EAS ja KredEx ühinesid. Ühendasutuse juriidiline nimi on
Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA, kuid üleminekufaasis jätkub
teenuste pakkumine KredExi ja EASi kaubamärkide alt.

Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse 2021. aasta
tegevusaruanne
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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
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Sissejuhatus
2021. aastal taastus maailmamajandus tempokalt. IMF hindab 2021. aasta globaalseks majanduskasvuks
5,9%1. Omikrontüve levik, energiahindade kallinemine ja tarneprobleemid pärsivad kiiremat majanduse
taastumist. Eesti Panga majandusprognoosi kohaselt kujuneb Eesti 2021. aasta majanduskasvuks 8%2. Eesti on
kriisist taastumise poolest Euroopa riikide seas esirinnas, kuid erakordselt kiire hinnatõus ja vaba tööjõu puudus
aeglustavad majanduse edasist kasvu.
Alates 2021. aasta märtsist on kaupade eksport ja import hüppeliselt tõusnud. 2021. aastal kasvas kaupade
eksport 28% ja import 32%, võrreldes sama perioodiga 2020. aastal3. Eesti Panga ja Statistikameti andmetel4
taastus teises kvartalis teenuste eksport ja import kriisieelsele tasemele.
Kõige enam sai COVID-19 pandeemia tulemusena kannatada turismisektor. Siseturism kasvas 2021. aastal
ning aitas turismisektoril kompenseerida välisturismi langust. Eesti majutusettevõtetes ööbinud turistide arv
suurenes 2021. aastal eelmise aastaga võrreldes 8%, sh välisturistide arv kahanes 17%5.
2020.–2021. aastatel oli EASil kandev roll Eesti ettevõtjate, turismisektori ja välisinvestorite kriisis toetamisel.
Reageerisime kiiresti, kohandades oma toetused ja teenused muutunud olukorrale. Pakkusime ettevõtjatele
kriisitoetusi, et turul püsima jääda ja kiiremini taastuda. Alustasime 2021. aastal planeerimist, et võtta kasutusele
taaste- ja vastupidavusrahastu RRF (Recovery and Resiliance Facility), mille raames avame toetustaotluste
vastuvõtmise 2022. aastal.
Tootearenduse ja innovatsiooni valdkonnas käivitasime 2021. aastal teadusmahuka arendustegevuse
toetamiseks rakendusuuringute programmi. Innovatsiooniteenustest lisandusid innovatsioonidiagnostika,
innovatsioonianalüüsid ja tippinnovaatorite programm. Digi- ja innovatsioonipöördele lisaks oleme asunud
integreerima roheteemasid. 2021. aasta sügisel liitusime Rohetiigri projektiga ning moodustasime majasisese
rohetiimi.
2021. aasta teises pooles alustasime EASi ja KredExi liitumise ettevalmistamisega, et alustada 2022. aasta
jaanuarist ühendasutusena Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS). Ühendorganisatsiooni struktuuri,
tähenduse, missiooni, visiooni ning ühiste väärtuste ja tegutsemispõhimõtete sõnastamine jääb 2022. aasta
esimesse poolaastasse.

1
2
3
4
5
4

World Economic Outlook Update, January 2022: Rising Caseloads, A Disrupted Recovery,
and Higher Inflation, IMF.
Eesti Panga majandusprognoos 2021–2024, Eesti Pank.
2021. aastal toimus kaubavahetuses kiire kasv, Statistikaamet.
Teises kvartalis taastus teenuste eksport ja import kriisieelsele tasemele, Statistikaamet.
TU131: Majutatud ja majutatute ööbimised maakonna ja elukoha järgi (kuud), Statistikaamet.

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

Rohkem
eksporti

Rohkem
välisinvesteeringuid

Rohkem
turismitulu

+20

rahvusvaheliselt
tuntud kaubamärki

+5%

+5%

lisandväärtuse kasv
Eesti keskmisest kõrgem

ekspordimüügitulu kasv
Eesti keskmisest kõrgem

1,25x

+939 mln

+5000
töökohta

1,3 mld

eurot turismiteenuste
ekspordi tase

lisandväärtus kõrgem
maakonna keskmisest

1,25x

lisandväärtus kõrgem
tegevusala keskmisest

eurot
investeeringuid

5,3 mln

sise- ja välisturistide
ööbimiste tase

EASi 2021. aasta eesmärgid
2021. aastal jätkasime 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. Põhitegevusvaldkondade
kaupa käsitleme toetavate tegevuste prioriteete, strateegilisi tegevusi ja arengusuundi põhjalikumalt peatükis
„Organisatsiooni strateegilised arengusuunad ja tegevused“. Kolmes põhivaldkonnas olid strateegilised
tegevused 2021. aasta eesmärkide saavutamiseks järgmised.

Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonnas:
+

läbimõeldum ja süsteemsem tegevus innovatsiooni suunal ning tegevuste portfelli täiendamine;

+

suuremahulise rakendusuuringute programmi käivitamine;

+

ekspordi kasvuprogrammidesse panustamine.

Välisinvesteeringute ja välisturgude tegevuste valdkonnas:
+

suure lisandväärtusega ja kapitalimahukate investeeringute Eestisse toomine;

+

olemasolevate välisettevõtete hoidmine ja töökohtade säilitamine.

Turismi valdkonnas:
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+

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 eesmärkide mõõdikud
Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonnas saavutasime enamiku seatud eesmärkidest. Alla ootuste jäi
rahvusvaheliselt tundud kaubamärkide arv, kuid ületasime portfellis olevate ettevõtete eksporditulu ja
lisandväärtuse töötajate kohta kasvu ning eksporditegevustes osalenud ettevõtete ekspordimahu eesmärgid.
Välisinvesteeringute valdkonnas saavutasime välisinvesteeringute mahu ja nende toel lisandunud uute
töökohtade ning Eestisse ja Eestist välja korraldatud visiitide eesmärgi. Investorite ettevaatlikkus on vaibumas,
kuna pandeemiast tingitud majandusmõjud on taandumas. Välisinvesteeringute keskuse portfellis jäi suure
lisandväärtusega ettevõtete osakaal alla seatud eesmärgi.
Turismivaldkonnas jäi saavutamata eesmärk, et turismiarenduskeskuse portfellis oleks suure lisandväärtusega
ettevõtete osakaal suurem. Turismiteenuste ekspordi osas saavutasime eesmärgi. Eestis sise- ja välisturistide
ööbimiste eesmärgi ületasime tänu jõudsalt kasvanud siseturismile.
Järgmisel joonisel on kajastatud EASi 2021. aasta eesmärkide saavutamine.
Joonis 2. EASi tulemused 2021. aastal
Ettevõtlus ja innovatsioon

EASi klientide
eksporditulu kasvas

EASi klientide lisandväärtus töötaja
kohta kasvas

6,1%*

5,7%*

*Eesti keskmine -5,8% eesmärk +5% võrreldes
Eestikeskmisega

(Eesti keskmine -2,9%, eesmärk
+5% võrreldes Eesti keskmisega)

Eksporditegevustes osalenud ettevõtted
eksportisid mahus

Rahvusvaheliselt tuntud

80,4 mln eurot

5 kaubamärki
(eesmärk 10)

(eesmärk 35,2 mln)

Välisinvesteeringud

EASi kaasabil tehti

Välisinvesteeringute toel lisandus

194 mln eurot

1617 uut
töökohta

välisinvesteeringuid
(eesmärk 163 mln)

(eesmärk 1000)

Välisinvesteeringute keskus korraldas

120 visiiti
Eestisse ja Eestist välja
(eesmärk 110)
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Välisinvesteeringute keskuse
portfellis on kõrge lisandväärtusega
ettevõtete osakaal

75%**
(eesmärk 80%)

Turism

Turismiteenuste eksport

0,6 mld
eurot***

Turismiarenduskeskuse
portfellis on kõrge lisandväärtusega ettevõtete osakaal

Eesti sise-ja välisturistide

60%*

ööbimist

(eesmärk 0,6)

(eesmärk 65%)

* 2020. ja 2019. aasta andmete võrdlus
** 2020. aasta andmed
*** IV kv 2020 – III kv 2021 andmed
**** 2021. aasta jaanuari-novembri tegelikud andmed + detsembri prognoos

7

3,8 mln****
(eesmärk 3,4 mln)

Eelarve, otsused ja väljamaksed
Rahastamisperioodi 2014–2020 struktuurifondide meetmete kogueelarvest 382,6 miljonit eurot olime seisuga
31.12.2021 teinud otsuseid teha väljamakseid 87,6% ehk 336,6 miljonit eurot (sh MKM 316,7 miljonit eurot ja
KuM 19,7 miljonit eurot) ning abikõlblikke väljamakseid 53,9% ehk 206,3 miljonit eurot (sh MKM 188,6 miljonit
eurot ja KuM 17,7 miljonit eurot).
Joonis 3. Rahastamisperioodi 2014–2020 SFi meetmete eelarve, otsused ja abikõlblikud väljamaksed
88%

miljonit eurot

96,1
53,9%

47,4
382,6

Eelarve
2014-2020

36,7

51,0

35,9

31,7

44,6

43,7

27,9

32,7

48,0

27,0
19,4

Otsused
2015

2016

2017

0,9

Väljamaksed
2018

2019

2020

2021

Joonis 4. Rahastamisperioodi 2014–2020 SFi meetmete eelarve jagunemine ministeeriumide kaupa
361,4
316,7

87,6%

miljonit eurot

52,2%
188,6

93,8%
21,2

MKMi meetmed
Eelarve
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19,9

KuM meetmed
Otsused

Väljamaksed

83,4%
17,7

Ettevõtlus ja innovatsioon
Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna visioon
Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkond aitab lisandväärtust kasvatada, toetades Eesti ettevõtteid oma äri ja
toodete arendamisel, uutele turgudele sisenemisel ja ekspordi suurendamisel
Joonis 5. Ekspordi ja innovatsiooni väärtusahel

Teeme ettevõtetele
kättesaadavaks
maailmatasemel
tootearenduse ja ekspordi
kompetentsi

Võidame innovaatilisi
tippettevõtteid

Maandame tootearenduse
investeerimisriske

Lisandväärtus

Toetatud ettevõtte
lisandväärtuse kasv

Toetume turgudele
sisenemist riiklikul
tasandil

Maandame välisturgudele
sisenemise riske

Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna olulisemad tegevused
Valdkonna prioriteet oli saavutada EASi strateegia põhjal seatud ambitsioonikad eesmärgid.
Teenuste ja koolitusprogrammide arendamisel oli 2021. aasta peamiseks fookuseks läbimõeldum
ja süsteemsem tegevus teenusedisaini vallas ning tegevuste portfelli uuendamine. Töötasime välja
innovatsioonivaldkonna teenusedisaini protsessi ning võtsime selle aktiivselt kasutusele. Töötasime välja
ettevõtete innovatsiooni hoogustavaid ning võimaluste avardamise ja võimekuse kasvatamise teenuseid
– nt innovatsioonidiagnostika, innovatsioonianalüüsid ja tippinnovaatorite programm. Uuendasime
paljude hästi töötavate teenuste kontseptsioone ja ülesehitust vastavalt teenusearenduse põhimõtetele
(piloteerimine, koosloome, kliendikeskne arendus jt). Uued arendatud teenused hangitakse 2022. aastal. Ka
arvestasime teenuste pakkumisel ja hankimisel võimalusega, et ühes ruumis viibivate ettevõtjate kohtumised
pole võimalikud ning oleme valmis pakkuma teenuseid nii hübriidina (online ja ruumis) kui ka ainult
online -versioonina.
Panustasime 2021. aastal ekspordi kasvuprogrammidesse (Saksamaa, Hiina, Araabia Ühendemiraadid).
Mitmed ettevõtted on tulnud programmidesse eelneva turuteadmiseta ning on paari aastaga jõudnud Hiinas
või AÜEs turule. 2021. aastal tegime strateegilisi muudatusi ekspordi edendamisel ja laiendamisel Aasias.
Poliitilise ebakindluse tõttu piirdusime Hiinas ühe ekspordinõunikuga sihtturul ning suunasime senisest suurema
tähelepanu Lõuna-Koreale, jaanuaris 2022 alustab uus esindaja Soulis.
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Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna strateegia elluviimine 2021. aastal
1. Teeme ettevõtetele kättesaadavaks maailmatasemel tootearenduse ja ekspordi kompetentsi

EASi klientide kaasatud tootearenduse ja ekspordi
kompetentsiga tippspetsialistide arv
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3

