlaudu, infopäevi ja koolitusi. 

Kokku korraldasime 34 sündmust, millel osales 1 372 turismieksperti. 2015. aastal toimus 25 

seminari. Kuues erinevas maakonnas korraldatud külalislahkuse ning turismitoodete ja teenuste 

arendamise seminaril osalejaid oli kokku 137. Garage 48 Tourism toimus 149 osalejaga. 

Koostöös Eesti Turismifirmade Liidu ning MKMiga korraldasime turismikonverentsi, kus 

osales 205 turismivaldkonna esindajat. 

2015. aasta üheks peamiseks fookuseks oli teemapõhiste tootestrateegiate ettevalmistus, mis 

annavad lähtekohad 2015-2017 tootearendusliku sekkumisloogika kujundamiseks. 

http://www.visitestonia.com/
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Korraldasime koostöös peamiste koostööpartneritega ümarlauad kõikides teemavaldkondades.   

Eesti toidu tegevustes oli 2015. aasta peamine tähelepanu suunatud Eesti toidu strateegia 

ettevalmistamisele koostöös Maaeluministeeriumiga.  

Toetustegevused 

Turismi arendamisel jätkasime EL perioodi 2007-2013 osas kuue toetusskeemi rakendamist, 

millest neli on suunatud toodete arendamisele ning kaks turundustegevustele. EL perioodi 

2014-2020 osas avasime taotlemise rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside 

korraldamiseks. 

Väikesadamate võrgustiku väljaarendamise toetuse 2014. aasta taotlusvooru otsused tegime 

2015. aasta jaanuaris, toetust sai 19 väikesadamat. Kõik toetatud projektid viidi ellu. Toetuse 

eesmärgiks oli aidata kaasa väikesadamate võrgustiku loomisele, kus sadamateenuste 

kättesaadavus oleks tagatud iga 30 meremiili tagant. Sellise tihedusega sadamavõrgustik 

võimaldab harrastusmeresõitjatel mõistliku pikkusega päevateekonnaga Eesti vetes liikuda nii, 

et oleks võimalik sadamas ööbida. Lisaks sadamavõrgustiku tihedusele on oluline külastajatele 

vajalike teenuste olemasolu sadamas, mida samuti toetuse andmisel silmas peeti.  

Toetatud sadamaid on kõigis Eesti merepiiriga maakondades. Eesti rannikul idasuunalise 

liikumise võimaldamisele aitavad kaasa Ida-Virumaale uue Purtse jahtsadama rajamine ning 

Toila sadama süvendamine.  

Oluline oli mitme sadama taasavamine külastajatele. Toetuse abil teostatud investeeringud 

võimaldasid külastajatele taasavada Kaberneeme sadama ning turvaliseks muuta jahtide kai 

Virtsu sadamas, mis alates 2013. aasta augustitormist polnud harrastusmeresõitjatele avatud. 

Samuti taasavati külastajatele Suur Holmi sadam Haapsalus ning muudeti ligipääsetavaks 

Veskiviigi sadam Haapsalus. Mitte ainult külastajate, vaid ka Eesti purjespordi jaoks oli väga 

oluline Pirita Jahtklubi sadama süvendamine, kus viimase 30 aasta jooksul kuhjunud setted olid 

suureks probleemiks. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et toetuse abil paranes oluliselt Eesti väikesadamate võrgustik ning 

sadamate teenuste kvaliteet. Toetatud Eesti külalissadamad on pakutavate teenuste ning nende 

kvaliteedi poolest võrreldavad Skandinaavia külalissadamatega. 

Turismitoodete arendamise toetusmeetmes lõpetati 2015. aastal kaks suure olulise 

pereturismiatraktsiooni väljaarendamine: Pärnumaal Tahkuranna vallas Lottemaa teemapark 

ning H2O elamuskeskus Viimsi vallas. Mõlemad objektid on hästi käivitunud ning sihtrühma 

hulgas populaarsed. 

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 

lisaks eelmainitud kahele projektile Vihula mõisakompleksi arendamise projekt ja Tondi 

tennisekeskuse projekt.  

Turismitoodete arendamise väikeprojektide toetusmeetmes oleme toetusotsuseid teinud 12-

le projektile, millest kõik peale ühe on edukalt ellu viidud enne 2015. aastat.  

Turismiinfo jaotuskanalite toetusmeetmes lisandus kuue aruandlusperioodil lõppenud 

projekti raames kokku 29 uut või paranenud kvaliteediga turismiinfo jaotuskanalit.   

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 EAS-i 

turismiarenduskeskuse omategevuste kaudu koostöös piirkondadega. Kokku on meetmest 

toetatud 43 projekti, millest tänaseks on kõik ellu viidud.  Aruandlusperioodil kinnitasime 

seitsme projekti lõpparuanded. 
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Rahvusvaheliste ürituste ja konverentside meetmes 2007-2013 EL perioodi osas uusi 

taotlusvoore perioodi lõppemise tõttu enam ei korraldatud. Selle perioodi osas lõpetati 2015. 

aastal 30 projekti, mille abil viidi ellu 22 rahvusvahelist üritust ja 8 konverentsi. 

