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Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutuse 2022. aasta 
koondtegevuskava

EAS ja KredEx ühinesid. Ühendasutuse juriidiline nimi on 
Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA, kuid üleminekufaasis jätkub 
teenuste pakkumine KredExi ja EASi kaubamärkide alt.
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Akronüümid
Käesolevas peatükis on kirjendatud akronüümid selles tähenduses, 
kuidas neid on koondtegevuskava dokumendis kasutatud.

Ministeeriumide ja asutuste nimetused

CERN Euroopa Tuumauuringute Organisatsioon

ETAg Eesti Teadusagentuur

ESA Euroopa Kosmoseagentuur

EUSPA Euroopa Liidu kosmoseprogrammi agentuur

IMF Rahvusvaheline Valuutafond

HTM  Haridus- ja Teadusministeerium

KuM Kultuuriministeerium

MKM Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

OECD Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon

RIK Registrite ja Infosüsteemide Keskus

RTK Riigi Tugiteenuste Keskus

UNCTAD ÜRO Kaubandus- ja Arengukonverents

UNWTO Maailma Turismiorganisatsioon

VäM Välisministeerium

Dokumendis kasutatud akronüümid

AKE arenduskoostöö ekspert

EL Euroopa Liit

IKT info- ja kommunikatsioonitehnoloogia

IO  intellektuaalomand

KOV kohalik omavalitsus

MAK maakondlik arenduskeskus

RE riigieelarve

REACT-EU Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe

RIK regionaalne investorkonsultant

RRF Euroopa Liidu taaste- ja vastupidavusrahastu

SF Struktuurifondid

SFOS struktuuritoetuste register

TA teadus- ja arendustegevus

TAK tehnoloogia arenduskeskus

TAIE teadus- ja arendustegevus, innovatsioon ning ettevõtlus

VIK välisinvesteeringute keskus

VKE väikese ja keskmise suurusega ettevõtted

ÕÜF Õiglase Ülemineku Fond



4

Sissejuhatus
Majanduskeskkond on pidevas muutumises ning tulenevalt globaalsest koroonaviiruse 
puhangust täpsustab EAS koondtegevuskavas oma lähiaastate eesmärgid. 

Riikliku sihtasutusena lähtume tegevuse planeerimisel ja elluviimisel Eesti riigi pikaajalisest arengustrateegiast 
„Eesti 2035“, seades eesmärgiks Eesti ettevõtluse, innovatsiooni ning teadus- ja arendustegevuse võimekuse 
kasvu, mis suurendab tootlikkust ja rahvusvahelist konkurentsivõimet. 2022. aastal oleme pikaajaliste riiklike 
eesmärkide poole liikudes oma tegevuses paindlikud, mida nõudis ootamatu ja erandlik olukord juba 2020. 
aastal. Ettevõtted vajavad riigilt keerulises majanduskeskkonnas parimat, kiiret ja vajaduse korral erakorralist 
tuge. Valmisolek reageerida kiiresti muutnud majanduskeskkonnale on päevakohane ka 2022. aastal. 

EASi 2022. aasta koondtegevuskava on tegevusplaan, mis

 + annab ülevaate meie kõige olulisematest tegevustest ja arengusuundadest;

 + täpsustab EASi strateegilist tegevuskava, mis on koostatud ajavahemikuks 2019–2023;

 + seab eesmärgid, mille täitmist jälgime 2022. aasta tegevusaruande juures;

 + täpsustab ettevõtjatele pakutavaid teenuseid riigi pikaajalise majandusstrateegia elluviimiseks.

Dokumendis käsitletakse ainult seda osa Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusest 
– EASi ja KredExi ühendorganisatsioonist (vt täpsemalt alapeatükist EASi ja 
KredExi ühendorganisatsioon) –, mis puudutab praegust EASi.

Pikaajalist arenguvajadust silmas pidades on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) 
ning Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) töötanud välja Eesti teadus- ja arendustegevuse, 
innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava 2021–2035. Teeme tihedat koostööd erinevate 
osapooltega, nt MKM, ETAg ja HTM, et saavutada arengukavas seatud TAIE eesmärgid.

„Eesti 2035“ strateegias seatud eesmärkide täitmist toetab Eesti turismistrateegia 2022–2025 
(koostamisel). Strateegia eesmärk on aidata turismisektoril taastuda majanduslikult 2019. aasta 
tasemele ja kasvatada arenguhüppe toel ettevõtete lisandväärtust üle 2019. aasta taseme. Eesmärk on, 
et Eestisse tuleksid teadlikumad külalised, kes väärtustavad Eesti kultuuri- ja looduspärandit, tahavad 
viibida Eestis kauem, on valmis oma elamuse eest rohkem maksma ning lahkuvad rahulolevana.

Seega panustab EAS oma tegevusega nii Eesti pikaajaliste strateegiate järgimisse kui ka ootamatult 
muutunud majanduskeskkonnas vajaduse korral kriisimeetmete kaudu majandusarengu hoogustamisse.

Digi-, innovatsiooni ja rohepöörde kontekstis on EASil oluline roll kolmikpöörde elluviijana. 2021. 
aasta sügisel liitusime Rohetiigri projektiga, et pöörata suuremat tähelepanu roheteemale. 

Meie kaugem eesmärk on aidata kaasa Eesti kujunemisele üheks konkurentsivõimelisemaiks riigiks maailmas. 
Selleks soovime viia Eesti rahvusvahelises konkurentsivõime edetabelis1 kahekümne parima riigi hulka.

1 Rahvusvahelise konkurentsivõime edetabelina kajastame World Economic Forumi analüüsi.
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Meie pikemaajalisem mõõdetav eesmärk

Ajavahemikul 2019–2023 on EASi strateegiast lähtuvalt seatud eesmärgid ettevõtluse, ekspordi 
ja innovatsiooni, välisinvesteeringute ning turismi valdkonnas (vt joonis 1). Nende kolme valdkonna 
ühisosana on fookuses ettevõtete lisandväärtuse kasv, mis on ka riiklike strateegiate põhiline siht.

Joonis 1. EASi strateegilised eesmärgid 2019-2023

Rohkem
eksporti

Rohkem
välisinves-
teeringuid

Rohkem
turismitulu

+20
rahvusvaheliselt

tuntud kaubamärki

+5%
lisandväärtuse kasv

Eesti keskmisest kõrgem

+5%
ekspordimüügitulu kasv
Eesti keskmisest kõrgem

+5000
töökohta

1,25x
lisandväärtus kõrgem 
maakonna keskmisest

+939 mln
eurot 

investeeringuid

1,3 mld
eurot turismiteenuste

ekspordi tase

1,25x
lisandväärtus kõrgem 
tegevusala keskmisest

5,3 mln
sise- ja välisturistide

ööbimiste tase

EASi strateegilised tegevused 2022. aastal 

2022. aastal jätkame EASi strateegilise tegevuskava elluviimist, et arendada suure 
lisandväärtusega eksportivaid ettevõtteid, innovatsiooni, välisinvesteeringuid ja turismi. EASi 
fookuses on ambitsioonikad ettevõtted, kes loovad eksportimise ja innovatsiooni kaudu 
suurt lisandväärtust. Koos oma partneritega loome ettevõtjatele soodsa arengukeskkonna 
igas Eesti regioonis. EASi kui organisatsiooni 2022. aasta tähtsamad ülesanded on:

 + arendada innovatsioonimeetmeid ning tõmmata käima rohepöörde valdkond;

 + laiendada välisesindusi;

 + kohanduda kiiresti muutuvas väliskeskkonnas – kasutada keset kriisi piirangutest 
hoolimata ära kõik võimalused, teavitada ohtudest ja maandada riske;

 + teha oma teenused ühtviisi kättesaadavaks igas Eesti regioonis;

 + jätkata ettevõtete toetamist EASi ja KredExi ühendorganisatsioonina.

Põhitegevusvaldkondi läbivalt käsitleme toetavate tegevuste esmatähtsaid ja strateegilisi arengusuundi 
põhjalikumalt peatükis „Organisatsiooni strateegilised arengusuunad ja tegevused“. Kolme põhivaldkonna 
vaates on 2022. aasta eesmärkide saavutamiseks strateegilised tegevused järgmised:

Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonnas:

 + ühendorganisatsiooni ühtse kliendihalduse loomine;

 + rohepöörde valdkonna teenuste ja toodete arendamine;

 + suuremahulise rakendusuuringute programmi jätkamine;

 + jätkuv ekspordi kasvuprogrammidesse panustamine.

Välisinvesteeringute ja välisturgude valdkonnas: 

 + kõrge lisandväärtuse ja kapitalimahukate investeeringute Eestisse toomine; 

 + olemasolevate välisettevõtete hoidmine ja töökohtade säilitamine.
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Turismi valdkonnas: 

 + valmisolek reageerida kiiresti muutustele maailmas ja turismisektoris;

 + Eesti tutvustamine lähtuvalt kolmest teemavaldkonnast – loodus, kultuur, toit;

 + tugevate sihtkohtade arendamine, uued tootepakkumised ja ärimudelid, 
investeeringud kestlikkuse teenusesse, külalislahkus ja kliendikesksus.

EASi 2022. aasta kogueelarve mahuks on planeeritud 122,0 miljonit eurot. Koondeelarve 
jaotus finantseerimisallikate ja tegevusvaldkondade kaupa on järgmine (vt tabel 1):

Tabel 1. EASi 2022. aasta koondeelarve (eurodes)

Eelarve alajaotuse nimetus 2022

KULUDE JA INVESTEERINGUTE KATTEALLIKAD:  

Sihtfinantseerimise vahendid 37 771 626

Sihtotstarbelised tulud 18 106 563

Struktuurifondide (SF) lubatud otsustusmaht 66 112 570

Muud kulude katteallikad 0

KULUDE JA INVESTEERINGUTE KATTEALLIKAD KOKKU 121 990 759

 

KULUD JA INVESTEERINGUD:  

Haldustegevuse kulud 4 995 747

Haldustegevuse investeeringud 70 833

Põhitegevuse kulud ja investeeringud 116 924 179

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU 121 990 759
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Majanduse olukord 2022. aastal
2021. aastal on maailmamajandus taastunud tempokalt – globaalne kasv 5,9%2 on viimase 80 
aasta jooksul kiireim pärast majanduslangust. Samas oli aasta esimeses pooles märgata selles vallas 
jahenemist. Sundsäästud ja riikide abipaketid on kasvatanud tarbimist ning COVID-19 vaktsineerimine 
on lõdvendanud koroonapiiranguid, sh mitmed riigid on avanud piirid koroonapassiga turistidele. 
Elavnenud rahvusvahelise kaubavahetuse edasist kasvu vaevavad tarne- ja logistikaprobleemid 
ning toormepuudus. IMFi 2022. aasta maailmamajanduse kasvu prognoos on 4,9%.

Eesti majandus on taastunud kriisist väga kiiresti ning majanduse maht on praeguseks üle kriisieelse 
taseme. Rahandusministeerium3 prognoosib tänavuseks majanduskasvuks 9,5% ning 2022. aastal 4%. 
Tööturul on olukord vastuoluline – ettevõtteid kimbutab tööjõupuudus, kuid töötuse määr on endiselt 
suur. Elektrihinna tõus on tugevalt kergitanud inflatsiooni ning Eesti on Euroopa Liidus hinnatõusu poolest 
esirinnas. Hoolimata kiirest taastumisest kannatavad kriisi tõttu endiselt mitmed sektorid. Umbes pooled 
tegevusalad on kriisieelse toodangutaseme ületanud ning teine pool pole selleni veel jõudnud.4

UNCTADi kaubandus- ja arenguraporti 20215 kohaselt on rahvusvaheline kaubandus taastunud, kuid 
regioonide, sektorite ja sissetulekugruppide kaupa ei ole see ühtlane. Mitmed arengumaad on saanud isegi 
suurema tagasilöögi kui finantskriisi ajal. Statistikaameti andmetel on 2021. aastal Eesti ettevõtete kaupade 
eksport suurenenud kaheksa kuu arvestuses eelneva aasta sama ajaga võrreldes 29% ning import 31%.6 
Eesti Panga ja Statistikameti andmetel7 taastus teises kvartalis teenuste eksport ja import kriisieelsele 
tasemele. Teise kvartali teenuste eksport võrreldes eelmise aasta sama ajaga kasvas 46% ja import 125%, 
peamiselt telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenuste ning transporditeenuste osutamise kasvu tõttu.

UNCTADi maailma investeeringute raporti 20218 järgi tulevad globaalsete välisinvesteeringute 
vood 2021. aastal põhjast välja ning kasvavad 10–15%. 2022. aastal prognoositakse edasist 
kasvu, mis toob globaalsed välisinvesteeringud 2019. aasta tasemele tagasi.

Rahvusvaheliste turistide kasv (54%) on UNWTO9 järgi ületanud SKP kasvu (44%) ajavahemikus 
2009–2019. COVID-19 kriis on mõjutanud turismisektorit laastavalt nii Eestis kui ka mujal maailmas. 
Eesti Panga turismitulu andmetel10 ületas 2019. aastal Eesti turismieksport kaks miljardit eurot, kuid 
2020. aastal langes see 63%, ulatudes 763 miljoni euroni. Eesti majutusettevõtetes ööbinud turistide 
arv on 2021. aasta esimese kaheksa kuuga eelmise aastaga võrreldes vähenenud 7%, sh välisturistide 
arv on kahanenud 54%11. European Travel Commissioni12 oktoobri monitooringu kohaselt kaks kolmest 
eurooplasest plaanib järgmise kuue kuu jooksul reisimist, mis viitab turismisektori elavnemisele.

2 World Economic Outlook October 2021: Recovery during a Pandemic, IMF.
3 2021. aasta suvise majandusprognoosi seletuskiri, Rahandusministeerium.
4 Rahapoliitika ja Majandus 3/2021, Eesti Pank.
5 Trade and Development Report 2021, UNCTAD.
6 Augustis kasvas kaubavahetus eelmise aastaga võrreldes üle 40%, Statistikaamet.
7 Teises kvartalis taastus teenuste eksport ja import kriisieelsele tasemele, Statistikaamet.
8 World Investment Report 2021, UNICTAD.
9 International Tourism Highlights, 2020 Edition, UNWTO.
10 Teenuste eksport, Eesti Pank.
11 TU131: Majutatud ja majutatute ööbimised maakonna ja elukoha järgi (kuud), Statistikaamet.
12 Monitoring Sentiment for Domestic and Intra-European Travel – Wave 9, European Travel Commission.

https://unctad.org/en/pages/PublicationWebflyer.aspx?publicationid=2460
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Tegevusmahu ja eelarve kujunemine

Valdkondade eelarved on toodud järgmisel joonisel.

Joonis 2. Põhivaldkondade tegevusmahud 2014-2022 (miljonites eurodes)
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Tabel 2. Tegevusmahtude võrdlus 2014-2022

Tegevused 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Registreeritud uued taotlused 1724 937 1243 910 551 764 688 620* 980*

Registreeritud kriisimeetmete 
taotlused

5960 3269 -

Menetletud aruanded 2020 2070 885 1338 608 922 934 1100* 1500*

Menetletud maksetaotlused 2438 1976 1680 2105 686 1060 1128 1300* 1550*

EASi rakendustegevuse maht 
(miljonit eurot)

24,1 25,5 21,9 27,1 32,1 34,6 39,0 35,0* 59,7*

Finantseerimisotsused 1097 545 818 616 790 633 539 460* 760*

Kriisimeetmete 
finantseerimisotsused

4134 2475 -

Teostatud paikvaatlused 874 925 593 452 263 111 80 90* 100*

Algatatud hanked 429 446 368 230 350 300 300 350* 400*

*prognoos

Alates 2018. aastast on tegevusmahtude tabelis andmed ilma regionaalmeetmete 
rakendamisega seotud tegevusmahtudeta (2018. aastal andis EAS Riigi Tugiteenuste Keskusele 
üle regionaalmeetmete rakendamise ja 2019. aastal starditoetuste rakendamise).

Aastatel 2020–2021 vähenesid finantseerimisotsused, kuna Euroopa Liidust tulevate välisvahendite 
eelarved on lõppemas või lõppenud. Samas kasvas 2021. aastal aruannete ja maksetaotluste maht, 
sest paljud finantseerimisotsused on juba tehtud ja projekte viiakse ellu. 2022. aastal kasvab taotluste 
esitamine, kuna avanevad uued fondid (REACT-EU, RRF) ja taotlusvoorud. Peale selle valmistatakse ette uut 
välisvahendite perioodi 2021+, mille raames avanevad 2022. aastal eeldatavalt esimesed toetusmeetmed.



9

Ülevaade 2022. aasta tegevusmahust, kuludest-
investeeringutest ning nende katteallikatest

EASi 2022. aasta kogueelarve mahuks on planeeritud 122,0 miljon eurot ja tegevuste maht 
võrreldes 2021. aasta kinnitatud eelarvega suureneb 30,8 miljonit eurot ehk 33,8%. 

2021. aasta jooksul lisandusid kinnitatud eelarvele turismivaldkonna kriisitoetused summas 56,5 miljonit 
eurot. 2022. aasta kogueelarve vähenes võrreldes 2021. aasta eelarvega, millele lisandusid kriisitoetused, 
25,7 miljonit eurot ehk 17,4% (2021. aasta koondeelarve koos kriisitoetustega oli 147,7 miljon eurot).

Tabel 3. Kogueelarve muutus 2021-2022

2021 2022 Kokku Muutus

Koondeelarve 91 150 301 121 990 759 30 840 458 33,8%

2022. aasta koondeelarves toimunud muudatused võrreldes 2021. aastaga: 

 + põhitegevuse finantseerimisotsuste maht suureneb 9,3 miljonit eurot ehk 19,4% 
(2022. aasta eelarve 57,2 miljonit eurot, 2021. aasta eelarve 47,9 miljonit eurot);

 + põhitegevuse rakenduskulude ja investeeringute maht on võrreldes 2021. 
aasta eelarvega suurenenud 21,3 miljonit eurot ehk 55,3% (2022. aasta 
eelarve 59,7 miljonit eurot, 2021. aasta eelarve 38,4 miljonit eurot);

 + haldustegevuse halduskulude maht on suurenenud 0,3 miljonit eurot ehk 6,6% 
(2022. aasta eelarve 5,0 miljonit eurot, 2021. aasta eelarve 4,7 miljonit eurot);

 + haldustegevuse investeeringute maht on jäänud samaks (2022. aasta 
eelarve 0,1 miljonit eurot, 2021. aasta eelarve 0,1 miljonit eurot).

Tabel 4. Kulud ja investeeringud valdkondade kaupa

Eelarve alajaotuse nimetus 2021 2022 Muutus

Haldustegevuse kulud ja investeeringud 4 775 018 5 066 580 291 562 6,1%

Põhitegevuse kulud ja investeeringud 86 375 283 116 924 179 30 548 896 35,4%

sh ettevõtluse ja innovatsiooni valdkond 59 316 322 56 360 104 -2 956 218 -5,0%

sh välisinvesteeringute ja välisturgude valdkond 7 880 588 11 250 551 3 369 963 42,8%

sh turismivaldkond 15 519 507 45 345 793 29 826 286 192,2%

sh muu põhitegevus 3 658 866 3 967 731 308 865 8,4%

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU 91 150 301 121 990 759 30 840 458 33,8%

Eelarve jagunemist põhitegevusvaldkondade kaupa illustreerib järgmine joonis (vt joonis 3), eelarveliste 
vahendite kasutamise detailne ülevaade on toodud koondtegevuskava järgnevates peatükkides.



10

Joonis 3. Põhitegevusvaldkondade eelarvete jagunemine (miljonites eurodes) 
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Tabel 5. Ülevaade EASi personalikuludest

Eelarvestatud ametikohtadega 
seonduvad kulud

2021 2022 Muutus

ameti-
kohtade 
arv

tööjõukulud 
(maksudega 
tuhat/€)

ameti-
kohtade arv

tööjõukulud 
(maksudega 
tuhat/€)

tuhat/€ %

KOKKU 335 14 700,3 373 17 706,7 3 006,4 20,5%

sh nõukogu, auditikomitee ja 
tasude komisjoni liikmed

11 53,8 10 55,7 1,9 3,6%

sh juhatuse liikmed ja 
koosseisulised töötajad

302 12 134,7 337 14 533,9 2 399,2 19,8%

sh koosseisuvälised töötajad 22 1 338,2 26 1 587,8 249,6 18,6%

sh tulemustasufond 972,3 1 127,2 154,9 15,9%

sh reserv 201,3 402,1 200,8 99,7%

Tabel 6. Kulude ja investeeringute katteallikad

Eelarve alajaotuse nimetus 2021 2022 Muutus

Sihtfinantseerimise vahendid 23 281 310 37 771 626 14 490 316 62,2%

sh halduskulude eraldis 4 611 848 4 214 343 -397 505 -8,6%

sh eelmiste perioodide tulem 726 340 1 315 146 588 806 81,1%

sh tehniline abi 3 095 696 3 504 823 409 127 13,2%

sh eraldised riigieelarvest 14 847 426 28 737 314 13 889 888 93,6%

Sihtotstarbelised tulud 7 758 613 18 106 563 10 347 950 133,4%

Struktuurifondide (SF) lubatud otsustusmaht 60 110 377 66 112 570 6 002 193 10,0%

KULUDE KATTEALLIKAD KOKKU 91 150 301 121 990 759 30 840 458 33,8%
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Sihtfinantseerimise vahendid moodustavad kokku 37,8 miljonit eurot, sh:

1.  halduskulude eraldis riigieelarvest 4,2 miljonit eurot ja eelmiste perioodide tulem 1,3 miljonit 
eurot, mis on planeeritud haldus- ja põhitegevuse rakendamisega seotud kulude katteks.

2.  tehnilise abi vahendid 3,5 miljon eurot, mida kasutatakse nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
kui ka Kultuuriministeeriumi finantseeritavate toetusskeemide rakendustegevuseks.

3.  eraldised riigieelarvest 28,7 miljonit eurot, millest on planeeritud:

a.  MKMi finantseeritavatele riigieelarvelistele programmidele 
ja toetusskeemidele 28,7 miljonit eurot.

Sihtotstarbelistest tuludest (sh Euroopa Komisjonist, Eesti-Norra jt koostööprogrammidest) 
laekuvad vahendid moodustavad kokku 18,1 miljonit eurot, millest on planeeritud:

a.   MKMi finantseeritavatele programmidele ning toetusskeemidele 18,1 miljonit eurot.

SFi lubatud otsustusmaht moodustab kokku 66,1 miljonit eurot, millest on planeeritud:

a.  MKMi finantseeritavatele struktuurivahendite programmidele  
ning toetusskeemidele 65,2 miljonit eurot,

b. KuMi finantseeritavatele struktuurivahendite programmidele 
ja toetusskeemidele 0,9 miljonit eurot.
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EAS kui organisatsioon
Peale ettevõtluse ja innovatsiooni, välisinvesteeringute ning turismivaldkonna strateegia elluviimise 
põhiüksuste poolt panustavad kõik EASi üksused valdkondade strateegilisse tegevusse, milleks on 
innovatsiooni edendamine, riigi turundamine ning turu- ja ettevõtlusanalüüs. 2022. aastal on esmatähtis 
ülesanne töötada välja EASi ja KredExi ühendorganisatsiooni strateegia koos tegevuste ja teenustega 
ning rohepöörde teemade terviklik juhtimine. Digi-, innovatsiooni- ja rohepööre on kolm põhivaldkonda, 
millest lähtuvalt jätkame uute teenuste väljatöötamist. 2022. aasta alguses liitume KredExiga 
ühendorganisatsiooniks, et pakkuda klientidele parimat tuge terviklike ja üksteist täiendavate teenustega. 

Innovatsiooni edendamine

Lähtudes 2021. aastal kinnitatud TAIE arengukavast, mõistetakse innovatsiooni ehk uuendustegevust 
kui uute ideede ja teadmiste kasutamist uudsete lahenduste rakendamisel. Innovatsioon hõlmab 
toodete ja teenuste väljatöötamist ja uuendamist (tooteinnovatsioon), turgude hõivamist ja 
laiendamist (turuinnovatsioon), uute tootmis-, tarne- ja müügimeetodite loomist ja juurutamist 
(protsessiinnovatsioon), uuendusi juhtimises ja töökorralduses (organisatsiooniinnovatsioon) 
ning töötingimuste ja personali oskuste arendamist (personaliinnovatsioon).

Eesti ettevõtete tootearenduse muutmine teadmismahukamaks ja suuremat lisandväärtust andvaks on 
möödapääsmatu. Ettevõtete üldine võimekus teha teadmistepõhist arendustegevust peab kasvama, 
hoolimata sellest, kus piirkonnas ja regioonis ettevõtja asub. Tagame selles vallas info ja teenuste 
kättesaadavuse koostöös maakondlike arenduskeskustega nii tõmbekeskustes kui ka ääremaadel. 
Tagame võrdse infojaotuse ning suudame nõustada ja pakkuda teenuseid ettevõtjate juures kohapeal 
nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Tootlikkust suurendavad eelkõige ettevõtted, kes arendavad 
ise või koostöös teadus- ja arendustegevuse (TA) asutustega suurema lisandväärtusega tooteid, 
teenuseid ja protsesse, investeerides seeläbi rohkem teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevusse. 
Nõustame ettevõtteid, et nende teadusuuringute tulemusena loodud uuendusmeelsed lahendused 
leiaksid kiiresti majanduses rakendust, suurendades seeläbi tootmisvõimsust ja ekspordimahtu.

Pöörame tähelepanu kohalike ressursside (puit, toit, maavarad) väärindamisele ning oleme selles vallas 
ettevõtjatele abiks nii nõustamise kui ka toetustega. Meie mahukad programmid (arenguprogramm ja 
rakendusuuringute programm) loovad selleks väga head eeldused. Innovatsioonivõimekuse aluseks 
on piisavad teadmised ja oskused, et intellektuaalomandit hallata, kaitsta ja kommertsialiseerida ning 
sulandada endasse toote- ja protsessiinnovatsiooni, sh suutlikkus ületada arenduse käigus tekkivaid 

Foto: Renee Altrov
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takistusi, et pääseda ligi põhipädevustele, kõrgtehnoloogilisele taristule või innovatsiooniteenustele. 
Meie eesmärk on aidata aktiivsemad Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE) oma 
arengus sellele tasemele, et nad oleksid võimelised looma keskmisest kõrgemalt tasustatud 
töökohti ning suurendama meie klientide konkurentsieeliseid, sõltumata nende asukohast.

Aitame ettevõtetel muutuda nutikamaks, arendada ja võtta kasutusele teadmust ja tehnoloogilisi 
lahendusi, mis ühendaksid TA tulemuse innovatsioonipõhise targa majandusega. Selleks planeerime oma 
tegevust ka väljaspool tõmbekeskusi (Tartu ja Tallinn), et viia vajalik info ettevõtjateni igas maakonnas. 

Jätkame 2022. aastal uuenduslike teenuste arendamist, mis aitaksid ettevõtetel olla 
tulemuslikumad ning toetaksid neid sihtmärkide saavutamisel. Planeerime kaasata nii erialaliite 
kui ka maakondlikke arenduskeskusi. Teenuse pakkumisel võtame arvesse tagasisidet ning 
huvi ja valmisolekut kaasata võimalikult eri piirkondadest ja valdkondadest ettevõtjaid.