53
35

35

35

35
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2022

2023
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0
2019

täitmine

eesmärk

2021. aastal jätkasime ettevõtetele rahvusvahelise kogemusega ekspertide vahendamisega. Teenust
kasutas 40 Eesti ettevõtet, kes vajasid enamasti ekspordi vallas abi toote või teenuse positsioneerimisel
sihtturul, kliendisegmendi valiku tegemisel, turundustegevuse planeerimisel, kliendikontaktide vahendamisel
ning kliendikohtumisteks valmistumisel. Tootearenduse eksperte vajati peamiselt toote- või teenusearenduse
lähteülesande loomisel ja sihtturu spetsiifika väljaselgitamisel. Enim huvipakkuvad riigid, kus eksperdi
nõustamist vajati, olid Saksamaa (18), Hiina (6) ja Araabia Ühendemiraadid (6). Ettevõtetel on endiselt teenuse
vastu suur huvi, kuna sobiva pädevusega ekspertide leidmine on keeruline ja ajakulukas. Teenuse abil
lihtsustame ettevõtete jaoks ekspertide leidmist, lisaks kompenseerime osaliselt kaasneva kulu.
2021. aastal käivitasime rakendusuuringute programmi raames teadmusmahukate projektide nõustamise,
mis on mõeldud ettevõtjatele teadusarendustöö riskide vähendamiseks, et võetaks ette suuremaid ja julgemaid
toote- ja tehnoloogiaarenduse projekte. Nõustame vastavalt ettevõtte vajadustele, kuid peatselt võiksime olla
valmis pakkuma nõustamist ka tehnoloogiamahukate projektide planeerimisel ja elluviimisel. Teeme MKMile
jooksvalt ülevaateid fookusvaldkondades toimivatest projektidest ja kliendisuhtlusest, samuti on käsil ettevõtete
teadusarendustöö võimekuste ja vajaduste väljaselgitamine. Viimase tulemusi tahame kasutada uute ja
täpsemate meetmete loomiseks ning olemasolevate kohendamiseks.
2021. aastal korraldati rakendusuuringute programmi toel kaks taotlusvooru ettevõtjate rakendusuuringute
toetamiseks. Esimene taotlusvoor oli planeeritud jooksva taotlemisena, kuid ettevõtjate esitatud
projektitaotluste arv oli sedavõrd suur, et kuu peale taotlusvooru avanemist oli EAS sunnitud taotlusvooru
sulgema. Taotlusvoor oli avatud 26.01.2021–15.02.2021. Esimeses taotlusvoorus sai rahastuse 23 projekti
toetuse summas 23,4 miljonit eurot. Kokku esitati 34 taotlust. Taotluste edukuse määr oli 67,6%. Rahastuse
saanud projektidest viis viiakse ellu koos partneritega ning 12 projektis tehakse koostöös TA-asutusega. 2021.
aasta juulis kuulutati välja lisataotlusvoor taotluste esitamise tähtajaga 20.09.2021. Taotluse esitas 49 ettevõtet,
kellest rahastuse sai 30 toetuse summas 19,4 miljonit eurot. Projektide edukuse määr teises taotlusvoorus
oli 61,22%. Rahastuse saanud projektidest kaheksa viiakse ellu koos partneritega ning 25 projektis tehakse
koostööd TA-asutusega.
Rakendusuuringute programmi toetatud huvitavate näidetena võib välja tuua ChemiPharm-i ja Icosagen Cell
Factory ühisprojekti – COVIDi-vastase ninasprei ehk biomaski. Samuti R-S OSA, kes tegeleb põlevkivituha
kui tooraine kasutusele võtmisega. Eesti Energia ja Viru Keemia Grupi arendustöö fookuses on aga sellise
plastijäätme ringlusesse võtmine, mida praegu mujal ei osata taaskasutada.
2021. aastal nõustati RUPis enam kui 160 unikaalset projekti. Nõustamise põhisuunad on arendusplaani
koostamine, ärimudeli ülesehitamine, partnerite otsing ja rahastuse leidmine (mitte ainult EASi rahastus, vaid
kõikvõimalikud muud rahastused).
2021. aastal täienes rakendusuuringute tiim peale juhi kaasamise ka viie eksperdiga eri
tehnoloogiavaldkondadest. Detsembris alustati ettevalmistusi uuteks, 2022. aastal avanevateks
taotlusvoorudeks.
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2. Võidame innovaatilisi tippettevõtteid
EASi klientide lisandväärtuse kasv
võrreldes Eesti keskmisega

Kasvu- ja võtmeklientide arv EASi
kliendiportfellis
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Olukorras, kus tootmine Eestis muutub välisriikidega võrreldes suhteliselt kallimaks, on ettevõtetel üha
keerulisem püsida konkurentsis üksnes hinna baasil. Samuti on muutuvas majanduskeskkonnas pikemas
perspektiivis ellujäämise eelduseks pidev kohenemine ja innovatsioon. Seetõttu on hädavajalik, et toetame
oma teenustega ettevõtetes teadmusmahukamate toodete ja teenuste arendamist, et tagada Eesti ettevõtete
konkurentsivõime turul, positsiooni paranemine tarneahelates ning pikaajaline kestlikkus dünaamilises,
kolmikpöörde keskkonnas.
Seetõttu oleme alates 2018. aastast pakkunud ettevõtetele strateegilisi intellektuaalomandi (IO) teenuseid,
millega anname ettevõtetele teadmised ja oskused oma ärisaladuste, tööstusomandi ja autoriõiguste
objektide äriliseks rakendamiseks, kaitsmiseks ja kommertsialiseerimiseks, mis on teadmusmahukatel
turgudel hädavajalik oskus. Konsulteeritakse nii eraldi teenustena kui ka näiteks arenguprogrammi või
rakendusuuringute programmi eelnõustamiste ja projektide koostamise käigus, et tagada loodava arenduse
kaitse ning äristrateegiat toetav intellektuaalomandi positsioon. 2021. aastal nõustati eri mahus enam kui 150
ettevõtet, sealhulgas näiteks IoT ja personaalse mobiilsuse ettevõtet Comodule, meretööstusettevõtet SRC
Group ja deep-tech startup’i PowerUp Energy Technologies. Ettevõtteid nõustati toodete kaitsmise vallas
sihtturgudel ja Hiinas, aidati välja töötada intellektuaalomandi strateegiad, lahendada probleeme kopeerijatega,
kindlustada tegutsemisvabadust kolmandate poolte kaitstud intellektuaalomandi suhtes, kokku panna leiutiste,
disaini ja kaubamärkide kaitsekavasid ning neid ellu viia, otsida sobivaid IO valdkonnale spetsialiseerunud
teenuseosutajaid ja patendivolinikke, tagada IO positsioon koostöölepingutes ja palju muud.
Uudsete toodete ja teenuste arendamisel ning innovatsioonivõimaluste kasutamiseks on ettevõtetel sageli
vaja teha koostööd suurema teadmuskogumi ning riistvaralise võimekusega arenduspartnerite, ülikoolide
ja TA-asutustega või kasutada erinevate testimis-, analüüsimis-, sertifitseerimis- jt asutuste teenuseid.
EASi arenduskoostöö ekspert aitab ettevõtetel, kellel on sellise teenuse või kontakti järele vajadus,
need leida. Ekspert annab vajaduse korral nõu sobiva toetusmeetme või arenduspartneri leidmisel, aitab
ettevõttel teha vajalikud ettevalmistused, koordineerib vajaduse korral suhtlust osaliste vahel ning toetab
ettevõtet läbirääkimistel ja kohtumistel. Teenus on osutunud nii nõutuks, et 2021. aastal rakendasime lisaks
olemasolevale arenduskoostöö eksperdile teisegi. Koos katavad eksperdid valdkondi toidutehnoloogiast
materjaliteaduseni ning 2021. aastal korraldati nõustades ja koolitades seminare üle 100 ettevõttega.
Selleks et kiirendada uudsete tehnoloogiate kasutuselevõttu Eesti ettevõtete seas, avasime 2021. aasta
1. detsembril tehnoloogiate otsingu, seire ja analüüsi teenuse (ingl technology intelligence või technology
foresight), mille toel on ettevõtetel võimalus saada endile olulistes valdkondades aimu tehnoloogiate
progressist, tulevikust, väärtusahelatest, peamistest arendajatest ja turundajatest ning omada ülevaadet
tegutsemisvabadusest, olemasolevast ja kujunevast tehnoloogilisest konkurentsisituatsioonist, tehnoloogia
tegelikust uudsusest jne. Teenuse osutamiseks kasutatakse maailmatasemel andmebaase ning andmekaeve
tööriistu, mistõttu on sellised võimalused olnud ettevõtetele seni teadmata ja/või mitte võimetekohased.
Klastrite toetamise eesmärk on suurendada ühiste turundus- ja arendustegevuste edendamisega klastri
partnerite rahvusvahelist konkurentsivõimet nutika spetsialiseerumise kasvualades. 2019. aastal valisime
kolmandas taotlusvoorus välja kuus klastrit: Defence Estonia, Eesti lennundusklaster, Connected Health,
digitaalehituse klaster 2.0, Eesti IKT klaster ja Eesti puitmajade klaster. 2021. aastal tegime klastrite
vahehindamise, mille käigus vaadati üle projektide elluviimine, eelarve kasutamine ning hinnati projektide
võimekust tulemusi saavutada. Klastrid olid teinud põhjaliku eeltöö, mille tulemusena Defence Estonia,
Digiehitus 2,0 ja Eesti puitmajade klaster tegid ettepaneku eelarvet vähendada (kokku 416 069 eurot),
projekti eesmärgid ja tulemused jäid samaks. Connected Health esitas taotluse lisategevuse ja -eelarve jaoks.
Hindamiskomisjon kinnitas kõikide projektide jätkamise, andis soovitusi projektide elluviimiseks ja kinnitas
uued eelarved. Vabanenud eelarve suunasime RUP programmi. 2021. aastal toetasime klastrit The European
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Secretariat for Cluster Analysis (ESCA) pronkstaseme kvaliteedimärgise saamisel. Korraldasime klastritele
seminari, kus arutasime klastri strateegiaid ja meeskondade toimimist lähtuvalt läbitud ESCA hindamise
tagasisidest. Seminar oli väga edukas ning nende teemadega soovitakse tegeleda ka edaspidi. Detsembris
2021 kohtusime EENi võrgustiku üritusel Soome, Taani, Islandi, Läti ja Leedu klastrite juhtide ja tugiisikutega,
kellega jätkame koostööd ning plaanime juba ühisüritusi 2022. ja 2023. aastaks.
Kaks seminari ja kohtumist toimus klastrite klubiga. Vastavalt kokkulepetele 2021. aastal koolitusi ei
korraldatud, kuid need on plaanis 2022. aastal, keskendudes klastrite juhtide strateegilise juhtimise oskustele.
Rahvusvahelisel tasemel jätkame kogemuste vahetusega klastreid arendavate organisatsioonidega Euroopa
riikides. Tihe suhtlus käib Euroopa riikide klastrite juhtidega TAFTIE ja Enterprise Europe Networki kaudu.
Sarnaselt klastritega osaleme aktiivselt liitude arendamises, toetades koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga
liitude juures arendusnõunike tööd (RITA programmist toetatakse 15 erialaliidu arendusnõunike palgafondi),
kes kaardistavad oma liidu liikmete teadus- ja arendustegevust ja vajadusi ning samamoodi, nagu EASi
arenduskoostöö eksperdid, aitavad viia kokku teadus- ja arendusasutused ja erialaliidu ettevõtted.
Tehnoloogia arenduskeskused (TAK) jätkavad projektide tegevuskavade täitmist. 2021. aastal jätkasid
projektide elluviimist viis tehnoloogia arenduskeskust (STACC, Tervisetehnoloogiate Arenduskeskus, Toiduja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskus, BioCC, ELIKO Tehnoloogia Arenduskeskus), kes peavad
finantseerimisperioodi lõpuks saavutama piisava finantsvõimekuse ja konkurentsivõime, mis ei sõltuks
meetme vahenditest. Tehnoloogia arenduskeskuste projektid lõpevad 2022. aastal, kaks arenduskeskust on
oma projekte pikendanud kuni 31.12.2023. TAKid pakuvad ettevõtetele teadus- ja arendusteenust ning teevad
koostööd ettevõtetele suunatud rakendusuuringu- ja tootearendusprojektidega, et suurendada Eesti ettevõtete
konkurentsivõimet ning tuua turule uusi teenuseid ja tooteid. 2021. aastal tegutses projektides aktiivselt 123
ettevõtluspartnerit ja kolm ülikooli. Projektide algusest on kaasatud ca 150 unikaalset ettevõtluspartnerit.
Näide tehnoloogia arenduskeskuse ja ettevõtte koostööst: Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogiate
Arenduskeskuse AS viis koostöös Värska Vesi ASiga ellu projekti, mille tulemusel sündis uus spordijook
– loodusliku mineraalveega Värska Sport. Spetsiaalselt spordijookide tootmiseks arendatud Värska Vesi
ASi tehase uuelt liinilt jõuavad tarbijateni sinises ja punases pudelis Värska Spordi joogid, mille retseptid
on valminud koostöös TFTAKI toiduteadlastega. Jookide arendamisel on mõeldud nii harrastajate kui ka
raskemat jõutrenni tegevate sportlaste peale. Sinises pudelis isotooniline spordijook Värska Sport sisaldab juba
looduslikult mineraalvees olevatele mineraalidele lisatud mineraale, mis on vajalikud lihastele ning makroainete
ja süsivesikute ainevahetusele. Punane spordijook BCAA Värska Sport on mõeldud neile, kes soovivad kaalu
langetada rasva arvelt lihasmassi kaotamata. BCAA on valguline komponent, mis aitab kasvatada lihasmassi ja
toetab treeningutest taastumise protsessi ning on seega eriti hea jõutrenni harrastajatele.
Kosmosevaldkonnas kujunes aastal 2021 olulisimaks sündmuseks Eesti kaasamine uutesse Euroopa
Kosmoseagentuuri (ESA) valikprogrammidesse. Eesti liitus ESA Maa kaugseire programmiga Future EO ja
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kosmosemissioonide tehnilise ettevalmistamise programmiga PRODEX. Samuti lepiti kokku Eesti liitumine
kosmose turvalisuse ja ohutuse programmiga S2P 2022. aasta alguses ning suurendati Eesti osalust üldises
tehnoloogia arendusprogrammis GSTP. Eelmainitu põhineb MKMi ja EASi koostöös valminud analüüsil ja
ettepanekutel, mis on alusteabeks Vabariigi Valitsuse tegevuskavale aastatel 2021–-2023.
2021. aasta jooksul sõlmisid Eesti ettevõtted ja teadus- ja arendusasutused ESAga 17 lepingut kogumahus
2 miljonit eurot. Eesti tööstusliku tagastuse koefitsient 2021. aasta III kvartali seisuga oli 1,46 (norm 1,0). ESA
hankijate andmebaasis oli 2021. aasta lõpu seisuga 94 Eesti majandusüksust. Lisaks tegevusele ESA suunal
teavitasime ettevõtteid 2021. aastal loodud Euroopa Liidu Kosmoseprogrammi Ameti (EUSPA, endine GSA) ja
EUMETSATi võimalustest. Eesti ettevõte 10Lines saavutas esikoha EUSPA kosmoserakenduste konkursil.
12.05.2021 toimus ESA uue peadirektori Josef Aschbacheri virtuaalne visiit Eestisse, mille käigus peadirektor,
kes on ka Eesti e-resident, allkirjastas ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutiga digitaalselt EestiESA praktikantide lepingu. Oktoobris osales minister Sutt ESA nõukogu koosolekul, kus ESA kiirendatud
arengusuundadeks kinnitati rohepööre, kriisireageerimine ning kosmosetaristu kaitsmine, mis haakuvad hästi
Eesti vajaduste ja võimekusega.
2021. aastal avanes Eesti kodanikel esmakordselt võimalus osaleda ESA astronautide konkursil, mille
tulemused selguvad 2022. aastal. Eestist kandideeris astronaudiks 57 inimest. Paistsime silma kõige suurema
naiste aktiivsusega kandideerimisel – 37% Eesti kandidaatidest olid naised. Astronautide valik toetas hästi
kosmosevaldkonna teavitustegevust ja nähtavust.
Koostöös ESAga jätkasime kosmose küberturvalisuse missiooni elluviimist, kogudes ettevõtetelt huviavaldusi
ESA väljapakutud teemadele. Iduettevõte Spaceit kaasas 2021. aastal ühe miljoni euro ulatuses investeeringuid,
mis olid seotud varasema ESA kosmose küberkaitse projektiga. Eesti kosmose küberturvalisuse võimekuse
demonstreerimiseks ja valdkonnas teadmiste avardamiseks korraldas EASi kosmosebüroo koostöös MKMiga
rahvusvahelise konverentsi „Cyber and Space Security Conference“, kus oli 366 osalejat 46 riigist.
Ettevõtete tasuta hankenõustamine ESA vallas ja ESA Eesti äriinkubaatori ettevõtete nõustamine jätkus
Euroopa Kosmoseagentuuri toel. 2021. aasta sügisel lõppes äriinkubaatori esimene tegevusperiood. Aastatel
2017–2021 äriinkubaatoriga liitunud 19 idufirmat on loonud 109 töökohta ja tasunud riigile tööjõumaksudena
üle 1,5 miljoni euro. Peale selle on Eesti äriinkubaatori idufirmad kaasanud arendustegevuse finantseerimiseks
7,7 miljoni euro ulatuses toetusi ja riskikapitali. Samuti on iduettevõtete kumulatiivne müügikäive ületamas 4,6
miljoni euro piiri.
Alates 01.02.2021 on Eesti Euroopa Tuumauuringute Keskuse (CERN) assotsieerunud liige, mis loob Eesti
ettevõtetele ja teadusasutustele võimaluse osaleda CERNi hangetel. Võimekus CERNi kui täppisteadusasutuse
tellimusi täita tagab ettevõttele hinnatud lisandväärtuse ja ülemaailmse usaldatavuse. Eesti ettevõtetel ja
teadusasutustel avaneb võimalus osaleda CERNi rahvusvahelistes koostööprojektides ja koostöövõrgustikes.
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Kõne all on CERNi Eesti Äriinkubaatori loomine, mis annab iduettevõtetele võimaluse kasutada CERNis loodud
tehnoloogiaid ning saada nõu ja tuge CERNi ekspertidelt. Selleks käivitasime CERNi Eesti äriinkubaatori
teostatavusuuringu, millele CERN andis toetuse. Tegelesime teavitustööga CERNi kui uue turu ja uute
võimaluste teemal, ettevõtete võimekuse väljaselgitamise ja arendamise ning ettevõtete ja teadusasutuse
koostöö tihendamisega.
Eesti TA asutuste ja CERNi uurimisgruppide vahel on leitud mitu potentsiaalset koostöövõimalust, millest üks
on jõudnud CERNi kirjaliku ettepanekuni, et TalTech liituks assotsieerunud liikmena CMS eksperimendi BRIL
alamüksuses koos konkreetse projektikirjeldusega.
2021. aasta lõpu seisuga on CERNi hankijate andmebaasis registreeritud 30 ettevõtet. Üheksa Eesti ettevõtet
on 2021. aasta lõpuks sõlminud CERNiga vähemalt ühe tarnelepingu.
2021. aasta septembris-oktoobris toimus kaks CERNi esindajate visiiti Eestisse, kus teise käigus külastas Eestit
18 CERNi juhti ja spetsialisti. Visiidi käigus kohtuti minister Sutiga, korraldati infopäev, millel osales 27 ettevõtet
ning TÜ ja TTÜ esindajad, samuti toimusid firmavisiidid 12 ettevõttesse.
Eesti on võtnud eesmärgi saada CERNi täisliikmeks aastal 2023. Täisliikme staatus võimaldab oluliselt
laiendada Eesti ja CERNi koostööd ka ettevõtluse valdkonnas.
Toetasime suure innovaatilisuse ja ülemaailmse läbilöögipotentsiaaliga Eesti ettevõtteid Euroopa
rahastusvõimaluste kasutamisel. Fookuses olid 2021. aastal avanenud Euroopa Liidu suurima
teadusuuringuid ja innovatsiooni toetava uue raamprogrammi Horizon Europe võimalused, eriti Euroopa
innovatsiooninõukogu kiirendi programm. Järjest enam olid kõne all Euroopa partnerlus ja alternatiivsed
rahastusvahendid, mis võivad sobida meie innovatiivsetele tippettevõtjatele. Jätkasime koostööd Eesti
Teadusagentuuriga, saime assotsieerunud partneriks European Enterprise Networkis ning töötasime edasi
teiste oluliste partneritega, arendades kohalikku ökosüsteemi finantseerimisvõimaluste tipptasemel parimate
tulemuste saavutamiseks.
Tegime koostöös Eesti Teadusagentuuri Brüsseli esinduse, ELi institutsioonide ning Eesti ettevõtjate ja ülikoolide
esindajatega õppereisi Brüsselisse, mille kvaliteetne korraldus ja programm andsid võimaluse saavutada
plaanitud tulemused. Aitasime kaasa ka Eesti innovaatiliste toodete ja teenuste tuntuse suurendmisele ELi
vastava valdkonna otsustajate seas.