Väliskülastajate veedetud ööde arv tasulistes majutusettevõtetes oli aruandlusperioodil 

lõppenud projektide abil 102 919 ning üritustel/konverentsidel osalenute väliskülastajate arv 

oli 34 215 (sh esinejad, võistlejad). Ellu viidud projektid on suurendanud Eesti turismitulusid, 

eelkõige väljaspool turismi kõrghooaega, aidates seega kaasa turismi sesoonsusest tingitud 

probleemide leevendamisele turismiettevõtjate seas. Kogu perioodi jooksul on meetme toetuse 

abil ellu viidud 89 projekti.  

Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside meetmes avasime EL-i 2014-2020 perioodi 

osas 2015. aastal jooksva taotlemise konverentsiprojektidele ning viisime läbi taotlusvooru 

kultuuri- ja spordisündmustele. Aruandlusperioodil esitati 5 konverentside taotlust ning 37 

kultuuri- ja spordisündmuste taotlust. Kõigi nende osas jäi otsuste tegemine 2016. aastasse. 

Selleks lõime 97 unikaalset 

elamust üle Eesti – alates 

privaatsest kontserdist keset 

sood lõpetades jooksutiiruga 

peaministriga. Nendele 

elamustele oli rootslastel 

võimalik kandideerida ning 

kokku saime üle 6500 avalduse. 

Palusime neil, kes said 

võimaluse tulla Eestisse, oma 

head kogemust jagada 

sotsiaalvõrgustikes. Tulemused 

olid suurepärased ning kõik külastajad olid üllatunud Eestis puhkamise võimalustest. 

Kampaania tulemusena jõudsime sotsiaalmeedia kaudu 3,1 miljoni inimeseni (32% Rootsi 

elanikest), kampaania on valitud üheks parimaks sotsiaalmeedia kampaaniaks Euroopas 

(mitmed esinemised turismi konverentsidel) ning meie tegevused on saanud tunnustava 

märkimise Rootsi turismisektori poolt (Grand Travel Award).  

 

Kõrgelt tunnustatud sotsiaalmeedia kampaania „Epic Estonia  

Koostöös Tallinkiga korraldasime kampaania „Epic Estonia“, et parandada Eesti mainet 

Rootsi turul ning veenda rootslasi, et Eestis on huvitavad, põnevad ja head võimalused 

puhkamiseks. 
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Uue perioodi ettevalmistused 

Uue perioodi turisminõudluse suurendamise ja turismitoodete arendamise juhtimise 

programmi käskkirjad kehtestas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium juulis.  2015. 

aasta sügisel avasime rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise meetme,  

konverentside taotluste vastuvõtmine toimub jooksvalt ning rahvusvaheliste sündmuste toetus 

on vooruline.  

Rahvusvaheliste suursündmuste toetamise meetme avame 2016. aasta I kvartalis. 

Toetusmeetme esimeses voorus toetatakse 5-7 suursündmuse korraldamist.  

2015. aastal töötati välja pereturismiatraktsioonide ja väikesadamate võrgustiku toetamise 

tingimused. Meetme tingimused kehtestatakse 2016. aasta alguses ning taotlusvoorud avame 

2016. aastal teisel poolaastal.  

Turismiettevõtete ärimudelite  toetamiseks alustasime 2015. aasta novembris Garage48 

Tourism korraldamisega. Ürituse tulemused olid head ja julgustavad 2016. aastal samalaadsete 

tegevustega jätkamiseks, et 2016. aasta lõpus avatav toetusmeede oleks võimalikult 

laiapõhjaliselt ette valmistatud.  

Majutusettevõtete käibemaksu määra tõusu mõjude leevendamise meetme ettevalmistamiseks 

korraldati ümarlauad turismi erialaliitudega. Majutusettevõtete ressursitõhususe 

suurendamise meetme maksutõusu mõju leevendamiseks loodame avada hiljemalt 2017. aasta 

alguses. 
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REGIONAALARENGU VALDKOND 

 

Regionaalarengu valdkonna eesmärkide täitmine 32,7% (eesmärk 25% 2017. a tasemest) 

Väljamaksete maht: 42,2 miljonit eurot (eesmärk 58,6 miljonit eurot) 

Positiivselt otsustatud toetuste maht: 17,3 miljonit eurot (eesmärk 19,9 miljonit eurot) 

63 edukalt lõpetatud projekti 

 

Regionaalarenguvaldkonna 2015. aasta väljamaksete maht jäi alla seatud eesmärgile. 2015. 

aastal tekkis mitmete projektide lõpetamisel eelarvejäägid, mille alusel otsustasime rahastada 

uusi projekte (peaasjalikult linnaliste piirkondade arendamise meetmes). Lisaks ilmnesid 

paljudel projektidel hangete läbiviimisel probleemid, mistõttu otsustasime anda toetuse 

saajatele võimalus projektid lõpetada pikema perioodi jooksul. Nii uute projektide rahastamine 

kui olemasolevate projektide pikendamine teenis eesmärki kasutada efektiivselt ja mõjusalt ära 

2007-2013 perioodi struktuurivahendid. Samas tõi selline lähenemine kaasa osade projektide 

väljamaksete nihkumise 2016. aasta algusesse.  