Innovatsiooni edendamisel pakuvad tuge EASi arenduskoostöö eksperdid, kes aitavad ettevõtetel 
leida innovatsiooniteenuste pakkujate kontakte ja tutvustavad koostöö võimalusi. Ekspert aitab leida 
sobiva arenduspartneri ja toetusmeetmed, koordineerib koostööd maakondade ettevõtlusnõustajate 
ja teadusasutustega ning toetab ettevõtet läbirääkimistel. Teeme koostööd nii Eesti Teadusagentuuri 
(ETAg), ministeeriumite juures olevate teadusnõunike kui ka erialaliitude arendusnõunikega. 
Koondame kogu info ning kasutame ettevõtjatelt saadud teavet uute innovatsiooniteenuste loomiseks. 
Teenuste tutvustamisel ja nõustamisel kasutame mitmekesiseid kommunikatsioonivahendeid 
ning meil on valmisolek korraldada infopäevi ja lühinõustamisi ka väljaspool tõmbekeskusi.

2021. aastal käivitasime rakendusuuringute programmi ning jätkame programmiliste tegevustega, võimaldades 
ettevõtjatel luua targemaid teenuseid ja tooteid ettevõtte suurusest ja vanusest sõltumata. Tähtis on hea 
idee ja valmisolek see ellu viia. Selleks pakume ettevõtjate arendusprojektidele nende asukohast sõltumata 
nii nõustamist kui ka rahastamist. Tähelepanu keskmes on meie oma ressursside (puit, toit, maavarad) 
väärindamine ja muud nutika spetsialiseerumise valdkonnad (IKT, tervisetehnoloogiad, energeetika). 

Peale selle planeerime tutvustada ettevõtetele uuendusmeelseid ärivõimalusi, arendada ettevõtete võimekust 
omandada ja arendada uusi tehnoloogiaid ning tutvustada rahastusvõimalusi, mis aitavad projekte ellu viia.

Rohepööre

Euroopa Liidu komisjoni president Ursula von der Leyen sõnastas ühe põhiküsimusena roheleppe, 
mille eesmärk on viia Euroopa Liit rohepöörde tulemusel 2050. aastaks kasvuhoonegaaside 
netoheites vähemalt neutraalsele tasemele. Vaadates aga Eesti positsiooni roheindeksites, nagu 
näiteks ökoinnovatsiooni indeksis13 (2021. aastal oleme ELis 17. positsioonil), ei paista me selles 
vallas kuidagi eriliselt silma, pigem oleme järeljooksjad. Eesti, olles paindlik väikeriik, saab selle 
kokkuleppe toel kiirel reageerimisel siiski olulise tõuke, et kasvatada enda konkurentsivõimet.

Lähtuvalt omanike ootustest, on EASi tegevusse lisandumas ka kolmas pööre – nimelt rohepööre. 
Selleks liitusime Rohetiigriga ning moodustasime 2021. aasta sügisel majasisese rohetiimi, 
kes asus välja selgitama organisatsiooni võimalusi ning potentsiaalseid algatusi. Oma mõtete 
raamistamiseks kasutasime kolme katusmõistet – „Meie ise“, „Toode/teenus“ ja „Kogukond“, 
mille alla kogusime märksõnad, iseloomustamaks võimalusi, mida selles vallas annaks ära teha. 
Algatused jaotasime omakorda baasalgatusteks (mis organisatsiooni ümberkujunedes tuleks 
nagunii moel või teisel ellu viia) ning lisaalgatusteks (milleks oleks vaja lisaressursse).

Tahame organisatsioonina olla eeskujulikud kestliku käitumise propageerimisel – arendame selles 
vallas oma töötajate pädevust ning rajame kestliku arengu pädevuskeskuse, millele aitab kaasa 
kolimine uuele kontoripinnale, kus arvestatakse säästvate põhimõtetega. Oleme kujundamas 
meetmeid, mis annaksid ettevõtjatele vajaliku teadmise ja võimaluse rohepöörde elluviimise 

13 ec.europa.eu/environment/ecoap/indicators/index_en

https://ec.europa.eu/environment/ecoap/indicators/index_en
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najal ka oma konkurentsivõimet suurendada. Arvestades kestlikkuse põhimõtetega, panustame 
kogukonnas roheteemade võimestamisse ning aitame luua Eesti kui roheriigi kuvandit.

2022. aasta on roheteemade integreerimisel võtmetähtsusega ning uue ühendorganisatsiooni 
kontekstis saame selles vallas Eesti heaks palju ära teha. Selleks integreerime mitmetesse 
oma teenustesse rohekomponendi ning loome uusi rohesuunalisi meetmeid.

Ühtne kommunikatsioon ja turundus

EASi kommunikatsiooni- ja turundustegevus lähtub riigi sees EASi brändist ning rahvusvaheliselt 
kuuest alabrändist (Trade with Estonia, e-Estonia, Invest in Estonia, Work in Estonia, e-Residency 
ja Visit Estonia). Eesti riigisisesed turismikampaaniad tehakse brändi Puhka Eestis raames.

Riigisisene kommunikatsioon 
Kommunikatsiooni fookuses on näidata EASi keskset osa Eesti majandusarengu hoogustamisel, Eesti 
ettevõtete ekspordivõimekuse, innovatsiooni ja digitaliseerimise toetamise, turistide arvu kasvatamise, 
e-residentsuse populariseerimise ning välisinvesteeringute ja tippspetsialistide Eestisse toomise 
kaudu. Tihedas infoväljas ja väljakutserohkes majandusolukorras on järjest olulisem jõuda vajalike 
sõnumitega õigel ajal ettevõtete ja koostööpartneriteni, sõltumata nende füüsilisest asukohast.

Riigisisene turundus
EASi pakutavate ärivõimaluste, teadmiste, teenuste ja edulugude jagamiseks ning võimendamiseks soovitame 
ettevõtjatele eeskätt meie praegu põhjalikku värskenduskuuri läbivat veebilehte ning EASi märksõna kandvaid 
sotsiaalmeediakanaleid ja üritusi. Peagi ilmavalgust nägeva uue veebilehe kontseptsioon ja disainiloogika 
töötati välja tihedas koostöös ettevõtete ja valdkondlike ekspertidega EASis ning see põhineb kliendiolemuse, 
-vajaduste ja -teekonna üksikasjalikul analüüsil. Veebilehe eesmärk on olla kõikide tegevusvaldkondade ja 
EASi kogu haarde tutvustamise kese. Strateegilised tegevussuunad on jaotatud neljaks − äri arendamine, 
tootearendus ja innovatsioon, eksport ning turism. Igaüks neist esindab ökosüsteemi, mille alla on koondatud 
kogu valdkondlik ekspertiis, päevakajaline informatsioon ja väärtuspakkumine. Teekond ideest teostuseni 
toimub ladusalt, võimalikult tõrgeteta ning ärivõimaluste avamise, võimekuste kasvatamise ning seejärel 
toetuste pakkumisega. Oleme kogu aeg ettevõtjatele nende kasvuambitsioonide teoks tegemisel strateegilised 
partnerid, innovatsioonile hoo andjad ja arenguvõrgustiku pakkujad. Jätkame 2022. aastal teenuste disainimise, 
klienditeekonna viimistlemise ja kasutajagruppide visualiseerimise arendamisega. Sotsiaalmeediakanalites 
jagame ka edaspidi EASi märksõna alt kõige värskemat infot võimalikult kiiresti ja selgelt.
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Riigi turundamine
Ühtse süsteemi alusel (brand.estonia.ee) Eesti tutvustamine on kõigi jaoks mõjusam ja ressursside osas 
efektiivsem, kui teha seda eraldi. EAS turundab riiki mitme valdkonna spetsiifiliselt: suurendame riigi tuntust 
eksportija (Trade with Estonia ja e-Estonia), investeeringutele sobiva keskkonna pakkuja (Invest in Estonia), 
hea töökeskkonna pakkuja (Work in Estonia), digitaalselt edasijõudnud riigi (e-residentsus) ning turismi, 
sh äriturismi sihtkohana (Visit Estonia). Seetõttu arendame brand.estonia.ee teenuskeskkonda, sh nii sisu 
kui ka kasutajamugavust, kasutajate vajadustest lähtuvalt. Jätkame koostööpartnerite abiga materjalide 
ajakohasena hoidmist toolbox.estonia.ee keskkonnas. 2022. aastal arendame digitaalsetes kanalites 
esitatavat tekstilist ja visuaalset Eesti lugu, sh toetame Eestit tutvustava, valdkondlike, ühiste põhimõtetega 
veebi loomist ning jätkame Eesti brändi põhimõtetest lähtuvalt mõjukaid valdkondi tutvustavate sõnumite 
ja materjalide loomisega. Plaanis on arendada ka Eesti mainet kujundavaid uuenduslikke lahendusi. Riigi 
turundamisega seotud arendustegevuse ja kommunikatsiooniga jätkame riigi turundamise töögrupis.

Turu- ja ärianalüüs

Ajakohasel informatsioonil on määrav roll nii igapäevaste otsuste tegemisel kui ka pikaajalisel planeerimisel. 
Otsuste langetamist toetab EASis analüüsivaldkond, kes kogub ja süstematiseerib eri andmebaasidest andmeid 
ning aitab püstitatud probleeme lahendada. Analüüsivaldkonna roll on jälgida globaalseid makromajanduslikke 
trende ning EASi tegevuste tulemuslikkust, et algatada, lõpetada või kujundada ümber meetmed ja teenused, et 
need vastaksid majandusolukorrale, aitaksid ettevõtetel ületada barjääre ega sekkuks seal, kus turg toimib hästi. 
EASi strateegiliste eesmärkide saavutamiseks oleme võtnud fookusesse järgmised teemad: 

 + EASi kliendibaasi ja teenuste analüüs,

 + Eesti ja sihtturgude makromajandusnäitajate ning trendide analüüs, 

 + ettevõtlusmaastiku analüüs (sektorid, väärtusahelad), 

 + investeerimiskeskkonna analüüs, 

 + Eesti ettevõtluse ja ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime analüüs. 

Toetamaks EASi strateegiat, kujundame analüüsivaldkonnast Eesti ettevõtluskeskkonna ärianalüüsi 
haldavate teadmiste ja andmete koondaja. Tehes koostööd eri organisatsioonide (Statistikaamet, Eesti Pank, 
RIK (Äriregister), Eurostat, OECD, Konjunktuuriinstituut jne), ülikoolide, erialaliitude ja ministeeriumitega 
ning saades nendelt vajalikku teavet, saame pakkuda seni puudunud analüütilist ja lisandväärtust loova 
teadmise Eesti majanduse, erinevate sektorite ja ettevõtete konkurentsivõime kohta ning läbi mängida 
mitmesuguseid tegevusstsenaariume. Tähtis on kombineerida väärtustloovaid andmeid ja muuta 
informatsioon kasulikuks. Eesmärk ei ole dubleerida riiklikke andmebaase, vaid koostöös andmete omanikega 
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leida võimalused väärindatud informatsiooni loomiseks. Siinkohal on vaja teha koostööd ülikoolidega, 
et kasutada ära nende uuringuid ja teadusasutuste pädevust ning samuti algatada uusi teadustöid. 
Analüüsivaldkonna esmatähtsad ülesanded on suurendada ettevõtete innovatsioonivõimekust, edendada 
eksporti, määrata eritüübiliste välisinvesteeringute eelistused ning hinnata turismivaldkonna mõju.

Peale EASi üksuste näeme analüüsivaldkonna informatsiooni tarbijatena EASi kliente, 
potentsiaalseid investoreid, poliitikakujundajaid ja ettevõtlusorganisatsioone. Kriitilise 
tähtsusega on analüüsivaldkonna pädevuste hoidmine ja suurendamine.

Ühtne kliendihaldus

Alates 2017. aastast ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonnas kasutusele võetud kliendihalduse mudel on 
ennast õigustanud ning oleme liikunud suure sammu lähemale ettevõtete vajaduste mõistmisele ja nende 
arenguplaani terviklikule nõustamisele. Oleme kasvatanud portfellis olevate ettevõtete arvu 800ni.

2021. aastal juurutasime praktikas ühtse kliendihalduse põhimõtted. Koondasime ühtsesse süsteemi ettevõtlus- 
ja innovatsioonikeskuse, turismiarenduskeskuse ja välisinvesteeringute keskuse Eestis registreeritud ettevõtete 
suhtlust puudutava info. Saime sel moel tervikliku pildi ettevõtete nõustamisest ja pooleli olevatest projektidest, 
mis omakorda annab võimaluse teha sobivaim väärtuspakkumine, et ettevõtte arengut võimendada.

Võtsime 2021. aastal kasvukliendi ja võtmekliendi segmendi kõrval kasutusele startup-
kliendisegmendi. Eesmärk on laiendada kliendibaasi ning keskenduda lisaks toimiva ärimudeliga 
ettevõtetele ainulaadse idee ja rahvusvahelise potentsiaaliga, kuid mitte veel müügikäivet 
tegevate ettevõtete nõustamisele. Vajadus võtta kasutusele uus startup-kliendisegment 
tuleneb sellest, et EASi väärtuspakkumisse lisandusid innovatsiooniteenused.

2022. aastal võtame tähelepanu keskmesse EASi ja KredExi ühendorganisatsiooni kliendihalduse 
loomise. Kui siiani on EAS ja KredEx teenindanud paralleelselt osaliselt samu kliente, siis edaspidi 
pakume ettevõtetele ühendorganisatsiooni teenuseid ja tooteid n-ö ühe katuse alt.

Samuti pakume jätkutegevusena Eestis registreeritud ettevõtetele ühe kontaktpunkti kaudu 
terviklikku nõustamist ettevõtte arendamise, innovatsiooni, tootearenduse, finantseerimise 
ja ekspordiga seotud küsimustes. Selleks et tagada regionaalne ühtlustatus, kaasame 
ühtse kliendihalduse arendusse ka maakondlike arenduskeskuste võrgustiku.

EASi ja KredExi ühendorganisatsioon

Alates 2022. aasta jaanuarist alustab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS) EASi ja KredExi 
ühendorganisatsioonina. Kui juriidiline ühinemine toimub aasta alguseks, siis organisatsiooni uue 
strateegia loomine ning tegevuste ja teenuste sisuline ühendamine leiab aset aasta esimeses pooles. 
Tuginedes ühendamise juhtkomisjoni juriidilisele analüüsile liidetakse EAS KredExi juurde.

Uue organisatsiooni eesmärk on toetada ettevõtluse arengut Eestis, suurendada Eesti rahvusvahelist 
konkurentsivõimet ja nähtavust maailmas nii äri- kui õpipiirkonnana, arendada kohalikku kapitaliturgu 
ja suurendada majanduse energiaefektiivsust. EIS toob kõik senised EASi ja KredExi teenused ühtse 
teenindusstandardi, e-teeninduskeskkonna ja suhtluskanali kaudu ühe katuse alla. Uue organisatsiooni 
ambitsioon on orienteeritus lahendustele, kliendikesksus ja teenuste tõhusam pakkumine.

Majanduse teadmusmahukuse kasv rohe-, digi- ja innovatsioonipöörde toel ning kapitalituru 
mitmekesistamine on Eesti strateegiline eesmärk ja konkurentsieelis tulevikus, mille vedamisel 
on uuel organisatsioonil suur vastutus. Ühinemisega luuakse organisatsioon, mis on näoga 
ettevõtja poole, pakub terviklahendusi ning toetab Eesti majanduse innovatsioonimahukust, 
eksporditurgude haaramist ning välisinvesteeringute ja talentide ligimeelitamist.
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Taaste- ja vastupidavusrahastu ja Õiglase Ülemineku Fondi meetmed

Alustasime 2021. aastal planeerimist, et võtta kasutusele taaste- ja vastupidavusrahastu RRF 
(Recovery and Resiliance Facility), mille raames planeeritud meetmed avame toetustaotluste 
vastuvõtmiseks 2022. aastal. RRFi meetmete rahaline maht kokku on EASis 73 miljonit eurot. 
Taasterahastuga toetame majanduse digipööret ettevõtete digitaliseerimise ja reaalajamajanduse 
toetamise ning rohepööret tootmisettevõtete ärimudeli muudatuse kaudu. 
Lisanduvad vahendid Õiglase Ülemineku Fondi (ÕÜF) meetmete rakendamiseks, 
mille maht on kuni 2028. aastani ligi 200 miljonit eurot.
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Ettevõtlus, eksport ja innovatsioon
Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna visioon

Innovatsiooni ja ekspordivaldkond aitab kasvatada lisandväärtust, toetades Eesti ettevõtteid 
oma äri ja toodete arendamisel, uutele turgudele sisenemisel ja ekspordi kasvatamisel. 

Joonis 4. Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna väärtusahel

Teeme ettevõtetele
kättesaadavaks 
maailmatasemel 
tootearenduse ja ekspordi 
kompetentsi    

Võidame innovaatilisi
tippettevõtteid 

Maandame tootearenduse
investeerimisriske  

Maandame välisturgudele 
sisenemise riske

Toetume turgudele 
sisenemist riiklikul 
tasandil

Lisandväärtus

Toetatud ettevõtte 
lisandväärtuse kasv

Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna prioriteedid

Kliendihalduses loome EASi ja KredExi ühendorganisatsioonist lähtuvalt uue klienditeekonna 
loogika. Teenuste arendamisel on fookuses läbimõeldum ja süsteemsem tegevus ning tegevuste 
portfelli täiendamine. Oleme välja töötamas ettevõtete innovatsiooni hoogustavaid teenuseid, 
mis avardavad võimalusi ja kasvatavad võimekust. Oma teenuste arendamisel oleme arvestanud 
võimalusega, et ühes ruumis viibivate ettevõtjate kohtumised pole võimalikud ning oleme 
valmis pakkuma teenuseid nii hübriidina (veebis ja ruumis) kui ka ainult veebiversioonina.

2022. aastal jätkame ekspordi vallas panustamist kasvuprogrammidesse (Saksamaa, Hiina, Araabia 
Ühendemiraadid) ning pakume nendes riikides mitmekesisemat teenuste paketti. Valime 2022. 
aastal koostöös ettevõtete ja erialaliitudega neljanda fookusriigi ning arendame välja sellele turule 
suunatud teenused, pidades lisaks traditsioonilistele sektoritele silmas ka innovatiivsete toodete ja 
teenustega ettevõtteid. Meie Aasia keskus pakub ettevõtetele veelgi enam abi ning  2021. aasta 
lõpust oleme valmis teenindama ettevõtjaid peale Hiina, Jaapani, India ja Singapuri ka Lõuna-Koreas. 
Aastal 2022 on plaan kasvatada ekspordinõunike arvu Kagu-Aasia suunal. Välisesinduste võrku 
on kavas laiendada Aafrika kontinendile ning avada 2022. aastal esindus Nairobis Keenias.

Eelarve

Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna eelarve (vt joonis 5, detailsem jaotus on 
toodud peatüki lõpus) on 2022. aastal 56,4 miljonit eurot, millest rakendustegevuste 
eelarve on 20,9 miljonit eurot ja finantseerimiseelarve 35,4 miljonit eurot. Joonis 6 
annab ülevaate valdkonna eelarve jagunemise kohta eesmärkide kaupa.
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Joonis 5. Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna finantseerimis- (FIN) ja 
rakendustegevuste (RT) eelarve 2014−2022 (miljonites eurodes) 
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Joonis 6. Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna eelarve* jagunemine 
strateegiliste suundade kaupa (miljonites eurodes)
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Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna strateegia 
elluviimise tegevused 2022. aastal:

1. Teeme ettevõtetele kättesaadavaks maailmatasemel tootearenduse ja ekspordi kompetentsi

EASi klientide kaasatud tootearenduse ja ekspordi kompetentsiga tippspetsialistide arv

2019 2020 2021 2022 2023

10 35 35 35 35

2022. aastal jätkame ettevõtetele rahvusvahelise kogemusega ekspertide vahendamisega. 
Ajavahemikus 2019−2021 osales teenuses üle 90 Eesti ettevõtte, kes vajasid enamasti abi sihtriigi 
kohta sektoriülevaate koostamisel, turundustegevuse nõustamisel, kliendikontaktide vahendamisel 
(sh edasimüüjad, agendid, hulgimüüjad, koostööpartnerid jm) ning kliendikohtumisteks valmistumisel. 
Tootearenduse eksperte vajati peamiselt toote või teenuse kohandamiseks sihtturu jaoks. Ettevõtted 
on teenusega väga rahul ning kasutavad seda aktiivselt, kuna sobiva pädevusega ekspertide 
leidmine on keeruline ja ajakulukas ning nende tunnihind on kõrge. Teenuse abil lihtsustame 
ettevõtete jaoks ekspertide leidmist, lisaks kompenseerime osaliselt kaasnevad kulud.

Käivitasime 2021. aastal rakendusuuringute nõustamise teadusmahukate projektide juures ning jätkame 
sellega 2022. aastal. See aitab ettevõtjatel julgemini ette võtta suuremaid toote- ja tehnoloogiaarenduse 
projekte. Nõustamine toimub vastavalt ettevõtte vajadusele, kuid oleme valmis pakkuma nõustamist 
nii projekti planeerimisel kui ka elluviimisel. Rakendusuuringute rahastamisel loome ettevõtetele, 
kes tegutsevad väljaspool Tallinna-Harjumaa piirkonda, soodsamad toetustingimused. Lähtume 
põhimõtetest, mis võimaldavad vahendite ühtlasema jaotuse üle Eesti. Samuti tagame projektide 
eelnõustamise sõltumata ettevõtte tegevuskohast ning suuname oma turundustegevuse fookuse 
just väljapoole Tallinna-Harjumaa piirkonda, et suurendada teadmusmahuka arendustegevuse mahtu 
regioonides. Seeläbi aitame kaasa keskmisest kõrgema tasuga töökohtade tekkimisele ja ettevõtete 
konkurentsivõime suurendamisele. Anname MKMile jooksvalt ülevaateid fookusvaldkondades toimivatest 
projektidest ja kliendisuhtlusest. Ülevaadetest tulenevaid ettepanekuid saab MKM kasutada poliitika 
kujundamiseks ning vajaduse korral uute meetmete loomiseks või olemasolevate kohendamiseks.

2. Võidame innovaatilisi tippettevõtteid

Kasvu- ja võtmeklientide arv EASi kliendiportfellis

2019 2020 2021 2022 2023

680 800 800 800 800

EASi klientide lisandväärtuse kasv võrreldes Eesti keskmisega

2019 2020 2021 2022 2023

5% 5% 5% 5% 5%

Olukorras, kus Eestis tootmine muutub välisriikidega võrreldes suhteliselt kallimaks, on ettevõtetel 
üha keerulisem püsida konkurentsis üksnes hinna baasil. Selleks et ellu jääda ja kasvada, 
peavad ettevõtted pidevalt oma pakkumust uuendama ja arendama, et anda oma tootele 
lisandväärtust, mille eest on võimalik teenida kõrgemat tulu. Sellel eesmärgil on kliendihalduse ja 
innovatsioonitiimid alustanud koostöös eraldi väärtuspakkumiste väljatöötamist innovaatilistele 
klientidele, kelle nõudmised ja vajadused on märgatavalt spetsiifilisemad kui senistel klientidel.

Teadmus- ja tehnoloogiasiire on teadmiste ja oskuste kogumi sihipärane liigutamine asutuste, 
näiteks ettevõtete või ettevõtete ja TA asutuste vahel, mida peetakse üheks tõhusamaks viisiks 
ettevõttes innovatsiooniprotsesse kiirendada. Seetõttu arendame ettevõtete innovatsioonivõimaluste 
ja -võimekuse kasvatamiseks terviklikku komplekti tehnoloogiasiirdeteenustest.
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Joonis 7. Tehnoloogiasiirdeteenuste komplekt (kollasega – arendamisel, punasega – ettevalmistamisel)

Avatud innovatsiooni 
platvormid

Tehnoloogiasiirde teenused

Intelektuaal omanid 
nõustamis teenus

TAI arenduskoostöö 
eksperdid 

+ valdkondlik spetsialiseerumine

TAI Koostöölepingute
läbirääkimiste 
nõustamine

Tehnoloogia seire ja 
IP intelligence teenused

+ sektorite, konkurentideja 
tehnoloogiaportfellide strateegiline 
analüüs

Due diligence teenused

+ Innovatsiooniprojektide 
riskihaldamise ja investeeringute
ärikontrolleri funksioon

Esimese astmena selles teenuste komplektis jätkame strateegilise suunitlusega 
intellektuaalomandi (IO) teenuste pakkumist ning nende arendamist vastavalt 
EASi strateegilistele eesmärkidele ja ettevõtete vajadustele.

IO eelnõustamise ja strateegilise nõustamise teenus on ettevõtete seas hästi vastu võetud ning märgata 
on konsulteeritavate ettevõtete nihet kõrgetasemelisete uuenduste poole, mille puhul otsitakse IOle kaitset. 
Sagenenud on teadmusmahukate hargettevõtete ja startup’ide nõustamine. IO strateegilise nõustamise 
käigus kuulame ära ettevõtte ajakriitilised küsimused ning anname kiirelt asjakohast informatsiooni, mis aitab 
ettevõttel vajaliku otsuse teha. Näiteks aidatakse ettevõttel läbi mõelda, kuidas konkreetse tootega seotud 
intellektuaalomandit kaitsta, kuidas tagada selle omandiahel või kuidas siseneda litsentsiläbirääkimistesse.

Toote IO diagnostika on ettevõtte toote või teenusega seotud IO süvendatud analüüs. Diagnostika 
käigus tuvastatakse toote oluliste komponentidega seotud IO, selle tüübid ning võimalikud 
kaitsmise viisid. Diagnostika annab ka ülevaate kaasnevatest riskidest ja võimalustest. Peale selle 
koostatakse ülevaade, kus toode paikneb konkureerivate tehnoloogiate suhtes, ning IO kaitsmise 
üksikasjalik tegevusplaan, et tuvastatud riske maandada ning võimalusi ära kasutada.

Ettevõtte IO strateegia diagnostika käigus tuvastatakse ettevõtte kasutuses olev IO, selle allikad 
ja omandiahelad ning analüüsitakse IO käsitlemise protseduure. Koostatakse technology 
intelligence’i analüüs, mis annab ülevaate tehnoloogiavaldkonna innovatsioonimaastikust 
ja arengusuundadest. Analüüsi tulemusena valmib praktiline tegevusplaan, mis on oluline 
alusteave ettevõtte intellektuaalomandi strateegia väljatöötamisel või täiendamisel.

Samuti jätkame arenduskoostöö ekspertide (AKE) teenuse pakkumist ja arendamist vastavalt 
innovatsiooniteenuste kliendiprofiili vajadustele. AKEd aitavad uuendusmeelsetel, oma toote arendamisega 
tegelevatel ettevõtetel leida vajaliku kontakti teadusasutuste, laborite, sertifitseerimisasutuste ja teiste 
innovatsiooniteenuste pakkujatega. Eksperdid annavad nõu sobiva toetusmeetme või arenduspartneri 
leidmisel, aitavad ettevõttel teha vajalikud ettevalmistused, koordineerivad vajaduse korral suhtlust ning 
toetavad ettevõtet läbirääkimistel ja kohtumistel. Teenust saame pakkuda nii kohapeal nõustamisena EASi 
kontorites (Tartu, Tallinn ja Pärnu) kui ka muid kanaleid kasutades. Planeerime infopäevi ja kaasamiskohtumisi 
maakondades, sest tähtis on, et jõuaksime ekspertnõustamise teenusega võimalikult paljude ettevõtjateni, 
tuues nendeni kõige uuemad teadussaavutused ja koostöövõimalused. Teenuse abil toetame uuenduslike 
ettevõtete tegevust ja kasvu ning hõlbustame ettevõtete ja teiste asutuste koostööd uuenduste tegemisel 
ja teadmiste vahendamisel. Edendame koostööd ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste vahel.