3. Maandame tootearenduse investeerimisriske
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2021. aastal oli rõhuasetus endist viisi ettevõtte arenguprogrammil, mille eesmärk on aidata ettevõtetel välja
töötada ja realiseerida ambitsioonikaid arengu- ja kasvuplaane, keskendudes uute toodete väljatöötamisele ja
turule toomisele. 2020. aasta kevadel alanud eriolukorra tõttu on mitu ettevõtet pidanud oma tegevuse edasi
lükkama. Seega jätkub projektide elluviimine aktiivselt veel lähiaastatel ka siis, kui rahalised vahendid uute
projektide finantseerimiseks ammenduvad. 2021. aastal finantseeriti 43 projekti summas 11 miljonit eurot.
2021. aasta lõpu seisuga oli elluviimisel 95 arenguplaani projekti. Kokku on toetatud ligi 280 projekti.
2021. aastal täiendasime ettevõtja tootearenduse toetust võimalusega taotleda COVID-19 arendusabi
suurendatud toetusmääraga +15%, samuti avasime tootearendustoetuse lisarahastamise REACT-EU
vahenditest. Toetuse abil soovime julgustada ettevõtjaid investeerima rohkem arendustegevusse, mille
tulemusena töötatakse välja uued, konkurentsivõimelised ja ekspordipotentsiaaliga tooted ja teenused. Toetuse
eesmärk on suurendada ekspordimüügitulu uute või oluliselt uuendatud toodete ja teenustega. 2021. aastal
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andsime tootearenduse toetust kokku 24 ettevõtte projektile summas 6,4 miljonit eurot, seejuures soodsamatel
tingimustel COVID-19 arendusabi sai üks projekt summas 0,3 miljonit eurot.
Eureka toetusmeetmes EUROSTARS jõuti 2021. aastal olulise verstapostini – esimesed Eesti ettevõtted said
peale kaheaastast arendusperioodi toetuse ja alustasid rahvusvaheliste tootearendusprojektide elluviimist
– TFTK ja Thorgate. Jätkasime meetme tutvustamist seminaridel ning lisandus nõustamistegevus. Meetme
voorusid korraldatakse kaks korda aastas.
Uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste ja tehnoloogiate väljatöötamiseks pakub EAS
ettevõtetele toetust koostööks teadus- ja arendusasutuste ja teiste innovatsioonipartneritega innovatsiooni- ja
arendusosaku raames. Rahastasime 2021. aastal 208-t innovatsiooni- ja arendusosakute projekti summas
2,7 miljonit eurot (rahastatud projektide arv kasvas 15%). 2022. aastal ootame ettevõtete poolt aktiivset
osakute kasutamist. 2021. aastal tõdesime, et toetuse taotlemise tingimuste muutmine õigustas ennast. Selleks
et suurendada arendusosakute kvaliteeti, pakkusime 2021. aastal ja pakume ka 2022. aastal projektidele
eelnõustamist.
Rakendasime innovatsiooni edendavate hangete toetusmeedet ja soodustame sellega avaliku sektori
arenduste kaudu uuenduslike lahenduste turule jõudmist. Innovatsioonihangete põhitoetusele lisandus 2021.
aastal ideekonkursside läbiviimise toetuse taotlemise võimalus. Aasta jooksul laekus kaks innovatsioonihanke
projektitaotlust: Põlva vallavalitsuselt (Põlva nutitee) ja Tallinna Transpordiametilt (taotlus hindamisel) ning
üks ideekonkursi taotlus: Tervise Arengu Instituudilt (nikotiinist loobuja eneseabirakendus). Alates 2022. aasta
algusest lõpetame innovatsioonihanke taotluste vastuvõtu, ideekonkursid jäävad avatuks.
Alustati uue, innovatsiooni edendatavate hangete kontseptsiooni väljatöötamisega, mida on kavas
2022. aastal testida kui uut meedet ettevalmistavat tegevust. Aasta jooksul anti avaliku sektori asutuste
innovatsioonihangete meetme vallas ligi 50 lühikonsultatsiooni või nõustati individuaalselt ning korraldati
neli veebiseminari/seminari (sh üks koostöös Procure2Innovate projekti partneriga). Jätkasime ka
innovatsioonieksperdi ja juriidilist tuge pakkuva hankepartneri abiga avalikule sektorile eritellimuse pakkumist
probleemi võimalike lahenduste leidmisel ja juriidiliste takistuste kõrvaldamisel.
Lisaks senisele infovahetusele Accelerate Estonia ja MKMi innotiimiga alustati koostööd Riigikantseleiga.
Ühiselt osaletakse Innoprogrammis, mille eesmärk on avaliku sektori probleemide korje, et pakkuda probleemi
omanikele lahendusvõimalusi (innosprint, Riigikantselei programmilised tegevused, EASi innovatsiooni
edendavad hanked, AE missioonid) ning luua ja hoida temaatilist infovälja.
Jätkasime innovatsioonivaldkonnas eelmisel hooajal loodud teenuste portfelliga, mille peamine eesmärk on
katta äriarenduse ja tootearenduse protsessi kriitilised etapid ning intellektuaalomandi teemad. Täiendasime
disaini meistriklassi ja kriisis kasvamise meistriklassi ning lisasime juurde intellektuaalomandi mooduli seminaride
või veebiseminaride formaadis. Koolitusprogrammides sisus keskendusime ärimudelitele, kliendikesksele
tootearendusele ning toote turule toomisele. Koolitusprogrammidesse olid oodatud kõik Eesti ettevõtted.
2021. aastal piloteerisime uut teenust – innovatsioonivõimekuse diagnostikat. Teenuse arendamisel
töötasime välja majasiseste ekspertide pakutava teenuse, mille raames hinnatakse EENi võrgustiku tööriistaga
Innovation Heath Check ettevõtete innovatsioonivõimekust, kaasates ettevõttest kuni seitse töötajat. Teenus
tugineb innovatsioonijuhtimise standardile ISO 56002 ja aitab ettevõttel mõista innovatsioonijuhtimise
alusstruktuuri ning oma ettevõtte hetkeseisu. Lisaks teenuse käigus koostatavale raportile pakkusime
ettevõttele ka soovitusliku tegevuskava, mille teenuste abil on võimalik innovatsioonivõimekust suurendada.
2021. aastal tegelesime teenuse arendusega, meeskonna komplekteerimise ja koolitustega ning ettevõtetes
piloteerimisega. 2021. aasta teisel poolaastal katsetasime kahe ettevõttega ning töö selles vallas jätkub 2022.
aasta esimeses kvartalis. Ettevõtete tagasiside oli väga hea ning otsustasime hakata seda teenust laiemalt
pakkuma 2022. aasta esimeses kvartalis.
2021. aastal jätkasime toote turule toomise meistriklassiga. Juba 2020. aasta lõpus avasime uuenenud
meistriklassi, mille fookus oli kriisis kasvamisel ning COVID-19 oludes uutele turgudele jõudmisel. 2021. aasta
olukorrast lähtuvalt pakkusime programmi teist aastat järjest kriisis kasvamise meistriklassi nimetuse all.
Programmi rõhuasetus oli anda praktilisi teadmisi, kuidas kiirendada ja parandada ettevõtete võimekust uue
toote turule toomisel. Meistriklassi toel saavad ettevõtted koostöös valdkonna ekspertidega tervikpildi toote
turule toomisega seotud ettevalmistusest ja elluviimisest, suurendades sellega uute toodete õnnestumise
määra. 2021. aastal läbis meistriklassi 38 ettevõtet (kevadisele koolitusgrupile lisaks sügisene lisagrupp) ning
koolitus oli võimalik läbida nii digitaliseeritud koolitusplatvormil kui ka online -koolitustel. Mõlemad grupid
hindasid programmi väga kõrgelt (kliendirahulolu CSAT-indeks vastavalt esimesel programmil 9,4 ja teisel 8,6
punkti). Teema vajalikkuse ja suure huvi tõttu on 2022. aastal planeeritud veel kaks gruppi.
Disaini meistriklass jätkas uuenenud sisuga, mis koosnes eelkõige praktilistest koolitustest ja koostööst
kogenud disainijuhiga, kes tegi ettevõttes disainiauditi ja oli mentoriks disainiprojekti elluviimisel. Disainist
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juhitud tootearendusprotsess seab esikohale kliendikeskse lähenemise, mille järgi saab toote arendamine
alguse kliendist ja tema probleemi lahendamisest, mitte vastupidi. Programmi fookuses on paindlik
tootearendus ja prototüüpimine lähtuvalt ettevõtete ideest (toode või teenus). 2021. aasta kevadel lõpetas
programmi 30 ettevõtet: ettevõtete suure huvi tõttu planeeriti 20 osalejaga lisagrupp kümnele ettevõttele.
2021. aasta teisel poolel alustanud grupis osales 20 ettevõtet. Programmi alguses tegid disainijuhid kõikides
ettevõtetes põhjaliku disainiauditi ning programmi lõpus esitleti programmi raames valminud omatoote või
teenuse prototüüpi. Kokku läbis 2021. aastal programmi 50 ettevõtet (kaks koolitusgruppi pluss lisagrupp), kes
hindasid programmi väga kõrgelt (kliendirahulolu CSAT-indeks vastavalt esimesel programmil 8,98 ja teisel
9,2 punkti). Teema vajalikkuse ja suure huvi tõttu plaanime teha disaini meistriklassi programmi ka aastateks
2022–2023.
Fotol disaini meistriklassi sügisese grupi 2021 võitja Digitrükk OÜ