Positiivselt otsustatud toetuste maht jäi allapoole püstitatud eesmärki, kuna 2014-2020 perioodi 

planeeritud taotlusvoorud ning nendega seotud otsused lükkusid 2016. aastasse. Selle tingis 

eelkõige määruste ning rakendusdokumentide pikem ettevalmistusaeg (peamiselt regionaalsete 

kompetentsikeskuste arendamise meede), samuti jäi tulenevalt maaomandiprobleemidest 

otsuste eesmärk täitumata kergliiklusteede toetuskeemis. Samas ületasime seatud eesmärgi 

linnaliste piirkondade arendamise meetme finantseerimisotsustega.  

Regionaalarengu ning piirkondade konkurentsivõime tõstmise eesmärgi täitmiseks viisime läbi 

tegevusi ja rakendasime toetusskeeme kolmes valdkonnas: 

▪ ettevõtlus- ja külastuskeskkonna arendamisele suunatud tegevused;  

▪ elukeskkonna arendamisele suunatud tegevused; 

▪ territoriaalsele piiriülesele koostööle suunatud tegevused. 

Lisaks nimetatud tegevussuundadele pakkusime tugiteenusena hangete- ja ehitusalast 

ekspertiisi ning nõustamist. Aruandeaastal teostasime ekspertiise 822 hanke etapile, kokku  

1908 korral. Võrreldes 2014. aastaga tõusis hankeekspertiiside arv 150%, mis näitab nii 

teostatud hangete mahtu, kui ka suurenenud võimalust tõsta toetuse saajate teadlikkust ning 

vajadust koolitada olulistest hangetega kaasnevatest nõuetest. Toetuse saajate tagasiside näitab, 

et ekspertide panust ja tööd hinnatakse ning vajatakse, mistõttu plaanime edaspidi 

koolitustegevustele veelgi enam tähelepanu pöörata. Kuigi aasta jooksul ilmnesid mitmed 

hankealased rikkumised, oli näha hangete kontrolli ja nõustamise tulemusena tekkiv kvaliteedi 

paranemine. Ehitusekspertide töö tulemusena suutsid toetuse saajad paremini määratleda 

ehituseks vajaminevat ajatelge ning paremini kontrollida ehitustööde kvaliteeti.  

Elukeskkonna arendamisele suunatud tegevused 

Elukeskkonna arendamise valdkonnas jätkusid tegevused nii struktuurivahendite 2007-2013 

perioodi, uue 2014-2020 perioodi kui ka riigieelarveliste programmide raames. 

Parema ja kvaliteetsema elukeskkonna arengule suunatud tegevuste rakendamisel võtsime 

investeeringukavade alusel jätkuvalt vastu taotlusi 2007-2013 perioodi kohalike avalike 

teenuste arendamise ja linnaliste piirkondade arendamise meetmetes. Kohalike avalike 

teenuste meetmes tegime avalikud teenused kvaliteetsemaks ja kättesaadavamaks rohkem kui 

12 tuhandele inimesele parandades 9 infrastruktuuriobjekti seisundit ja luues 6 mitmekesistatud 

kasutusega objekti. Kokku on finantseerimisperioodil valminud 197 projekti üle Eesti ning 

välja oleme maksnud toetust mahus 145,2 miljonit eurot.  
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Linnaliste piirkondade arendamise meetmes jätkasime aktiivselt meetme reservnimekirjas 

olevate projektide taotluste vastuvõttu. Kuivõrd muudes meetmetes tekkisid projektide 

lõppemisel eelarvejäägid ning ka linnaliste piirkondade aredamise meetme raames esitati 

hangete odavnemise tõttu väiksema mahuga taotluseid, saime rahastada veel 22 projekti 

kogusummas 4 miljonit eurot, viimased otsused võtsime vastu alles 2015. aasta novembrikuus. 

Aasta jooksul lõppes 16 projekti, kokku on finantseerimisperioodil valminud 41 projekti üle 

Eesti ning välja oleme maksnud toetust mahus 54,5 miljonit eurot.. Meetmes rahastasime üle 

96 hektari rohe- ja puhkealade väljaarendamist ning üle 47 kilomeetrit kergliiklusteid, mille 

kasusaajate koguarv ulatub üle miljoni inimese üle terve Eesti. 

Gümnaasiumivõrgustiku korrastamise meetmes valmisid/uuenesid viies maakonnakeskuses 

(Pärnu, Võru, Sillamäe, Tartu ja Jõhvi) riigigümnaasiumid. Kõik gümnaasiumid on 

koolirahvale avatud ning seeläbi on õppimistingimused paranenud 8403 gümnasistil. Kokku on 

meetme raames tehtud väljamakseid 21,5 miljonit eurot. 

Internetiühenduste arendamise toetusskeemis tegelesime 2015. aastal tingimuslike 

rahastusotsustega 7 projektiga ning jätkasime juba rakendamisel olevaid projektide. Perioodi 

jooksul toimunud tegevuste käigus valmis 649 kilomeetrit baasvõrku, mis loob sideettevõtjatele 

võimaluse varustada kiire internetiühendusega umbes 14,7 tuhat maapiirkondade elanikku. 

Eriti positiivne on baasvõrgu arendamine seni raskemas olukorras olnud Kagu-Eesti piirkonnas. 