AKE ja IO ekspertidega pakume ettevõtetele nõustamist, kuidas teha teadus- ja arendustegevuse ning 
innovatsiooni (TAI) vallas koostööd kodu- ja välismaiste teadusarendusasutustega. Pakkumaks parimat 
teavet, täiendavad tehnoloogiasiirde tiimi liikmed ennast pidevalt näiteks Euroopa tehnoloogiasiirde 
ekspertide koostööorganisatsioonis ASTP, rahvusvahelises IO litsentseerimisprofessionaalide 
organisatsioonis LESI ja innovatsiooniagentuuride organisatsiooni TAFTIE töörühmades. 
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Ettevõtetele, kellel on arendustöös vaja saada ülevaade konkreetsete tehnoloogiavaldkondade 
tasemest, konkurentide arendusaktiivsusest, omaenda tegutsemisvabadusest teiste 
IO omanike kasutuses olevate patentidega seoses jne, pakume tehnoloogiaseire ehk 
rahvusvaheliselt technology intelligence’i või innovation intelligence’i teenuseid.

Ettevõtetele, kellel on välja arendatud piisav tehnoloogiline võimekus, avame juurdepääsu 
avatud innovatsiooni platvormidele ja tehnoloogiavõrgustikesse. Avatud innovatsiooni 
platvormidel saavad ettevõtted oma tehnoloogiaid ja võimekust pakkuda otse rahvusvahelistele 
klientidele, kes on oma arendusvajaduse neil platvormidel üles seadnud. 

Arendame välja due diligence’i ehk innovatsiooniprojektide riskijuhtimise ning ärikontrolleri 
teenuse, et tagada suuremahuliste innovatsiooniprojektide heaperemehelik haldamine. 

Koostöös partnerorganisatsioonidega teeme intellektuaalomandi ja tehnoloogiasiirde teenuste vallas eri 
üritustel lühinõustamisi ja teematutvustusi, pöörates eraldi tähelepanu sellele, et informatsioon jõuaks Tallinna 
ja Tartu lähipiirkondadest kaugemale. Jätkuvad 2020. aastal alustatud veebipõhised lühiloengud IO-alase 
teadlikkuse suurendamiseks ettevõtete seas. Planeerime jätkata lühikoolitusi 2022. aastal. Ka plaanime 
teha ettevõtetele kättesaadavaks just neile mõeldud praktilised infomaterjalid ja koolitused, et tõhustada 
koostööd teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni vallas, IO kasutusele võtmiseks ja haldamiseks 
ettevõtetes jne. Selleks luuakse EASi veebilehel eraldi alajaotus, kust ettevõte saab nii vajalikud infomaterjalid, 
koolitused kui ka tööriistad, nagu näiteks lepingupõhjad, mis töötatakse välja koos TA asutuste partneritega. 

Klastrite toetamise eesmärk on suurendada nutika spetsialiseerumise kasvualas klastri partnerite 
rahvusvahelist konkurentsivõimet ühise turundus- ja arendustegevuse edendamisega. 2019. aastal korraldatud 
taotlusvooru ja 2021. aasta vahehindamise tulemusel tegutsevad kuus eri valdkonna klastrit: Defence Estonia, 
Eesti Lennundusklaster, Connected Health, Digitaalehituse klaster 2.0, Eesti IKT klaster ja Eesti Puitmajade 
klaster. 2022. aastal jätkub toetust saanud projektide elluviimine, projektid kestavad kuni aastani 2023. Iga 
projekti käigus toimuvad kaks korda aastas regulaarsed kohtumised ning klastriülesed ühisseminarid.

Alates 2019. aastast arendatavate teenuste puhul arvestame teenuse kujundamisel kliendigrupina ka 
klastreid, et need saaksid osaleda EASi pakutavates teenustes. Kuna Eesti klastrid on väga erinevas 
arenguetapis, siis kujundame klastrite jaoks vastavalt välja toetavad tegevused. Näiteks alustavate 
klastrite jaoks või uutele klastrijuhtidele pakume juhtimistreeninguid ja vajaduse korral mentoreid. 
2021. aastal toetasime klastreid ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) väljastatava 
Cluster Management Excellence’i pronksitaseme kvaliteedimärgise saamisel. 2022. aastal toetame 
kahte klastrit (Eesti IKT klaster ja Connected Health) kulla- ja hõbedataseme saavutamisel.

Rahvusvahelisel tasemel jätkame kogemuste vahetamisega Balti riikide ja võimaluse 
korral teiste Euroopa riikide klastreid arendavate organisatsioonidega. Rahvusvahelise 
konsortsiumiga on ettevalmistamisel projekti H2020 INNOSUP programm. 

Sarnaselt klastritega osaleme aktiivselt liitude arendamises, aidates koos Haridus- ja Teadusministeeriumi 
ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga koordineerida liitude arendusnõunike tööd, 
kes selgitavad liikmete TAI vajadusi ning koordineerivad selles vallas liitude pingutusi. 

Tehnoloogia arenduskeskused (TAK) on teadusarenduskeskused, kelle ülesanne on pakkuda Eesti 
ettevõtetele rakendusuuringutes ja tootearenduses tuge ja koostööd, et ettevõtted saaksid arendada 
kõrgtehnoloogilisi, teadusmahukaid ja tarku tooteid, suurendades seeläbi Eesti ettevõtete konkurentsivõimet. 
Praegusel rahastusperioodil toimus põhimõtteline muudatus, kus senini täielikult finantseeritavad teadus- ja 
arendusteenust pakkuvad organisatsioonid peavad muutuma 2022. aastaks ühest toetusmeetmest 
(peamiselt TAKi meede) sõltumatuks ning ise toime tulevaks ettevõtteks. Seega on 2022. aasta 
tehnoloogia arenduskeskustele viimane projektide elluviimise aasta, kus keskendutakse eelkõige 
käimasolevate arendustööde lõpetamisele ning valmistutakse jätkama konkurentsivõimeliste ja tunnustatud 
arenduskeskustena nii Eestis kui ka rahvusvahelisel turul. 2015. aasta taotlusvoorus rahastati kuut TAKi, 
kellest praegu tegutseb viis (Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogiate AS, ELIKO Tehnoloogiaarenduskeskus 
OÜ, BioCC OÜ, Tervisetehnoloogiate AS, STACC OÜ), kes kõik lõpetavad käesoleva perioodi seitsmeaastaste 
projektide elluviimise ning jätkavad 2022. aasta II poolaastast iseseisvat majandustegevust.

Kosmosevaldkonnas kujuneb 2022. aasta EASi Eesti kosmosebüroole eriliseks, kuna Eesti panus Euroopa 
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Kosmoseagentuuri (ESA) eelarvesse on kahekordistunud, moodustades ca seitse miljon eurot aastas. Selle 
eelduseks oli senine tulemuslik koostöö ESA ja Eesti ettevõtete vahel, mis väljendus ka ühes suuremas 
geograafilise tagastuse koefitsiendis. Lisaraha võimaldab Eestil liituda uute ESA valikprogrammidega 
ning suurendada osalust olemasolevates. Eesti panustab ESA kohustuslikku teadusprogrammi ja 
tehnoloogia arenduse valikprogrammi GSTP, kaugseire valikprogrammi Future EO, turulähedaste 
toodete ja teenuste arendamiseks mõeldud valikprogrammidesse Business Applications ja InCubed+ 
ning teaduseksperimentide arendamise programmi PRODEX. Plaanis on liituda kosmoseturvalisuse 
programmiga S2P, kaalumisel on osalus kosmose avastamise programmis E3P. Kavas on laiendada ESA 
Eesti äriinkubaatori tegevust Tallinnas ja Tartus, kus senisele 19 inkubandile lisanduvad uued. ESA hankijate 
andmebaasis on registreeritud 94 Eesti majandusüksust, kavas on igal aastal kaasata neli kuni viis uut 
ettevõtet, kes teevad ESAga esimese lepingu. Jätkub ettevõtete ja TA asutuste aktiivne teavitamine ESA, 
Euroopa Liidu kosmoseprogrammi agentuuri (EUSPA) ja Euroopa ilmasatelliitide organisatsiooni EUMETSAT 
koostöövõimalustest. Informeerime ettevõtteid sobivatest pakkumiskutsetest ning nõustame neid pakkumuste 
koostamisel ja projektide elluviimisel. EASi Eesti kosmosebüroo ja CERNi büroo korraldavad koostöös 
ESAga ideekorjeid nii uute ettevõtete ESA süsteemi integreerimiseks kui ka kosmose küberturvalisusega 
seotud projektide elluviimiseks. Uus ülesanne on rakendada Eesti digiriigi kogemust kosmoseliikluse 
juhtimissüsteemides. Samuti toetatakse MKMi Eesti majanduskeskkonna arengut soosiva kosmosealase 
seadusandluse ettevalmistamisel ning Eesti kosmosepoliitika ja -programmi 2020−2027 elluviimisel.

Firma Proekspert loodud rakendus näiteks võimaldab tuvastada satelliidiandmete 
abil maapeal jalgpalliväljakuid. See info on kasulik kunstmuru tootjatele.
 
2022. aasta on Eestil pärast liitumist 2021. aastal esimene täisaasta Euroopa Tuumauuringute Keskuse 
(CERN) assotsieerunud liikmena. Eesti eesmärk on saada CERNi täisliikmeks aastal 2024. Aastal 2022 
jätkub CERNiga koostöövõimaluste selgitamine ning selle põhjal ettevõtete ja TA-asutuste aktiivne 
informeerimine ja toetamine koostöövõimaluste realiseerimisel. Töötame aktiivselt ja proaktiivselt CERNi 
lähenevatel hangetel, teavitades potentsiaalselt konkurentsivõimelisi Eesti ettevõtteid ja TA-asutusi 
ning nõustades neid pakkumuste koostamisel. Võimekus CERNi kui täppisteadusasutuse tellimusi täita 
tagab ettevõttele ülemaailmselt hinnatud lisandväärtuse ja usaldatavuse. CERNi hankijate andmebaasis 
on registreeritud 17 Eesti majandusüksust, millest kuus on varem täitnud või täitmas praegu CERNi 
tellimusi. 2022. aastal on kavas see arv vähemalt kahekordistada, milleks suurendame Eesti ettevõtete 
nähtavust CERNis, korraldame teavitusüritusi ja CERNi külastusi, et kohtuda hankeid ettevalmistavate 
spetsialistidega. Korraldame teostatavusuuringu CERNi äriinkubaatori loomiseks Eestisse ning astume 
selles vallas ettevalmistavaid samme. EASi kosmose- ja CERNi büroo projektijuht täidab CERNi 
Eesti ILO (Industrial Liason Officer) kohustusi ning on partner ILO üleeuroopalises võrgustikus.
Toetame innovaatilisi ning ülemaailmse läbilöögipotentsiaaliga Eesti ettevõtteid Euroopa rahastusvõimaluste 
kasutamisel. Fookuses on Euroopa Liidu suurima teadusuuringuid ja innovatsiooni toetava uue 
raamprogrammi Horizon Europe võimalused, eriti Euroopa Innovatsiooninõukogu kiirendi programm. 
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Järjest enam on tähelepanu keskmes Euroopa partnerlus ja alternatiivsed rahastusvahendid, mis võivad 
meie innovatiivsetele tippettevõtjatele sobida. Jätkame tihedat koostööd Eesti Teadusagentuuriga 
ning oleme saamas partneriks võrgustikus European Enterprise Network. Teeme koostööd 
kõigi osalistega, et saavutada finantseerimisvõimaluste tipptasemel parimad tulemused. 
Käivitame 2022. aastal pandeemia taandumise järel EASi Brüsseli esinduse, et tihendada koosööd 
Euroopa Komisjoni meetmekujundajate ja teiste ELi institutsioonidega, et saavutada ELi ettevõtluse- ja 
innovatsioonipoliitikas ning vastavates rahastusmeetmetes Eesti ettevõtluse huvide veelgi parem 
kaitse. Samuti aitame kaasa Eesti innovaatiliste toodete ja teenuste tuntuse suurendamisele ELi 
tasandi otsustajate seas. Selleks loome kontaktvõrgustiku, mis peale ELi institutsioonidele hõlmab 
Brüsselis esindatud innovatsiooniasutusi ja ettevõtlusorganisatsioone ning riikide esindusi. Teeme 
tihedat koostööd Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esindusega, arendades igakülgselt teadmussiiret 
ja suurendades sel moel Eesti ettevõtete üleilmset konkurentsivõimet. Aitame kaasa, et Eesti 
ettevõtted oleksid rohkem teadlikud ELi toetusmeetmetest innovatsiooni vallas ning vahendame neile 
vastavat infot, kontakte, kohtumisi ning korraldame (veebi)seminare ja õppereise Brüsselisse.

3. Maandame tootearenduse investeerimisriske

Uue tootega turule tulnud EASi klientide arv

2019 2020 2021 2022 2023

20 20 20 20 20

Top 5 oma niši tuntusega ettevõtete arv

2019 2020 2021 2022 2023

0 +5 +5 +5 +5

2022. aasta esimeses pooles on ettevõtte arenguprogrammi vahendid lõppemas ning finantseerimises tekib 
tõenäoliselt paus. Meetme keskne eesmärk on aidata ettevõtetel välja töötada ja realiseerida ambitsioonikaid 
arengu- ja kasvuplaane, keskendudes uute toodete väljatöötamisele ja turule toomisele. 2021. aasta septembri 
lõpu seisuga on arenguplaani ellu viimas üle 100 ettevõtte, finantseeritud projekte kokku on üle 270. 2020. 
aasta kevadel alanud eriolukorra tõttu on mitmed ettevõtted pidanud tegevusi edasi lükkama. Seega jätkub 
projektide elluviimine aktiivselt veel lähiaastatel ka siis, kui raha uute projektide finantseerimiseks ammendub. 

2021. aastal võimaldasid REACTi vahendid avada uuesti ettevõtja tootearendustoetuse. 
Lisaks tootearenduse riigiabile on võimalus toetada ka COVID-19-vastase võitlusega seotud 
arendustegevust. 2022. aastal jätkub taotluste esitamine ning projektide elluviimine. Toetuse abil 
tahame julgustada ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille tulemusena töötatakse 
välja uued konkurentsivõimelised ekspordipotentsiaaliga tooted ja teenused. Toetuse eesmärk 
on suurendada ekspordimüügitulu uute või oluliselt uuendatud toodete ja teenustega.

Rahvusvaheliste tootearenduse koostööprojektide rahastamiseks on avatud EUREKA Eurostars programm. 
Meede on väikese või keskmise suurusega ambitsioonikatele ettevõtetele, kes osalevad rahvusvahelise 
koostööprojektiga Eurostarsi projektikonkursil ning saavad Eurekalt positiivse hinnangu. Positiivse hinnangu 
saanud Eurostarsi projekte rahastab EAS. 2021. aastal olid edukad kaks Eesti partneritega projekti.

Loomaks eeldused uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste ja tehnoloogiate 
väljatöötamiseks, pakume ettevõtetele innovatsiooni- ja arendusosaku raames toetust koostööks 
TA asutuste ja teiste innovatsioonipartneritega. Ettevõtjad on toetusi aktiivselt kasutanud: 2021. 
aastal on esitatud üle 130 innovatsiooniosaku taotluse, millest rahastatud on üle 110 (seisuga 
september 2021). Arendusosaku taotlusi on esitatud üle 70 ja rahastatud üle 350 arendusosaku 
projekti elluviimist (seisuga september 2021). Osakute taotluste esitamine on olnud 2021. aastal 
aktiivne ja 2022. aastal ootame endiselt, et ettevõtted osakuid aktiivselt kasutaksid. Omalt 
poolt nõustame ettevõtteid, millised toetused on kõige sobivamad ja asjakohasemad.

Suurendamaks avaliku sektori rolli innovatsiooni eestvedajana, mis omakorda võimaldab ettevõtjatel 
pakkuda lahendusi eraturul, rakendame innovatsiooni edendavate hangete toetusmeedet. Nii soodustame 
avaliku sektori arenduste kaudu uuenduslike lahenduste turule jõudmist. Jätkub ka avaliku sektori 
ideekonkursside rahastamise toetus, mis julgustab edasi liikuma algusfaasis olevate innovatsiooniideedega 
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ning võimaldab innovatsioonihangetel samme astuda ka väiksematel avaliku sektori organisatsioonidel, 
näiteks väiksematel kohalikel omavalitsustel. 2022. aastal jätkub toetust saanud projektide elluviimine.

Samuti tugevdame endiselt avaliku sektori võimekust ettevõtetelt innovatsiooni osta, pakkudes 
innovatsioonieksperdi teenuseid ning juriidilist tuge. Nii aitame tekitada rätsepalahendusi innovatsiooni 
hankimise teel olevate takistuste kõrvaldamiseks. Jätkame teavituste ja pädevuse suurendamisega kolme 
sihtrühma silmas pidades: organisatsiooni juht, probleemi omanik/innovatsioonijuht ja hankejurist/ekspert. 
Samuti aitame ette valmistada 2023. aastal algava uue toetusperioodi meetmeid. Olemasolevate tegevuste 
toetamiseks ning uute ettevalmistamiseks teeme temaatilist koostööd Eesti-siseste (nt MKM, Riigikantselei, 
RTK ja Accelerate Estonia) ja rahvusvaheliste partneritega (nt projekti Procure2Innovate võrgustikus).

Tootearenduse ja innovatsiooni teenuseprogrammi osas planeerime 2022. aastal täiendada programmi 
innovatsiooni- ja rohemajanduse moodulitega, et edendada ettevõtlust teadusarendustegevuse, uute 
ärimudelite loomise ning tootearendusega, loomaks suurema lisandväärtusega tooteid, teenuseid ja protsesse. 
Jätkame osaliselt ka eelmisel hooajal loodud teenustega, mis on saanud ettevõtetelt tagasisidet, et need aitavad 
katta ettevõttes äriarenduse ja tootearenduse protsessi kriitilisi etappe. Teenuse arendamisel oleme loonud 
uue protsessi, kus koostöös teenusedisaineriga arendatakse kõiki teenuseid paindlikult ja disainmõtlemise 
põhimõtetest lähtuvalt, kaasates arendusse nii kliente kui ka eksperte väljastpoolt organisatsiooni.

2022. aastal plaanime välja tulla ettevõtete juhtidele mõeldud tippinnovaatorite programmiga ja 
uue, kasvuettevõtete mentorprogrammiga. Juhtide programmid keskenduvad juhi teadlikkusele ja 
praktilistele oskustele, kuidas suurendada oma organisatsioonis innovatsioonivõimekust. 2022. aastal 
valmib esimeses kvartalis koostöös Tartu Ülikooli ja Levellabiga juhtimisvaldkonna uuring 2021.

Uuendatud kasvuettevõtte mentorprogrammi teenuse puhul oleme teinud fookusgrupi intervjuud 
ettevõtjate ja mentoritega, et koguda loodava teenuse jaoks võimalikult palju tagasisidet. 2022. aastal avatava 
teenuse loomisel järgime teenusedisaini protsessi, mis koosneb viiest faasist: mõistmine, ideestamine, 
prototüüpimine, testimine ja valideerimine. Programmi raames moodustatakse 40–50 mentori ja mentee 
(nõustatava) koostööpaari, kes tegutsevad nõustatava ettevõtte arenguplaanide teostamise huvides. 
Peale selle sisaldab teenus viiest moodulist koosnevat koolitusprogrammi ning seminare, koolitusi ja 
väljasõite mentoritele. Programmis osalevad valdavalt kaks kuni neli aastat tegutsenud ettevõtjad, kel 
on ambitsioonikad kasvuplaanid ning soov suurendada või alustada eksporti. Programmi kaasame 
vähemalt kuus loomevaldkonna ettevõtet, et suurendada loomemajanduse sektoris tegutsevate ettevõtjate 
suutlikkust saavutada turutingimustes majanduslikku edu, sh parandada ekspordivõimekust.

Jätkame innovatsioonivõimekuse diagnostika teenuse pakkumisega, mille toel saab ettevõte 
välja selgitada oma innovatsioonijuhtimise taseme ning saada nõu, kuidas innovatsiooniprotsesse 
paremini juurutada. Ka soovitame ettevõttele diagnostika käigus selgunud vajadustest lähtuvalt EASi 
teenuseid. Innovatsioonivõimekuse diagnostika läbib 2022. aasta jooksul vähemalt 15 ettevõtet. 

Ettevõtlusteadlikkuse kasvatamisel keskendume senisest enam rohemajanduse 
temaatikale. Plaanime avada ringmajanduse vallas koolituse, kus pakume võimalust 
selgitada ringdisaini auditi abil välja ettevõtte ringmajanduse võimalused, võimekus 
ja suunad ning koostada tegevusplaan ringmajandusprojekti elluviimiseks.

Alates 2022. aastast ei paku me enam valdkondliku diagnostika teenust, vaid töötame välja diagnostika 
jooksva pakkumise koos mentorteenusega, mis aitab tegevuskava ellu viia ning vastata efektiivsemalt selgunud 
vajadustele. Aitame eksperdi abiga välja selgitada ettevõtte hetkeolukorra ja fikseerida lähtepunkti, kuidas teha 
edasisi strateegilisi otsuseid ja planeerida arendustegevust, samuti toetame plaanide elluviimist. 2022. aastal 
kavatseme selgitada välja diagnostikavaldkonnad, pakkudes tootearenduse, äriarenduse ja innovatsiooni valikut. 

Tahame pakkuda 2022. aastal TAIE fookusvaldkondadest lähtuvalt innovatsioonianalüüse ja 
innovatsiooniseminare, mille eesmärk on tuua ettevõtjateni informatsiooni konkreetse tehnoloogilise 
valdkonna arengust ja valdkonda mõjutavatest majanduslikest teguritest. Laiem eesmärk on 
algatada uusi uuenduslikke arendusi ning aidata suure potentsiaaliga ettevõtlusvaldkondades 
tegutsevatel ettevõtetel jõuda uute klientide ja turgudeni, toetades ettevõtteid otsuste tegemisel. 
Analüüsi lõpptarbijad on nii majanduse eestvedajad ja eeskujud kui ka uuenduste teel alles alustajad. 
Analüüsid on mõeldud avalikuks kasutamiseks ja toimuvate seminaride alusteabeks.

https://procure2innovate.eu/home/
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2022. aastal jätkab vähemalt 16 ettevõtet (omanikele ja juhtidele mõeldud) koolitus- ja mentorprogrammist 
koosneva strateegiapraktikumiga, kus ettevõtted analüüsivad turgu ja muid trende ning uuendavad 
koolitaja ja mentori abil oma strateegiat ja ärimudelit. Strateegiapraktikum on mõeldud vähemalt kolm 
aastat tegutsenud, ekspordikogemuse ja ambitsioonika kasvupotentsiaaliga ettevõtetele. 2022. aasta teisel 
poolel alustab uus strateegiapraktikum, kus on kaasatud tugevamalt digi-, innovatsiooni- ja rohepööre.

2022. aastal jätkame toote turule toomise meistriklassiga, milles on rõhuasetus praktilistel 
teadmistel, kuidas kiirendada ja parendada ettevõtete võimekust uue toote turule toomisel. Juba 
2020. aasta lõpus avasime uuenenud meistriklassi, mille tähelepanu keskmes on aidata ettevõtetel 
jõuda COVID-19 kriisioludes uutele turgudele. Meistriklassis saavad ettevõtted koostöös valdkonna 
ekspertidega tervikpildi toote turule toomisega seotud ettevalmistusest, suurendades sellega uute 
toodete õnnestumise määra. 2022. aastaks läbib meistriklassi 40 ettevõtet (kaks koolitusprogrammi) 
ning kasutusel on taas täielikult digiteeritud koolitusplatvorm, mille abil on võimalik koolitust efektiivselt 
korraldada moodulite kaupa. 2022. aastal on eesmärk, et programmi raames on uue tootega 
turule tulnud vähemalt 10 ettevõtet, kes elavdavad uusi töökohti luues kohalikku piirkonda. 

2022. aastal tuleme välja uuendatud disaini meistriklassi programmiga, mis jätkab osalevate ettevõtete 
arendusmeeskondade koolitamisega Eesti parimate disainijuhtide käe all, kuid programmi formaat 
muutub ettevõtjasõbralikumaks (nt koolituspäevi on rohkem, ent samas on need lühemad, senisest 
suurem fookus kogemuslugudel ja valdkondlike ekspertide kaasamisel). Veelgi enam pöörame tähelepanu 
ringmajanduse ja ringdisaini põhimõtetele, et toetada ettevõtteid uute teenuste ja toodete jätkusuutlikumaks 
muutmisel. Programmi lõpuks valmib kõikidel osalejatel (kasutajatega valideeritud) uue teenuse või 
toote prototüüp. Kokku läbib 2022. aastal programmi vähemalt 20 ettevõtet (üks koolitusgrupp).

Tööstuse digitaliseerimise valdkonnas jätkame 2022. aastal koostöös suhtekorralduspartneriga 
tööstuse digitaliseerimise vallas teadlikkust suurendava ja võrgustikku edendava tegevusega, milleks 
on näiteks sotsiaalmeediagrupi „Tark tööstus” sisustamine, kogemus- ja edulugude kajastamine 
mitmesugustes infokanalites ning valdkonna ekspertide toel tööstusettevõtete pädevuste 
arendamine. Jätkame tööstuse digitaliseerimise häkatonidega „Tööstushäkk”, mille käigus luuakse 
koostöös IT- ja tööstusettevõtete ning ekspertidega ideelisi lahendusi tööstusettevõtete paremaks 
digitaliseerimiseks ning arendatakse välja esmased prototüübid. Häkatonide eesmärk on luua 
vähemalt kuus esmast prototüüpi ja sõlmida osalevate meeskondade vahel neli koostöölepingut. 

Veebruaris 2021 avasime digitaliseerimise teekaardi toetamise meetme, mille fookus oli suunata ettevõtteid 
uurima enda digitaset. Ühe tegevusena tuli teha digitehnoloogiate vallas lähteülesanne. Kuivõrd lähteülesande 
tegemine oli ettevõtetele liiga suur arenguhüpe, lihtsustas ministeerium määrust ja alates 2021. aasta 
septembri keskpaigast on kehtimas digitaliseerimise teekaardi määrus, mille kohaselt saavad ettevõtted enda 
digitaseme kindlaks tegemiseks toetust. Taotlusi on esitatud 2021. aasta septembri seisuga 23 ning rahastatud 
üheksa. Väike taotluste rahastamine on tingitud sellest, et ettevõtete jaoks oli määruse eelmine versioon 
liiga keeruline. 2022. aastal ootame rohkem taotlusi, kuna digiteemad on edaspidigi tähelepanu keskmes.

2022. aastal jätkame digitaliseerimise meistriklassi teenusega, mille eesmärk on suurendada 
andmete juhtimise kaudu tööstusettevõtte sisemist pädevust protsesside optimeerimisel, võttes 
selleks kasutusele terviklikke tehnoloogilisi lahendusi. Programmis osalemisega on tööstusettevõtted 
koostanud detailse protsesside optimeerimise tegevuskava. Samuti on ettevõttes loodud eeldused, 
et rakendada andmeid ja tehnoloogilisi lahendusi kui vahendit ettevõtte strateegilises juhtimises 
ja protsessides. Meistriklassi lõpuks on igal osalenud tööstusettevõttel loodud tulevikuprotsesside 
kohta tegevuskava ja seda toetavate tervikliku tehnoloogilise lahenduse rakendamiseks 
vajalike tegevuste kirjeldus koos tasuvusanalüüsi, eesmärkide ja võtmemõõdikutega.