Jätkasime ka ettevõtte omanikele ja juhtidele mõeldud strateegia praktikumi koolitusprogrammiga. Strateegia
praktikum on mõeldud ambitsioonikatele, vähemalt kolm aastat tegutsenud ning ekspordikogemuse ja
kasvupotentsiaaliga ettevõtetele. 2021. aastal osales 23 ettevõtet ning CSAT-indeks on kokkuvõtlikult 9,55 (II
9,7; III 9,55; IV 9,4). Strateegia praktikumi eesmärk on luua tingimused ja eeldused ettevõtte arenguks. Pakume
ettevõtjatele ühelt poolt süvendatud strateegilisi teadmisi, oskusi ja kogemusi strateegia väljatöötamiseks,
arendamiseks või uuendamiseks ja elluviimiseks. Teiselt poolt aitame osalevatel ettevõtetel luua või uuendada
3–5 aastaks konkurentsivõimelise strateegia koos tegevusplaaniga.
2020. aasta teises pooles alustasime EASi ärimentorprogrammi ja väikeettevõtte arenguprogrammi baasil
loodud EASi kasvuettevõtte mentorprogrammiga, millega 2021. aastal jätkasime. Programmi raames
moodustati 2021. aastal 48 mentori ja mentii koostööpaari, kes tegutsesid nõustatava ettevõtte arenguplaanide
teostamisel. Peale selle sisaldas teenus kümnest teemast koosnevat koolitusprogrammi ning seminare,
koolitusi ja väljasõite mentoritele. Programmis osalesid valdavalt kuni viis aastat tegutsenud ettevõtjad, kel
on ambitsioonikad kasvuplaanid ning soov kasvatada või alustada eksporti. Programmi kaasasime ka kuus
loomevaldkonna ettevõtet, et suurendada loomemajanduse sektoris tegutsevate ettevõtjate suutlikkust
saavutada turutingimustes majanduslikku edu, sh suurendada ekspordivõimekust. Hoolimata koroonakriisist
tulenevatest tegevusplaani kõrvalekalletest, hinnati mentorprogrammi senist kvaliteeti pärast viimase mentori
ja mentii ühise viienda koolitusmooduli lõppu koondhindega 8.8 (CSAT-indeksi järgi).
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08.11.2021 strateegia praktikumi töötuba – strateegia
elluviimine, strateegiate kaitsmised ja tagasiside

Otsustasime mentorprogrammi teenusega jätkata ka 2022. aastal, kuid uuendatud kujul. Selleks korraldasime
2021. aasta sügisel põhjaliku teenusearenduse protsessi, mis koosnes arvukatest fookusgrupi intervjuudest ja
töörühmade panusest. Tulemusena sündis 2022. aastaks uuendatud teenuse kontseptsioon, mis võtab arvesse
eelmiste osalejate tagasisidet ning vastab paremini sihtgrupi ettevõtete vajadusele äriarenduse ja juhtimise
vallas. Uue teenusega plaanime alustada 2022. aasta teisel poolaastal.
2021. aastal pakuti EASi kasvu- ja võtmeklientidele valdkondlikku diagnostikat, et selgitada erapooletu
eksperdi abiga välja ettevõtte hetkeolukord ja fikseerida lähtepunkt edaspidiseks strateegiliste otsuste
tegemiseks ja arendustegevuse planeerimiseks. 2021. aastal jätkasime valdkondliku diagnostika pakkumisega
turunduse ja müügi ning tootmise või teenuse osutamise valdkonnas. Teenus oli mõeldud ambitsioonikatele
võtme- ja kasvuklientidele, kes on valmis investeerima, soovivad kasvada ja areneda, liikuda uutele turgudele
ning tuua turule uusi tooteid ja teenuseid. Valdkondliku diagnostikat on 2021. aastal rakendatud vaid kahe
ettevõtte puhul ning hankeleping lõppes esimesel poolaastal. Vähese nõudluse tõttu otsustasime teenust
sellisel kujul rohkem mitte pakkuda ning planeerime 2022. aasta teises kvartalis teenust arendada.
Tööstuse digitaliseerimise valdkonnas jätkasime koostöös suhtekorralduspartneriga teadlikkust suurendavate
ja võrgustikku edendavate tegevustega, milleks olid näiteks sotsiaalmeediagrupi „Tark tööstus“ sisu loomine,
kogemus- ja edulugude kajastamine eri infokanalites (sh Äripäeva raadios) ja valdkonna ekspertide toel
tööstusettevõtete pädevuse arendamine. Jätkasime ka tööstuse digitaliseerimise häkatoniga „Tööstushäkk“,
mille käigus luuakse IT- ja tööstusettevõtete ning ekspertidega koostöös ideelisi lahendusi tööstusettevõtete
paremaks digitaliseerimiseks ja automatiseerimiseks ning arendatakse välja esmased prototüübid. Häkatoni
eesmärk on luua osalevate meeskondade vahel vähemalt kuus esmast prototüüpi ja neli koostöölepingut. 2021.
aastal toimunud ühel häkatonil oli kokku 93 osalejat, kelle tagasiside CSAT-skaalal oli 8,7.
2021. aastal alustasime uue teenuse – digitaliseerimise meistriklassiga, mille sisuks olid eelkõige praktilised
koolitused ja töö osalejate endi ettevõtetega mentorite toel. Digitaliseerimise meistriklassi eesmärk on
parandada tööstusettevõtete võimekust viia digitaliseerimise protsess läbi iseseisvalt. Kolm kuud kestva
intensiivse programmi tulemusena peab osaleval ettevõttel valmima äriprotsessi detailne digitaliseerimise
tegevuskava ning vähemalt alustatud tegevuskava elluviimisega. 2021. aastal läbis digitaliseerimise
meistriklassi kaks gruppi (kokku 37 ettevõtet), kelle tagasiside programmile oli CSAT-skaalal kahe grupi peale
kokku 8,87.
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Digitaliseerimise meistriklassi võitja Interconnect Product
Assembly AS kevadel 2021

2021. aastal jätkasime partnerina koos Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi ning TalTechiga Eesti tööstusettevõtetele mõeldud rahvusvahelise konverentsi
Industry 4.0 in Practice korraldamist, kus osales virtuaalselt ja füüsiliselt 305 inimest.
2021. aastal said toetust saanud ettevõtted viia ellu rahastatud digitoetuse projekte, COVIDi-kriisi tõttu
oli ettevõtjatel võimalik selles vallas toimetada aasta võrra kauem. 2021. aasta veebruaris avasime
digitaliseerimise teekaardi toetuse, mis võimaldab ettevõtjatel kaasata digitaliseerimise ja automatiseerimise
võimaluste hindamiseks ettevõttesse välise ekspertiisi, mille käigus hinnatakse terviklikult ettevõtte taset ja
kitsaskohti ning tehakse ettepanekud nende lahendamiseks, sh antakse hinnang lahenduste maksumusele
ja tasuvusele. Septembris lihtsustasime toetuse tingimusi, et need sobiks ettevõtetele paremini. 2021. aastal
rahastasime 23 taotlust kogusummas 241 000 eurot.
Eesti ettevõtjate jätkusuutlikku arengut edendavaid projekte toetame Eesti–Norra koostööprogrammist
Green ICT, milles soovime Eesti–Norra partnerlusprojektide kaudu suurendada ettevõtjate rahvusvahelist
konkurentsi- ja koostöövõimet, lisandväärtuse kasvu ja ressursisäästlikkust. Toetus on suunatud uudsete
tööstuslahenduste, IKT tootearenduse ja tervisetehnoloogiate arendamiseks. Põhitoetusskeemi teise vooru
raames 2021. aastal andsime toetust 12 projektile kogusummas 6,38 miljonit eurot (üheksa tööstus- ja
rohetehnoloogia projekti kogusummas 5,08 miljonit eurot ja kolm tervisetehnoloogia projekti kogusummas
1,29 miljonit eurot). Peale selle avasime 2021. aastal teise väikeprojektide vooru tööstus- ja rohetehnoloogiate
ning tervisetehnoloogiate väikeprojektidele, mille taotluste esitamise tähtaeg on 2022. aasta jaanuaris.
Näited Eesti–Norra koostööprogrammi Green ICT toetatud projektidest:
Tööstuse ja rohetehnoloogiate voorus toetasime Eesti idufirma Fusebox ja Norra ettevõte Pixii koostööprojekti
toetussummaga 691 600 eurot, et välja töötada ja täiendada energiasalvestussüsteeme tarbimispoolse
paindlikkusega. Projekt elektritarbijate, energiasalvestite ja energiasüsteemide vahel võimaldab reaalajas
suhelda, et maksimeerida taastuvate energiaallikate kasutamist ja lahendada kõikuva energiatootmisega seotud
probleeme. Vaata enam infot projekti kohta Fuseboxi kodulehelt.
Tervisetehnoloogiate voorus toetasime 761 360 euroga meditsiinivaldkonnas tegutseva Antegenes OÜ
projekti, mille tehnoloogia võimaldab uudse geenitesti alusel rinnavähi täppisennetust. Uudne rinnavähi
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geenitest põhineb polügeensete riskiskooride tehnoloogial, mis võimaldab eristada naiste geneetilist
eelsoodumust rinnavähi tekkeks ning anda selle alusel täpsemad soovitused rinnavähi ennetuseks ja
varaseks avastamiseks. Projekti partnerid on Oslo Ülikool, Oslo ülikoolihaigla, Vestre Viken Hospital Trust ja
Oslo vähiklaster. Kõik partnerid on onkoloogiliste haiguste alal nii Norras kui ka rahvusvaheliselt väga tugeva
teadusliku ja kliinilise taustaga tippkeskused. Vaata enam infot projekti kohta Antegenese kodulehelt.
Eesti ettevõtete vajadustest lähtuvate rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse korraldamiseks käivitati
eelnimetatud rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse programm (vt alajaotus 1), mida viiakse
ellu toetusmeetme ja EASi tegevusega. Programmi eesmärk on töötada välja Eesti ettevõtete vajadustest
lähtuv rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse terviksüsteem, millel on ettevõttepõhine teadmine Eesti
vajadusest, mis leiab Eesti ettevõtetele lahendused uuringute ja arenduse tegemiseks ning korrastab pakkumist.

4. Maandame välisturgudele sisenemise riske
Ekspordinõunikud tegutsesid 2021. aasta lõpus kokku 16 riigis: Skandinaavias (Soomes, Rootsis, Norras
ja Taanis), Lääne-Euroopas (Saksamaal, Prantsusmaal, Hollandis, Poolas, Suurbritannias), USAs (New
Yorgis) ja Araabia Ühendemiraatides (Dubais). 2021. aasta jaanuaris võtsime juurde ühe esindaja Soome,
asukohaga Helsingis, kuna olemasoleva nõuniku töömaht kasvas liiga suureks ja kõiki soovijaid ei suudetud
enam kvaliteetselt teenindada. Peale eelnimetatud turgude tegutseme ka Aasias (Singapuris, Hiinas, Indias,
Jaapanis) ning jaanuaris 2022. alustas meie ekspordinõunik tööd Lõuna-Koreas (Soulis). Eeltöö, ettevõtete
nõudluse ja visiitide põhjal otsustasime avada oma esinduse Aafrikas, Keenias (Nairobis). Praegu uurime
esinduse avamiseks sobivaid variante ja tegeleme nõuniku otsinguga. Detsembris 2021 sulgesime oma
esinduse Kasahstanis. Enamiku ekspordinõunikega õnnestus peale COVIDi-kriisi algust kohtuda ka 2021. aasta
septembrikuus Eestis, et vahetada kogemusi, kuidas saadakse kriisiga hakkama eri riikides, ja teha plaane
tegutsemiseks edaspidi.
Joonis 6. EASi ekspordinõunikega kaetud riigid

Ekspordinõunikud pakuvad teenuseid konsultatsioonidest turu-uuringute ja partnerite leidmiseni (EPS),
ärikontaktide loomiseks ürituste korraldamist ja viivad läbi sihtturuseminare Eestis, kaasates välisriigi ja
Eesti kogemustega spetsialiste. Seminarid on osutunud Eesti firmade hulgas väga populaarseks, kuna teenus
tuuakse koju kätte ja eksperdid, kes esinevad, on alati väga kõrge tasemega professionaalid. Peale selle
osalevad ekspordinõunikud aktiivselt (vajaduse korral virtuaalselt) sihtriikide seminaridel ja konverentsidel
vastava sektori või teema kajastamisel sihtturukeelsete ettekannetega. Samuti on ekspordinõunikud abiks
VIP- ja ärivisiitide korraldamisel eelnimetatud riikidesse. Kui praegune koroonakriis ei luba füüsilisi kontakte
eeldavaid kohtumisi, siis oleme valmis neid vähemalt osaliselt korraldama virtuaalses formaadis. 2021. aastal
kriisi tõttu ära jäänud messide asemel pakuvad meie eksportnõunikud firmadele kohaliku eksperdi abil
partnerotsingu teenust. Eesti poole pealt abistame firmasid kõikide riikide puhul nn sourcing’u teenusega,
mida korraldab spetsiaalne projektijuht (ka nende riikide puhul, kus meil ei ole oma esindusi) turuülevaadete
tegemise ja potentsiaalsete kontaktide leidmisega andmebaasidest (ehk välisfirmadele sobivate partnerite
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leidmine ja kontaktotsingu teenused). Laienenud on ka koostöö Välisministeeriumi esindajatega äridiplomaatia
strateegia arendamisel. Koostöö saatkondadega on 2021. aastaga tunduvalt süvenenud ja paranenud.
Püüame leida parimaid ja efektiivsemaid koostöövõimalusi, et me ei dubleeriks oma tegevusega eelkõige
nendel turgudel, kus on mõlemal poolel esindajad olemas. Sõlmimisel on koostööleping, mis põhineb juba
allkirjastatud vastastikuse mõistmise memorandumil.
Üks EASi strateegiline eesmärk on laiendada Eesti ekspordi sihtturgusid, mis tähendab tegelemist kaugemate
riikide ja ärikultuuridega, ning tasakaalustada Eesti ettevõtete eksporditurgusid. Aasial kui maailma suurimal
majandusregioonil on potentsiaal kujundada globaliseerumise järgmist etappi. Aastaks 2040 võib Aasia
osakaal maailma SKTst kasvada enam kui 50 protsendini ning globaalsest tarbimisest umbes 40 protsendini.
Regiooni kasv muutub seda laiapõhjalisemaks ning kestlikumaks, mida rohkem piirkonna majandused
omavahel integreeruvad.
EASi Aasia keskuses näeme aasta-aastalt Eesti ettevõtete üha suurenevat huvi Aasia suunal ja hüppelist
eksporditulu kasvu. Ajal, mil Euroopa Liidu ekspordikasv jäi 2021. aastal 12,7 protsendile, kasvas Eesti eksport
Aasiasse koguni 27 protsenti (Eurostat, jaanuar-oktoober 2021). Seetõttu on EASi Aasia keskus 2021. aastal
pannud tugevat rõhku pandeemiast räsitud ning eriti rangete COVID-19 piirangutega Aasia turgude põhjalikule
analüüsile ning kohalike partnerite ekspertiisi laiendamisele ja uute teenuste väljatöötamisele. Muu hulgas
tähendas see esimese 3D-messi korraldamist Hiinas, virtuaalset visiiti Singapuri ja valmisolekut pidevaks
hübriidtööks kultuurides, kus näost näkku kohtumised on usaldusväärse partnerluse loomise aluseks. Sellest
hoolimata kujunes 2021. aastast Eesti jaoks siiani suurima ekspordimahuga aasta Aasia suunal. Ootame 2021.
aasta ekspordi kogumahuks Aasia puhul ligi 750 miljonit eurot, mis on 10 protsenti enam eelmisest aastast –
ning seda hoolimata kahest järjestikusest COVID-19 aastast, kõigi aegade suurimatest logistikakuludest ning
Hiina väga piiranguterohkest koroonapoliitikast.