Kõik antud meetme projektid said lõpetatud (14) ning väljamakseid tehti 3,7 miljoni euro 

ulatuses.  

Uuel 2014-2020 struktuurivahendite rahastusperioodil jätkame linnapiirkondade arendamist 

kahe meetme raames. Esiteks avame Linnapiirkondade jätkusuutliku arendamise meetme, 

mille alla kuuluvad Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkonnad, kus toetame 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.  Teiseks meetmeks on Ida-Viru linnapiirkondade 

jätkusuutlik arendamine, kuhu kuuluvad Narva, Jõhvi ja Kohtla-Järve linnapiirkonnad, kus 

kavandame tegevusi säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonnasõbraliku avaliku 

linnaruumi arendamiseks ning problemaatiliste asumite füüsiliseks, majanduslikuks ja 

sotsiaalseks taaselustamiseks.  

2015. aastal jõudsid linnapiirkonnad lõpule oma strateegiate ja tegevuskavade koostamisega, 

valmisid kõik meetme avamiseks vajaminevad rakendusdokumendid ning 2016. aasta alguses 

saame aktiivselt alustada eelnõustamistega ning taotluste vastuvõtuga.  

Olulise lisandusena tuli 2015. aastal EASi regionaalvaldkonna tegevustesse Kohaliku ja 

regionaalse arendusvõimekuse kasvatamisega seonduvad ettevõtmised. Võimekuse arengu 

nimel oleme suunanud tegevused kohaliku ja regionaalse tasandi juhtimis- ja koostööalase 

suutlikkuse tõstmisesse. 2015. aastal viisime läbi vajalikud koolitushanked ning toimusid 

tegevused nii koolituse suunal kui taotlusvoorude ettevalmistamise ja avamisega seonduvalt.  

Väiksemamahulistest, peamiselt riigieelarvest rahastatavatest toetusskeemidest elukeskkonna 

arengu ja avalike teenuste kvaliteedi parandamise suunal jätkasime regionaalsete 

investeeringutoetuste andmise programmiga – toetasime 103 erinevat projekti mahus 

ligikaudu 2,2 miljonit eurot. Taotlusi sai investeeringukava alusel jätkuvalt esitada ka 

kergliiklusteede toetamise programmi, mis käivitus juba 2011. aastal. 2015. aastal tegime 

otsuseid 6 taotlusele. 2015. aastal lõppenud projektide tulemusena rajati 26,6 kilomeetrit 

kergliiklusteed, mis omakorda avardab ligi 27500 inimese liikumisvõimalusi.  
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Olulisima tegevusena maapiirkondade elanikele jätkasime koostöös maavalitsustega ja 

kohalike omavalitsustega ka 2015. aastal hajaasustuse programmi rakendamist.,  Kokku sai 

toetusest kasu kokku 1219 majapidamist ja üle 4700 inimese. 

Ettevõtlus- ja külastuskeskkonna arendamisele suunatud tegevused 

Ettevõtlus- ja külastuskeskkonna arengule suunatud tegevustena jätkasime valdavalt juba 

rahastatud SF 2007-2013 perioodi projektide elluviimist. Lisandusid uue 2014-2020 perioodi 

meetmete avamisega seonduvad tegevused. 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme ettevõtluskeskkonna suunal 

lõpetasime taotluste vastuvõtmise juba 2013. aasta septembris, viimased finantseerimisotsused 

tegime 2014. aastal ning 2015. aastal uusi toetusotsuseid enam ei lisandunud.  

Aruandeaastal lõppenud projektide tulemusena loodi kaks uut tööstusala (Jõhvi Logistika ja 

Äripark ning Loode-Pärnu tööstusala), suurendati kolme tööstusala liiklusohutust ja parandati 

infrastruktuuri (Viljandi Kantremaa tööstuspiirkond, Käina tööstusala ning Rakvere Paemurru 

tööstusala) ning rekonstrueeriti ühe tööstusala juurdepääsuteed (Põltsamaa linna J. Kuperjanovi 

tn, Kingu tn ja Tartu mnt vaheline tööstusala). Lõppenud projektide tulemusena loodi võrreldes 

varasema perioodiga 2015. aastal 430 uut töökohta ja kasu sai  34 ettevõtet. 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise külastuskeskkonna suunal toimus viimane 

taotlusvoor 2010. aastal ning viimane toetuse otsus meetmes vabanenud vahendite arvel tehti 

2014. aastal ning 2015. aastal samuti uusi toetusotsuseid enam ei lisandunud.  

Kõik meetme abil valminud külastusobjektid on leidnud palju positiivset vastukaja 

ajakirjanduse vahendusel, mis omakorda 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 samuti 

2015. aastal uusi otsuseid enam ei tehtud ning jätkus varem toetust saanud projektide 

elluviimine.  

Uue perioodi osas avasime Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute 

toetuse, kust väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi on võimalik toetada sihtkoha eripära 

rõhutavate turismitoodete ja –atraktsioonide arendamist, ettevõtluse seisukohast olulise avaliku 

tugitaristu kaasajastamist ja selle loomist olemasolevate või uute tööstus- ja ettevõtlusalade 

juurde, inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamist, linnakeskuse avaliku ruumi 

kaasajastamist ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks ning keskuse ja tagamaa vaheliste 

ühenduste arendamist.  