Eesti-Norra koostööprogrammi Green ICT raames saame hoogu anda uute rohetehnoloogiate 
kasutuselevõtule tööstuses ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate ning tervisetehnoloogiate 
arendamisele. Toetus haakub väga hästi üldise trendi ja vajadusega võtta kasutusele rohelisemad 
tehnoloogiad, säästa energiat ja piirata CO2 emissiooni. Toetuse elluviimisel on eelistatud Norra-Eesti 
koostööprojektid. Toetame partnerlussuheteid toetame mitme Eesti- Norra koostööle suunatud 
üritusega, mille tegelik korraldamine on kahjuks COVID-19 leviku tõttu tugevalt häiritud. Programmi kahes 
põhivoorus on toetust saanud kokku 34 projekti kogusummas 16,7 miljonit eurot (sh 24 rohetööstuse, 
kolm IKT ja seitse tervisetehnoloogiate valdkonnas) ning projektid on elluviimisel. Programmi viimane 
taotlusvoor on kavas korraldada 2022. aasta esimeses kvartalis (eelarve 2,6 miljon eurot). 
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2022. aastal jätkame partnerina koos Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi ning TalTechiga Eesti tööstusettevõtetele rahvusvahelise konverentsi 
„Industry 4.0 in Practice“ korraldamist, kus osales 2021. aastal nii virtuaalselt kui füüsiliselt ligi 350 inimest.
 
Eesti ettevõtete vajadustest lähtudes käivitati 2021. aastal rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse 
programm, mida viiakse ellu toetusmeetme ja EASi enda tegevuste toel. Korraldati kaks esimest 
taotlusvooru, mille vastu oli ettevõtetel erakordselt suur huvi. Esimeses taotlusvoorus sai toetuse 23 
rakendusuuringu- ja tootearenduse projekti kogusummas 23,4 miljon eurot. Kuna huvi meetme vastu 
oli sedavõrd suur, siis avasime 2021. aasta suvel REACT-EU vahenditest uue vooru, mille raames 
sai taotlusi esitada kuni 20.09.2021. Kokku esitati 51 taotlust summas enam kui 33 miljon eurot. 
Taotlusvooru tulemused selguvad hiljemalt 2021. aasta lõpuks. 2022. aastaks on ettevalmistamisel 
vähemalt kaks lisataotlusvooru, mis on seotud kestlike tehnoloogiate arendamisega.

Programmi eesmärk on töötada välja Eesti ettevõtete vajadustest lähtuv rakendusuuringute ja 
eksperimentaalarenduse terviksüsteem, mille põhjal on võimalik ettevõttepõhiselt teada saada, mis on Eesti 
vajadused, leida Eesti ettevõtetele uuringute ja arenduse tegemiseks lahendused ning korrastada pakkumist.

4. Maandame välisturgudele sisenemise riske
EASi panus ekspordinõunike teenuseid kasutanud ettevõtete ekspordimahtu (miljon eurot)14

EASi panus ekspordinõunike teenuseid kasutanud ettevõtete ekspordimahtu (miljon eurot)15

2019 2020 2021 2022 2023
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Ekspordinõunikud tegutsevad 2022. aasta lõpuks kokku 18 riigis. Lisaks viiele turule Aasias 
(Singapur, Hiina, India, Jaapan ja Lõuna-Korea) tegutseme kõikides Skandinaavia riikides (Soome, 
Rootsi, Norra ja Taani), Euroopas (Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis, Poolas ja Suurbritannias) ning 
ka USAs (New Yorgis) ja Araabia Ühendemiraatides (Dubais). 2020. aasta juunis alustas Saksamaal 
Eesti saatkonnas Berliinis tööd teine esindus, kus nõunik hakkas süvendatult nõustama Saksamaa 
põhjapoolsete liidumaade vastu huvi tundvaid Eesti ettevõtteid. 2021. aasta alguses hakkas üks nõunik 
tööle Soomes (Helsingis) ja ettevõtjate palvel valmistume esimese esinduse avamiseks Aafrika 
mandril Keenias Nairobis (vt joonisel 8 riigid, kus on EASi ekspordinõunikud) ning veel ühes riigis, mis 
täpsemalt otsustatakse 2022. aasta esimeses kvartalis. Kavatseme laieneda ka Kagu-Aasiasse.

Ekspordinõunikud pakuvad konsultatsiooniteenuseid turu-uuringutest partnerite leidmiseni (EPS), ürituste 
korraldamist, et luua ärikontakte, ja sihtturuseminare Eestis, kaasates välisriigi ja Eesti kogemustega 
spetsialiste. Need on osutunud Eesti firmade hulgas väga populaarseks, kuna teenus tuuakse koju 
kätte ja esinema kutsutud eksperdid on alati väga kõrge tasemega professionaalid. Peale selle osalevad 
ekspordinõunikud aktiivselt (vajaduse korral virtuaalselt) sihtriikide seminaridel ja konverentsidel, kus nad 
esinevad vastava sektori või teema kajastamisel sihtturukeelsete ettekannetega. Samuti on ekspordinõunikud 
abiks VIP ärivisiitide ja äridelegatsioonide programmi korraldamisel eelnimetatud riikidesse. Kui 
COVID-19 kriis ei luba füüsiliselt kohtuda, siis oleme valmis vähemalt osaliselt korraldama tegevust virtuaalses 
keskkonnas. 2021. aastal kriisi tõttu ära jäänud messide asemel pakuvad meie ekspordinõunikud osalema 
pidanud firmadele kohalike ekspertide kaasabil partnerotsingut ja konsultatsiooniteenust. Abistame firmasid 
peaaegu kõikide riikide puhul nn kontaktotsingu ja sourcing’u teenusega, mida korraldab spetsiaalne 
projektijuht (ka nende riikide puhul, kus meil ei ole oma esindusi), kes leiab turuülevaateid ja potentsiaalseid 
kontakte erinevatest andmebaasidest (ka välisfirmadele Eestist sobivate partnerite leidmine ja kontaktotsingu 
teenused). 2021. aastal käivitasime uuenenud formaadi ekspordi uudiskirjade koostamisel, mis saadetakse 
otse e-posti teel ca 5000 ettevõtjale. 2021. aasta jooksul on seitsme kuuga välja saadetud 10 uudiskirja 
25 artikliga, kuhu on panustanud kõik ekspordinõunikud, sh Aasia keskusest. Jätkame sellega kindlasti 
2022. aastal. Endiselt töötab eesmärkide mõõtmise süsteem, kus mõõdame peale tegevuseesmärkide 

14 Sihtväärtused arvutatakse 2022. aasta alguses vastavalt 2021. aastal teenuseid kasutanud ettevõtete kogumile 
15  Sihtväärtused arvutatakse 2022. aasta alguses vastavalt 2021. aastal teenuseid kasutanud ettevõtete kogumile
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nende reaalset ja otsest mõju nõustatud firmade ekspordile rahalises väärtuses. Äridiplomaatia strateegia 
arendamisel on laienenud koostöö Välisministeeriumi esindajatega ehk koostöö saatkondadega on 2021. 
aastal süvenenud, kuigi edasise koostöö põhimõtetes on vaja kokkulepet ministeeriumi peamajaga. 
Püüame leida parimaid ja efektiivsemaid koostöövõimalusi, et meie tegevus ei oleks dubleeriv eelkõige 
nendel turgudel, kus on mõlemal poolel esindajad olemas ning tööjaotus ja infovahetus selgelt paigas.

Üks EASi strateegiline eesmärk on laiendada Eesti ekspordi sihtturgude geograafiat, mis tähendab tegelemist 
kaugemate riikide, keerulisemate regulatsioonide ja ärikultuuriga, ning tasakaalustada Eesti ettevõtete 
eksporditurgusid. Seetõttu on EASi Aasia keskus viimastel aastatel tugevat rõhku pannud Aasia turgudest 
teadlikkuse suurendamisele, aga ka ettevõtete praktilisele toetamisele turunõustamiste, ekspordipartneri 
sihtotsingu, seminaride, koolitusprogrammide ja kontaktide leidmise kaudu. Toetamaks Eesti ettevõtteid 
Aasia turgude suunal kogu protsessi vältel, koondab EASi Aasia keskus enda alla nii Tallinnas kui ka Aasia 
sihtturgudel kohapeal paiknevad eksperdid (viis eksperti Tallinnas, üks Hiinas, Singapuris, Jaapanis, Indias 
ja Lõuna-Koreas). Ka tehakse tihedat koostööd ministeeriumitega Aasia-suunalise koostöö arendamisel. 

EASi ekspordinõunike poolt kirjutatud artiklid meedias.

Joonis 8. EASi ekspordinõunikega kaetud riigid
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Järgmisel aastal on Aasia keskusel plaanis toetada ettevõtteid peale seniste fookusturgude Hiina, 
Jaapani, India ja Singapurile ka Lõuna-Korea suunal, samuti laieneda Kagu-Aasia turgudele. 2020. 
aastal maailma tabanud COVID-19 kriisist hoolimata on ettevõtete aktiivsus ja huvi Aasia turgude 
vastu olnud suur, mistõttu on plaanis pakkuda nõustamisteenuseid senisest veelgi enam (ehk üle 700 
konsultatsiooni), korraldada üle 25 ekspertseminari ja koolituse ning viia ettevõtted kõrgetasemeliste 
visiitidega nii Hiinasse, Jaapanisse, Indiasse, Singapuri kui ka Lõuna-Koreasse. Endist viisi on plaanis 
osaleda tähtsamatel messidel nii 2D kui 3D formaadis. Plaanis on jätkata Hiina kasvuprogrammiga, kuhu 
kuulub „Süsteemne Eksport Hiina“ koolitusprogramm ning pikaajalise toe pakkumine Eesti ettevõtetele.

Lähtudes muutunud olukorrast maailmas, kavatsetakse 2022. aastal panna veelgi enam rõhku virtuaalsetele 
üritustele ja matchmaking’ule ettevõtete vahel, kompenseerimaks seda, et reisimine ei pruugi aasta algul 
veel võimalik olla. Seetõttu on EASi Aasia keskusel plaanis korraldada tulemuslikke virtuaalseid üritusi ning 
aasta lõpus rahvusvaheline ja kõrgetasemeline „Big in Asia 2“ konverents, mille eesmärk on kasvatada 
ettevõtjates ja avalikus sektoris teadlikkust Aasia majandus- ja elukeskkonna kohta üldse. „Big in Asia 2“ 
eesmärk on anda ülevaade eksporditrendidest Aasias, jagada häid kogemusi ettevõtjate edulugudega ning 
kasvatada tõhusaid koostöövõrgustikke. Peale selle on EASi Aasia keskus kaasatud riigi Aasia strateegia 
loomisesse, et aidata meie ettevõtteid selles vallas prioriteetide määramisel ning riikliku toe saavutamisel.

Ettevõtjate välismessil eksponendina osalemise toetuse taotluste vastuvõtmise peatasime eelarvevahendite 
ammendumise tõttu 2019. aasta mais. 2020.–2021. aastal pikendati mitmeid projekte, kuna COVID-19 tõttu 
jäeti paljud messid ära või lükati nende toimumine edasi. 2022. –2023. aastal on teoksil üle 20 projekti.

5. Toetame turgudele sisenemist riiklikul tasandil

EASi klientide ekspordi müügitulu kasv võrreldes Eesti keskmisega

2019 2020 2021 2022 2023

5% 5% 5% 5% 5%

EASi klientide müügitulu kasv võrreldes Eesti keskmisega

2019 2020 2021 2022 2023

5% 5% 5% 5% 5%

Ekspordi kasvuprogrammide eesmärk on julgustada ettevõtjaid vaatama lähiturgudest kaugemale. 
Kasvuprogrammid koondavad ühele turule kavandatud teenused ning aitavad ettevõtjaid ekspordiks 
valmistumisel, uutele turgudele sisenemisel ja seal laienemisel. 2022. aastal jätkame juba olemasolevate 
kasvuprogrammidega kolmel turul: Saksamaal, Hiinas ja Araabia Ühendemiraatides. Praegu käib 
töö, et selgitada välja järgmine kasvuprogrammi riik, kus turg on perspektiivikas ja meie ettevõtetele 
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hea ekspordipotentsiaaliga. 2022. aasta jooksul käivitame uusi kasvuprogramme ning juba 
olemasolevate raames pakume järjepidevat süsteemset tuge, et ettevõtted jõuaksid välisturgudel 
ühest etapist teise ehk ühekordsetest müükidest kindla kliendisuhte ja tegevuse laienemiseni. 
Kasvuprogrammi teenuste hulka kuulub kvaliteetne turuinfo, nõustamine, inimeste ettevalmistus, 
turundus ja bränding, kontaktreisid ja ekspordipartneri otsing ning VIP-delegatsioonid ja ühisstendid 
messidel. Kasvuprogrammi toetab sektoriturundus valitud riikides, sh suurüritustel Eesti nähtavaks 
tegemine (nt Dubai Expo maailmanäitusel Lähis-Ida ning Hiina sihtgruppi silmas pidades).

AÜE kasvuprogrammis on plaanis jätkata turule sisenemise süsteemse 
koolitusprogrammiga. Expo partneritele pakume kogu Expo kuuekuulise kestuse 
ajal kontaktiotsingu ning ekspordipartneri taustauuringu teenust.

Saksamaa on Euroopa suurima majandusena kasvuprogrammide tähtsaim sihtturg. 2021. aasta esimeses 
pooles ei olnud võimalik korraldada Saksamaale kontaktreise ega visiite. Elavnemine algas septembrist, 
mil Saksamaal hakkasid taas tervisekaitse- ja hügieenireegleid järgides toimuma messid. 2022. aastal on 
plaanis võimaldada ettevõtetele tegelikke kontakte potentsiaalsete Saksa klientidega ja tegelikku Saksamaa-
kogemust. Saksamaa kasvuprogrammi tuumaks on järgmisel aastal neli sektoripõhist kontaktreisi, mille 
eesmärk on õppida tundma vastavaid Saksa sektoreid ja võrgustuda. Sektoripõhiste kontaktreiside puhul 
lähtume teemadest, mis on sihtturul aktuaalsed ning kõnetavad sealseid potentsiaalseid ekspordipartnereid 
(Maritime Industry, Smart City ja Intelligent Transport Systems, Smart Manufacturing, Green Industry). 
Ühtlasi on temaatiliste sektoripõhiste kontaktreiside eesmärk juhtida Eesti ettevõtete tähelepanu Saksa 
importööride jaoks olulistele faktoritele (keskkonnateadlikkus, sotsiaalne vastutus ja tarneahelate logistiline 
lähedus). Jätkub 2021. aasta lõpus alanud Saksamaa digikuvandi koolitusprogramm edasijõudnutele. 
Programm koosneb neljast veebiseminarist ja individuaalsetest konsultatsioonidest 10–12 ettevõttele. 
Samuti jätkame turundustegevust sellel aastal avatud EASi saksakeelsel sotsiaalmeediakontol Xing. 
Veebilehel „Eksport Saksamaale“ hoiame ettevõtteid kursis Saksa majanduse arengu ja trendidega.

2021. alustanud veebipõhine ekspordiprogramm „Süsteemne eksport Euroopas digitaalsete müügi 
kanalite kaudu“ andis 29-le Eesti ettevõttele ekspordi vallas baasteadmised. 2022. aastal jätkame 
kordustellimuse raames ekspordispetsialistide koolitamist. Ekspordiprogramm annab ettevõtjale 
süsteemse tegevuskava ja tööriistad, et muutunud keskkonnas edukalt eksportida. Rõhk on digitaalsete 
müügikanalite arendamisel ja rakendamisel, kuna sellest on saanud praegusel ajal hädavajadus. 

Dubai Expo avamine 30. septembril 2021. aastal.
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Ekspordiprogramm koosneb veebiseminaridest ja -konsultatsioonidest, kus konsultantidelt ja 
turuekspertidelt oodatakse uut turusituatsiooni arvestavat ajakohastatud lähenemist. Ekspordiprogramm 
lõppeb ettevõtjatele individuaalsete virtuaalsete kliendikohtumistega, mille eesmärk on viia Eesti 
ettevõtted kokku võimalike partneritega. 2022. aastal ootame programmi osalema kuni 30 ettevõtet.

Riigi- ja sektoriturunduse eesmärk on toetada ettevõtete pingutusi fookusriikides (Saksamaa, Hiina ja 
Araabia Ühendemiraadid). Jätkub töö suuremate sektorite PR- ja turundusplaanidega, aitame ettevõtted 
nähtavaks teha sobivatel üritustel, konverentsidel ja messidel nii sihtturgudel kohapeal kui ka veebis. 
Aitame kokku panna sektoreid tutvustavaid materjale, videoid ja edulugusid. 2022.–2023. aastal jätkame 
Saksamaa-suunalise turundusega, hoides tähelepanu keskme neljal suurel sektoril, kellel on seal kõige 
suurem potentsiaal (IT-, masina- ja metallitööstus, elektroonika ja puidusektor). Aitame võimendada 
edulugusid ning teadvustada rohkem koostöö vajalikkust sektorite vahel. Artiklid ja tegevused jaotuvad 
aasta jooksul perioodidesse, luues ühtse terviku. Plaanime olla 2022. aastal kohal messil „Hannover 
2022“, kus esitleme Eesti kui kõrgtehnoloogilise digiriigi kuvandit tunnuslausega „Digital Society = 
Smart Industry“. See oleks jätkuks 2021. aasta kevadel toimunud digimessile „Hannover 2021“.

Araabia Ühendemiraatide suunal on riigi- ja sektoriturundus seotud 2021. aasta oktoobris avatud 
maailmanäitusega Dubai Expo, kus fookussektor on IT, vähemal määral ehitussektor ja toiduainetööstus. 
Lisaks on alates 2021. aasta novembrist kuni 2023. aastani töös suhtekorraldusplaan toidusektori 
edulugude võimendamiseks, mis on toeks AÜE kasvuprogrammides osalevatele firmade nähtavaks 
tegemisel ning sihtturul Taste Estonia üldise kuvandi tutvustamiseks. Ka toetab sektoriturunduse 
tegevus messide meeskonda materjalide loomisel, turundamisel ja suhtekorraldamisel.

Veebileht tradewithestonia.com annab nii inglise kui saksa keeles edasi peamise info Eesti ekspordi 
mahust, tegevusest ja sektoritest, seotud erialaliitudest, uudistest ja infokildudest ning EASi ettevõtluse 
ja innovatsiooni keskuse kontaktidest. Leht on omamoodi EASi innovatsiooni ja ettevõtluse keskuse 
visiitkaart ning töövahend sektoritele, ettevõtetele ja erialaliitudele vajaliku taustainfo jagamiseks. 
Saksakeelne sisuleht tradewithestonia.com/de on infoallikas Saksa koostööpartneritele, kes saavad 
ülevaate Eestist Saksamaale eksportivatest ettevõtetest, nendega tegevusest, edulugudest, uudistest 
ja meediakajastustest. Lehel on ka ülevaade Saksa messidest, millest Eesti firmad osa võtavad. Lehe 
kaasabil on võimalik kasvatada Saksa koostööpartnerite silmis Eesti riigi ja Eesti firmade usaldusväärsust 
partnerina. Ka jätkame sotsiaalmeediakanalite (LinkedIn, Facebook, Xing, Youtube) aktiveerimist ja 
täiendamist ning parandame kanalite jälgimise analüütilist poolt, et jõuda paremini õigete sihtrühmadeni.

http://www.tradewithestonia.com/germany


32

Pakume kontaktreiside kaudu ettevõtetele lisavõimalusi, et laiendada kontaktibaasi huvipakkuvatel 
sihtturgudel. Selleks et järgnevatel aastatel paindlikumalt ja kiiremini muutuvates oludes reageerida, 
valmib 2021. aasta lõpuks raamhange „Kontaktreiside ja B2B kohtumiste korraldamine 2022–2023“, 
millega soovime endale järgnevaks kaheks aastaks võita koostööpartnereid Euroopas, Aasias ja Ida-
Aafrikas. Tugevad hankepartnerid võimaldavad sihtriikides ja regioonides teha kontaktreise paindlikumalt 
ja suuremas mahus. 2022. aastal on plaanis korraldada üheksa sektoripõhist kontaktreisi. Saksamaale 
on plaanis neli kontaktreisi, et toetada fookusriigi Saksamaa kasvuprogrammi eesmärke. Teistesse 
kasvuprogrammi riikidesse (AÜE ja Hiina) on planeeritud kummassegi üks kontaktreis. Euroopa riikidest 
on üks kontaktreis plaanis Rootsi ja üks Prantsusmaale. Uue sihtriigina kavatseme Keenia-Uganda 
kontaktreisi. Lisaks eelnimetatutele korraldab Aasia keskus kontaktreise Jaapanisse, Indiasse, Singapuri, 
Taisse ja Vietnami. Kontaktreisi ajal saab osaleja kasulikku turuinfot ning  kohtub minimaalselt viiel korral 
potentsiaalsete koostööpartneritega, kes lepitakse kokku osaleva ettevõtte kirjeldatud profiili alusel. 

Digiekspordi kaudu pakume ettevõtetele virtuaalseid B2B kohtumisi, mis on alternatiiv kasvatada 
oma eksporti ja luua ärisuhteid olukorras, kus füüsilised kohtumised on COVID-19 viirusest tingitud 
reisipiirangute tõttu raskendatud. 2022. aastal on plaanis osaleda Wabeli matchmaking summit’itel. 
Programm pakub ettevõtetele online B2B kohtumisi, veebikonverentse ja aastast kasutusõigust needl.
co keskkonnas. Needli veebiplatvorm suurendab Eesti ettevõtetele sobilike kontaktide leidmist ja seda 
terve aasta vältel. Virtuaalmessid ja virtuaalsed kohtumised nõuavad osalejailt uusi oskusi, kuidas end 
veebikeskkonnas kõige paremini esitleda. Rohkem tähelepanu nõuab ka e-müügi kanalite kasutamine ja 
e-turundus. Digiekspordi teenus koondab enda alla digimüügiga seotud koolitused ja muud tegevused.

Aafrika suunal on plaanis hoogustada tegevust seoses ettevõtjate kasvava huviga Aafrika 
kontinendi vastu. 2022. aastal on kavas avada Keenias esindus ning toetavad tegevused 
eelkõige Ida-Aafrikas. Vajadus on turuinfo, kontaktide, visiitide ja riigiturunduse järele.

Ekspordipäevad toovad kokku samal turul tegutsevad ettevõtjad, et jagada kogemusi, leida 
koostöökohti ja uusi ärivõimalusi. 2021. aastal toimus programm „Mööblitööstuse kiirendi 
Skandinaavias“, kus seitse mööblitööstuse ettevõtet said turupõhise ettevalmistuse ning viidi 
atraktiivse veebiürituse käigus kokku 44 Skandinaavia (Soome, Rootsi ja Taani) ostujuhiga. 
2022. aastal on plaanis jätkata samalaadsete projektidega, eesmärgiga koondada kindla sektori 
ettevõtted ning aidata neil ühiselt realiseerida tekkinud ärivõimalusi huvipakkuval sihtturul.
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2022. aastal paneme rahvusvahelistel messidel üles 23 riiklikku ühisstendi. Esmakordselt 
on plaanis kaitsetööstusmess World Defence Show Saudi Araabias, toidu- ja joogisektori 
mess Foodex Jaapanis, CFTIS-i mess Trade in Services Hiinas ja IT-mess Transform Africa 
Summit. Dubai Expo ajal toimuva toiduainetööstuse messil Gulfood oleme stendipinda 
võrreldes varasemate aastatega kahekordistanud, et huvitatud ettevõtted ära mahutada.

Eesti brändi võtmes disainitud stendid rahvusvahelistel messidel on ettevõtete seas üks kõrgemini 
hinnatud teenus ning aastas osaleb selles vallas ca 200 firmat 12 sektorist. Aina rohkem paneme 
ühisstendidel rõhku turundus- ja kommunikatsioonitegevusele messi sihtriigis ja sihtrühmas. Korraldame 
LinkedIni, XINGi, Twitteri jt reklaamikampaaniaid, tugevdame tööd välismeediaga, korraldame ühisstendi 
juures üritusi ja tegevusi. Enne sotsiaalmeedia kampaaniate algust korraldame ühisstendil osalevatele 
ettevõtetele kampaania tutvustuse koos LinkedIni koolitusega, et ettevõtted mõistaksid toimuvat 
paremini, oskaksid ise reklaamikampaania edule kaasa aidata ja oma LinkedIni profiile paremaks muuta. 
Tänu praegu töös olevale hankele „Kontaktreiside ja B2B kohtumiste korraldamine 2022–2023“ 
loodame tulevikus pakkuda ühisstendil osalevatele ettevõtetele kohtumisi ka B2B messi raames.

Jätkame 2022. aastal Made in Estonia ekspordikonverentsi korraldamisega. Konverentsi 
eesmärk on tuua kokku avalik ja erasektor, et arutada ühiselt Eesti ekspordi- ja majanduspoliitika 
üle, saada aru ettevõtjate vajadustest ning vahetada kogemusi. Ekspordinõunikud panustavad 
sinna kas isikliku kohalolekuga või videoklippide kaudu küsimustele vastates. Osalejatel on 
võimalus küsida esinejatelt küsimusi ning suunata diskussiooni huvipakkuvatele teemadele.

Muud tegevused

2022. aastal jätkuvad loomemajanduse vallas teadlikkuse ning teadmiste ja oskuste kasvatamiseks mõeldud 
eriprojektid (konverentsid, seminarid, kontaktüritused, messid jm), et aidata kaasa ettevõtete ekspordivõimekuse 
suurendamisele ja rahvusvahelistumisele. 2021. aastal kuulutati loomemajanduse vallas välja järjekordne 
uuringuhange. Hanke võitis Eesti Konjunktuuriinstituut ning see valmib 2021. aasta lõpuks. 2019. aastal 
alguse saanud disaini ekspordivõimekuste otsimise projekti teise etapi lõpp kandus 2021. aasta esimesse 
poolde. Projekt saavutas küll püstitatud eesmärgi, kuid laiem mõju ei olnud siiski ootuspärane, kuna COVID-19 
tõttu ei toimunud visiite ei Eestist Jaapanisse ega Jaapanist Eestisse. Kolmandat korda avaldati Eesti filmielu 
tutvustav artikkel ajakirjas The Hollywood Reporter. 2022. aastal jätkame rahvusvahelise kommunikatsiooniga, 
toetades nii filmi-, muusika- kui ka disainisektorit. Plaanis on nii meediakajastused kui ka kontaktreisid.

Korraldasime hanke keelpillimeistrite koolitamiseks ning rariteetsetesse pillidesse investeerimise 
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teadlikkuse ja oskuste suurendamiseks. Hanke võitis SA Eesti Pillifond ning tegevustega alustati 2021. 
aasta sügisel. Korraldasime ka hanke, et leida rahvusvaheline koolitusprogramm moevaldkonna 
ettevõtetele. Hanke võitis Fashionavant OÜ, kes tegi koolituse koostöös Suurbritannia 

valdkonna tippettevõttega Fashion Scout. Osalejaid oli 28 ning positiivse tagasiside andsid nii 
nooremad kui ka kogenumad ettevõtted. 2022. aastal plaanime koolitust korrata ning hankida 
tagasisidest lähtuvalt silmapaistvamatele ettevõtetele juurde personaalse mentorteenuse. 