CIFTIS (China International Fair for Trade in Services) mess
Hiinas, september 2021, kus lisaks füüsilisele messistendile
olid Eesti ettevõtetel oma 3D virtuaalsed messiboksid

Aasia keskus jätkab ka 2022. aastal ettevõtetele konsultatsiooniteenuse pakkumist nii Tallinnast (viis eksperti
Tallinnas) kui Aasia riikidest (üks Hiinas, Singapuris, Jaapanis ja Indias) kohapealt. Lisaks juba tegutsevatele
ekspordinõunikele Aasias ja ekspertidele Tallinnas, alustas jaanuaris 2022 tööd Soulis resideeruv Lõuna-Korea
ekspordinõunik, jõudmaks veelgi kiiremini meie strateegilise eesmärgini, et Eesti ekspordimaht Aasiasse ulatuks
ühe miljardi dollarini juba aastaks 2023.
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Lõuna-Korea ekspordinõunik Soonhee Bae Soulis, jaanuar 2022

Aasia keskus nõustab ettevõtteid proaktiivselt ja põhjalikult kogu teekonna vältel alates ekspordiks
valmistumisest kuni eksporditurul laienemiseni. Toetame ettevõtteid kõikjal Eestis nõustamisteenuste,
turuanalüüside, ekspordipartneri taustakontrolli ning sihtotsingute ja teiste teenuste osutamisega. Peale selle
oleme 2022. aastal korraldamas arvukalt virtuaalseid B2B-üritusi, koolitusi, VIP-visiite, kontaktreise ning
ühisstende rahvusvahelistel messidel. Teeme samuti tihedat koostööd ministeeriumitega Aasia-suunalise
koostöö arendamisel. Tõhustunud on ka koostöö Välisministeeriumi esindajatega äridiplomaatia strateegia
arendamisel ja omavaheline koostöö saatkondadega on 2021. aastaga tunduvalt süvenenud, seda muu hulgas
ka innovatsioonipesade efektiivsel rakendamisel Singapuris ja Soulis.
2022. aastal on Aasia keskusel plaanis toetada ettevõtteid Hiina, Jaapani, India, Singapuri ja Lõuna-Korea
suunal, kuid aasta jooksul on plaanis laieneda edasi ka Kagu-Aasia turgudele. Jätkuvast COVID-19 kriisist
hoolimata on ettevõtete aktiivsus ja huvi Aasia turgude vastu kasvanud ning seetõttu on plaanis pakkuda
nõustamisteenuseid senisest veelgi enam: anda üle 600 konsultatsiooni, korraldada üle 20 ekspertseminari
ja koolituse ning viia ettevõtted COVID-19 piirangute leevenedes kõrgetasemeliste visiitidega nii Jaapanisse,
Indiasse kui ka Lõuna Koreasse. Ka on plaanis jätkata koolitusprogrammiga „Süsteemne eksport Hiina“ ning
pakkuda pikaajalist tuge Eesti ettevõtetele.
Lähtudes muutunud olukorrast maailmas, kavatseme 2022. aastal veelgi enam rõhku panna virtuaalsetele
üritustele ja ettevõtete matchmaking’ule, sest reisimine pole aasta esimesel poolel suure tõenäosusega
võimalik. Seetõttu on Aasia keskusel, kel on varasem edukas kogemus virtuaalsete äriedendusürituste vallas,
plaanis korraldada aastatel 2022–2023 koostöös kohalike hankepartneritega Aasia sihtturgudel tulemuslikke
virtuaalseid üritusi, fookusega B2B-l ja kontaktreisidel. Kõrgetasemeliste visiitide üheks näiteks võib tuua
Latitude 59 konverentsi raames mais 2022 plaanitavad delegatsioonid Jaapanist ja Singapurist, et viia kokku
innovaatilised Eesti ettevõtted juhtivate Aasia investorite ja strateegiliste koostööpartneritega. EASi Aasia
keskus on tugevalt kaasatud ka riikliku Aasia strateegia loomisesse, et aidata meie ettevõtteid Aasia-suunaliste
prioriteetide määramisel ning riikliku toe saavutamisel.
Made in Estonia ekspordikonverents toimus ka 2021. aastal loomulikult hübriidversioonis. Näeme, et
COVID-19 viirusest tulenevalt on rahvusvahelises kaubanduses probleeme aina rohkem ning eksporti tuleks
veelgi enam tähtsustada ja leida lahendusi, mis oleksid Eesti eksportööridele reaalselt abiks. Konverentsi
eesmärk on tuua kokku avalik ja erasektor, et arutada ühiselt Eesti ekspordi- ja majanduspoliitika arengu
üle, rõhutada kõrgemal tasemel ettevõtjate vajadusi ning vahetada kogemusi. Osalejatel oli võimalus küsida
esinejatelt küsimusi ning suunata diskussiooni huvipakkuvatele teemadele. Osalejaid oli konverentsil üle 215,
kellest 50 oli kohal ka füüsiliselt.
Ettevõtjate välismessil eksponendina osalemise toetuse taotluste vastuvõtmise peatasime eelarvevahendite
ammendumise tõttu 2019. aasta mais. COVID-19 piirangute tõttu jäid paljud messid kas ära või lükati
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mitmeid kordi edasi, mistõttu on ka projekte pikendatud. 2021. aasta lõpu seisuga oli töös 23 toetust saanud
projekti, millest 10 kestavad ka 2023. aastal. Projektide elluviimine võimaldab väikese ja keskmise suurusega
ettevõtjatel suurendada oma rahvusvahelist konkurentsivõimet, tugevdada kontaktvõrgustikku ja kasvatada
ekspordivõimekust.

5. Toetame turgudele sisenemist riiklikul tasandil
EASi klientide lisandväärtuse kasv
töötaja kohta võrreldes Eesti keskmisega

EASi klientide ekspordi müügitulu
kasv võrreldes Eesti keskmisega
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Ekspordi kasvuprogrammide eesmärk on julgustada ettevõtjaid lähiturgudest kaugemale vaatama. Selleks
oleme kasvuprogrammi alla koondanud ekspordi fookusriigid, kus pakume ettevõtjatele rohkem teenuseid ning
abi konkreetsele sihtturule ekspordiks valmistumisel, turule sisenemisel ja seal laienemisel.
2021. aasta fookusriigid olid Saksamaa, Araabia Ühendemiraadid ja Hiina. 2021. aasta suursündmus oli kindlasti
Dubai Expo, mille ümber koondunud järjepidevad tegevused on toonud Eesti AÜEs tugevalt pildile ja ettevõtted
on saanud tuge nii riigiturundusest kui ka fookussektoritele suunatud üritustest AÜEs. Pakkusime süsteemset
tuge, et ettevõtted jõuaksid välisturgudel ühest faasist teise, ühekordsetest müükidest kindla kliendisuhte ning
tegevuse laienemiseni: kvaliteetset turuinfot, nõustamist, inimeste ettevalmistust, turundust ja ekspordipartneri
otsingut, ühisstende messidel. Kasvuprogrammi riikides toetasime sealseid tegevusi riikliku sektoriturundusega,
et tutvustada Eestit ja suurendada sihtriigis tegutsevate fookussektorite nähtavust.
Selleks et pakkuda Eesti ettevõtjatele eksporditurgudel efektiivsemalt ja paindlikumalt B2B kohtumisi ja
kontaktreisi teenuseid, tegime aastateks 2022–2023 raamhanke, millega saime endale tugevad pikaajalised
partnerid Euroopa, Aasia, Lähis-Ida ja Ida-Aafrika turgudel. See võimaldab meil töötada pika plaaniga ja toetada
tõhusamalt Eesti ettevõtteid välisturgudel.
Saksamaa Euroopa suurima turuna oli meie fookusturg ka 2021. aastal. Aasta esimeses pooles oli Saksamaa
pandeemia tõttu jätkuvalt lukus. Füüsilisi reise ja kontaktüritusi korraldada ei saanud ning enamik messe jäi ära,
lükati edasi või toimus virtuaalselt. Saksamaa messimajanduse liidu AUMA andmetel toimus Saksamaal 2021.
aasta kolmandas ja neljandas kvartalis 101 messi 380 planeeritust. See tähendas Saksamaa messisektorile
85% vähem eksponente ja messikülastajaid kui enne pandeemiat. Esimesel poolaastal keskendusime
Saksa sisseostuprotsessidele. Toimus kaks veebiseminari: „Sisseost ja ostusüsteemid Saksa Mittelstandi
tööstusettevõtetes“ ja „Saksa sisseostuprotsessid luubi all: juhtiv põllutöömasinate tootja CLAAS“ koostöös
Saksa sisseostuspetsialistide ja praktikutega. Aasta teises pooles käivitus Eesti IT-teenuste ekspordile suunatud
veebiprojekt „Matchmaking Eesti äriprotsesside digitaliseerimise ja andmeanalüüsi firmadele Saksa
ettevõtetega“ ning novembris „Saksamaa digikuvandi programm edasijõudnutele“. Viimane on neljast
veebiseminarist ja individuaalsetest konsultatsioonidest koosnev programm, mille eesmärk on anda osalejatele
teadmised Saksamaale sobiva digikuvandi elementidest ning koostada Saksa digiturunduse spetsialisti
juhendamisel plaan edasiseks tegevuseks. Programm jätkub 2022. aastal. Täies mahus koolitusprogrammi
läbinud ettevõtted lülitame osaliselt sektoriturunduse tegevustesse.
2021. aasta kevadel alustasime virtuaalse ekspordiprogrammiga „Süsteemne eksport Euroopas digitaalsete
müügikanalite kaudu“, mis annab ettevõtjale süsteemse tegevuskava ja tööriistad, et edukalt eksportida
muutunud keskkonnas. Sel korral on rõhk digitaalsete müügikanalite arendamisel ja rakendamisel, kuna
sellest on saanud praegu hädavajadus. Ekspordiprogrammi raames läbis 29 ettevõtet ja rohkem kui 60
ekspordivaldkonna töötajat edukalt kaheksa veebiseminari ning kuus veebikonsultatsiooni. Programm lõppes
ettevõtjatele individuaalsete virtuaalsete kliendikohtumistega, mille eesmärk on viia Eesti ettevõtted kokku
potentsiaalsete partneritega.
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Hiina mõjuisiku 杜⼀妮 Du Yini (2,41 miljonit fänni Weibo
lehel) otseülekanne (Live Streaming) SIAL China 2021
Eesti ühisstendilt. Eesti tooteid tutvustab baarmen
OTTIMO Shanghai restoranist

2021. aasta jaanuaris jätkasime taas kuuekuulise ekspordiprogrammiga „Süsteemne eksport AÜE-s“
toidu- ja joogisektori ettevõtetele, kus alustas teine grupp ettevõtjaid. Programmi käigus said osalejad
tugeva ja iga ettevõtte toote eripära arvestava turupõhise ettevalmistuse, misjärel viisime nad AÜE
turuvisiidi käigus kokku sealsete edasimüüjatega. 2021. aasta juunis lõpetas programmi 12 toidu- ja
joogiettevõtet, kellest kolm on tänaseks saanud endale juba edasimüüjad Dubais, teised jätkavad
konkreetse tegevusplaaniga AÜE turule sisenemist. Sama programmiga jätkame 2022. aasta sügisel.
2021. aastal korraldasime kuus virtuaalset ühisstendi (sh Boot 2021 turundusprojekt) ja 13 füüsilist
ühisstendi rahvusvahelistel messidel, millel osales ca 160 ettevõtet eri sektoritest. 2021. aastal
panime suuremat rõhku turundusele ja kommunikatsioonile nii enne messi kui ka messi ajal. Tegime
reklaamikampaaniaid LinkedInis, Twitteris, WeChatis ja XINGis, korraldasime Eesti ühisstendil üritusi
külastajate kohale meelitamiseks ja Eesti ettevõtete tutvustamiseks ning võõrustasime meediaesindajaid ja
mõjuisikuid. Üha suuremat rõhku pöörasime messide ajal toimuvatele seminaridele ja konverentsidele, et
esinejateks oleksid ka Eesti ettevõtted ja sektori esindajad, et võimendada Eesti nähtavust messil ja kutsuda
külastajaid Eesti ühisstendi külastama. Messikoolitustel rääkisime rohkem online- ja digiteemadest, lisaks
müügikõnele lihvisime ka ettevõtete oskusi storytelling’u vallas, et toetada arengut välisturgudel.
Modular Technologies OÜ tegevjuht ja kaasasutaja Vilve
Vene esinemas Money 20/20 2021 diskussioonis „How
do we ingrain modularity and adaptability into existing
solutions to enable customised journeys at scale?”
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Ära jäänud messi Boot 2021 asemel korraldasime koostöös Eesti Meretööstuse Liidu ja sektori ettevõtetega
turundusprojekti, mille raames tootsime kaheksale projektis osalenud ettevõttele videoklipid ning sektoriülese
videoklipi. Kasutasime videomaterjali ka LinkedIni ja XINGi kanalites tehtud reklaamikampaanias, et suurendada
Eesti meretööstustoodete ja mereturismiteenuste tuntust ning võimaldada projektis osalevatel ettevõtetel luua
paremini kontakte potentsiaalsete klientidega valitud sihtriikides.
2021. aastal oli riigi- ja sektoriturunduse tähelepanu kese toetada ettevõtete pingutusi fookusriikides
(Saksamaa, Araabia Ühendemiraadid). Jätkus töö suuremate sektorite PR- ja turundusplaanidega ning
tegevusega konverentsidel ja messidel nii sihtturgudel kohapeal kui ka veebis. 2021. aastal lisandus sektoreid
tutvustavate materjalide hulka kuus toidusektori edulugu, sektorit tutvustav video puidusektorile, kuus
puidusektori edulugu ja neli puidusektori virtuaalset tehasetuuri videot.
Näited puidusektori artiklitest, mis ilmusid Saksamaa väljaannetes