Avasime taotlusvoorud kuuele maakonnale, kus vastavad PKT tegevuskavad said kinnitatud 

(Harjumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Valgamaa), ning jätkub 2016. 

aastal ülejäänud maakondadele. Rakendusdokumendid tegime taotlejatele kättesaadavaks ning 

avasime  e-keskkonna taotluste esitamiseks, samuti viisime läbi infopäevad ning taotlejate 

eelnõustamised. Probleemiks on osutunud uute riigiabi grupierandite rakendamine ning 

vastavus taotlejate ootustele. Selles osas jätkuvad konsultatsioonid Rahandusministeeriumi 

ning Euroopa Komisjoniga ning toetuse andmise tingimustesse lisatakse 2016. aastal 

täiendavad riigiabi grupierandid. 

Territoriaalsele piiriülesele koostööle suunatud tegevused 

Piiriülese koostöö programmide osas oli suurem osa meie tegevustest suunatud  uue 2014-

2020 perioodi programmide avamise ettevalmistamisele, eriti nende programmide raames, 

mille rakendamine toimub EAS-is (Eesti-Läti ja Eesti-Vene programm). Lisaks tegutsesime 

Eesti-Läti, Eesti-Läti-Vene ja Kesk- Läänemere 2007-2013 perioodi programmide 

sulgemisega.  
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Eesti-Läti 2007-2013 programmi raames lõpetasime 2015. aastal viimased 7 projekti. Pärast 

viimaste projektide lõpetamist olid programmi rahalised vahendid kasutatud täies ulatuses. 

Eesti-Läti programm 2014-2020 ettevalmistavad tegevused seostusid eelkõige aasta lõpus 

heaks kiidetud programmdokumendi muutmisega vastavalt Euroopa Komisjoni 

kommentaaridele ning liikmesriikide soovidele. Valmisid ka programmi rakendusdokumendid 

ning toimusid aktiivselt eelnõustamised potentsiaalsete taotlejatega. Lisaks organiseerisime 

koostöös Kesk-Läänemere programmiga Euroopa koostööpäeva üritust Eest-Läti piirialadel, 

kus osales rohkem kui 200 inimest. 

Eesti-Läti-Vene 2007-2013 programmis oli 2015. aasta lõpuks projektitegevustega lõpusirgele 

jõudnud  6 projekti 50-st. 2015. aastal võeti Euroopa Komisjoni poolt vastu otsus, et programmi 

rakendamine võib lükkuda 2016. aastasse. Programmi tulemuste tutvustamiseks olime oma 

infopunktiga seotud kolme suure lõpuürituse korraldamisega nii Eestus (Tartu), Lätis (Gulbene) 

kui ka Venemaal (Pihkva).  

Eesti-Vene programmi 2014-2020 ettevalmistamise olulisemateks tegevusteks oli 

programmdokumendi koosamine, mis sai aasta lõpus ka Euroopa Komisjoni poolt kinnitatud. 

Lisaks tegelesime 2015. aastal ühise tehnilise sekretariaadi loomisega seonduvate 

ettevalmistustegevustega, et saavutada kokkulepped tööjõu, avamise ajakava ning peamiste 

vajaduste osas. 2016. aasta suveks on Tartus tegutsev programmi sekretariaat, kus oleme valmis 

esimesi taotlusi vastu võtma juba 2016. aasta lõpus.  

Kesk-Läänemere INTERREG IV 2007-2013 programm suleti edukalt 2015. aasta 

keskpaigaks, mis tähendas ka EASis asuva harukontori sulgemist. Kuna 2014. aasta lõpus kiitis 

Euroopa Komisjon heaks uue perioodi Kesk-Läänemere programmi 2014-2020, tõi see kaasa 

kahe vooru avamise 2015. aastal. Aasta alguses alustas EASis uue programmi infopunkt, mille 

peamiseks tegevuseks oli nii Eesti kui teiste programmiriikide taotlejate abistamine 

koostööpartnerite leidmisel ning info jagamine programmi võimaluste kohta. Eduka töö 

tulemusena on Eestis organisatsioonid ühed aktiivsemad ning edukamad vahendite taotlejad 

(31% kõikidest partneritest I voorus).   

Projekti eesmärk on tuua 

Eestisse arvukalt 

spordituriste  

rahvusvahelistele 

tippnõuetele vastavasse 

elamusspordikeskuse 

sisehalli ja Eesti suurimasse  

UCI (rahvusvaheline 

jalgrattaliit) nõuetele vastavasse BMX krossirajale. Kolmekorruselises sisehallis on BMX 

treeningrada, erinevad skatepargid, trampoliinid, akrobaatika ala, poroloonbasseinid ning 

drop-in atraktsioonid, mis võimaldavad mitmetel spordialadel,  sealhulgas neljal olümpiaalal 

korraldada rahvusvahelisi võistluseid ning treenida tipptasemel keskkonnas. 

Keskuse siseosa atraktsioonid on disaininud Woodwardi keskuste peadisainer – Nate Wessel ja 

BMX välikrossiraja disainis Pekingi, Londoni ja Rio de Janeiro olümpiamängude BMX krossi 

radade autor ameeriklane Tom Ritzenthaler.  