2021. aasta sügisel toimus EASi loomemajanduse-, ekspordi- ning turismiosakonna koostöös valdkondlik 
ümarlaud, eesmärgiga luua ühine visioon ja tegevusplaan Eesti kui disainimaa kuvandi arendamiseks. 
Loomemajandusettevõtted osalesid 2021. aastal mitmes EASi programmis, sealhulgas kasvuettevõtte 
mentorprogrammis ja strateegia praktikumis. Jätkusid projektid PuuExpo ja Disaini Meistriklass.

Loomemajanduse suunal toetame arenduskeskusi, kus ambitsioonikate ärimudelitega pakutakse 
loomeettevõtetele tootearenduse ja ekspordi vallas nõustamist. 2019. aastal alanud kaheksast projektist 
lõppevad projektid seitsmel arenduskeskusel 2021. aasta lõpus, kuid mängutööstust arendava 
Igda Estonia MTÜ arenduskeskuse projekti elluviimine jätkub ka 2022. aastal. Loomemajanduse 
tugistruktuuride arendamise toetusskeemist saame toetada loomemajanduse arenduskeskuste 
tegevust, kes on valmis pakkuma nii alustavatele kui tegutsevatele loomeettevõtjatele tugi- ja 
arendusteenuseid (sh inkubatsiooni- ja kiirenditeenuseid), et suurendada nende konkurentsivõimet, 
jätkusuutlikkust ja ekspordivõimekust ning koostööd nii omavahel kui ka teiste majandussektoritega.

Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse toetuse eesmärk on luua loomeettevõtjatele 
võimalused oma toodete, teenuste ja ärimudelite, aga samuti turunduse ja müügi arendamiseks, 
et suurendada ettevõtete ekspordisuutlikkust ja lisandväärtust. Alates 2016. aastast oleme kahe 
taotlusvooruga toetanud kokku 11 projekti. Näiteks valmis 2021. aastal Naked-Island OÜ töökojamaja 
Paljassaares. Tegemist on mugava töö- ja loomekeskkonnaga, kus on võimalik rentida eri suurusega 
tööalasid ühistöökojas, töölauda puidu- ja metallitöökojas, tööriistu, masinaid ja seadmeid. Kasutada saab 
värvikambrit, kraanaga välitööala, projektiruumi ja liivapritsikambrit. Võimalik on teostada suuremõõtmelisi 
eriprojekte, millest kunstnikud on eriti puudust tundnud. Toetuse kaasabil loodi kunstnikke ja disainereid 
rahuldav moodne kompleks ning soetati võtmetähtsusega seadmed. Naked-Island OÜ töökoda on küll juba 
huvilistele avatud, kuid mõnede seadmete tarneraskuste tõttu jätkatakse projektiga veel 2022. aastal.
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2022. aastal jätkame loomemajanduse ekspordivõimekuse suurendamisega ning 2021. aasta 
kevadel avatud loomeettevõtete arenguplaani elluviimise toetuse rakendamisega, kuhu suunasime 
loomemajandusvaldkonna ettevõtete terviklikuks arendamiseks veel üks miljon eurot. Toetuse abil 
soodustatakse ambitsioonikate ja ekspordipotentsiaaliga loomeettevõtjate pikaajalist strateegilist 
arengut, sealhulgas uute ja senisest suuremat lisandväärtust loovate ärimudelite rakendamist, 
toodete, teenuste või tehnoloogiate väljaarendamist ja turule viimist ning personaliarendus-, müügi-, 
turundus-, tootmis- ja teenindusprotsesside arendamist ja rakendamist. Uuendatud kujul toetuse turule 
toomine on COVID-19 kriisi mõju tingimustes eriti oluline, sest aitab ettevõtetel keerulistel aegadel 
kohanduda ja oma tegevusi lahti mõtestada. Ühtlasi jätkub varem loomemajanduse eksporditoetust 
saanud ettevõtete järelhindamine ning toetatud ettevõtete majandustulemuste ülevaatamine. 

E-Eesti esitluskeskus (e-Estonia Briefing Centre) toimetab strateegia alusel, mis on välja töötatud 2019. aastal 
ning kehtib 2023. aastani. Strateegia pikaajaline eesmärk on luua digitaalne esitluskeskuse kontseptsioon 
ja lahendused, et jõuda rahvusvaheliselt laiema auditooriumini. 2021. aastaga on jõutud suurema osa 
strateegias toodud lahenduste elluviimiseni ning 2022. aastal ootab ees uue strateegiaperioodi sisustamine. 

Rahvusvaheliselt liikumist takistanud COVID-19 kriis on oluliselt mõjutanud keskuse külastamist ja tegevusi 
laiemalt. Digitaalse esitluskeskuse kontseptsiooni raames välja töötatud lahendused on kasvatanud keskuse 
jälgijaskonda sotsiaalmeedias ja aidanud hoida e-Eesti rahusvahelist mainet. Eesti IT-ettevõtete ekspordi 
toetamiseks mõeldud teenused on vähendanud küll äriprogrammide arvu, kuid tänu fookuse seadmisele 
ja toetavale müügiahelale on vahendatud kontaktid toonud varasemast enam positiivset jätkusuhtlust. 

2022. aastal on esitluskeskuse peaeesmärk rakendada fookusriikidepõhist tegevuskava nii äriarenduses, 
turunduses kui ka kommunikatsioonitegevustes. Ettevõtete koostöösuunal korraldatakse sihtturu veebiseminare 
ja töötubasid, mida toetab vastavasisuline turundus- ja kommunikatsioonitegevus. E-Eesti maine edendamiseks 
uuendatakse mainekava 2023. aastani, viiakse ellu e-riigi strateegilisi valikuid toetavaid rahvusvahelisi 
kampaaniaid ning arendatakse süsteemset koostööd rahvusvaheliste tehnoloogiaajakirjanike võrgustikuga.

Eesti suurim äriideede konkurss ja kiirendi Ajujaht, kus oma äriideed saab turvalises 
keskkonnas proovile panna, on hooajal 2022/2023 järjekorras juba viieteistkümnes. 
Ajujahi uue hooaja hankeprotsess toimub 2021. aastal septembrist novembrini.

Ettevõtluse auhinna konkurss on riigi kõrgeim tunnustus silmapaistvatele ja edumeelsetele ettevõtetele. 
Koostöös valdkonna asjatundjatega, kes hindavad nii ettevõtte majandusnäitajaid kui ka pehmeid väärtusi 
ja panust ühiskonnaellu, valitakse igas kategoorias esmalt välja 10 ettevõtet, keda külastatakse. Külastuse 
eesmärk on täiendada kandideerimisavaldust ning saada parem tunnetus ettevõtte hetkeseisust ja 
tasemest. Külastuste põhjal valib žürii kolm nominenti, kellest omakorda valib järgmine žürii võitja. 
Ettevõtluse auhinna (EAS) ning konkurentsivõime edetabeli (Eesti Kaubandus-Tööstuskoda) parimate 
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hulgast valitakse aasta ettevõte. 2021. aastal valiti ettevõtluse auhinna parimad kuues kategoorias – 
aasta innovaator, aasta eksportöör, aasta välisinvestor, aasta disainirakendaja, aasta turismiedendaja 
ja aasta pereettevõte. Auhindamisüritus toimus 7. oktoobril 2021 ning sellest valmis telesaade.

2021. aastal tehti ettevõtluse auhinna projektis mitu uuendust ning selgitati välja kitsaskohad. Valmis korrektne 
protsessikirjeldus, mis aitab kaasa 2022. aastal konkursi korraldamisele veelgi paremal tasemel. Projektis 
osaleb suur hulk EASi töötajaid kategooriajuhtide, ekspertide, žüriiliikmete ja ürituse korraldajatena.

Koostöös Kultuuriministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga korraldati ettevõtete 
esindusorganisatsioonide ja erialaliitude ideekonkurss ekspordi, tootearenduse ja digitaliseerimise 
ning loomemajanduse valdkonnas väike- ja suurprojektide elluviimiseks. 2019. aastal sõlmiti 
lepingud ning alustati ideede rakendamist. COVID-19 kriisist ja sellega seotud olukorrast tulenevalt 
on mitme projekti kestust pikendatud ning tegevused toimuvad 2022. aasta lõpuni. Põneva näitena 
ootame Eesti Meretööstuse Liidu projekti valmimist, kus eesmärk on luua meretööstuse ekspordimahu 
suurendamiseks digitaalne test- ja demokeskkond (liitruum) ning seda katsetada. Rakendus sisustatakse 
vähemalt 10 ettevõtte tootega, kus digitaalne liitruum lubab laevu esitleda ja kliendil erilahendusi 
katsetada. Klient saab enne toote valmimist valida erilahenduste hulgast sobivaima (interjöör, paigutus, 
värvi- ja materjalivalik). Keskkonnaga saab varsti tutvuda veebiaadressil showroom.smallcraft.ee.

Teise näitena on arenduses Eesti Arhitektuurikeskuse projekt „PuitAIT vol 3 – MAJAMASINAD“, 
mille eesmärk on töötada müügi- ja tarneahela digitaliseerimisega välja uus ärimudel ja seda testida. 
Majatootjate, arhitektide ja IT-sektori koostöös tahetakse tarneahela turunduse, müügi ja projekteerimise 
osa suures osas digitaliseerida ning ühendada see otse tehase automatiseeritud tootmisprotsessidega. 
Projekti käigus loodud veebikonfiguraator asub aadressil prefabtype.creatomus.com.

Tabel 7. Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna 2021. ja 2022. aasta eelarved (eurodes)

Column1 Column2 2021 2022 Muutus  %

520 Rahvusvahelised koostöövõrgud 320 334 351 420 31 086 10%

520D Rahvusvahelised koostöövõrgud  

(sihtotstarbelised tulud)

167 832 177 282 9 450 6%

520E Rahvusvahelised koostöövõrgud  

(innovaatiliste hangete sihtotstarbelised tulud)

30 205 28 338 -1 867 -6%

520G Rahvusvahelised koostöövõrgud  

(GO-SME sihtotstarbelised tulud)

0 13 459 13 459 -

548B Laevanduse toetusprogramm 130 910 80 625 -50 285 -38%

566 EXPO 73 732 46 932 -26 800 -36%

570 Ettevõtluse ning välisinvesteeringute valdkonna 

SF mitteabikõlblikud tegevused

2 500 2 000 -500 -20%

582 e-Estonia showroom 670 140 687 319 17 179 3%

714 Suurinvestori toetus 1 504 757 3 000 000 1 495 243 99%

718 Bioenergia programm 25 000 0 -25 000 -100%

719 Ettevõtjate võrkudega liitumise programm 26 524 0 -26 524 -100%

720 IKT arenguprogramm -  

tööstuse digitaliseerimine

26 557 0 -26 557 -100%

722 Tootearenduse toetus 25 755 0 -25 755 -100%

722E Toetus ettevõtjate toote-, teenuse ja protsessiar-

enduse ja innovatsiooni alaseks rahvusvaheliseks 

koostööks (Eurostars)

1 500 600 600 000 -900 600 -60%

723 Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde 

Keskuse teenused

142 749 140 646 -2 103 -1%

https://showroom.smallcraft.ee/
https://prefabtype.creatomus.com/
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724 Digidiagnostika toetus 11 590 0 -11 590 -100%

730 Ekspordinõunike tegevused 148 247 0 -148 247 -100%

732 Toetus digitaalsete tehnoloogiate, robotite ja 

automatiseerimise kasutamisele töötlevas töös-

tuses ning mäetööstuses (Digitoetus)

21 222 0 -21 222 -100%

734 Rahvusvahelised koostöövõrgud (CERN) 132 999 137 964 4 965 4%

9999 RE rakenduskulu (toetusskeemid) 0 22 450 22 450 -

A76000010 Eesti-Norra koostööprogramm 2014-2021 259 715 194 006 -65 709 -25%

A76000010A Eesti-Norra koostööprogramm 2014-2021 49 298 32 320 -16 979 -34%

A76000030-1 Green ICT põhitoetusskeem  

(Green Industry Innovation)

4 779 956 0 -4 779 956 -100%

A76000030-3 Green ICT põhitoetusskeem  

(Welfare Technologies)

2 457 246 0 -2 457 246 -100%

A76000040 Green ICT väikeprojektide voor 0 2 636 915 2 636 915 -

R1101010 RRF digipööre 0 12 088 646 12 088 646 -

R1201010 RRF realajamajandus 0 1 022 731 1 022 731 -

R1301010 RRF rohepööre 0 1 866 438 1 866 438 -

150302010 Ettevõtjate tootearenduse toetus 0 9 000 000 9 000 000 -

Z4103010 Sektoriaalne mobiilsus 0 56 567 56 567 -

Z4204020 Klastrite arendamise toetamine 26 645 0 -26 645 -100%

Z4204030 Klastrite arendamise toetamine - kolmas voor 193 680 0 -193 680 -100%

Z4204050 Rakendusuuringud 16 000 

000

0 -16 000 

000

-100%

Z4204060 Innovatsiooniagentuuri tegevused 1 560 046 1 535 196 -24 851 -2%

Z4204070 Rakendusuuringute programm 547 930 836 308 288 378 53%

Z4205010 Innovatsiooni hankimist toetavate tegevuste 

arendamine

211 332 99 928 -111 404 -53%

Z4205020 Innovatsiooni edendavate hangete toetus 0 300 000 300 000 -

Z4205030 Innovatsiooni edendavate hangete toetus  

(2019 jooksev)

600 000 0 -600 000 -100%

Z4206010 Start-up ettevõtluse hoogustamine 1 083 208 0 -1 083 208 -100%

Z4401010 Ettevõtte arenguprogramm 8 000 000 928 119 -7 071 881 -88%

Z4401020 Tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringu 

toetus

800 000 400 000 -400 000 -50%

Z4401040 Perioodi 2014-2020 digidiagnostika toetus 700 000 1 308 000 608 000 87%

Z4402010 Innovatsiooniosak 840 000 1 080 000 240 000 29%

Z4402020 Arendusosak 1 750 000 702 336 -1 047 664 -60%

Z5103010 Ekspordi arendamise tegevused 6 238 751 8 491 816 2 253 065 36%

Z5103020 Eksportööride välisturul nõustamise ja  

välisinvesteeringute kaasamine

2 878 192 3 480 795 602 603 21%

Column1 Column2 2021 2022 Muutus  %
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Z5104010 Ettevõtlusteadlikkus 3 565 010 4 133 795 568 785 16%

Z5303020 Loomemajanduse valdkondades tegutsevate 

ettevõtete ekspordivõime arendamise toetamine 

2020+

1 000 000 600 000 -400 000 -40%

Z5305010 Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega 

(suurprojektid)

356 429 9 516 -346 913 -97%

Z5306010 Loomemajandusalase teadlikkuse tõstmine 21 028 25 115 4 086 19%

Z5306020 Loomemajandusalaste teadmiste ja oskuste 

arendamine

222 597 243 122 20 525 9%

Z5307010 Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise 

võimekuse arendamise toetamine

213 605 0 -213 605 -100%

 Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkond kokku 59 316 321 56 360 104 -2 956 217 -5%

Tabelis taustavärviga rahastusallikad: kollane – RE, lilla – Eesti-Norra, roheline – RRF, sinine – SF

Column1 Column2 2021 2022 Muutus  %
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Välisinvesteeringud ja 
tegevused välisturgudel

Välisinvesteeringute valdkonna visioon

Välisinvesteeringute valdkond kasvatab Eesti majandust välisinvesteeringute riiki toomisega, luues 
kõrge lisandväärtusega töökohti ning kapitalimahukaid tehnoloogiainvesteeringuid, mille mõjul 
arendatakse mitmekülgselt kohalikke tööstusharusid, tuuakse riiki uusi teadmisi, tehnoloogiaid ja 
parimaid kogemusi ning suurendatakse rahvusvahelistesse väärtusahelatesse põimumist. 

Joonis 9. Välisinvesteeringute väärtusahel

LISANDVÄÄRTUS

Kujundame atraktiivsemat
investeerimiskeskkonda  

Arendame Eestis 
tegutsevate välisinvestorite 
äri, loome laienemis-
võimalusi

Välisinvesteeringute
kaasabil loodava
lisandväärtuse kasv  

Maandame rohkem
välisinvesteeringuid 

Välisinvesteeringute ja välisturgude eelisvaldkonnad

Välisinvesteeringute keskuse (VIK) siht on muuta oma teenused innovatsiooni toel kättesaadavamaks ning 
nende kasutamine kliendile järjest lihtsamaks. Valdkonna 2022. aasta tegevuste fookus on ärgitada suure 
lisandväärtuse ja kapitalimahukate investeeringute Eestisse tulekut, hoida olemasolevaid välisettevõtteid ja 
säilitada töökohti. Järelteeninduse osatähtsus meie tegevustes suureneb. Tulenevalt kasvavast nearshoring’u 
ja reshoring’u trendist otsime uusi kliente nende potentsiaali järgi. Töötame välja VIKi uue strateegia 
ja ärikeskkonna kaardi 2025. aastaks. Rakendame oma töös aktiivselt TAIE nutika spetsialiseerumise 
fookusvaldkondi ning jätkame klienditeekonna arendamist. Teenusmajanduses keskendume arenduskeskustele 
ning äriteenustele, millega kaasneb kõrgema astme pädevuste viljelemine (näiteks teenuse disain, 
arendus ja digitaliseerimine). Tööstuses keskendume investeeringutele, mis toetavad automatiseerimist 
ning püüame tootmise kõrvale tuua ka toodete arenduskeskused. Pöörame tähelepanu riskikapitali ja 
osaluste edasimüügitehingutele, kus on selge strateegilise partnerluse sünergia, millega investor kaasab 
ettevõttesse oma globaalse võrgustiku, kogemused ja tehnilise võimekuse, viies äri uuele tasemele.

2022. aasta strateegilised eesmärgid on järgmised:

 + Välisinvesteeringute maht: 200 miljonit eurot, 

 + Loodud töökohtade arv: 1000, 

 + Regionaalsete investorkonsultantide portfellis olevate välisosalustega ettevõtete 
lisandväärtus töötaja kohta ületab piirkonna keskmist 1,25 korda.
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Oleme suurendanud regionaalset fookust, kasvamas on regionaalsete investorkonsultantide 
(RIK) roll olemasolevate välisettevõtete Eestis hoidmisel ja töökohtade säilitamisel. Tahame leida 
järelteeninduse kaudu välisriikidest rohkem uusi kliente. See võimaldab paremini sihtida neid sektoreid 
ja ettevõtteid, keda soovime ärgitada Eesti vastu huvi tundma. Toome RIKide töökohad otse EASi 
struktuuri, et parandada koostööd MAKidega ning saada seeläbi rohkem investeeringuid.

Eestis registreeritud väliskapitalil põhinevad ettevõtted on tugevalt kapitaliseeritud ning selleks, 
et tuua Eestisse rohkem jätkuinvesteeringuid, pööravad meie regionaalsed investorkonsultandid 
rohkem tähelepanu  kohtumiste ja kliendiportfellide arvu suurendamisele. Välisinvesteeringute 
regioonidesse toomisel on eesmärk luua keskmisest kõrgemat lisandväärtust.

Välisosalusega regionaalsete ettevõtete jätkuinvesteeringute ärgitamisel ning uute investeeringute Eestisse 
toomisel on oluline roll nii tegevusel Eestis kui ka emaettevõtte asukohariigis. Tihendame veelgi koostööd 
regionaalsete investorkonsultantide ja välisinvesteeringute keskuse välisesindajate vahel, et tagada nii 
uute kui jätkuinvesteeringute efektiivne maandamine Eesti regioonides. Kavatseme luua välisesindajate 
meeskonna juhi positsiooni, et välisesindajate juhtimine oleks tulemuslikum ning rohkem eesmärgistatud. 
Kuna suur potentsiaal on välisinvesteeringuteks Prantsusmaalt, oleme loomas seal uut välisesindust.

Plaanime suurendada Tallinna investorteeninduse meeskonda, et tuua ära ambitsioonikamaid eesmärke 
kapitalimahukate ja kõrgema lisandväärtusega investeeringute maandamisel ja uute arenduskeskuste loomisel.

Work in Estonia programmi toel aitame leida üle Eesti ettevõtetele, sh regioonides asuvatele ettevõtetele, 
välisspetsialiste, eelkõige tööstusinseneeria vallas. Kitsaskoht on siin välismaalaste seadusest tulenev nõue, 
et kvoodiväliselt saab välismaalasest spetsialist tulla Eestisse tööle juhul, kui tööandja maksab talle vähemalt 
kahekordset Eesti keskmise brutopalka. Arvestades Eesti ettevõtete vajadusi, oleme teinud ettepaneku 
teha kvoodierisus Eestile vajalike tööperede puhul ka neile välisspetsialistidele, kellele tööandaja maksab 
1,5-kordset keskmist brutopalka. Ettepanek on liikumas MKM-ist teistesse ministeeriumitesse ja valitsusse.  

Digiturundusse panustamine on muutunud standardiks ja orgaaniliseks osaks meie müügitööst. 
Tegeleme oma teenusprotsessi järjepideva arendamise ja automatiseerimisega, mis võimaldab tagada 
kliendisuhtluses kindlad kvaliteedistandardid. Visiite ja sündmusi planeerides kasutame lisaks vahetule 
suhtlusele vastavalt vajadusele veebi- ja hübriidlahendusi, mis võimaldavad piisavat paindlikkust.

Eelarve

Välisinvesteeringute ja -turgude valdkonna eelarve (vt joonis 10, detailsem jaotus on toodud 
peatüki lõpus) on 2022. aastal 11,3 miljon eurot, mis moodustub ainult rakendustegevustest. 
Joonis 11 annab ülevaate valdkonna eelarve jagunemise kohta eesmärkide kaupa.

Joonis 10. Välisinvesteeringute ja välisturgude valdkonna eelarve 
perioodil 2014-2022 (miljonites eurodes)
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Joonis 11. Välisinvesteeringute ja välisturgude tegevuste valdkonna eelarve* 
jagunemine strateegiliste suundade lõikes (miljonites eurodes)
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* põhitegevuste ja finantseerimiseelarve ilma tööjõukuludeta

Välisinvesteeringute valdkonna strateegia elluviimise tegevused 2022. aastal:

1. Kujundame atraktiivsemat investeerimiskeskkonda

Uute ja täiendavate väärtuspakkumiste arv äriarendusest

2019 2020 2021 2022 2023

- - 16 16 16

Ärikeskkonna ettepanekute esitamine poliitikakujundajale

2019 2020 2021 2022 2023

- 10 20 20 20

Work in Estonia kanalite läbi töökohtadele kandideerijate arv

2019 2020 2021 2022 2023

- 16 000 20 000 60 000 70 000

Eestisse saabunud tippspetsialistide elamislubade arvu kasvatamine /  
välistalenti aastas otseselt WiE tulemusena

2019 2020 2021 2022 2023

- 10% 5-8% 600* 600*

Ärikeskkonna arendamisel suurendame Eesti ettevõtluskeskkonna ja ettevõtete konkurentsivõimet 
üle Eesti, selgitades välja ettevõtluskeskkonnas leiduvad kitsaskohad ning tehes seadusloome 
esindajatele ja poliitikakujundajatele muudatusettepanekuid. Teeme selleks tihedat koostööd Eesti 
ja välismaiste ettevõtete, erialaliitude, maakondlike arenduskeskuste, ministeeriumide, KOVide ning 
riigikogu- ja valitsusasutustega. Ärikeskkonna arendamisega muudame Eesti ettevõtluskeskkonna 
tõhusamaks ja atraktiivsemaks nii Eesti kui ka välismaisel kapitalil põhinevate ettevõtete jaoks. 
Oleme aktiivselt kaasatud üleriigilistes ja regionaalsetes majanduse valdkonna fookusgruppides ja 
arengukavades, kus panustame ekspertiisi ja rahvusvahelistesse majandusarengu strateegiatesse 
eri sektorite arendamisel. Aitame kaasa teadus- ja innovatsioonimahukama ettevõtluse kasvule ja 
tugevdame ettevõtluskeskkonna konkurentsivõimet ning jätkusuutlikku arengut üle terve Eesti.

Kujundame välisinvestoritele uusi sektoripõhiseid väärtuspakkumisi, mille jaoks analüüsime Eesti 
jaoks perspektiivikate sektorite väärtusahelaid ning selgitame välja, kus Eesti suudaks neis tegelikult 



42

kõige kõrgemale positsioneeruda. Seejärel tuvastame sektorite väärtusahelates need tühimikud, mille 
täitmisel näeme suurt panust väliskapitali ettevõttel, et tuua meie majandusse uusi tehnoloogiaid, 
teadmisi, parimaid kogemusi ja tarka kapitali. Analüüsi tulemusena ja äripotentsiaali tuvastades 
koostame sektoripõhise väärtuspakkumise, mille järel liigub sobivaima välisettevõtte leidmise ülesanne 
keskuse investorkonsultantide meeskonda. Loome tegevuse koosmõjul Eesti majandusharudes 
suuremat lisandväärtust, targemaid töökohti ning tõstame palku ja elatustaset üle kogu riigi.

Äriarenduse suunal tegeleme aktiivselt Eesti regioonide ja Eesti tervikliku konkurentsivõime 
kasvatamisega rahvusvahelises kontekstis ning korraldame seda eesmärki silmas pidades põhjalikke 
koolitusi maakondlike arenduskeskuste ja kohalike omavalitsusega. Viime sel moel Eesti regioonidesse uusi 
teadmisi ja oskusi ning maailma parimaid kogemusi, kuidas kasvatada oma regiooni ettevõtluskeskkonna 
konkurentsivõimet, valida eristuvaid ettevõtluse fookusvaldkondi, arendada kogukonna ettevõtluskoostööd 
ning turundada oma asukohta maailma standardite järgi. Tegutseme selles vallas koos regionaalsete 
investorkonsultantide ja äriarenduse meeskonnaga. Suuname regionaalset arengut eelkõige kohalikke 
eeldusi ja fookust arvestades haridussüsteemi eripärast looduslike ressurssideni. Keskendame endiselt 
tähelepanu tehnoloogia- ja arendusmahukatele investeeringutele. Panustame äriarenduse tiimi ressursse 
olulisel määral uutesse majandusarengu ettepanekutesse, mille edastame poliitikakujundajatele. 
Ettepanekud hõlmavad nii piirkondliku konkurentsivõime kasvatamist maksupoliitika, haridussüsteemi, 
klastrite jm arendamisel kui ka erinevate tööstusharude väärtusahelate arendamist vertikaalselt üle Eesti.

Meie eesmärk on parandada Eesti ettevõtete finantseerimisvõimaluste kättesaadavust, sh 
tõmbekeskustest eemal asuvates piirkondades, maandada järjepidevalt tehnoloogia- ja arendusmahukate 
välisinvesteeringutega seotud riske (sh tööjõu kättesaadavuse vallas), toetada tehnoloogia- ja 
arendusmahukate investeeringute kaasamist (eelkõige TAIE fookusvaldkondades), kujundada 
konkurentsivõimelist ja paindlikku investeerimiskeskkonda kõigis Eesti piirkondades ning kujundada 
investeeringuid soodustavaid regulatsioone ja maksusüsteemi koos vajaliku tugisüsteemiga.
Suuremat lisandväärtust aitavad luua spetsiifiliste teadmistega töötajad, mistõttu on investeeringute 
suurim mõjutaja kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavus. 2019. aastal tõid ainuüksi IKT ja 
täppisteaduste valdkonnas töötavad välisspetsialistid riigile 74,5 miljonit eurot maksutulu.