Puidusektori video Brand Estonia Toolboxis

Aastatel 2021–2023 on Saksamaa-suunalise turunduse fookuses IT, elektroonika ja masina- ja metallitööstus
ning osaliselt ka puidusektor, kelle edulugusid aitasime 2021. aastal võimendada. Artiklid ja tegevused jaotusid
aastate kaupa perioodidesse, luues ühtse terviku (kokku ilmus Saksamaal 15 artiklit).
Mess Hannover 2021 toimus virtuaalselt, kus esitlesime Eestit kui kõrgtehnoloogilist digiriiki tunnuslausega
„Digital Society = Smart Industry“. Kokku osales kolm liitu (IT, elektroonika, Masin&metall) ning 12 firmat.
Virtuaalse messi jaoks filmisime eelnevalt seitse videot: digitaliseerimine, industry 4.0, logistika ja transport ning
tehisintellekt tehnoloogias.
Näide Hannover 2021 virtuaalsest ülekandest
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Araabia Ühendemiraatide suunal oli riigi- ja sektoriturundus seotud 2021. aasta oktoobris avatava
maailmanäitusega Dubai Expo, mille jaoks aitasime EXPO-l osalevatel firmadel filmida tutvustusvideod ning
EXPO tiimiga koostöös veebiseminarid. Algust tegime ka toiduainetööstuse tutvustamisega AÜE meedias ja
mõjuisikute hulgas sõnamärgi Taste Estonia alt. Novembris toimus üritus Taste Estonia Launch EXPO paviljonis,
mis juhatas sisse Gulfood 2022 PR- ja turundustegevuse.
Taste Estonia launch video TradeEstonia Youtube´i kanalis

2020. aastal uuendatud veebilehel tradewithestonia.com jätkus 2021. aastal sisuloome nii inglise kui ka saksa
keeles (info Eesti ekspordi mahtudest ja sektoritest, nendega seotud erialaliitudest, uudistest ja infokildudest
ning EASi ettevõtluse ja innovatsiooni keskuse kontaktidest). Uuendati ka messide kampaanialehed, mis on
osutunud väga vajalikuks turunduskanaliks messide kommunikatsioonitegevuses. Alustasime tööd Trade
Estonia LinkedIni ja YouTube’i kanalitega.
Trade With Estonia YouTube´i kanal, kus leiab kõik meie poolt
toodetud videod, vebinarid jpm

Digieksport. Jätkasime 2021. aastal virtuaalsete B2B kohtumiste teenuse pakkumist. See on hea alternatiiv
kasvatada oma eksporti ja luua ärisuhteid olukorras, kus füüsilised kohtumised on COVID-19 viirusest
tingitud reisipiirangute tõttu raskendatud. Toimus 14 toidu-, joogi-, tervisetoodete ja kosmeetika valdkonna
tippkohtumist. Osales 28 ettevõtet, kellele korraldati kokku 261 B2B kohtumist. Ostjaid oli üle maailma, 80%
Euroopast, 20% ülejäänud maailmast (Aafrika, Austraalia, Aasia, Lähis-Ida). Nii mitmedki ettevõtted osalesid
teenusel juba teist korda. Wabel Summiti programm pakub ettevõtetele veebipõhiseid B2B kohtumisi,
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live -konverentse ning 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. Selleks et Eesti ettevõtted oleksid digiekspordi vallas kohtumisteks ja üritusteks hästi
ettevalmistatud, tegime aastateks 2021–2023 raamhanke, mille käigus oleme juba korraldanud ettevõtetele
digikuvandi, digimüügi ABC ja LinkedIni koolitusi. Koolituste eesmärk on suurendada ettevõtete digitaalsete
müügikanalite kasutamist ning parandada eelkõige virtuaalsete müügioskuste võimekust ja taset.
Tegevus Aafrika-suunal. 2021. aastal korraldasime Ida-Aafrika veebiseminaride sarja, tutvustades aprillis ja
mais toimunud kolmel veebiseminaril ärivõimalusi Ugandas, Keenias ja Tansaanias. Veebiseminaride sarjale
registreerus 80 inimest. Veebiseminarid on järelvaadatavad EASi Youtube’i kanalil.

Ekspordipäevad toovad kokku samal turul tegutsevad ettevõtjad, et jagada kogemusi ja leida koostöökohti.
2021. aasta alguses, kui riigid olid pandeemia tõttu lukus ja reisimine välistatud, toimus ekspordipäevade egiidi
all viiekuuline virtuaalprojekt „Mööblitööstuse kiirendi Skandinaavias“, mille käigus said Eesti mööblitootjad
kõigepealt turuspetsiifilise ülevaate Skandinaavia tarbijate mööblidisaini eelistustest Soome, Rootsi ja Taani turul
ning seejärel viisime nad virtuaalse ürituse käigus kokku 40 Skandinaavia ostujuhiga, kellele nad tutvustasid
oma ettevõtet ja tooteid. Fookus oli kodukontori- ja kontorilahendustel. Programmis osalevatele ettevõtetele
filmiti ka lühike reklaamvideo, mida otseülekandes kasutasime. Üritusega õnnestus tekitada huvi Skandinaavias
meie projektis osalenud mööbliettevõtete vastu ja panna alus edasisele müügisuhtlusele.

Muud tegevused
2021. aastal jätkus loomemajanduse sektori teadlikkuse suurendamisele, teadmiste ja oskuste kasvatamisele
ning teiste sektoritega sidumisele mõeldud eriprojektide (konverentsid, seminarid, kontaktüritused,
messid jm) korraldamine. Tähelepanu keskmes oli ettevõtete ekspordivõimekuse suurendamine ja
rahvusvahelistumine.
2021. aastal sõlmisime hankelepingu järjekordse loomemajanduse valdkondliku uuringu tegemiseks Eesti
Konjunktuuriinstituudiga. COVIDiga seotud asjaolude tõttu valmib uuring planeeritust kolm kuud hiljem – 2022
aasta märtsis. Uuringu tulemused annavad võimaluse planeerida efektiivsemalt tegevust 2022. aasta teises
pooles ning pikemas perspektiivis, et toetada strateegiliselt loomemajanduse ettevõtete arengut.
Kogutud info põhjal tegime hanke, et leida rahvusvaheline koolitusprogramm moevaldkonna ettevõtetele.
Hankelepingu sõlmisime kodumaise moeagentuuriga Fashionavant, kelle koostööpartner on Euroopa
juhtiv moeagentuur Fashion Scout. Lepingust lähtuvalt tegime kahele grupile Eesti moeettevõtteid toetava
koolitusprogrammi „International Accelerator Programme – Empowering Estonian Fashion Designers“.
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Praktiline rahvusvaheliste moeekspertide ja praktikutega koolitusprogramm on loodud selleks, et toetada kõiki
Eesti moeettevõtteid rõivaste ja aksessuaaride brändidest ehete ja jalanõude brändideni. Kokku osales kahes
grupis 58 moevaldkonna ettevõtet. Jätkutegevusena on 2022. aastasse planeeritud mentorprogrammi hange
eelnevalt koolitusprogrammi läbinud edukamatele ja suurema potentsiaaliga ettevõtetele. Mentorprogrammi
eesmärk on luua ettevõtetele kontaktide võrgustik ja hüppelaud kiireks ettevõtlushaarde laiendamiseks ning
ekspordisuunaliste tulemuste kasvatamiseks.

2021. aastal toetasime kolmandat aastat järjest rahvusvahelise filmitööstusele suunatud kampaaniat
välismeedias. EASi toel avaldati mitmeid Eesti filmielu tutvustavaid artikleid ja reklaame ajakirjas „The
Hollywood Reporter“ ja ”World Lens”. Tellitud artiklite eesmärk on tõmmata rahvusvahelist tähelepanu
nii PÖFFile, CreativeGate’ile, Eestile kui potentsiaalsele filmivõtete lokatsioonile kui ka kogu kodumaise
filmitööstuse arengule.
Korraldasime järjekorras juba teise hanke keelpillimeistrite koolitamiseks ning rariteetsetesse pillidesse
investeerimise vajalikkusest. Hanke võitis SA Eesti Pillifond ning tegevusega alustati 2021. aasta sügisel.
Pillifondi koolitusprogrammi eesmärk on arendada pillimeistrite professionaalseid põhioskusi ja tehnikaid
ning edastada Eesti praegustele ja tulevastele ettevõtjatele rahvusvahelist teavet ajaloolistesse keelpillidesse
investeerimise vajalikkusest. Koolitusprogrammis osaleb kokku kuus pillimeistrit ning programm lõppeb 2022.
aasta esimesel poolaastal.
2021. aastal jätkus disaini meistriklassi programm, mille eesmärk on soodustada loomemajanduse ettevõtete
koostööd teiste sektorite ettevõtetega. Pikaajalises tootearenduse programmis osales 50 ettevõtet. 2021. aastal
jätkus kasvuettevõtte mentorprogramm, mille eesmärk on toetada ambitsioonikate kasvuettevõtete omanikke
või juhte ettevõtete kiires arenguprotsessis. Programmis osales kuus loomemajanduse ettevõtet.
2021. aasta esimeses pooles võtsime kokku kaks eelmist ekspordimissiooni Jaapanisse ning leidsime, et
võttes arvesse sektori hetkeseisu ja COVIDist tulenevalt ebastabiilsust seoses reisimise ja äritegevusega,
loobume edasisest süstemaatilisest tegevusest. Samas oleme avalikult kinnitanud, et jätkame nende ettevõtete
toetamist, kellel on selles vallas potentsiaali ja huvi.
Loomemajanduse tugistruktuuride arendamiseks toetasime 2019. aastal kaheksat tehnoloogiapõhistele
loomeettevõtetele suunatud arenduskeskust: Creative Elevaator OÜ, disainivaldkonna arenduskeskust
MTÜ Eesti Disainikeskus, moevaldkonna arenduskeskust SA Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid,
audiovisuaalvaldkonna arenduskeskust BMO OÜ, muusikavaldkonna arenduskeskust MTÜ Music Estonia,
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arhitektuurivaldkonna arenduskeskust MTÜ Eesti Arhitektuurikeskus, kaasaegse kunstivaldkonna MTÜ
Eesti Kaasaegse Kunsti Arenduskeskust ja mänguvaldkonna arenduskeskust MTÜ IGDA Estonia. 2021.
aastal jätkus kaheksast projektist kuue elluviimine. 2019. aastal alanud projektidest lõpetasid 2021. aasta
lõpus projekti tehnoloogiapõhistele loomeettevõtetele suunatud arenduskeskus Creative Elevaator OÜ ja
audiovisuaalvaldkonna arenduskeskus BMO OÜ. Ülejäänud kuus arenduskeskust on pidanud tegevuse
koroonapiirangute tõttu edasi lükkama. Projektid lõpevad 2022. aastal.
Jätkame ka loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse toetuse rakendamisega, mille eesmärk
on luua loomeettevõtjatele võimalusi oma toodete, teenuste ja ärimudelite, aga samuti turunduse ja
müügi arendamiseks, et suurendada ettevõtete ekspordisuutlikkust ja lisandväärtust. Alates 2016. aastast
oleme kahe taotlusvooru kaudu toetanud 12 projekti ning 2020. aastal alustasime projektijärgsete mõjude
hindamist (eesmärk on kasvatada kasusaanud ettevõtete ekspordi müügitulu ja lisandväärtust töötaja kohta,
mille tulemusi saame näha kaks aastat pärast projekti lõppemist). Elluviimisel on kaks projekti. Näiteks
valmis 2021. aastal Naked-Island OÜ kunstikompleks/töökojamaja Tallinnas 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, mil lõppeb ka projektiperiood. Ametlikult avatakse
kunstikompleks-töökojamaja 2022. aastal.
2022. aastal jätkab projekti elluviimist Tallinn Film Wonderland OÜ, toetades Eesti filmitööstuse arengut
ja kasvatades Eestis suuremahuliste filmitootmisprojektide tegemise võimekust ajakohase stuudiotehnika
pakkumisega. Projekti tulemusena soetatakse loodavasse filmilinnakusse Paljassaares suuremahuliste ja
tehniliselt keerukate filmiprojektide elluviimiseks vajalik osa tehnikast, mis aitab kaasa Eesti filmiettevõtete
väärtuspakkumise mitmekesistamisele.
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
tingimustes eriti oluline, sest aitab ettevõtetel keerulistel aegadel kohaneda ja oma tegevust lahti mõtestada.
2021. aasta lõpus toetasime kahte loomeettevõtet arenguplaani elluviimisel. Näiteks Disaintekstiil OÜ soovib
ettevõttes arendada tootmise planeerimise ja ärikliendile müügi digitaliseerimist ning võtta kasutusele
uuenduslikud ning optimeeritud tootmis-, müügi- ja teenindusprotsessid. Teise näitena saab tuua Ten Twelve
OÜ, kes soovib arendada välja teenuse osutamise protsessi tarkvaralise lahenduse abil, mis võimaldab
osutada teenust kiiremini ja efektiivsemalt. Samuti lihtsustatakse müügiprotsessi ja arendatakse ettevõtte
ekspordivõimekust.
Ühtlasi jätkub varem loomemajanduse eksporditoetust saanud ettevõtete järelhindamine ning toetatud
ettevõtete majandustulemuste ülevaatamine.