BMX-MTB-SKATE spordikompleks Spot of Tallinn Rae vallas  

Toetasime MTÜ Elamusspordikeskus Ühingu projekti „BMX-MTB-SKATE rahvusvahelistele 

nõuetele vastava spordikompleksi rajamine Rae valda“ Piirkondade konkurentsivõime 

tugevdamise meetmest 3 159 663,84 euroga. 
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ORGANISATSIOONI ARENGUEESMÄRGID JA TEGEVUSED 

Klient-kanal-teenus 

2015. aastal jätkasime EAS-i ülese kliendihaldussüsteemi arendust. Kirjeldasime ja 

kehtestasime organisatsiooni üleselt kasutatavad EAS-i kliendihalduse põhimõtted.  

Põhimõtete sõnastamise eesmärk oli fikseerida EAS-i kliendisuhtluses kasutatavad terminid, 

väärtushinnangud ning käitumismustrid, et tagada ühtne ning kvaliteetne klienditeenindus kogu 

organisatsioonis. Põhimõtteid tutvustasime kõigile üksustele ning see tõi kaasa kogu 

organisatsioonis ühesuguse arusaama, kuidas kliendiga suhet ja suhtlust hoida. Kuna kliendil 

on oluline saada ühesugust teeninduskogemust, siis alustasime kliendisegmendipõhiste 

teenindusmudelite väljatöötamisega.  

Teenindusmudel on teenindusprotsessi juhtimismudel, mis tagab kõikide 

organisatsioonisiseste osade ühesuguse arusaamise ja seeläbi omavahelise koostöö ning püsiva 

teeninduskvaliteedi olemasolu. Teenindusmudel loob võimaluse kliendikesksuseks ning juhib 

klienditeeninduse ja üksuste vahelist koostööd. Aasta lõpus valmis esimene võtmekliendi 

teenindusmudel, mille kohaselt on igal kliendil kliendihaldur, kes läheneb kliendile 

individuaalselt ja on võrdväärne nõustaja ja partner arenguteel. Võtmeklientide arendamisel 

kaardistame nüüd kliendi arengukohad, hindame arengupotentsiaali, lepime kokku kliendi 

arenguplaani ning pakume juurde teenuseid, mis toetavad arenguplaani eesmärkide 

saavutamist. Läbi personaalse, süsteemse ja järjepideva kliendisuhtluse ja -halduse jõuame 

üheskoos kliendiga soovitud arenguni. Teiste strateegiliste segmentide teenindusmudelite töö 

jätkub 2016. aastal. 

Kliendihalduse rakendamisel oli vajadus hea kliendiandmebaasi tarkvara järgi, kuhu on 

võimalik kliendisuhtluseid talletada ning jälgida kliendi taustinformatsiooni, mis on kogutud 

eelnevate suhtluste ja tegevuste jooksul. Selleks arendasime ja võtsime kasutusele 

kliendihalduse tarkvara Microsoft Dynamics CRM 2015.  

 

Arendustegevuseks moodustasime töögrupi, kuhu olid kaasatud erinevate kliendigruppide 

majasisesed omanikud ning kliente teenindavad meeskonnad: kliendikeskus, ettevõtluse- ja 

ekspordikeskus, regionaalarengukeskus, välisinvesteeringute keskus, turismiarenduskeskus, 

info- ja tugikeskus ning arendusüksus. Tarkvara arendusega töötasime välja peamised 

funktsionaalsused nagu klientide loomine ja kontaktisikute seostamine; kliendiga seotud 

suhtluse talletamine, kliendi suhtlusega seotud töölaua juhtimine. Kliendi andmebaasist on 
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võimalik leida informatsioon, kes, millisel teemal ja millal kliendiga suhtles, milliseid teenuseid 

klient tarbis või on tarbimas, kliendi strateegiline segment, kliendi tegevusvaldkond ja 

kontaktid, majasisene kliendi omanik ja kliendihaldur.  

Kliendihaldustarkvara Microsoft Dynamics CRM 2015 majaülene kasutuselevõtt toimus 

2015 aasta lõpus, kus kokku liitus andmebaasi kasutamisega ~170 EASi töötajat. 

2015. aasta lõpuks saavutasime peamise eesmärgi, kus kõik EASi töötajad, kes puutuvad 

kokku klientidega - tegutsevad ühtsetel põhimõtetel, näitavad üles proaktiivset lähenemist 

klientide teenindamisel, uurivad kliendi tausta ja suhtluse ajalugu ning sisestavad kliendi 

suhtlusi. See kõik annab meile võimaluse veelgi paremini kliente teenindada. 

2015. aastal lõime kõiki EASi teenuseid hõlmava teenuste portfelli. See võtab kokku kõik 

EASi võimalused, mis meil klientidele pakkuda on, sealjuures ka kõik toetusskeemid. Teenuste 

portfellis oleme paika pannud kellele üks või teine teenus mõeldud on ja ülejäänud olulised 

tunnused. Selle abil saime uuendada EASi kodulehel välja näidatavat teenuste infot. 2015. 

aastal töötasime välja uue EAS-i veebilehe kontseptsiooni, kus on oluliselt parandatud teenuste 

filtrite süsteemi, mis aitab meie klientidel lihtsamini jõuda neile mõeldud teenusteni. EASi uue 

veebilehe live toimus 04.01.2016. 