Work in Estonia programm sai valmis uue tegevuskava aastateks 2021–2025. Tegevuskava lähtub 
visioonist, et Eesti on maailma talentide seas atraktiivne töötamise ja elamise sihtriik ning siinsed ettevõtted 
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saavad kasvu toetamiseks kaasata vajalikul määral välistalente. Lisaks senistele IKT valdkonna talentidele 
lisanduvad inseneeria, loodus- ja täppisteaduste valdkonna talendid, keda Eestisse tööle ja elama meelitada.

Sellest tulenevalt jätkame 2022. aastal välisturgudel Eesti kui töö- ja elukoha sihtriigi aktiivse tutvustamise 
ja turundusega ning loome uue, senisest erineva strateegia, et jõuda inseneride sihtgrupini. 

Eesti Rahvusvahelises Majas arendame välistalendi klienditeekonda, 
kaasates kõiki partnereid avalikust-, era- ja kolmandast sektorist.

Uued tegevussuunad on teenuste arendus ja välisvärbamise tugi ettevõtetele ning 
selles vallas teadlikkuse suurendamine ja hoiakute kujundamine Eesti-siseselt.

2. Maandame rohkem välisinvesteeringuid

Välisinvesteeringute maht (miljon eurot) 

2019 2020 2021 2022 2023

200 151 163 200 225

Loodud töökohtade arv

2019 2020 2021 2022 2023

1000 1000 1000 1000 1000

Visiidid ja sündmused Eestisse ja välja

2019 2020 2021 2022 2023

150 153 110 110 150

Eia abil väärtuspakkumise saanud investeerimispäringute arv

2019 2020 2021 2022 2023

- 210 300 300 300

2022. aastal paneme rohkem rõhku ja ressursse uute potentsiaalsete investorkontaktide loomisele. 
Laiendame oma meeskonda ning arendame tööriistu, mis võimaldavad välisinvestoreid paremini 
teenindada, et saavutada 2022. aasta tulemused maksimaalsel määral. Planeerime kasutusele võtta 
tehisintellekti tehnoloogia, et oma tööd veelgi tõhusamalt teha ning ressursse targemini jagada.
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Välisinvesteeringute keskusesse jõuavad päringud eri kanaleid pidi – ministeeriumite, saatkondade, 
aukonsulite, isiklike kontaktide ja delegatsioonivisiitide, kuid üha enam meie digitaalsete kanalite kaudu. 
Pärast esmast pöördumist suuname päringu vastavalt sisule kas investorkonsultandi töölauale või meie 
müügitoele, kes pakub üldisemat informatsiooni ning toetab investorkonsultante päringutele vastamisel. 
Investorkonsultandile jõudnud päringu järel selgitame välja kliendi vajadused ja paneme kokku isikustatud 
väärtuspakkumise. Kui Eesti osutub valituks ning võetakse viimasesse valikunimekirja, algab töö visiidi 
korraldamisega. Visiidile tulijad viime kokku potentsiaalsete partnerite, teenusepakkujate, teadus- ja 
õppeasutuste, katusorganisatsioonide ja sektori ettevõttetega jne. Peale visiiti pakume lisainfot, et ettevõte 
või investor saaks teha oma lõpliku otsuse, kas liikuda Eesti suunal edasi või mitte. 2022. aastal peame uute 
välisinvestorite leidmiseks üha rohkem pingutama, kuna globaalne majanduskliima ei soosi sissetulevaid 
päringuid nii suurel määral kui varem ning iga investeeritava euro nimel käib suurem võitlus kui kunagi varem.

Loeme projekti õnnestunuks, kui on täidetud vähemalt kaks kriteeriumi: 1) klient on 
Eestis registreerinud ettevõtte; 2) soetatud on kinnisvara / ostetud on tootmiseks vajalik 
tehnika / palgatud töötajad / meedias on avaldatud uudis ettevõtte laienemisest / 
ettevõte on alustanud tootmisega / omandatud on osalus Eesti ettevõttes.

Kasutame veebiturundust, et jõuda potentsiaalsete huvilisteni, ning automatiseeritud tööriistu, et 
vastata infopäringutele ja koostada väärtuspakkumine. Otsime võimalusi, kuidas kasutada müügitöös 
tehisintellekti,  et pakkuda potentsiaalsetele investoritele just neile sobivat ja vajalikku informatsiooni 
Eesti ärivõimaluste kohta. Võimendame Eesti ärikeskkonna sõnumeid ja ettevõtete edulugusid koos 
e-residentsuse programmi, Startup Estonia, e-Eesti esitluskeskuse ja teistega, et olla info jagamisel 
üheskoos efektiivsemad. Tutvustame Eesti ärikeskkonna võimalusi üritusi korraldades ja neil osaledes. 
Otsime koostöövõimalusi EASi teiste üksustega, et panustatud ressurssidest tekiks Eestile maksimaalne 
kasu. Kasutame Eesti investeerimis- ja startup-valdkonna tõmbesündmusi, et tuua Eestisse potentsiaalseid 
investoreid ja pakkuda neile programmi kohapeal. Teeme koostööd sektoripõhiste esindusorganisatsioonidega 
ja teiste valdkondlike partneritega, et meelitada üheskoos Eestisse rohkem välisinvestoreid.

Otsime välisturgudelt uusi kontakte nii digiturunduskanalite kaudu kui ka korraldades 
äriseminare ja kõrgetasemelisi visiite sihtriiki, mis on usaldusväärsete suhete loomisel suure 
tähtsusega. Viime välisvisiidil Eestist huvitatud tippettevõtted kokku meie presidendi, ministri 
või valdkonna asekantsleriga, et tekitada potentsiaalsetes investorites ja ettevõtetes suuremat 
usaldust Eesti riigi ja siin tegutsemise võimaluste vastu. Eesti ärivõimalustest huvitatud ettevõtted 
ja investorid viime kokku Tallinna ja Eesti regionaalsete investorkonsultantidega.

Digiturundus
huvi tekitamiseks

Päringute
sõelumine

Äripotentsiaali
analüüs

Eesti võimaluste
tutvustamine
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Välisinvesteeringute keskuse müügiprotsessis on potentsiaalsete investorite Eestisse tutvumisvisiidile 
tulek märgiline etapp, mille jooksul saab näidata Eestis äritegemise võimalusi parimal viisil ja 
luua otsekontakte potentsiaalsete koostööpartnerite vahel. Vajaduse korral oleme võimelised 
asendama füüsilisi visiite veebivisiitidega, mille vältel tutvustame kohapealseid võimalusi ja 
loome kontakte, ilma et välisinvestor Eestisse tegelikult kohale tuleks. Tööprotsessi teenindamise 
tõhustamiseks hakkame välja töötama visiitide iseteeninduskeskkonda, mis võimaldab tagada 
ühtlasema kvaliteedistandardi, lihtsustada visiidile kutsumist ja suurendada visiitide arvu.

Jätkame Eestist väljaminevate kõrgetasemeliste visiitide koordineerimist ning visiitide planeerimise 
veebikeskkonna visiidid.ee tutvustamist ettevõtjatele. Eesmärk on tagada, et info äridelegatsioonides 
osalemise võimaluste kohta jõuaks võimalikult vara üha suurema hulga Eestis tegutsevate 
ettevõteteni, kellel on rahvusvahelised ambitsioonid. Tahame kõrgetasemelisi visiite üha pikemalt 
ette planeerida. Eestis juba tegutsevate välisinvestorite tunnustamiseks ja uute, suurt potentsiaali 
omavate investorite kaasamiseks jätkame riigipõhiste kõrgetasemeliste investorsündmuste 
(ümarlauad, õhtusöögid, lõunad või veebikohtumised ministri või muu kõrgetasemelise 
riigiesindajaga) korraldamisega. See on ühtlasi osa investorteeninduse järelteenindusest, mille abil 
tuvastada uusi äriarendusvõimalusi ning julgustada ettevõtteid uusi investeeringuid tegema.

Koos välisministeeriumiga oleme järgnevateks aastateks rakendamas äridiplomaatia strateegiat. Töötame 
koos ministeeriumiga välja ühised eesmärgid välisesindustes, paneme paika rollijaotused ja loome 
tulemuslikuma koostöömudeli. Kaasame saatkondi ja aukonsuleid meie igapäevatöösse, et suurendada 
oma turundusvõimekust ja leida uusi potentsiaalseid ettevõtteid ja investoreid eelkõige nendest riikidest, kus 
meil puuduvad välisesindused. Kuna väärtuspakkumiste koostamiseks on infopäringute arv saatkondadest 
ja meie laienenud välisesinduste võrgustikust kasvanud, suurendame võimekust müügitoe valdkonnas.

2021. aasta suurinvestori toetusmeetme määruse muudatused ei toonud toetuse taotlemise 
vastu kaasa suuremat huvi. Kindlasti mõjutas investeerimisotsuste tegemist COVID-19 kriis, 
mis ei võimaldanud personaalseid kontakte ja kohapealseid kohtumisi. Toetusmeetme 
eesmärk on ergutada uusi suuremahulisi investeeringuid töötleva tööstuse tootearendusse 
ja tootmisesse. 2022. aastal on plaanis arutada meetme tingimuste muutmist.

Tugiteenus- ja arenduskeskuste investeeringu toetus aitab kaasa tugiteenuste 
ja arenduskeskuste võimekuse laienemisele Eesti eri piirkondades ning on avatud taotlemiseks 
ka 2022. aastal. Peale atraktiivse ärikeskkonna pakkumise on paljudele investoritele endiselt 
oluline, et riik toetaks ettevõtjate investeeringuid tegevuse laiendamisel Eestisse. Senine 
projektide elluviimine on näidanud, et toetus avaldab positiivset mõju välisinvesteeringute 
mahu kasvatamisele Eestis ning samuti on huvi juba loodud keskuste laiendamise vastu.

3. Arendame Eestis tegutsevate välisinvestorite äri, loome laienemise võimalusi

Kõrge lisandväärtusega välisinvestorite osakaal portfellis (1,25kordne maakonna keskmine)

2019 2020 2021 2022 2023

60% 75% 80% 85% 90%

Suure osa uutest välisinvesteeringutest teevad juba Eestis tegutsevad välisettevõtted. Seoses 
ülemaailmse globaliseerumise vähenemise ja 2021. aastal COVID-19 jätkuva levikuga on uute greenfield-
investeeringute osakaal vähenenud ning sellest tulenevalt on suurem võimalus töökohti luua just 
olemasolevate välisinvestorite jätkuinvesteeringute kaudu. 2022. aastal jätkame koostööd viie regionaalse 
investorkonsultandiga, kelle ülesanne on teha portfelliettevõtetele äriarendusettepanekuid ning tagada 
äritegevuse jätkusuutlikkus. Eesmärk on suunata rohkem välisinvesteeringuid keskustest regioonidesse 
ning esmakordsed investorid otse regioonidesse. Majanduslangusega on selgelt suurenenud regionaalsete 
investorkonsultantide roll olemasolevate välisettevõtete Eestis hoidmisel ning nende töökohtade säilitamisel. 
Keskmine piirkondlik jätkuinvesteering hõlmab endas üle 30 uue töökoha loomist ja vähemalt kolme 
miljoni euro investeerimist. 10-l sellisel jätkuinvesteeringute projektil oleks majanduse elavdamisel Eesti 
mõistes juba märkimisväärne mõju. Üha vajalikum on omavalitsuste ja regiooni ettevõtete koostöö, 
et säilitada ja kasvatada piirkondade ettevõtluskeskkonna ja fookussektorite konkurentsivõimet ning 
hoida ja kasvatada töökohtade arvu. Regionaalne investorkonsultandi ja äriarenduse meeskond jätkab 
sel suunal tihedat koostööd kohalike partneritega, et piirkondlikku konkurentsivõimet suurendada.
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E-residentsus alates 2022. aastast

E-residentsus on seadnud riikidele uue globaalse standardi ja loonud kategooria, mida turul varem ei 
olnud, kuid mida teised riigid, nagu Leedu (võttis käiku 2021. aasta juunis), Ukraina, Portugal jt usinasti 
järgivad ja kopeerivad. Programm on toonud Eestile tuntust ja on justkui meie digiriigi visiitkaart, mis 
on rahvusvahelises meedias kajastust leidnud enam kui 18 000 korral. Otsene majanduslik mõju 
(riigilõivud + maksutulu e-residentide ettevõtetelt) ja sellega seotud kasumlikkus on olnud selge algusest 
peale ning on 2021. aastal hüppeliselt kasvanud. 2021. aasta otsese majandusliku mõju tulemuseks 
prognoosime rekordilised 29 miljon eurot, mis tähendab 47% kasvu eelnenud aastaga võrreldes. 
Majanduslike tulemuste põhjal tehtud arvutustele tuginedes õnnestus kevadel omanikku ehk riiki 
veenda investeerima aastate 2022–2025 eelarve strateegias programmi veel 27,8 miljon eurot.

E-residentsuse näol on tegu küllaltki keeruka tootega ning tulevased e-residendid võtavad keskmiselt 
umbes üks kuu aega, et otsusele jõuda, millele järgnev taotlus- ja väljastusprotsess võtab veel 
omakorda kaks kuud (2020.–2021. aasta andmed, mediaan 64 päeva) ning taotleja peab COVID-19 
pandeemiaga võitlevas maailmas leidma võimaluse reisida ühte 48 väljastuspunktist üle maailma, 
mis ei pruugi olla lähedal. E-residentidele pole endist viisi 100% toimivat mobiilset tuvastusvahendit 
– siiani pakume ainsaks täiesti toimivaks võimaluseks ID-kaarti ja kaardilugejat, samal ajal, kui 
Eesti oma kodanikud on valdavalt mobiil-ID ja Smart-ID kasutajad. Neid ja muid kitsaskohti ning 
võimalusi vaagides oleme välja arendanud strateegilise teekaardi ning kontrollinud andmete 
toimimist meeskonna ning väliste teenusepakkujatega, kes kliendiga otse kokku puutuvad.

Tegevuskava jaguneb eeldatava mõju poolest kaheks – selleks, mida e-residentsuse meeskond 
etteantud eelarvega ise teha saab ning selleks, kus eelisseisund on pigem mõnel teisel riigiasutusel 
ja mida meeskond saab mõjutada kaudsemalt poliitilise müügi ja koostöö kaudu.

Toote vallas läheme suurema mõjuga arenguplaanides müügiga uuele ringile ning lõplik 
tegevuskava kinnitatakse e-residentsuse nõukogus. Pakume välja need, mille puhul kaasuvad 
asutused on valmis lülituma tegelikku tööplaani. Hoiame sel moel meeskonna tähelepanu 
ja energia asjadel, mida saame tegelikult muuta ning väldime läbipõlemise ohtu.

Distributsiooni vallas on plaanis lisaks senisele globaalsele nišile (asukohast sõltumatud 
tehnoloogiavaldkonna ettevõtjad) leida uusi kliendisegmente, kellele e-residentsuse 

E-residentsuse arengute strateegiline teekaart
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väärtuspakkumised korda lähevad. Uute kliendisegmentide otsingul jätkame 2021. aastal 
alustatud turunduskanalite mitmekesistamist ja tugevdamist, kuid keskendame tähelepanu 
korraga ühele või kahele riigile või regioonile ning vajaduse korral lokaliseerime sõnumeid.

Tabel 8. Välisinvesteeringute ja välisturgude tegevuste valdkonna 
tegevuste 2020. ja 2021. aasta eelarved (eurodes)

Column1 Column2 2021 2022 Muutus %

528 Rahvusvahelistumise programm 3 231 121 4 601 756 1 370 634 42%

583 E-residentsus 3 w337 901 5 135 573 1 797 672 54%

713 WorkinEstonia 1 311 566 1 513 221 201 655 15%

 Välisinvesteeringute ja välisturgude 
tegevuste valdkond 7 880 588 11 250 550 3 369 961 43%

Tabelis taustavärviga rahastusallikad: kollane – RE
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Eesti kui atraktiivne turismisihtkoht

Turismivaldkonna visioon

Turismivaldkond aitab kasvatada Eesti kui turismisihtkoha tuntust ning arendada 
sihtkohtade uuenduslikke tootepakkumisi, kasvatades seeläbi lisandväärtust ning 
pakkudes külastajatele vaheldusrikast, sujuvat ja ehedat külastajakogemust.

Joonis 12. Turismi väärtusahel

Suurendame Eesti
turismiteenuste nõudlust ja
eksporditulu kogu Eestis  

Kujundame sujuva
külastajateekonna 

Suurendame külastaja
keskmist kulutust ja
ettevõtjate lisandväärtust  

Arendame kestliku ja
tervikliku pakkumise
sihtkohtades  

Suurendame külastaja
keskmist kulutust ja
ettevõtjate lisandväärtust  

Turismivaldkonna põhiülesanded

2021. aasta oli turismis uue normaalsusega kohanemise aasta. Kuigi vaktsiinid andsid aasta alguses 
lootust turismi kiireks taastumiseks, siis vaktsiinide tarne ja vaktsineerimise venimine, uued tüved, 
piiriületustingimuste keerukus ja poliitilised piirangud muutsid reisimise oodatust tagasihoidlikumaks. 
Kahetsusväärselt seda isegi naaberriikidest, kust 2020. aastal tuli Eesti turismile suur tugi. Negatiivset mõju 
avaldas Eestile Soome elanike (kes moodustavad aastast aastasse suurima Eesti väliskülastajate hulga) 
vähene valmidus välismaale reisida. Tänu Soome valitsuse leebemale COVID-19 poliitikale ja avalikule 
kommunikatsioonile reisimise vallas on 2022. aastal oodata Eesti suunal turisminõudluse taastumist. Siiski 
peab arvestama, et COVID-19 mõjutab turismitööstust ja turistide reisiotsuseid veel aastaid ning täielik 
taastumine ei ole kiire protsess. Anname endast kõik, et vastutustundlikud väliskülalised leiaksid tee Eestisse.

Muutunud on ja muutub veelgi külastaja tarbimiskäitumine ja nõudmised, millega peab ühte 
sammu astuma nii meie turismiturundus kui sektori areng, sh tootearendus ja kompetentside 
kasv. Turism on laiahaardeline majandusharu, mistõttu on uute trendide sektorini viimine 
pikaajaline protsess, nõudes hästi toimivaid koostöömudeleid ja asjakohaseid andmeid. 
See on meie selle aasta fookus – tajuda muutusi ja aidata neid sektoris juurutada.

Eelarve 

Turismivaldkonna eelarves (vt joonis 13, detailsem jaotus peatüki lõpus) on 2022. aastal 45,3 miljonit 
eurot, millest omategevuste eelarve on 23,5 miljonit ja finantseerimiseelarve 21,8 miljonit eurot. 
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Joonis 13. Turismivaldkonna finantseerimis- (FIN) ja rakendustegevuste 
(RT) eelarve 2014–2022 (miljonites eurodes)
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Joonis 14. Turismivaldkonna eelarve* jagunemine strateegiliste suundade kaupa (miljonites eurodes)
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Turismivaldkonna strateegia elluviimine 2022. aastal:

1. Suurendame Eesti turismiteenuste nõudlust ja eksporditulu kogu  
EestisTurismiteenuse eksporditulu kasv (miljardi euroni) 

Turismiteenuse eksporditulu kasv (miljardi euroni)

2019 2020 2021 2022 2023

2,00 0,685 0,59 0,9 1,3

Sise- ja välisturistide ööbimiste arv (tuhat ööbimist)

2019 2020 2021 2022 2023

6967 3674 3770 4300 5300

Siseturism on COVID-19 kriisis aidanud Eesti turismisektorit väga palju, kuid välis- ja äriturismi 
puudust pole Eesti puhkuseturist suutnud katta. 2021. aastal tegi siseturism kõigi aegade rekordi ning 
jätkame 2022. aastal kriisi tõttu erandkorras alustatud siseriiklike kampaaniatega. Erinevalt 2020. ja 
2021. aastast keskendume nüüd pigem madalhooaja kampaaniatele, sest suveperioodi suudavad 
sihtkohad ise hästi müüa, samuti loodame suvehooajaks taastada rohkem ka välisturismi. 

Välisturism
2022. aasta tuleb Eesti kui turismisihtkoha võimalusi silmas pidades jõuline turismiturunduse aasta, mis 
peab arvestama nn uue normaalsusega ja rõhutama teemasid, mis kõnetavad tänapäeva reisihuvilist, 
nagu näiteks turvaline sihtkoht, jätkusuutlik ja roheline mõtlemine, vastutustundlik ühiskond ja huvipõhine 
reisimine – inimene soovib reisida, et saada elamus just teda sügavalt puudutaval ja huvitaval teemal 
(passion based travelling). Selle jaoks on määrava tähtsusega, et Eesti turismisektoris oleksid need 
valdkonnad toodete ja teenustena arendatud (sellest teemast rohkem punktides 2, 3 ja 4).

Turismiturunduses kasutame julgelt tunnustusi, mida Eesti on pälvinud, nagu näiteks 2023. 
aasta Euroopa roheline pealinn Tallinn või 2024. aasta Euroopa kultuuripealinn Tartu.
2021. aastal suunasime turismiturunduse rõhuasetuse Eesti lähiriikidele ja Euroopa mõjukamatele 
turgudele ning sinna, kust oli kõige mugavam Eestisse pääseda – maismaad mööda, otselennu 
sihtkohad, laevaühendusega sihtkohad. Samade põhimõtetega jätkame 2022. aastal.

Kaugturgude (USA, Jaapan, Hiina) puhul jätkasime vähendatud määral eesmärgiga mitte 
kaotada varasemate aastate turundustegevusega saavutatud positsiooni. Kaugturgudel 
teeme võimalikult palju koostööd naaberriikidega (Soome, Läti, Leedu).

Soome
2022. aasta olulisim välisturg kogu Eesti turismisektorile on Soome. 2021. aastal valmis „EASi 
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turismiarenduskeskuse Soome turu kommunikatsioonistrateegia 2021–2024“, mille eesmärk 
on toetada põhjanaabrite külastuste võimalikult kiiret taastumist. Kommunikatsiooni sõnum 
on „Eestisse on lihtne tulla” ning eesmärgi saavutamiseks keskendume kolmele põhiteemale 
– Eesti turvalisus, konkurentsivõimeline tootepakkumine ja Eesti-sisesed ühendused.

Joonis 15. Strateegia erinevad perioodid, sõnumid (katussõnumid ja 
alamsõnumid), sihtgrupid ning tegevuste elluviimise protsess

2022. aastal teeme Soome turul peale jooksva turundamise ja kommunikatsiooni ka 
laiapõhjalisi kampaaniaid. Turvalise sihtkoha sõnumiga ning Eesti ühisstendiga oleme 
esindatud Põhjamaade suurimal turismimessil MATKA, kus korraldame traditsiooniks 
saanud ja väga populaarse infotunni reisikorraldajatele ja meediaesindajatele.

Äriturunduse vallas korraldame ka Visit Estonia töötoa, et viia kokku Soome ärikliendid ja Eesti 
turismitoodete pakkujad, suurendame koostööd Soome suuremate profimeedia kanalitega, 
kasvatades nende kaudu Soome reisikorraldajate seas Eesti turismitoodete nähtavust. 
Korraldame koostööpartneritega (nt laevafirmad) infopäevi ja veebiseminare nii puhketurismi- 
kui ka korporatiivklientidele ning eri teemadele keskenduvaid tootetutvustusreise. 

Turundusplaan
EASi turismiarenduskeskuse turismiturunduse meeskonnana jätkame 
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paralleelselt tööd neljaastmelise turundusplaani järgi:

 + jooksvad turupõhised tegevused, nt üheksas keeles visitestonia.com 
puhkuseturistile, turismiprofessionaalidele ning meediale;

 + sotsiaalmeedia sisuloome ja haldus ning digiturundus;

 + turgudepõhise info jagamine ja uuringud turismiprofessionaali lehel;

 + müügivisiidid, veebiseminarid, koolitused ja infotunnid ning 
sihtturgude reisikorraldajate nõustamine; 

 + tootetutvustus- ja pressireisid;

 + kommunikatsioon ja meediasuhtlus.

• paindlikud tegevused, mida saab kiiresti aktiveerida ja vajaduse korral peatada. Lõpptarbijat 
peavad 2022. aastal silmas tegevused, mis põhinevad juba olemasoleval temaatilisel materjalil, nagu 
näiteks turismiarenduskeskuse poolt Eesti spaade turundamiseks loodud veebikeskkond Spaflix või 
golfivideod, aastaaega arvestavad värskemad materjalid, nende levitamine vastavalt temaatikale jne.

• minikampaaniad ja eriprojektid: 2022. aastal näiteks lõpptarbijale mõeldud kaugtööle 
kutsuv kampaania „Remote work“, kaks korda aastas Eestit tutvustav viktoriin, 
linnapuhkuse ja toiduturismi kampaania, mis jõulude ajal reklaamib jõulusihtkohta.

• laiahaardelised tegevused – kampaaniad lõpptarbijale. 2022. aastal on plaanis suured Visit Estonia 
lõpptarbija kampaaniad Soomes, Lätis, Leedus, Poolas, Rootsis, Saksamaal ja võimaluse korral 
Venemaal. 2022. aastal valmistame Eesti kui turismisihtkoha uuest teemastrateegiast „Estonia. 
It’s about time“ lähtuvad kvaliteetsed Eestit tutvustavad materjalid, mis on kasutamiseks kõigile 
– riigiasutustest ettevõtjateni. Peale olemasolevate looduse, kultuuri ja toidu teemastrateegiate 
loome sõnumid jätkusuutliku ja rohelise Eesti tutvustamiseks sarnase kontseptsiooni alusel.

Paneme oma tegevuses rõhku Eestis toimuvatele suursündmustele, mis on vastavalt teemale üks 
oluline reisimotivatsioon ka kaugemalt tulijatele. Rahvusvahelised spordiüritused ja välismaalt neile 
saabunud osalejad leevendasid 2021. aastal välismaalt tulemata jäänud puhketuristide tühimikku. 
Näiteks 2021. aasta WRC Rally Estonia tõi Eestisse u 3500 väliskülalist, noorte Euroopa meistrivõistlused 
kergejõustikus üle 3000 välismaa sportlase, treeneri ja abipersonali liikme. Taekwondo U21 Euroopa 
meistrivõistlused Tallinnas toimusid ligi 2000 osalejaga 50 riigist. Olnuks tavaaeg, lisandunuks ka 
publik. Loodetavasti lubatakse 2022. aastal sündmusi nautima juba rohkelt pealtvaatajaid.

Kasutame Eesti riigi mainet korraldada tipptasemel suursündmusi ning tagame Visit Estonia 
väljapaistvuse kõigil Eestis toimuvatel rahvusvahelise huviga suursündmustel, et jõuda muu hulgas 
teleülekannete ja kajastustega sadade miljonite inimesteni üle maailma. 2022. aasta alguses 
esmakordselt Eestis toimuv laskesuusatamise maailmakarikaetapp on suursündmus, mille mõju 
sihtkohaturunduses on tugev ja võrreldav WRC Rally Estoniaga. Jätkame 2022. aastal koostööd 
rahvusvaheliselt tähelepanuväärsete üritustega nagu WRC Rally Estonia, Simple Session, Ironman jt.

Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamisega soovime hoida Eesti tuntust 
atraktiivse riigina. 2021. aastal vaatasime üle kultuuri- ja spordisündmuste toetamise tingimused, 
et tagada nendele tugi COVID-19 kriisi taustal. Sündmuste toetamine on kriisis vajalikum kui kunagi 
varem, sest kõik korraldajad on saanud tugevalt kannatada (puuduvad piisavad piletitulud) ning 
toetus on jätkusuutlikkuse tagamisel võtmetähtsusega. 2021. aastal taasavasime rahvusvaheliste 
sündmuste toetuse taotlemise uutel tingimustel ning jätkame sellega 2022. aastal.

COVID-19 kriis mõjutas 2021. aastal ka neid rahvusvahelisi suursündmusi, millel on eriti tähtis 
roll Eesti külastamise motivatsiooni tekitajana. Teises taotlusvoorus 2019. aastal said järgmiseks 
kolmeks aastaks toetuse Jazzkaar, Simple Session, I Land Sound, Narva ooperipäevad ja 
PÖFF, kuid nende elluviimine ei ole COVID-19 kriisi tõttu kulgenud plaanipäraselt. Samas jätkub 
nende sündmuste korraldamine 2022. aastal ning neil on kriisist väljumisele suur mõju.

2. Arendame kestlikku ja terviklikku pakkumist sihtkohtades
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Regionaalsete ööbimiste arv Tallinna  ööbimiste suhtes16

2019 2020 2021 2022 2023

53% 56% 56% 56% 56% 

Välisturistide Eestis viibimise kestvus öödes

2019 2020 2021 2022 2023

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7

ReviewPro online-meedias koondatud  külastajate tagasiside koondhinde tõus

2019 2020 2021 2022 2023

- - +0,1pp +0,1pp +0,1pp

Regionaalsete ööbimiste arv Tallinna  ööbimiste suhtes17

Turismisihtkoha juhtimisel jätkame 2020. aastal käivitatud kolmeetapilise sihtkohtade 
arenguplaani toetamisega, et suurendada sihtkohtade turismipotentsiaali:

 + I etapis alustasime 2021. aastal sihtkohtade andmehalduse maakondliku 
sihtfinantseerimisega, loobudes füüsiliste turismiinfokeskuste finantseerimisest.

 + II etapp on 2021. aastal alustatud kuue regionaalse koostööprojekti arendustoetus 
koos mitmekesise pädevust edendava tegevusega (koostööseminarid, regulaarsed 
infovahetushommikud, rahvusvaheliste DMO-mudelite (destination management 
organization) tutvustamised, koostööprojektid EASi turismiarenduskeskusega jne. 

 + III etapiga alustame 2022. aasta riigieelarve kinnitamisel. Viimases etapis aitame luua 
40 ja oma tegevusega üksteist dubleeriva sihtkohaorganisatsiooni asemele viis kuni 
kaheksa PPP põhimõttel ja strateegiliselt juhitud sihtkoha arendusorganisatsiooni, 
mis kataksid sihtkoha kui terviku juhtimiseks vajalikud valdkonnad. Muu hulgas 
plaanime sihtkoha turismiinfo kvaliteedi parandamist veebikanalites ja koostöös 
piirkonna turismiorganisatsioonidega klienditeekonna arendamist.

Pädevuste arendamine

 + 2021. aasta lõpus alustame esimest korda turismiettevõtete ja sihtkohtade külalislahkuse 
arenguprogrammiga, mille eesmärk on juurutada külalislahket mõtteviisi ning anda praktilisi 
oskusi ja tööriistu pakkumise, keskkonna ja külastajateekonna analüüsimiseks ja arendamiseks. 

 + Jätkame koostööd sihtkohtade ja ettevõtjatega ning korraldame testimisi, et turismitooted 
oleks nii külastajatele kui ka personalile COVIDi kontekstis turvalised ja külalislahked.

 + Korraldame veebiseminare ja töötube, et suurendada ettevõtete 
teadlikkust ning arendada turismipädevust, sh ligipääsetavust, 
kestlikkust, digitaliseerimist, digieksporti ja teeninduskvaliteeti. 

 + Koostöös turismiliitudega korraldame üle-eestilise turismikonverentsi, et tutvustada 
rahvusvahelisi trende ja parimat kogemust, ning tunnustame parimaid turundajaid ja 
tootearendajaid. Koostöös partneritega panustame turismihariduse arengusse. 

Eesti turismi kolme põhitugevuse – kohalik toit, loodus ja kultuur – tarbeks kaardistame Eestis 
toimuvate festivalide külastajaid, nende reisikäitumist, tehtavaid kulutusi ja rahulolu festivali 
toimimisega. Samuti analüüsime Eesti loodusturismi rahvusvahelist potentsiaali, et leida 
Eesti kui reisisihi sihtriikide nõudlusele vastavaid tooteid. Koostöös külalislahkuse klastriga 
koostame toiduturismi tegevuskava 2025. aastani, et teha strateegilisi samme ühiselt.

Turismisektori kompetentside arendamiseks ja turuinfo kättesaadavuse parandamiseks 
on 2022. aastal kavandatud järgmised uuringud ja analüüsid: 

16  Turismiprogrammis 2021–2024 mõõdetakse regionaalsete ööbimiste arvu kolme suurema linna – Tallinn, Tartu ja Pärnu – ööbimiste suhtes.
17 Turismiprogrammis 2021–2024 mõõdetakse regionaalsete ööbimiste arvu kolme suurema linna – Tallinn, Tartu ja Pärnu – ööbimiste suhtes.
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 + väliskülastajate piiriuuring;

 + sihtturgude lõpptarbija ehk elanikkonna uuringud;

 + Tallinna ja Tartu hotellide kiirstatistika ning üüripindade statistika;

 + rohepöörde uuring ja analüüs;

 + festivalide külastaja uuring 2021–2023;

 + turismisektori tööjõu hetkeolukorra ja vajaduste analüüs.

Kestlik turism ja tootepakkumine
Suurendame ettevõtete ja sihtkohtade teadlikkust keskkonnahoiu ja energiatõhususe valdkonnas. 2022. 
aasta põhifookuse seame GreenEST kontseptsiooni ja strateegilise tegevuskava koostamisele, mis 
on suunatud nii sihtkohtadele kui ka ettevõtetele (majutus, toitlustus, atraktsioonid, reisikorraldus) ning 
mis on riikliku kestliku turismi tootearendusprogrammi väljaarendamise lähtealus. Rahvusvahelise 
roheliste sihtkohtade programmi Green Destinations abil pakume piirkondadele tuge kestliku 
arengu kavandamisel. Green Destinations Awardi tunnustuse sai 2021. aastal seitse Eesti sihtkohta. 
Eesti roheliste sihtkohtade jätkutegevused on 2022. aastal tegevuskava koostamine ja elluviimine 
ning edasimüüjatele ja lõpptarbijatele kestlike tootepakkumiste koostamine ja tutvustamine. 

Jätkame tööd Green Key ja EHE ökomärgise omandanud ettevõtete juurdekasvu nimel, et 2024. aastaks 
oleks Eestis vähemalt 150 kvaliteedimärgisega ettevõtet. Selleks korraldame koostöös hankepartneritega 
infoseminare ning nõustame ettevõtteid, korraldame märgise taotlemise taotlusvoore ning aitame 
märgisega teenuseid turundada nii meedia- kui ka Visit Estonia kanalites. Töötame selle nimel, et 
peale majutusasutuste hakkaksid Green Key märgist taotlema toitlustusettevõtted ja atraktsioonid, sh 
muuseumid ja teemapargid. Kirjeldatud tegevused aitavad kaasa turismiteenuse kvaliteedi paranemisele, 
mida mõõdame ReviewPro külastajate tagasiside koondhindega (GRI). 2024. aasta eesmärk võrreldes 
2019. aastaga on koondhinde vähemalt 0,5-protsendiline tõus (2019. aastal oli hinnang hotellidele 
86,8%, restoranidele 88,4%, muuseumidele 92,3% ja atraktsioonidele 92,7% maksimaalsest).  

2022. ja 2023. aastal jätkame viimase pereturismi atraktsiooni projekti elluviimisega – 2023. 
aastal on oodata Tallinna loomaaia „Pilvemetsa” projekti valmimist. Projekti eesmärk on luua 
loomaaeda uus, laiale publikule huvitav ja ajakohane Kagu-Aasia troopilise vihmametsa elamust 
pakkuv ekspositsiooniala koos toitlustuskompleksiga. „Pilvemetsa” ekspositsiooni kaudu saab 
suurendada loomaaia külastajate teadlikkust loodushoiust ja terviklikest ökosüsteemidest, samuti 
arendada keskkonnateadlikku elustiili ja säästvat majandamist inimeste igapäevaelus. 

Pereturismi atraktsioonide eesmärk on tekitada Eestisse reisimise motivatsioon ning pikendada siin viibivate 
turistide külastusaega. Kokku oleme toetanud viit pereturismi objekti ning 12 väikesadama valmimist.
Kõik need turismitooteid ja sihtkohti arendavad tegevused viivad selleni, et Eestisse tuleb rohkem 
väliskülastajaid, kes viibivad siin kauem ning tarbivad rohkem ja mitmekesisemalt. Kasvab turismisektori 
lisandväärtus, mis tähendab targemat tootearendust ning andmetepõhist otsustamist, digivõimekuse 
kasvu ja efektiivsemat toimimist. Samuti suurendab see suuremat lisandväärtust loovate klientide 
külastusi, sest nad on teadlikumad ja valmis kõrgel tasemel teenuste eest rohkem maksma.

3. Kujundame sujuva külastajateekonna
2021. aastal koostasime „EASi turismiarenduskeskuse digikanalite strateegia 2021–2024“, mis 
võtab kokku olulisemad ettepanekud, kuidas meie hallatavate digikanalite ja digilahenduste toel 
aidata strateegilisi eesmärke 2022. aastal jõuliselt ellu viia. Meie digitegevused peavad arvestama 
turismisektori üldiste trendidega, nagu kestlik turism, veebipõhised reisibürood (Online Travel 
Agency ehk OTA), ning iseseisva reisiplaneerimise jätkuva kasvu ja digitaliseerimisega.
Digitegevustes oleme võtnud eesmärgi olla seal, kus on meie klient, edastada kliendile võimalikult 
asjakohast sisu, anda endast parim, et teha ostuotsus ja ost kliendile võimalikult lihtsaks, samuti 
püüame mõõta iga olulist hetke digi-klienditeekonnal, mis omakorda aitab viia targemate otsusteni 
digiturunduses. Ka oleme loonud digitegevuste töölaua (dashboard), et mõõta ja jälgida tulemuslikkust. 

Turismiinfosüsteem sisaldab endas avalikku keskkonda visitestonia.com ja puhkaeestis.ee ning 
spetsialistikeskkonda, mida kasutavad sisuloojad, sihtkohtade andmehaldurid, EASi töötajad ja Eesti 
turismiettevõtjad. Kuna visitestonia.com arendusplatvorm on pärit aastast 2008, ei vasta see enam 
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tänapäevastele ega tuleviku tehnoloogilistele nõuetele ega aita täita turismiarenduse strateegilisi 
eesmärke. Tegime 2021. aastal põhjaliku turismiinfosüsteemi ärianalüüsi, millest selgus uue 
platvormi arendamise vajadus. 2021. aastal alustasime uue arenduse riigihanke koostamisega ning 
plaanide kohaselt alustame arenduspartneriga uue platvormi arendustööga 2022. aasta suvel.

Arendustööde esimese etapi valmimiseni jätkub olemasoleva platvormi hooldus ja veebimajutus, 
kuid suuremaid arendustöid enam plaanis pole. Erandiks on turismispetsiifilise masintõlkeroboti 
arendamine, mis integreeritakse juba uude süsteemi. Panustame endist viisi visitestonia.com 
ja puhkaeestis.ee sisuloome kvaliteeti, lehe külastajakogemusse ning SEOsse (search engine 
optimization). Uue platvormi arendustööde kvaliteedi kontrolliks kaasame järelevalveteenuse.

Lennufirmad on säilinud ja huvi lennata Eestisse on suur. Küll aga on lennufirmade rahaline võimekus 
saanud pandeemia ajal hävitava löögi ning lennusihtkohtade valikul peetakse oluliseks ka riigi 
turundustuge. 2021. aastal saime tööle rahvusvaheliste reisijavedude turundustoetuse süsteemi ning 
lisasime toetusesaajate hulka Soome lahel tegutsevad laevaliinid. Jagasime kõikidele laevaliinidele ning 
neljale kuni kuuele lennuliinile toetust ning jätkame sellega vajadus- ja huvipõhiselt 2022. aastal.

4. Koostöös sektoriga muudame turismi ökosüsteemi innovaatiliseks
Ärimudelite arendamise programmi raames pakume turismiettevõtetele nii 
koolitust kui ka mentorlust oma ärimudelite arendamiseks. 

 + Alustame turismiettevõtete teenusedisaini ja digitaliseerimise meistriklassiga, 
mis koosneb praktilistest koolitustest ja koostööst teenusedisaineriga, kes teeb 
ettevõttes disainiauditi ja on mentoriks. Meistriklassi koolitusprogramm annab 
osalevatele ettevõttele oskused teenuste, sh digitaalsete teenuste arenduseks ning 
praktilise kogemuse, kuidas ja milliseid tööriistu kasutada ning kuidas teenusedisaini ja 
teenuste digitaliseerimist oma ettevõttes rakendada. Samuti on programmi eesmärk 
suurendada turismiettevõtjate teadlikkust digilahendustest ja huvi nende vastu. 

 + Veebiseminaride, koolituste ja töötubade kaudu tõhustame koostööd 
IT-lahenduste pakkujatega, et juurutada tehnoloogilisi lahendusi nii 
tootearenduse, turunduse kui ettevõttesiseste protsesside tõhustamisel.   

 + Turismiettevõtete ärimudelite mentorteenuse eesmärk on toetada turismiettevõtjaid 
pandeemiajärgses ettevõtluskeskkonnas uute ärimudelite arendamisel ja olemasolevate 
ümberkujundamisel, et muuta teenuste pakkumine efektiivsemaks, kestlikumaks, turvalisemaks 
ja digitaalselt nutikamaks. Täiendasime 2020. aastal alguse saanud mentorteenuse 
tingimusi kohustusega võtta lisaks vähemalt kolm tundi mentorlust kestlikkuse, riskijuhtimise 
või digitaliseerimise valdkonnas, et ärimudelid vastaksid uuenenud turuolukorrale ja 
külastajate ootustele. Teenuse lõpuks tekib 30–40 mentorteenuse kasutaja jaoks uus, 
äriliselt kasulik ärimudel, mille sisuks on sise- ja väliskülastajatele atraktiivne teenus. 

 + 2021. aastal alustasime turismisektori teadlikkuse suurendamisega digitaliseerimise 
vallas ja ettevõtete digitaliseerimise toetamisega REACT-EU kesksete digilahenduste 
toetuse kaasabil. 2022. aastal on eesmärk arendada turismiettevõtete ja erialaliitude 
koostööd IT-sektoriga ning suurendada turismiettevõtete teadmisi digitaliseerimise ja 
digiekspordi vallas.  Mõte on selles, ettevõtted rakendaksid neid teadmisi oma ärimudelite 
juures ning kasutaksid ettevõtete ressursikasutuse ja tööprotsesside tõhustamisel. Eesti 
turismiettevõtjate äriprotsesside digitaliseerimine on eelduseks, et tekiksid kvaliteetsed 
statistilised andmed. Toetame koostöös partneritega digitaliseerimise, innovatsiooni 
ja ärimudelite uuendamise teemal konverentside ja töötubade korraldamist.

Turismiettevõtte ärimudelite rakendamise toetuse eesmärk on tekitada uuenduslike tegevuste 
pakkumisega väliskülastajates reisimotivatsiooni, parandada ettevõtete majandustulemusi ning 
kasvatada turismiettevõtete ja Eesti kui turismimaa konkurentsivõimet. Turismi ärimudelite 
toetusel on otsene mõju COVID-19 kriisi leevendamisele, kuna rahulikumal ajal tehtud 
arendustegevused võimaldavad tulevikus kriisi ajal kaotatud tulusid kiiremini tasa teenida.

2020. ja 2021. aastal rahastasime kokku 101 turismiettevõtete ärimudelite projekti kogumahus 8,4 miljonit 
eurot (sh 2020. aastal rahastatud 55 ärimudelite arendamise väikeprojekti kogumahus 0,9 miljonit 
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eurot). 2022. ja 2023. aastal jätkub aktiivne projektide elluviimine. Toetust on saanud väga erinevad 
turismiettevõtjad, alates majutajatest ja toitlustajatest ning lõpetades aktiivse puhkuse pakkujatega, kes 
on saanud võimaluse arendada kontaktivaba teenust, panustada energiasäästu või pikendada hooaega. 
Ka toetatakse erinevate digilahenduste valmimist. Näiteks on kavas muuta Hara sadam toetuse abil 
rahvusvaheliselt tuntud atraktiivseks militaarmerepargiks, kus pakutakse mitmekesiseid Eesti merepärandi 
taasloomist ja loodusturismi toetavaid ning aktiivseid tegevusi. Hara sadama peakai renoveeritakse ja 
muudetakse külastajatele turvaliseks, luuakse näituseala ja juurdepääs lõunakaile. Ühtlasi rajatakse Hara 
saarele paadisild, soetatakse aktiivturismi pakkumiseks sobiv inventar ning laiendatakse pakutavaid 
teenuseid. Digilahendustest saab näitena tuua Nordic Experience’i ekskursioonide tellimise rakenduse, mille 
kaudu saavad turistid lühikese etteteatamisega tellida eri sihtkohtades giiditeenust. Kliendi jaoks muutub 
ekskursiooni tellimine hõlpsamaks, ettevõtte jaoks vähendab automatiseerimine nii aja- kui ka rahakulu. 
Rohelahendustest saab esile tõsta Prangli Reisid OÜ ideed pakkuda külastajale kestliku turismi põhimõtetest 
lähtuvat ja piirkonna eripära esile toovat majutusteenust ning Markall OÜ arendatavat elektrijalgrattaturismi. 

2021. aastal toome uute toetustena turule REACT-EU vahenditest kaks uut toetust turismivaldkonna 
ettevõtetele, mis suunatakse sektori arenguks koroonakriisist väljumisel. Turismisektorile antava 
abi eesmärk on valmistada ette turismivaldkonna taastumist ning toetada vajalike struktuursete 
muudatuste tegemist, et kindlustada Eesti turismisektori konkurentsivõime rahvusvahelise reisimise 
taastumisel. Toetatakse turismisektori digi- ja rohepööret, uute ärimudelite ja innovaatiliste lahenduste 
kasutuselevõttu ning senisest suurema lisandväärtusega toodete ja teenuste arendamist.

REACT-EU turismi toetusmeede on jaotatud kaheks – tootearendus ja kesksed digilahendused. 
Toetusmeetmete kogueelarve on 17,65 miljonit eurot, millest tootearenduse toetustele on planeeritud 
hinnanguliselt 13,65 miljonit ning digilahenduste toetustele 4 miljonit eurot. 2021. aasta teises pooles 
avatakse taotlusvoorud, rahastamisotsused on planeeritud 2022. aasta esimesse poolde.

Turismi tootearendustoetuse puhul on fookuses kestlikud tooted ja majandamine (näiteks 
rohesõbraliku majutusteenuse, keskkonnasõbralike ja -teadlikkust kasvatavate turismiteenuste 
arendamine) ning eristuvad tooted, mis tekitavad motivatsiooni just Eestit külastada ning 
külastajateekonna arendustegevused ehk sihtkohapõhine toodete sidusus.

Turismisektori kesksete digilahenduste toetuse eesmärk on juurutada uusi või arendada edasi 
olemasolevaid keskseid digilahendusi, mille toel digitaliseeritakse turismiettevõtjate ressursside 
haldamine ning muudetakse tööprotsessid efektiivsemaks ja/või muudetakse külastajatele 
info kättesaadavus ja broneeringute tegemine hõlpsamaks, samuti parandatakse sektoris 
andmeanalüüsi ja andmete kasutamise võimekust. Toetuse abil arendatavad digilahendused 
peavad olema sektoriülesed ja võimaldama kasutust vähemalt sajale turismivaldkonna 
ettevõttele. Projektid tuleb ellu viia turismiettevõtjate ja IT- ettevõtjate koostöös.

Euroopa Komisjoni Horizon 2020 teadus- ja arendustegevuse programmist rahastatud IMPACTOURi 
projekti raames luuakse lihtsasti kasutatav metoodika ja innovaatiline veebipõhine tööriist kultuuriturismi 
mõjude mõõtmiseks ja hindamiseks. Vaatluse alla võetakse eelkõige kultuuriturismi majanduslik ja sotsiaalne 
mõju sihtkohale. 2022. aastal juhime IMPACTOURi projekti kahte tööülesannet – kultuuriturismi arenduse 
strateegiate ülevaate koostamist ning mobiilpositsioneerimise andmetel põhineva näidisjuhtumi koostamist. 

Teeme Eestist lahkuvate väliskülastajate piiriuuringut, et selgitada välja nende reisieesmärgid, -kulutused, 
külastatud kohad ja muud reisikäitumist iseloomustavaid tegurid. Samuti korraldame Läti, Soome, Venemaa, 
Norra ja Rootsi sihtturul elanikkonna uuringuid, et selgitada välja nende reisivalmidus ja -motivatsioon 
pärast COVID-19 piirangute leevenemist. Ka on töös turismi satelliitkonto alternatiivi väljaarendamine.

5. Suurendame külastaja keskmist kulutust ja ettevõtjate lisandväärtust
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Kõrge lisandväärtusega klientide osakaal portfellis (1,25x tegevusala keskmine) 

Kõrge lisandväärtusega klientide osakaal portfellis (1,25x tegevusala keskmine)

2019 2020 2021 2022 2023

55% 55% 65% 60% 65%

Lähtudes praegusest turusituatsioonist, kus reisid tehakse valdavalt lähiriikidesse, on ärilt ärile 
otseturunduse (B2B) 2022. aasta rõhuasetus meile lähedal asuvatele ning Euroopa olulisematele 
turgudele (Soome, Skandinaavia, Baltikum, Venemaa, Saksamaa, Suurbritannia). Kaugturgudel 
jätkame tegevust varasemast vähemal määral, hoides siiski Eesti kui reisisihi piisavalt nähtaval, 
et mitte kaotada varasemate aastate turundustegevustega saavutatud positsiooni. 

2022. aastal alustame 12 riigis koostööd ettevõtetega, kes järgneva kahe aasta jooksul suudavad Eestile 
tagada nn edendusteenuse ja viia meid kokku nende riikide kõige olulisemate turismivõrgustike, äriklientide, 
reisikorraldajate, hulgimüüjate ja meediaesindajatega, et luua meile välisturgudel vajalik ökosüsteem. Peame 
seda oluliseks sammuks äriturunduse arendamisel ja ärikliendi kontakti kvaliteedi hüppelisel suurendamisel. 

Äriturunduse fookuses on endiselt, et Eesti turismitooted oleksid esindatud reisikorraldajate 
ja hulgimüüjate tootevalikus. Selleks plaanime 2022. aastal järgmisi tegevusi:

 + turujuhtide korraldatud Eestit kui reisisihti tutvustavad töötoad eri linnades 
Soomes, Saksamaal, Venemaal, Suurbritannias ja USAs;

 + turgudeülesed töötoad koos järeltuuridega (Tourest Pro Hosted Buyersi 
programm, mis keskendub Skandinaavia riikide ostjatele; Baltic Connecting, mis 
keskendub Euroopa, USA ja Aasia reisikorraldajatele ja hulgimüüjatele);

 + Eesti esindamine rahvusvahelistel turismimessidel (MATKA 2022 Helsingis ja ITB 2022 Berliinis);

 + E-õppe keskkonnad olulisematel sihtturgudel.

Äriturism ehk MICE-valdkond (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) on kõige vaevalisemalt 
taastuv segment, eriti konverentsiturism, mida mõjutab suuresti nii pandeemia kui hübriidürituste nn 
uus normaalsus. Seda enam peame keskenduma eelmiste aastatega võrreldes rohkem äriturismi 
teistele segmentidele, ärikohtumistele ja korporatiivüritustele, samuti lähiriikidele. See aga eeldab 
laiemat koostöövõrgustikku ja arendustegevusi. 2022. aastal keskendumegi järgmisele:

 + arendustegevused – sektori ettevõtete koolitamine ja kompetentsi kasvatamine, 
et parandada nii MICE-toodete kui ka klienditeekonna kvaliteeti. Arendame välja 
digitöövahendeid, sh sihtkohta ja äriturismi tutvustavad videod, virtuaaltuurid jms, 
mis on mõeldud kasutamiseks nii Eesti turismisektorile kui ka välispartneritele;

 + koostöövõrgustiku süsteemne ja eesmärgipärane laiendamine, 
süvendades ühistegevusi EASi välisesindajate, saatkondade, ürituste 
korraldajate ning teiste valdkonda võimendavate partneritega. 

Koostöös Eesti Konverentsibürooga tegeleme Eesti kui konverentsimaa rahvusvahelise maine 
kujundamise, tuntuse suurendamise ning Eestis toimuvate rahvusvaheliste konverentside arvu 
suurendamisega, osaledes MICE-valdkonna müügiüritustel, töötubades ja rahvusvahelistel messidel 
(IMEX Frankfurdis ja IBTM World Barcelonas). Süvendame koostööd korporatiivüritustega, et kindlustada 
konverentsisegmendi ellujäämine konverentsiturismi taastumiseni ning kasvatada turuosa.

Kuna COVIDi-kriis on oluliselt muutnud inimeste tööharjumusi, siis 
laiendame oma fookust järgmistele segmentidele:

 + distantstöötajad Euroopa Liidu piires;

 + diginomaadid ehk kolmandatest riikidest pärit distantstöötajad; 2021. aastal 
on toode e-residentsuse juures, kuid võtame toote 2022. aastal üle;

 + e-residendid kui potentsiaalsed distantstöötajad või Eesti kui turismimaa saadikud.

Jätkame rahvusvaheliste konverentside toetusmeetmega. 2021. aastal lihtsustasime konverentside 
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toetamist, arvestades COVID-19 kriisi mõju. See tähendab, et toetuse andmise tingimusi kohandati praegustele 
majandusoludele ja piirangutele vastavaks, kuna rohkearvuliste delegaatidega konverentside korraldamine 
ei ole praegustes oludes võimalik. Kehtima hakkasid uued miinimumnõuded (välisriikidest saabuvate 
väliskülastajate arv Tallinnas on minimaalselt 50, väljaspool Tallinna minimaalselt 25). Toetuse aastase eelarve 
abil (ligikaudu 330 000 eurot) saame aastas panustada vähemalt 10–12 konverentsi Eestisse toomisesse ja 
korraldamisse. Toetuse peamine eesmärk on aidata 2022. aastal kaasa äriturismi kiiremale taastumisele.