E-Eesti esitluskeskus (e-Estonia Briefing Centre)
Esitluskeskus juhindus 2021. aasta tegevuses kehtivast strateegiast (2019–2023), mis paneb suurema rõhu
digiteenustele. Võetud suund on maailmas kehtivate piirangute tõttu end õigustanud ning võimaldanud
saavutada suurema osa 2021. aastaks seatud eesmärkidest. Esitluskeskus võõrustas 2021. aastas üle 260
delegatsiooni ja 3500 külalise. Olulisematest visiitidest saab välja tuua Rumeenia ja Kosovo presidendi
külaskäigu ning Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni ja Deutsche Telekomi tippjuhtkonna visiidi.
Hübriidformaadis konverentsid võimaldasid jõuda 65 rahvusvahelisele lavale ning 30 000 kuulajani.
Koostöö võimendamine ettevõtetega. 2021. aastal korraldas keskus koostöös Eesti IT-ettevõtetega 73
äriprogrammi, kaasates 175 ettevõtet. Uue formaadina korraldati veebiseminarid ettevõtete huviks olevatel
sihtturgudel. Nii sai näiteks Poolas koostöös ekspordinõunikuga teoks veebiseminar Poola pangandussektorile,
mille eesmärk oli tutvustada tänapäevaseid identiteedilahendusi ning Eesti fintech-ettevõtteid. Suurim
huvi e-riigi lahenduste ja koostöö vastu tuli Rumeeniast, kus esitluskeskust külastas riigi president Klaus
Iohannis. Rumeenia parlamendidelegatsioonile tehti põhjalik kahepäevane programm ning mitme Rumeenia
omavalitsusega jagati online-seminaridel regionaalsete digilahenduste arendamise kogemusi.
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E-Eesti maine. Lõppenud aastal jõudis lõpule kaheaastane e-Eesti maineuuring, mille tulemus andsid
kõrge hinde e-Eesti rahvusvahelisele mainele ning keskuse tegevusele meie riigi digitaliseerimise kogemuse
vahendamisel. Tänu süsteemsele ja kvaliteetsele sotsiaalmeediasisule kasvas e-Estonia sotsiaalmeediakanalite
jälgijate arv aastaga 11 000 inimese võrra. Suurima hüppe tõi kaasa koostöö vlogija Nas Dailyga (20 mln jälgijat
Facebookis).
Suhtekorralduse vallas oli suurima mõjuga rahvusvaheliste tehnoloogiaajakirjanike pressireis ning koostöös
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga korraldatud kampaania Digital Testbed Framework. E-Eesti
kohta ilmus 2021. aastal 12 500 meediakajastust, millest 30 oli Testbedi projektist ning 20 pressireisil osalenud
ajakirjanike sulest. Koostööst kaasautoritega avaldas esitluskeskus ise üle 90 originaalartikli.
Uuena käivitus aasta alguses taskuhääling „Art of Digitalisation“, kus käis külas mitu külalist era- ja avalikust
sektorist. Aasta jooksul korraldati seitse veebiüritust „E-Estonia Digital Discussions“, millel osales üle 1000
inimese. Ürituste salvestisi on tänaseks vaadatud ca 7000 korral.
Eesti suurim äriideede konkurss ja kiirendi Ajujaht, kus oma äriidee saab turvalises keskkonnas proovile panna,
on hooajal 2021 järjekorras juba neljateistkümnes. Ajujahi peaauhinna võitis hooajal 2020/2021 Münt ja uue
koostööpartneri estBan investeering meeskonnale Mentornaut. 2021. aastal korraldasime ideekonkursi uue
hooaja kontseptsiooni leidmiseks.
Ettevõtluse auhinna konkurss on riigi kõrgeim tunnustus silmapaistvatele ja edumeelsetele ettevõtetele.
Koostöös valdkonna asjatundjatega, kes hindavad nii ettevõtte majandusnäitajaid kui ka väärtusi ja panust
ühiskonda, valitakse igas kategoorias välja kolm kõige märkimisväärsemat ettevõtet ehk auhinna nominenti,
kelle seast selgitatakse parimad. 2020. aasta konkursil hindasime ühe kriteeriumina ettevõtete toimetulekut
COVID-19-st tingitud kriisiga. 2021. aasta konkursil hindasime samuti ühe kriteeriumina kohanemisvõimet
turuolukorraga. EASi ja Tööandjate Keskliidu eestvedamisel toimus 2021. aastal konkurss 21. korda. Ajalugu
on näidanud, et avalik tunnustus ja tähelepanu on avanud ettevõtetele uusi uksi ja toetanud tööandja brändi
tööturul – see on selge signaal konkursi mõjust ja olulisusest. Aasta ettevõtte auhinna pälvis Chemi-Pharm AS.

Ettevõtluse ja innovatsiooni valdkonna eelarve täitmine
on toodud lisas 1 ja indikaatorid lisas 2. Struktuurifondide
2014-2020 väljundnäitajad on arvestatud vastavalt Euroopa
Komisjoni etteantud metoodikale.
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Välisinvesteeringud ja
tegevus 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 ja tehnoloogiaid ning parimaid kogemusi ja
suurendatakse rahvusvahelistesse väärtusahelatesse põimumist.
Joonis 7. Välisinvesteeringute väärtusahel

Kujundame atraktiivsemat
investeerimiskeskkonda

Maandame rohkem
välisinvesteeringuid

LISANDVÄÄRTUS

Välisinvesteeringute
kaasabil loodava
lisandväärtuse kasv

Arendame Eestis
tegutsevate välisinvestorite
äri, loome laienemisvõimalusi

Välisinvesteeringute valdkonna olulisemad tegevused
Välisinvesteeringute keskuse siht on muuta innovatsiooni toel oma teenused kättesaadavamaks ja nende
kasutamine kliendile järjest lihtsamaks. Valdkonna 2021. aasta tegevuste tähelepanu keskmes oli ärgitada
suure lisandväärtuse ja kapitalimahukate investeeringute Eestisse toomist ning olemasolevate välisettevõtete
hoidmist ja töökohtade säilitamist. Järelteeninduse osatähtsus meie tegevustes suurenes ning tulenevalt
kasvavast nearshoring- ja reshoring-trendist otsisime uusi kliente selle potentsiaali järgi. Rakendasime oma töös
aktiivselt TAIE nutika spetsialiseerumise fookusvaldkondi ning jätkasime online-klienditeekonna arendamist.
Teenusmajanduses keskendusime arenduskeskustele ja äriteenustele, millega kaasnevad kõrgema astme
pädevused (näiteks teenuse disain, arendus ja digitaliseerimine). Tööstuses keskendusime investeeringutele,
mis toetavad automatiseerimist, ning püüdsime tootmise kõrvale tuua ka toodete arenduskeskused.
Pöörasime tähelepanu riskikapitalile ja osaluste edasimüügitehingutele, kus on selge strateegilise partnerluse
sünergia, mille toel aitab investor investeeritavas ettevõttes oma globaalse võrgustiku, kogemuse ja tehnilise
võimekusega äri uuele tasemele viia.
2021. aasta strateegiliste tegevuseesmärkide täitmine oli järgmine:
+

Välisinvesteeringute maht: 194 miljonit eurot (eesmärk 163 miljonit),

+

Loodud töökohtade arv: 1617 (eesmärk 1000),

+

Regionaalsete investorkonsultantide portfellis olevate välisosalustega ettevõtete lisandväärtus
töötaja kohta ületab piirkonna keskmist 1,25 korda: 74,6 % (eesmärk 80%)

Oleme suurendanud regionaalset fookust, kasvamas on regionaalsete investorkonsultantide roll olemasolevate
välisettevõtete Eestis hoidmisel ja nende töökohtade säilitamisel.
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Eestis registreeritud väliskapitalil põhinevad ettevõtted on endist viisi tugevalt kapitaliseeritud ja selleks,
et rohkem jätkuinvesteeringuid Eestisse kinnistada, pööravad meie regionaalsed investorkonsultandid
suuremat tähelepanu oma regiooni välisettevõtete arengu ja laienemise toetamisele, suurendades kohtumiste
ja kliendiportfellide arvu. Välisinvesteeringute regioonidesse toomisel on fookus keskmisest kõrgema
lisandväärtuse loomisel.
Välisosalusega regionaalsete ettevõtete jätkuinvesteeringute toetamisel ning uute investeeringute Eestisse
toomisel on suur roll nii tegevusel Eestis kui ka emaettevõtte asukohariigis. Seetõttu tihendasime veelgi
enam koostööd regionaalsete investorkonsultantide ning Tallinna meeskonna ja välisinvesteeringute
keskuse välisesindajatega, et tagada nii uute- kui ka jätkuinvesteeringute efektiivne maandamine erinevates
Eesti regioonides.
Olulise protsessina alustasime aasta lõpus välisinvesteeringute keskuse uue strateegia väljatöötamisega.
Strateegia luuakse aastani 2030 ning see lähtub TAIE baasvaldkondadest, kuid läheb valdkonniti rohkem
süvitsi. Eesmärk on pikendada prioriteetsete valdkondade kaupa Eestis juba olemasolevaid ja riiklikult tähtsaid
väärtusahelaid ning maksimeerida nende abil Eestis loodavat lisandväärtust. Vajalik on läbi uue strateegia leida
sektorid, kus saame Eesti jaoks suurima tulemuse luua.
Organisatsiooni arengu ja selgema toimimise eesmärgil oleme Tallinna ja regionaalsete konsultantide tiimi
kõrvale loonud välisesindajate tiimijuhi rolli. See muudatus aitab pärast välisesindajate võrgustiku laienemisest
üksust paremini juhtida ning ühtlasi Välisministeeriumi ja EASi äridiplomaatia koostöömudelit tõhusamalt
rakendada. Ka võimaldab see tõhusamalt korraldada kolme tiimi koostööd.
Work in Estonia programmi kaudu aitame lahendada Eesti majanduse üht suuremat kitsaskohta ehk tööjõu
probleemi rahvusvaheliste tippspetsialistide Eestisse tööle meelitamisel ja nende kohanemise toetamisel üle
Eesti. 2021. aastal esitasime oma ettepanekud välismaalaste seadusesse täienduste sisseviimiseks, et Eesti
tööturule oleks võimalik kaasata kõrge kvalifikatsiooniga rahvusvahelisi tippspetsialiste peale IT valdkonna ka
inseneeria ning loodus- ja täppisteaduste valdkonnast.
Digiturundus on muutunud meie põhitegevuse osaks, mille toel tekitame Eesti vastu huvi ja aitame uutel
kontaktidel meiega ühendust saada. Teenindusprotsesside automatiseerimise edasiarendus käis paralleelselt
füüsiliste kohtumiste, visiitide ja ürituste korraldamisega. Võrreldes eelneva aastaga oli võimalus taas mitmel
suursündmustel füüsiliselt kohal olla ning korraldada kõrgetasemelisi visiite ja üritusi.
The Future of Emerging Europe Summitil võtsime vastu 2020. ja
2021. aasta parima välisinvesteeringute keskuse auhinna
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Välisinvesteeringute valdkonna strateegia elluviimine 2021. aastal
1. Kujundasime atraktiivsema investeerimiskeskkonna
Ärikeskkonna ettepanekute esitamine poliitikakujundajale
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2021. aastal oleme intensiivselt tegutsenud Eesti ärikeskkonna konkurentsivõime kasvatamisega, selgitades
välja suurimad ettevõtluskeskkonnas leiduvad takistused ning tehes nende põhjal seaduseloome esindajatele
ja poliitikakujundajatele arendusettepanekuid. Seoses muudatustega poliitilises administratsioonis tekkis
lisavõimalus teha tavapärasest enam ettevõtluskeskkonna parandamise ettepanekuid. Oleme majanduse
vallas olnud oluliselt suuremas mahus kaasatud üleriigilistesse ja regionaalsetesse fookusgruppidesse, kus
panustasime oma ekspertiisi ja kogemusega Eesti ärikeskkonna ja ettevõtlussektorite arendamisse. Tõime
välja kolm kõige suuremat kitsaskohta, milleks on kvalifitseeritud tööjõu puudus kõikjal üle Eesti, tööstustele
kallis elektritarbimise hind ning pangakontode avamise ja sulgemise probleemid finantsteenuste turul. Oleme
otsinud koos ministeeriumiga kitsaskohtadele lahendusi alates loodus- ja täppisteaduste populariseerimisest,
inseneriakadeemia ja mitme välismaalaste seaduse muudatusteni, mis õnnestumise korral leevendavad
probleeme juba lähiaastatel.
Eesti meretuuleparkide tööstusharu arendusvisiit Norrasse,
november 2021
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Ühena paljudest edulugudest võib tuua ministeeriumitega koos loodud „Eesti ärikeskkonna teekaardi
2025“, mis sisaldab rohkem kui viitkümmet ärikeskkonna arendamise ülesannet avalikule sektorile ja mille
elluviimine peaks tõstma Eesti Maailmapanga ärikeskkonna konkurentsivõime raportis tänaselt 18. kohalt
esiviisikusse. Regionaalpoliitikas oleme teinud hulga uudseid ettepanekuid, milleks on näiteks ettevõtluse
arendamise kohustuse lisamine kohaliku omavalitsuse seadusesse, regionaalsete ettevõtluse ja innovatsiooni
ökosüsteemide arendamise kontseptsiooni juurutamiseks rohkemate ressursside võimaldamine, et arendada
kohalikku ettevõtlust, regionaalse majandus- ja ettevõtlusalase pädevuse suurendamine ning palju muud.
Tulemusena luuakse eeldused suure lisandväärtusega innovatsioonimahukaks ettevõtluseks kõikides Eesti
regioonides.
Möödunud aasta üks tähtsaid ülesandeid oli ärisektorite väärtusahelate arendamine, mille õnnestumisteks
võib lugeda avameretööstuse, haruldaste muldmetallide, keemiatööstuse, vesiviljeluse, ringmajanduse ja
biomajanduse arenduse. Tegelesime aktiivselt uute tulumudelite arendusvõimaluste leidmise ja arendamisega
üle Eesti, et teha võimalikuks uute kõrgepalgaliste töökohtade loomine väljaspool tavapärast Tallinna ja Tartu
piirkonda. Oleme aktiivselt kaastatud TAIE fookusvaldkondade ja nende alamvaldkondade kujundamisse, mis
aitab meil lähitulevikus luua oma välisinvestoritest klientidele konkurentsivõimelisemaid väärtuspakkumisi.
Oleme panustanud suure hulga strateegiate loomisse, mille tulemusena peaks mitu tööstusharu tegema
lähitulevikus arenguhüppe.
Väärtuspakkumiste kujundamisel lõime investoritele mõeldud müügimaterjalide uue standardformaadi.
Koostöös partneritega oleme loonud ka laiapõhjalise materjali progressiivsete keemiatööstuse ettevõtete
Eestisse toomiseks ning kirjutasime aasta jooksul hulga uusi väärtuspakkumisi, sh lennunduse, muldmetallide,
nearshoring’u, vesinikutehnoloogiate ja tehisintellekti valdkonnas.
Tegelesime aktiivselt Eesti regioonide konkurentsivõime kasvatamisega rahvusvahelises kontekstis
ning korraldasime selleks regionaalarengu koolitusi ja tegime tihedat arenduskoostööd regionaalsete
investorkonsultantide, piirkondlike arenduskeskuse, ettevõtete ning kohalike omavalitsusega. Meie eesmärk oli
parandada tõmbekeskustest eemal asuvates piirkondades investeeringute potentsiaali, mille tulemusena tuua
nendesse piirkondadesse järjepidevalt tehnoloogia- ja arendusmahukaid uusi välisinvesteeringuid.
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Work in Estonia programmi näol lõime uue tegevuskava aastateks 2021–2025. Tegevuskavast lähtuvalt
on lähiaastate neljaks fookusvaldkonnaks Eesti rahvusvahelise kuvandi arendamine töö ja elukoha sihtriigina;
talendi klienditeekonna parandamine; ettevõtete toetamine ja eri teenustega teadlikkuse kasvatamine Eestis
ja väljaspool Eestit. Suurema muudatusena keskendume järgnevatel aastatel peale IT-talentide ka inseneeria
tippspetsialistide Eestisse meelitamisele.
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Work in Estonia Rahvusvaheline Maja alustas klienditagasiside mõõtmisega, mille järgi on tagasiside keskusest
saadavatele teenustele suurepärane (NPS 85%). Taaskäivitasime välistalentide kaaslaste programmi, mille
lõpetanutest pooled on leidnud Eestis erialase rakenduse. Keskuses toimusid aktiivselt grupinõustamised ja
üritused.
Ettevõtetele toimusid rohke osavõtu ja hea tagasisidega virtuaalkonverentsid: „Välisvärbamine aastal 2021 –
kuidas kriisis edu leida?“ ja „Talendikeskne välisvärbamine – miks ja kuidas?”.
Foto: Talendikeskne välisvärbamine - miks ja kuidas?”,
november 2021