Protsessid 

2015. aasta sügisel uuendasime EAS-i strateegilist tegevuskava perioodiks 2015-2018. 

Seejuures täpsustasime mitmete teenuste sisu, mis vahepealse aasta jooksul olid paika saanud. 

Viisime strateegia vastavusse vahepeal toimunud struktuurimuudatusega. Peale uue strateegia 

kinnitamist alustasime EAS-i sisemiste arengute pikaajalisemat läbimõtlemist. Kui strateegiline 

tegevuskava annab meile kätte suuna kuhu poole liikuda, siis seda peavad paralleelselt toetama 

mitmed sisemised arendustegevused.  

Protsesside osas olid peamised tegevused uue perioodiga seotud tööprotseduride 

väljatöötamine ja rakendamine. See puudutas nii toetuste menetlemist kui ka omategevuste 

elluviimist. Algatasime ja viisime läbi mitmed süsteemiauditid. Valmis teadus- ja 

arendustegevuse rahastamist auditeerinud juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit. Algatasime 

uue perioodi esimeste meetmete juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditi.  Protsessimuudatuste 

poole pealt uuendasime oma sisemisi reegleid. 

Peamiste infosüsteemide arendustena toimus 2015. aastal uue kliendihaldustarkvara 

kasutuselevõtmine. Teise suure arendusena alustasime projektijuhtimise ja eelarve 

Näiteid klientide kommentaaridest NPS tagasiside süsteemist 

- Struktuur, lähenemine ja nõudmised on selged, suhtlemine professionaalne ning 

selgelt orienteeritud lahenduste leidmisele. 

- Konsultandid mõtlesid kaasa, andsid nõu ja oli tunda, et soovitakse ettevõttele 

parimat. 

- Mul on tunne, et EAS käib oma teenuste arendamisega ajaga kaasas. Arendatavad 

teenused vastavad ettevõtete vajadustele. 

- Haldur oli väga võimalusi otsiv ja püüdis mõista meie tegelikke vajadusi ja pakkus 

välja parimad teenused. 

- Kui esimest korda taotled ja millestki aru ei saa, siis EASi töötajad on palju abiks ja 

teevad protsessi palju meeldivamaks. 

- EASi-poolne suhtlus/teenindus on professionaalne ja kiire, mis muudab lihtsamaks 

taotlejatele kogu taotlemisega seotud protsessi. 
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planeerimise ja jälgimise mooduli väljatöötamist. Uus infosüsteem Fredi valmib 2016. 

esimese poolaasta lõpuks. Jätkasime ka meie põhiinfosüsteemi NAV-i arendamist. 2015. aastal 

valmis personalimoodul ja jätkus töö menetlemise mooduli üleviimiseks uude infosüsteemi. 

Alustasime ostuarvete-, majanduskulude-, lähetuste- ja hankemoodulite lähteülesande 

kokkupanekut ja hankimist.  

 

 

 

Personal ja areng 

EAS-i töötajate arv püsis läbi aasta suhteliselt stabiilne. Meil töötas aasta lõpus 281 töötajat. 

Uusi töötajaid liitus meiega 57, lahkus 56 töötajat. Omal soovil lahkus neist 32, see teeb 

vabatahtlikuks voolavuseks 11%. Suurimad personaliliikumised organisatsiooni sees olid 

seotud struktuurimuudatusega, mille käigus struktureeriti ümber ettevõtlusele ja ekspordile 

suunatud tegevused ning nende tugifunktsioonid. 

Oluline verstapost oli personaliandmebaasi uuendamine, mis andis võimaluse töötjatel näha 

endaga seotud personaliinfot. Viisime läbi iga aastase töötajate rahulolu uuringu, mis näitas 

kätte selged inimressursi arenguvaldkonnad EAS tegevuses üldiselt kui ka üksuste lõikes. 

2015 uuendasime tulemustasustamise põhimõtteid, tuues sisse paindlikkust ja andes juhtidel 

rohkem volitusi tunnustada häid tulemusi.  
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Väärtused, hoiakud, EAS-i kuvand 

EASi kuvand ja turundus 

2015. aastal jätkasime 2014. aastal 

alustatud tööd väärtuste tutvustamiseks 

kogu organisatsioonis. Toimusid kõiki 

töötajaid hõlmanud väärtuste päev, kus 

analüüsisime erinevatest tööalastest 

dilemmadest lähtuvaid väärtuseid. 

Sõnastasime ka väärtuste elluviimiseks 

vajalikud organisatsioonikultuuri 

muudatused. Töö väärtuste juurutamisega 

jätkub ka 2016. aastal. 

2015. aastal toimus EAS-i turunduse 

valdkonnas mitmeid muutusi ja uusi 

tegevusi. 1. juunist liikus turundusvaldkond arendusüksuse koosseisu ning värbasime uue 

turunduse valdkonnajuhi ja e-kanalite juhi. Aasta lõpus otsustasime, et alates 2016. aastast 

kuulub turundusmeeskonda ka kommunikatsioonijuht.  

2015. aasta teises pooles lõime ühise platvormi majaülese turundusplaani koostamiseks. 