Tabel 9. Turismivaldkonna tegevuste 2021. ja 2022. aasta eelarved (eurodes)

2021 2022 Muutus %

520F IMPACTOUR projekt  (sihtotstarbelised tulud) 14 362 46 429 32 067 223%

521 Turismi rahvusvahelised organisatsioonid ja 
koostööprojektid

30 000 30 000 0 0%

525 TIS jaotuskanalite arendamine 63 912 63 912 0 0%

526 Turismi tootearendus ja koostöövõrgustike 
arendustegevused

50 000 100 000 50 000 100%

554 Eesti turunduskontseptsioon 218 049 258 220 40 171 18%

562 Turismi regionaalse koostöö edendamise 
programm

96 067 1 550 000 1 453 933 1513%

563 Eesti Konverentsibüroo 91 929 140 000 48 071 52%

565 Turismiinfokeskuste finantseerimine 390 800 428 063 37 263 10%

571 Turismivaldkonna SF mitteabikõlblikud 
tegevused

9 465 3 000 -6 465 -68%

703 Statistikatöö “Väliskülastajad Eestis” 
sihtfinantseerimine

100 000 0 -100 000 -100%

706 Turismiinfosüsteemi arendamine 144 000 2 210 000 2 066 000 1435%

707 Strateegilise partnerluse programm 1 009 000 7 634 211 6 625 211 657%

Z5105010 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine 5 841 938 11 677 391 5 835 453 100%

Z5105020 Turismiinfosüsteemi arendamine 1 189 105 1 339 090 149 985 13%

Z5105040 Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside 
toetamine - konverentsid

330 000 510 000 180 000 55%

Z5105050 Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside 
toetamine - kultuuri ja spordisündmused

470 000 520 000 50 000 11%

Z5106010 Turismitoodete arenduse juhtimine 939 184 685 726 -253 458 -27%

Z5107010 Turismiettevõtete ärimudelite rakendamise 
toetamine

4 103 875 0 -4 103 875 -100%

Z5107020 Turismiettevõtete ärimudelite arendamine 427 822 499 041 71 219 17%

150301010 Turismisektori elavdamise programm 0 17 650 710 17 650 710 -

 Turismivaldkond kokku 15 519 507 45 345 793 29 826 286 192,2%

  Tabelis taustavärviga rahastusallikad: kollane – RE, sinine – SF 
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Organisatsiooni strateegilised 
arengueesmärgid ja tegevused
EASi põhiüksusi (ettevõtluse ja innovatsiooni keskust, välisinvesteeringute keskust, 
turismiarenduskeskust, toetuste keskust) toetavad tugiüksused ja -valdkonnad. 

Toetuste keskus

Toetuste keskuse esmatähtis ülesanne on strateegiast tulenevate eesmärkide võimendamine 
toetustega, nende jooksev seire ja tulemuste hindamine ning toetustingimuste lihtsustamine vastavalt 
üldise struktuurivahendite raamistiku võimalustele. Muutuvas majanduskeskkonnas on oluline hinnata 
ettevõtete vajadusi kasvamiseks ja ettevõtlusriske, et neid toetuste pakkumisega maandada. 

Toetuste vallas jätkame vastavalt turu vajadustele ja ootustele uute toetuste väljatöötamist ning olemasolevate 
muutmist, et anda toetustega panus strateegia eesmärkide saavutamisse ja arvestada toetuste andmisel 
regionaalset tasakaalustatust. 2021. aastal avasime rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduste 
toetuse, et innustada investeerima ja arendama nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondadesse 
kuuluvaid innovaatilisi tooteid ja teenuseid. Samuti töötasime loomemajandusettevõtetele sarnaselt 
tööstusettevõtetega välja ettevõtet terviklikult arendama suunava arenguprogrammi. Loomemajanduse 
arenguprogrammi raames valmib ettevõtte arenguplaan ning selle elluviimist võimendab toetus. Pakkusime 
endist viisi COVID-19 leevendamisele mõeldud kriisitoetusi kannatada saanud ettevõtetele. 2021. aastal 
oli kriisitoetuste maht ca 57 miljonit eurot, esitati 3269 toetustaotlust ning rahastasime 2475 projekti.

COVID-19 kriisist väljumise eesmärgil ja Euroopa Liidu liikmesriikide majanduse roheliseks, digitaalseks 
ja vastupidavaks kujundamiseks lisandusid Euroopa Liidu toetustele REACT-EU (Recovery 
Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) vahendid. EASi kaudu suunatakse 
ettevõtlusesse ja turismi arendamiseks lisaks vahendeid mahus ca 46 miljonit eurot. Osaliselt avasime 
toetused juba 2021. aastal, kuid jätkame nende rakendamist 2022. aastal, sh näiteks turismisektori 
tootearendustoetuse ja digitaliseerimistoetusega. 2022. aastal plaanime võimaluse korral juba uue 
välisvahendite (SF 2021+) perioodi rakendamist ja meetmete avamist. Seega on 2022. aasta toetuste 
keskusele väga töömahukas, kuna lisanduvad uued vahendid ning töötatakse välja uued meetmed, 
aga tegeletakse ka eelnevalt rahastatud suuremahuliste projektide elluviimise ja aruandlusega.

Seega on töömaht 2022. aastal varasemate aastatega sarnaselt suur. Euroopa Liidu perioodi 2014–2020 
välisvahendite toetusotsused on suures osas tehtud (99% eelarvest on otsustega kaetud), kuid projektide 
elluviimine käib kuni aastani 2023 (toetusmeetmete eelarvest on välja makstud 2021. aasta oktoobri 
seisuga ca 58%). Aktiivsete projektide portfellis on ligi 630 projekti mahus 151 miljon eurot. Väljamaksed 
jäävad perioodi lõppu seetõttu, et projektid on pikaajalised (tootearendus, rakendusuuringud) ning lisaks 
on EASile antud nii 2020. kui 2021. aastal olulises mahus juurde lisaraha muudest meetmetest, mille 
rakendamisaktiivsus oli madal. Toetuse väljamaksete maht on pidevas kasvutempos, nt 2021. aasta esimese 
kaheksa kuu väljamaksete maht oli keskmiselt 3,8 miljon eurot, samas septembris oli väljamaksete rahaline 
maht juba üle 6 miljoni euro. Samuti lisanduvad alates 2022. aastast jookvalt toetusotsused REACT-EU, 
taasterahastu ja ÕÜF fondide raames, mis omakorda kasvatavad esialgu koormust taotluste hindamisel ning 
seejärel elluviimisel ja aruandlusel. Prognoosi kohaselt kasvab EASile esitatavate taotluste maht ca 60% 
(2021. aastal ca 600 esitatud taotlust) ja kuluaruannete maht ca 40% (2021. aastal ca 1100 kuluaruannet).

Elluviidavate projektide lõppemisega kaasneb järjest mahukam toetuste pikaajaliste mõjude 
mõõtmine. EASis rakendame selleks järelseire süsteemi, millega hindame igas taotluses seatud 
eesmärkide täitmist aasta kuni kahe jooksul pärast projekti elluviimist. Näiteks seda, kas toetuse 
tulemusena on sõltuvalt ootustest ettevõtte müügitulu ja lisandväärtus töötaja kohta kasvanud, 
eksporditurud laienenud ning ekspordi osakaal majandustegevuses kasvanud. Sealjuures arvestatakse 
üldise majanduskonjunktuuriga, sh COVID-19 pandeemiast tingitud majanduskriisiga.

Sisemistest protsessidest mõjutas toetuste keskust enim 2021. aastal üleminek EASi infosüsteemist 
Navision Dynamics ja e-teeninduskeskkonnast riigi infosüsteemi (SFOS ja e-toetuskeskkond). 
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Töö uues infosüsteemis toimib, kuid võrreldes varasema infosüsteemiga vähenes kasutajamugavus 
ning kaasnes lisakoormus riigiabi registrisse info edastamisega, kuna SFOS ei ole liidestatud riigiabi 
registriga. Kasutajamugavuse parandamiseks oleme lisafunktsionaalsusi välja töötanud EASi 
muude süsteemide baasil (nt rakendades dokumenidhaldussüsteemi ja kliendihaldussüsteemi 
lisavõimalusi) ning juhtimisinfo parandamiseks oleme SFOSis tekkivad andmed suunanud 
EASi andmeaita, et arendada jooksvalt välja töölauad töö igapäevaseks juhtimiseks.

Tugiüksused ja -valdkonnad

Turundusüksuse 2022. aasta põhiülesanne on tutvustada EASi tegevusi riigisiseselt EASi brändi 
alt, kasutades selleks esimese võimalusena eas.ee lehte ning EASi sotsiaalmeedia kanaleid. Selle 
toetamiseks on 2021. aastal fookuses eas.ee uuendamine vastavalt EASi persoonadele, et pakkuda 
ettevõtetele ning teistele partneritele võimalikult selgelt ja mugavalt sobivaid teenuseid ja toetusi. 
Tulenevalt uue ühendorganisatsiooni loomisest töötame välja uue visuaalse indentiteedi ehk CVI.

Teine ülesanne on koordineerida riigi turundamist EASi strateegilistest eesmärkidest 
lähtuvalt ja koostöös oluliste valdkondadega riigi tasemel. Tegeleme Eestit tutvustavate 
materjalide täiendamisega ettevõtjate ja teiste organisatsioonide vajadustest lähtuvalt 
ning hoiame need kättesaadavad teenuskeskkonnas brand.estonia.ee.

Kommunikatsiooniüksuse fookuses on näidata EASi olulisust Eesti majandusarengu 
hoogustamisel Eesti ettevõtete ekspordivõimekuse, innovatsiooni ja digitaliseerimise 
toetamise, turismitulu kasvatamise, tippspetsialistide Eestisse toomise, e-residentsuse 
populariseerimise ja välisinvesteeringute Eestisse maandamise kaudu.

Esmatähtsad on need sõnumid ja tegevused, mis aitavad 2022. aasta organisatsiooniüleseid eesmärke, 
edulugusid ja tulemusi kommunikeerida. Näiteks uued innovatsiooniteenused ja rakendusuuringute 
programm, samuti targad välisinvesteeringud ja turismivaldkonnas kõik tervisekriisiga seonduv. 

Tihedas infoväljas ja väljakutseterohkes majandusseisus on järjest tähtsam jõuda vajalike 
sõnumitega õigel ajal ettevõtete, koostööpartnerite ning sisekommunikatsiooni vaates 
sihtasutuse töötajateni. Kommunikatsiooniüksus informeerib peamisi osalisi ja laiemat 
avalikkust, lähtudes seejuures avatud ja läbipaistva infovahetuse põhimõtetest.

Hankeüksus aitab kaasa EASi tegevuste elluviimisele ja eesmärkide saavutamisele, tagades selleks 
kõrgel tasemel riigihangete korraldamise. 2022. aastal on tavapärastele tegevustele lisaks fookus 
uute inimeste teadlikkuse suurendamisel ja koolitamisel. Aasta esimeses pooles pöörame tähelepanu 
EASi ja KredExi ühtse hankeprotsessi käimalükkamisele. 2022. aastal muutub riigihangete seadus ja 
esmavajalik on kohaneda seaduse muudatustega. Läbivalt oluline on toetada innovatsioonihankeid.

Siseauditi üksus aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide saavutamisele, täiustades oma nõustamistegevust. 
Siseauditi üksuse 2022. aasta tööplaan valmib koostöös EASi juhatuse, auditikomitee ja nõukoguga, lähtudes 
riskide hindamise tulemustest ja üksuse strateegilisest plaanist. Esmatähtis on nende protsesside ja tegevuste 
auditeerimine, mis on olulised EASi strateegilises tegevuskavas toodud eesmärkide saavutamiseks.

Järelevalveüksuse 2022. aasta põhiülesanne on tõhustada I ja II tasandi omavahelist kontrolli ning 
kiirendada maksetaotluste menetlemist. Eesmärk on määratleda valdkonnad, kus peituvad suuremad 
pettuseriskid ja riskantsemad ametikohad ning pöörata selles vallas tähelepanu ennetustegevuse 
meetmetele ning teadlikkuse suurendamisele. Eesmärk on tõhustada rakendusüksuste vahel koostööd 
ning kaasata õiguskaitseorganeid veelgi rohkem ühiste tegevussuundade kujundamisel. Lisaks 
tavapärasele järelevalve tööle on plaanis pöörata tähelepanu sisekontrolli valdkonna arendamisele 
ning töö tõhustamisele. Samuti on kavas koostöö edendamine Euroopa Prokuratuuriga. 

Personali- ja büroovaldkonna peamine eesmärk 2022. aastaks on olla juhatusele ja juhtkonnale tugev 
partner uue ühendorganisatsiooni kultuuri loomisel, väärtustes kokkuleppimisel ja töötajateni viimisel ning uue 
tööandja brändi loomisel. Samuti oleme hea sisepartner kõikidele üksustele, täiustades pakutavaid teenuseid.
Personali- ja büroovaldkonna protsesside arendamine on järjepidev tegevus ning 
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meie 2022. aasta peamised ülesanded on järgmistes tegevussfäärides:  

 + Tööandja bränd: EAS ja Kredex on aastaid olnud tuntud brändid, mistõttu algab 
uus ühendorganisatsioon algusest. Meie ülesanne on luua koostöös turundus- ja 
kommunikatsiooniüksuse ning kõikide teiste üksuste töötajatega uus tööandja 
bränd ning leida parimad kanalid, kuidas see esile tuua. Üheks kanaliks saab 
olema uus koduleht, kus tööandja kuvand on eraldi välja toodud.

 + Ühendorganisatsiooni kultuur: uus väljakutse ühildada kaks erineva kultuuriga 
töötajaskonda ühtseks meeskonnaks. See eeldab koostööd kõikide üksustega, ühtseid 
protsesse, väärtuspakkumisi ja ühistegevust. Kõik tegevused kannavad mõtet „meie“. 
Ees seisab kõikide protsesside ja teenuste uus sõnastamine, mis omakorda eeldab uue 
juhatuse strateegilist vaadet ning ootust lähtuda üksuste ja organisatsiooni vajadustest. 
Peamine märksõna siinjuures on meie üksuste struktuur ja tegevusplaan.

 + Personali tegevusplaan ühendorganisatsioonis: luua tegevusplaan 
ja tutvustada seda kõikidele teenuste tarbijatele.

 + Uus kontor Tallinnas: eesmärk on ühildada kaks projekti, mida 2021. aastani on juhitud eraldi. 
2022. aasta novembriks peavad ruumid olema valmis kolimiseks, mis omakorda tähendab, 
et eeltöö peab tagama ühtse kontori kuvandi Alma Tominga büroohoone kahel korrusel. 

 + Kaugtöö: jätkame hübriidtöövormi kasutamist, mis tagab töötajale paindliku töökorralduse, 
võimaluse tunda kuuluvust ja kaasatust ning samas hoida oma vaimset tervist. Kontoripindadel 
töökohtade planeerimisel on arvesse võetud täituvust 70%, mis omakorda seab kõikidele 
juhtidele ülesande leppida töötajatega kokku paindliku töökorralduse tingimused.

 + Töötajate areng: jätkame peale arengu- ja tulemusvestlusi arenguprioriteetide 
seadmist. Vaatame ühendorganisatsiooni kontekstis üle arenguprotsessi, 
kokkulepped ja eelarvevõimalused. Peamised märksõnad on ühtsed arusaamad, 
paindlikkus, arenguvõimalus ja meeskondlikud arengupäevad. Jätkame DiSCi 
meeskonnaauditite ning juhtide- ja sisekoolitajate arenguprogrammidega.

 + Teenused: teenuste ja protsesside kaardistamine annab selguse personali- ja 
büroovaldkonna teenustest, loob võimaluse efektiivseks kommunikatsiooniks, 
tellimiseks ja tagasisidestamiseks ning loob uue võimaluse sisekliendi teenuse väärtuse 
hindamiseks. Jira keskkonnas arendame edasi teenuste tellimisväljundeid.

 + Töötajate tervis: töötajate tervist saab hoida ühistegevuste, ajakohase riskianalüüsi ning 
lisavõimaluste loomisega (2021. aasta neljandas kvartalis liitusime Confido tervisepaketiga, mis 
esialgu kehtib üks aasta; 2022 jooksul saame analüüsida, kas pakutav võimalus on motiveeriv). 
Samuti on tähtis hinnata kaugtöö riske ja ajakohastada ohutusjuhendeid nende maandamiseks.

Arendus- ja IT valdkonna peamine ülesanne on tegeleda finantsarvestuse, personalihalduse ja toetuste 
menetlemise, ärianalüüsi ning arendustegevusega, lähtudes riigi avalike teenuste tsentraliseerimise 
strateegiast. Samuti alustasime 2021. aasta teisel poolaastal ühendasutuse planeerimise tegevustega. 

2021. aasta jaanuarist viisime organisatsiooni personalihalduse ja finantsarvestusega seotud funktsioonid üle 
majandustarkvarale SAP. Andmed on siiratud ning loodud koostööprotseduurid Riigi Tugiteenuste Keskusega.

Toetuste menetlemise viisime alates 2021. aasta märtsist üle riiklikule toetuste 
menetlussüsteemile SFOS ning dokumendihaldussüsteemis on tehtud andmete vahetuseks 
liides ja vajalikud töövood. Samuti on suletud SFOSi ja NAV2016 vaheline andmeliides.
2021. aasta esimeses kvartalis tehtud muudatused on kaasa toonud majandustarkvara 
NAV2016 ja e-teeninduskeskkonna sulgemise, sest keskkonnad olid kasutusel 
üksnes kriisimeetmete ohjamiseks ja igapäevatööks neid enam teisel poolaastal ei 
kasutatud. 2021. aasta lõpuks on e-teeninduskeskkond lõplikult suletud.

Endiselt on arendus- ja IT valdkonna fookuses ennekõike kliendihalduse tõhustamine ja 
ettevõtjatele ühtse infokanali loomine. 2021. aasta alguses viisime kliendihalduse tarkvara 
uuele pilvelahenduse platvormile ning ajakohastasime ligipääsu võimalusi.

Edaspidi tuleb rohkem tähelepanu pöörata ühendasutuse loomisega seotud tegevustele ning tehnoloogiliste 
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lahenduste väljaehitamisele. 2022. aastal on suured ka Tallinna kontori kolimise ettevalmistustööd. 
Finantsvaldkonna tegevuse eesmärk on tagada kvaliteetne finantsandmete tekkimine, koondamine 
ja analüüs koostöös juhatuse ja teiste üksustega. Olles värskelt konsolideeritud RTKsse, on 2022. 
aastal esmatähtis ülesanne aidata aktiivselt ja oma kogemustega kaasa loodava ühendorganisatsiooni 
finantsvajaduste väljatöötamisele, sh eelarvesüsteemi loomisele ning raamatupidamise ühendamisele.

Analüüsivaldkonnal on keskne roll organisatsiooniülese juhtimisinfo kättesaadavuse tagamisel ja analüüside 
tegemisel. 2022. aastal jätkame keskuste igapäevatöö toetamist äri- ja turuanalüüsiga ning aitame kaasa 
ühendorganisatsiooni infovälja ühtlustamisele. Töötame välja andmete automatiseerimise ja visualiseerimise 
lahendused, et juhtimisinfo oleks ajakohane ja kättesaadav, kasutades selleks front-end’i veebiarenduse 
Tableau ärianalüüsitarkvara ning arendades back-end’ina andmeaita, kuhu informatsiooni koondada. 
Koondame samuti teadmist majaülese aruandlusvajaduse kohta, mida võimalust mööda automatiseerime.

Ühendorganisatsiooni loomisel aitame kaasa strateegia sisustamisele ja mõõtmisele, 
töötame välja monitoorimissüsteemi, et saaksime jooksvalt jälgida, kuidas liigume pikaajaliste 
eesmärkide poole, et teha vajaduse korral tegevustes korrektiive või viia eesmärgid muutuvate 
oludega kooskõlla. Selleks ühendame strateegia eesmärgid konkreetsemalt tulemuskaartide 
indikaatoritega ning omakorda alategevustega seotud indikaatoritega. Analüüsime EASi 
meetmeid süvendatult ning hindame nende tulemuslikkust. Parendusettepanekute tegemiseks 
arendame tagasiside kogumist nii teenuste ja toetuste tarbijate seas kui ka EASis.

Toetame keskusi meetmete arendamisel, sh teeme eelhindamisi (kirjeldame võimaliku sihtgrupi 
koosseisu ning analüüsime meetme sobivust probleemi lahendamisel). Kõige tähtsam on 
töötada selles vallas välja innovatsioonimeetmed. Analüüsime EASi keskuste kliendiportfelle 
ning teeme soovitusi portfelli sisse- ja portfellist väljaarvamiseks. Analüüsime potentsiaalseid 
sihtturgusid ja globaalseid trende, millega EASi tegevustes tuleb arvestada. 

Õigusvaldkond aitab kaasa EASi tegevuste elluviimisele ja eesmärkide saavutamisele, 
tagades selleks kõrgel tasemel õigusabi. 2022. aastal jätkub uue struktuurivahendite 
perioodi ettevalmistamine, millesse annavad oma panuse ka EASi juristid.

Peamised riskid

2021. aastal hindasime riske nii organisatsiooniüleste kui ka EASi rakendatavate meetmete 
ja programmide vaates. Selgitasime välja peamised riskid, mis võivad takistada EASi 
eesmärkide saavutamist ning vajavad asutuse tähelepanu ja maandamist. Samuti 
tegime riskianalüüsi ühendorganisatsiooni loomisel tekkivate riskide kohta.

Ühendorganisatsiooni loomisel kerkivad esile uued riskid, millega uue organisatsiooni 
juhtkond ja töötajad peavad silmitsi seisma. Uue organisatsiooni töökorralduse kiire ja 
tõhus toimimine saab alguse uuest juhtkonnast, mistõttu on väga tähtis, et Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium valib ja kinnitab uue juhtkonna õigeks ajaks.

Uue ühendorganisatsiooni eesmärk on pakkuda klientidele teenuseid ühest kohast, mis võib tekitada klientides 
väga suuri ootusi. Kuna ühinemisprotsess võtab mitu kuud aega, siis on vaja klientidele teada anda, millised 
muudatused toimuvad kohe peale ühendorganisatsiooni loomist ja millised nõuavad üleminekuaega.

Ühendorganisatsiooni tulevikuvaate (to-be) loomine on võtmetähtsusega – alates protsessi ülesehitusest 
ja töötajate kaasamisest kuni tulemuseni jõudmiseni. Juhul kui tulevikuvaade ja selle elluviimine ei vasta 
omaniku ootustele ega rahulda klientide vajadusi, võib see seada ohtu uue organisatsiooni tuleviku.

Selleks et uued ja olemasolevad kliendid leiaksid kõik teenused ka tulevikus kergesti üles, peab loodava 
ettevõtte koduleht vastama kliendi vajadustele ja töö selle nimel käib. Peale selle, et kaks organisatsiooni 
ühendatakse ja luuakse ühine struktuur, tuleb Majandus ja Kommunikatsiooniministeeriumil 
poliitikakujundajana välja töötada teenuste ühtlustamise visioon, mille põhjal saab ühendorganisatsioon 
muuta teenuste kättesaamise lihtsamaks ja kiiremaks. Juhul kui teenuste ühtlustamine ja määruste ümber 
tegemine viibib, ei ole võimalik seda teha, mis tekitab loodavale ühendorganisatsioonile mainekahju.
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Suur risk on see, et motivatsioon langeb ja pädevad töötajad lahkuvad, mille tagajärjel jäävad 
organisatsiooni eesmärgid tulevikus täitmata. Kuna ettevõtete ühendamise tulemusena ei ole uue 
loodava ettevõtte struktuur ja uued tingimused kõikidele töötajatele vastuvõetavad, tuleb motivatsiooni 
hoidmiseks ja tuleviku puhul ebakindluse maandamiseks töötajaid toimuvaga kursis hoida ja 
jagada infot, kuidas uus organisatsioon tööle hakkab, milline on struktuur ja töötingimused – infot 
jagab selles vallas nii EASi juhtkond kui ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Väga tähtis on suurendada loodava ühendorganisatsiooni infosüsteemide turvataset, mis 
vastaks finantsasutustele mõeldud infoturbemeetmetele, ning pöörata tähelepanu kahe 
organisatsiooni IT-süsteemide ühendamisele, et hoida ühendamise käigus ära tõrked 
keskkondadele juurdepääsul. Näiteks kasutajarollide uuendamata jätmise tagajärjel võib tekkida 
tõrkeid klientide teenindamisel ja andmekaitseseadusest tulenevate reeglite täitmisel.

EASi praeguste tegevuste riskide hindamise tulemusena on üks suur risk see, et meetmete 
väljatöötamise protsess võib kujuneda keeruliseks ega pruugi anda soovitud tulemusi. Meetmete 
väljatöötamise ajalise surve ja kiirustamise tõttu võivad määruses ja rakendusdokumentides tekkida 
sisulised vead, meetmed ei pruugi vastata kliendi vajadustele või tegelik mõju majandustegevusele 
puududa. Ka on komplitseeritud ressursi ajaline planeerimine, kui teatud majavälised protsessid 
võtavad kauem aega ning kriisitoetuste sobitamine teiste tavatoetuste ajakavasse on keeruline.

Teise suure riskina tõime välja, et EASile usaldatud andmeid võidakse kasutada mittesihipäraselt 
või need võivad sattuda kolmandate isikute valdusesse. Selle riski realiseerudes võivad 
kaasneda infolekked ja kahjunõuded, mis omakorda toob kaasa maine languse.

Kolmanda suure riskina on päevakorda tekkinud kaugtöö ja sellega kaasnevad riskid. Praeguses 
regulatsioonis pannakse tööandjale ebamõistlikult suur vastutus ohutu töökeskkonna tagamise eest 
kodukontoris, kus tööandjal puudub töökoha üle kontroll. Seadus ei tee täna vahet, kas tegemist 
on kontori või kaugtööga ning isegi juhul, kui töötaja teeb tööd distantsilt, näiteks ühistranspordis 
või looduses, peab tööandja tagama, et töö tegemine oleks seal ohtu. Näiteks peab tööandja 
korraldama kaugtöökohas riskianalüüsi ning hindama sealseid ohte ja riske töötaja tervisele. 
Samuti peab tööandja kujundama ning sisustama töökoha, tagama piisava valgustuse, korraldama 
esmaabi ning kontrollima, et kaugtöötaja täidab ohutusega seotud juhiseid. Kõigi kehtivate nõuete 
täitmine kaugtöökoha puhul ei ole tööandja vaatepunktist mõistlik ega enamasti ka võimalik.

Endist viisi on suur riskikoht koroonaviirusest tulenevad piirangud, oht inimeste tervisele 
ning oht, et eesmärke ei täideta. See risk võib tuua kaasa vigu planeerimises, võivad 
tekkida mitteabikõlbulikud kulud ja negatiivne finantsmõju. Ka on oht, et töökoormus 
kasvab ja seoses kriisiaegsete lisategevustega tekivad meeskonnas pinged.

Riskide hindamise tulemusena loeme keskmise tasemega riskideks järgmised: 

 + andmekaitse määruse nõuete täitmata jätmine;

 + juriidilisest ja poliitilisest ebaselgusest, muutunud tõlgendustest või praktikast (Euroopa 
Komisjon, ministeeriumid) tulenevalt on oht võtta EASis tegevuse aluseks vale info;

 + võtmeisikute ja ainuisikuliselt teatud töölõiku täitva töötaja risk.

Eelmise aastaga võrreldes on peamistest riskidest välja arvatud riskid, mis käsitlevad 
tugi- ja põhiüksuste vahel kokku lepitud prioriteete ja teenustasemeid ning uute 
infosüsteemide kasutusele võtmisest tingitud tõrkeid protsessides ja tulemuslikkuses. 
Samuti on lahendatud olukord, kus riskijuhtimine ei olnud järjepidev ja efektiivne.

Vaatame riskide maandamise tegevused üle regulaarselt olenevalt riski 
suurusest ning seirame nende elluviimist ja tõhusust.
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