Turundusvaldkond selgitas koostöös teiste struktuuriüksustega väljas turundusalased 

vajadused, kitsaskohad ja vajalikud tegevused. See sai sisendiks 2016. aasta turundustegevuste 

planeerimisel. Samuti töötasime välja uue EAS-i kodulehe kontseptsiooni,  mis sai avalikuks 

2016. aasta alguses.  

 

 

EAS-i ja Eesti brändi kehtivad CVI-d olid aasta teisest poolest täies mahus 

turundusvaldkonna vastutada. Jälgime nende korrektset kasutamist ning vajadusel nõustame nii 
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sise- kui välisklienti. Samal ajal on eraldi projektina töös Eesti kuvandi uuendamine koostöös 

Riigikantseleiga. See projekt jätkub ka 2016. aastal.     

Hakkasime koguma EASi edulugusid. Avalikustame need kodulehel kord kvartalis. 

Turundusmeeskond viis läbi ka mitmeid siseüritusi nagu suveseminar, talveseminar, laste 

jõulupidu, EASi 15. sünnipäev, väärtuste päev jm. 

Peamised riskid 

2015. aastal läbi viidud riskide hindamise käigus kaardistasime olulised EAS-i eesmärke 

ohustavad riskid, mis vajavad asutuseülest tähelepanu ja maandamist. Riske on nii juriidikas, 

strateegiaplaanis kui ka personaliküsimustes. Samas on õige tegutsemisega kõik need 

kitsaskohad ennetatavad. 

Oluliseks ja mõjusaks riskiks hindame juba mitmendat aastat juriidilist ebaselgust. See risk võib 

väljenduda valedest otsustest tulenevalt suuniste puudumisest või nende hilinemisest, 

muutunud tõlgendustest või praktikast Euroopa Komisjoni või ministeeriumide poolt. Väärale 

alusinfole tuginemine võib põhjustada klientide ebaõige nõustamise ja toetuse taotluste 

menetluspraktika. Ebaselgustega võivad kaasneda ulatuslikud finantskorrektsioonid, klientide 

rahulolematus, täiendav menetluskoormus ning mainekahju. Selliste kahjude ärahoidmiseks 

peame oluliseks arendada ja jätkata koostööd ning infovahetust Euroopa Komisjoni ja 

ministeeriumidega. Jätkuvalt ja püsivalt tegeleme töötajate kompetentside kasvatamise ja 

hoidmisega, et valdkondade ekspertidel oleks võimekus probleemkohti ära tunda ja nendega 

õigel ajahetkel tegeleda.  

EASi eesmärkide täitmist ohustavad samuti hankeprotsessiga seotud riskid. Need võivad kaasa 

tuua oluliste tegevuste või ürituste edasilükkumise või ärajäämise. Hangetega seotud riskide 

juhtimiseks plaanime arendada hankeprotsesse lihtsamaks, selgemaks ja ajasäästlikumaks. 

Samuti jälgime 2016. aastast kehtima hakkava nõuete täitmise regulatsiooni järgimist. Lisaks 

töötame välja hankeprotsessis osalejatele tüüplahendustel põhinevad juhised ning muudame 

klientidele hankeplaani info sisestamise lihtsamaks ja eesmärgipärasemaks. 

Strateegilisel tasandil näeme võimaliku ohuna, et meie pakutud teenused ei vasta meie klientide 

ootustele või vajadustele. Võib juhtuda, et seetõttu jäävad nende seatud kasvuambitsioonid ja 

arenguvajadused saavutamata. Selle riski maandamiseks jätkame uuringute läbiviimist ja 

tagasiside kogumist, et kaardistada täpselt turu ja klientide vajadused. Samuti tahame parandada 

asutusesisest teenuste arendusprotsessi.  

Tagamaks Euroopa Liidu finantshuvide kaitset toetuste taotlemise ja rahuldamise protsessis, 

peame senisest suuremat tähelepanu osutama projektide sisulisele kontrollile. Selleks suuname 

toetusraha kasutamise järelevalve tegevused varasemast enam projektide elluviimise 

aktiivsesse faasi. Samuti täiendame ekspertide kaasamise süsteemi. Täiustame ka teistest 

avaliku sektori käsutuses olevatest andmebaasidest saadaoleva info kasutuspraktikat.      

Oluliseks riskiks EASi jaoks on kompetentsed töötajad.  Võtmetöötajate lahkumine on risk, sest 

meil puudub kindlus, et suudame nende asemele värvata vajaliku kompetentsiga inimesi. Lisaks 

on ka uute töötajate koolitamine aeganõudev ning kuni uue töötaja tööle rakendamiseni võivad 

mõned olulised tegevused katkeda või suureneb oluliselt teiste töötajate töökoormus. 

Probleemide ennetamiseks oleme kavandanud mitmeid tegevusi: vaatame üle ja muudame uute 

töötajate sisseelamisprogrammi; määrame unikaalse ja kriitilise iseloomuga ametikohad ja 

võimalused järelkasvuks; töötame välja asutuse kompetentsimudeli; parendame 

värbamisprotsessi ning töötajate ja juhtide arengut toetavaid tegevusi.   
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LISAD 

Lisa 1. Eelarvete täitmine (2015) 

Lisa 2. Indikaatorid (2015) 

 