Rahvusvahelistest turundustegevustest olid väga edukad kampaaniad „We all need some space. Work in
e-Estonia“ ja „Just log in e-Estonia“, mis ületasid igati püstitatud eesmärgid.
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2. Maandame rohkem välisinvesteeringuid
Välisinvesteeringute maht (miljon eurot)
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2021. aastal tegelesime aktiivselt uute potentsiaalsete investorkontaktide loomisega. Arendasime edasi
tööriistu, mis võimaldavad meil paremini välisinvestoreid teenindada ning heitlikes oludes eesmärke saavutada.
Foto: Eesti eripalgeliste regioonide tutvustus koos
kaardirakendusega asub aadressil investinestonia.com/regions
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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 ja toetab investorkonsultante päringutele vastamisel. Investorkonsultandi lauale
jõudnud päringu järel selgitame välja kliendi vajadused ja paneme kokku individuaalse väärtuspakkumise.
Kui Eesti osutub valituks ja võetakse viimasesse valikunimekirja, algab töö visiidi korraldamisega. Viime visiidile
tulijad kokku potentsiaalsete partnerite, teenusepakkujate, teadus- ja õppeasutuste, katusorganisatsioonide,
olemasolevate ettevõtetega konkreetsest sektorist jne. Peale visiiti pakume lisainfot, et ettevõte või investor
saaks teha oma lõpliku otsuse, kas liikuda Eesti suunal edasi või mitte.
Kasutasime potentsiaalsete huvilisteni jõudmiseks strateegiliselt sihitud veebiturundust ning lõime infopäringutele
vastamiseks ja väärtuspakkumiste koostamiseks automatiseeritud tööriistad. Regionaalse fookuse suurendamiseks
täiendasime Invest Estonia kodulehekülge regioonide portaaliga investinestonia.com/regions, millest olulise osa
moodustab tööstusaladest jt huviobjektidest koosnev kaardirakendus. Rakendasime esmakordselt fookuskuude
kontseptsiooni, mille raames võtsime igal kuul tähelepanu alla ühe konkreetse sektori, mille edulugusid võimendada.
Fookuskuude osana valmis 12 uut ettevõtete kaasust,, samuti värskendasime varasemaid.
Foto: 59minutilise otsesaate „Unicorn59“ salvestus toimus
suvises Noblessneri Iglupargis

Tutvustasime Eesti ärikeskkonna võimalusi ja võimendasime sõnumeid koos e-residentsuse programmi,
Startup Estonia, e-Eesti esitluskeskuse, EstVCA ja EstBAN-iga, et olla kommunikatsioonis ja turunduses koos
efektiivsemad. Väljapaistvamad sündmused olid Unicorn59 riskikapitali investoritele mõeldud üritus ning Eesti
üritused Lissabonis toimunud Web Summiti ja Helsingis Slushi ajal.
Foto: Pressireisi Digitally Wild raames kohtusid ajakirjanikud ka
presidendi ja peaministriga
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Kasutasime Eesti investeerimis- ja startup -valdkonna tõmbeüritusi (Latitude59 ja sTARTUp Day), et tuua
Eestisse potentsiaalseid investoreid ja pakkuda neile sisukat programmi. Jätkasime peale pausi üritusega
Estonia’s Friends International Meeting, mis toimus esmakordselt hübriidformaadis. Tartus toimunud
vesinikupäevad andsid hoogu valdkonna väärtusahela arengule Eestis ning kohapeal loodud kontaktidest
arenes välja mitu jätkutegevust ja investorvisiiti.
Uudsena korraldasime EASi eri valdkondade koostöös Jaapanile suunatud kõrgetasemelise online-ürituse, kus
osales teiste seas ka Jaapani digiminister, ning ühise pressireisi Digitally Wild, mille tulemusena ilmus üle 18
kajastuse rahvusvahelistes tippväljaannetes.
2021. aasta eesmärk oli laiendada välisesinduste võrku. Uued esindused avati Ühendkuningriigi, Jaapani ja
Beneluxi turgudel. Esinduste avamise eesmärk oli kaasata suuremas mahus välisinvesteeringuid just nendelt
turgudelt. Välisturgudega seoses toimusid aasta jooksul koos Välisministeeriumiga arutelud äridiplomaatia
koostöömudeli ning strateegia väljatöötamise vallas. Protsess jõudis esimese olulise eesmärgini detsembris,
kui EAS ja Välisministeerium allkirjastasid ühiste kavatsuste kokkuleppe äridiplomaatia koostöö paremaks
korraldamiseks. Edasi lepitakse kokku täpsemates töökorralduslikes küsimustes ja heades tavades. Kaasame
saatkondi ja aukonsuleid meie igapäevatöösse, et suurendada oma turundusvõimekust ja leida uusi
potentsiaalseid ettevõtteid ja investoreid eelkõige nendest riikidest, kus meil puuduvad välisesindused.
Välisturgudel oleme pööranud suuremat tähelepanu uute kontaktide loomisele digiturunduskanalite kaudu
ning piiride avanedes ka äriseminaride ning kõrgetasemeliste visiitide korraldamisele sihtriigis. Välisvisiidil
viime Eestist huvitatud tippettevõtted kokku meie presidendi, ministri või valdkonna asekantsleriga,
et tekitada potentsiaalsetes investorites ja ettevõtetes suuremat usaldust Eesti riigi ja siin tegutsemise
vastu. Kõik potentsiaalsed ettevõtted ja investorid viime huvi korral kokku meie regionaalsete või Tallinna
investorkonsultantidega.
Foto: Minister Suti Rootsi-visiidi eesmärk oli aidata
kaasa koostöö arendamisele Eesti-Rootsi jätkusuutlike ja
keskkonnasäästlike ettevõtete ja organisatsioonide vahel

Eestist väljaspool toimuvate kõrgetasemeliste visiitide ja ürituste koordineerimine koondus suuresti kahte
lühikesse perioodi kevadel ja suvel, mis muutis korralduse varasemast mõnevõrra keerukamaks. Mitmed
visiidid lükati edasi või tühistati riikides kehtestatud piirangute tõttu. Sellegipoolest õnnestus kokkuvõttes
korraldada koguni 20 kõrgetasemelisel visiiti või üritust. Visiitide seas olid riigivisiit Austriasse, ettevõtlusja infotehnoloogiaministri Andres Suti visiidid Prantsusmaale, Soome, Araabia Ühendemiraatidesse,
Suurbritanniasse, Rootsi, majandus- ja taristuministri Taavi Aasa visiit Hollandisse ning transpordi asekantsleri
Ahti Kuninga visiit Saksamaale. Peale selle toimus peaministri ümarlaud investoritega Saksamaal ning
presidendi ümarlaud investoritega Rootsis.
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Foto: Deutsche Telekomi kontserni juhatuse ja ligi 50 globaalse
juhi esinduslikule visiidile Eestisse sai koostatud esinduslik ja
mitmekesine programm

Välisinvesteeringute keskuse müügiprotsessis on potentsiaalsete investorite Eestisse tutvumisvisiidile tulek
oluline etapp, mille jooksul saab parimal viisil tutvustada Eestis äritegemise võimalusi ja luua otsekontakte
potentsiaalsete koostööpartnerite vahel. Reisipiirangute pideva muutumise tõttu jäi mitu planeeritud visiiti
ära, kuid sellest hoolimata õnnestus pakkuda sisukat programmi 100 visiidi puhul, millest valdav osa toimus
füüsiliselt ning mõned online -formaadis.
Endist viisi pakkusime oma portfelli klientidele suurinvestori toetusmeedet, mille eesmärk on konkureerida
meiega samade investeeringute nimel võistlevate riikidega ning ergutada uute suuremahuliste investeeringute
tegemist Eesti töötleva tööstuse sektorisse. Toetusega oleme aasta vältel julgustanud nii Eestis tegutsevaid kui
ka seni mittetegutsevaid ettevõtteid siin suure lisandväärtusega tooteid tootma ning arenduskeskusi looma.
Tugiteenuste ja arenduskeskuste investeeringu toetus aitas meil 2021. aastal pakkuda laienemise võimaluse
Stockmann ASi tugiteenuskeskusele. Peale atraktiivse ärikeskkonna pakkumise on paljudele investoritele endist
viisi tähtis, et riik toetab ka otseselt ettevõtjate investeeringuid tegevuse laiendamisel Eestisse. Toetusmeetme
tulemuste hindamine on näidanud, et toetus avaldab positiivset mõju välisinvesteeringute mahu kasvatamisele
Eestis. Seni toetatud keskused on loonud siin ligi 200 keskmisest kõrgemalt tasustatud töökohta.

3. Arendasime Eestis tegutsevate välisinvestorite äri, loome laienemise võimalusi
Kõrge lisandväärtusega välisinvestorite osakaal portfellis
(1,25kordne maakonna keskmine)
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Suure osa uutest välisinvesteeringutest teevad juba Eestis tegutsevad välisettevõtted. Seoses ülemailmse
globaliseerumise vähenemise ja 2021. aastal jätkunud COVID-19 levikuga on uute greenfield-investeeringute
osakaal vähenenud ning suurem võimalus töökohti luua on sellest tulenevalt just olemasolevate välisinvestorite
jätkuinvesteeringute kaudu.
2021. aastal jätkasime koostööd MAK-võrgustiku ning viie regionaalse investorkonsultandiga, kelle peamine
ülesanne oli teha portfelliettevõtetele äriarendusettepanekuid ning tagada äritegevuse jätkusuutlikkus. Eesmärk
on suunata rohkem välisinvesteeringuid keskustest edasi regioonidesse ning esmakordsed investorid otse
regioonidesse. Selgema organisatsioonistruktuuri ning bürokraatia vähendamise eesmärgil toodi regionaalsed
investorkonsultandid aasta lõpu seisuga lepingulistesse suhetesse otse EASiga. Koostöö MAKi võrgustikega on
endiselt olulisel kohal ning algas selle läbimõtestamise protsess, mis lõppeb jaanuaris 2022.
Regionaalsete investorkonsultantide roll olemasolevate välisettevõtete Eestis hoidmisel ja töökohtade
säilitamisel on välisinvesteeringute keskuse üks eelistus. Keskmine piirkondlik jätkuinvesteering hõlmab endas
üle 30 uue töökoha loomist ja vähemalt kolme miljoni euro investeerimist. 10 sellisel jätkuinvesteeringute
projektil oleks majanduse elavdamisel Eesti mõistes juba märkimisväärne mõju. Omavalitsuste ja regiooni
ettevõtete koostöö on saamas üha olulisemaks, et säilitada ja kasvatada piirkondade ettevõtluskeskkonna ja
fookussektorite konkurentsivõimet ning hoida ja kasvatada töökohtade arvu. Regionaalsed investorkonsultandi
ja äriarenduse meeskonnad jätkavad sel suunal tihedat koostööd kohalike partneritega, et piirkondlikku
konkurentsivõimet suurendada.

E-residentsus
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 18 400 korral. Meediamonitooringufirma Meltwater uuringule tuginedes
on e-residentsuse rahvusvahelise kajastuse reklaami väärtuse ekvivalent (AVE) aastatel 2014-2020 Eestile
kokku olnud 383 miljonit eurot.
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 on rekordilised 35,2 miljon eurot, mis tähendab 78% 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 miljonit eurot.
Joonis 8. E-residentsuse taotluste arv kuude kaupa
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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.
2021. aastal õnnestus ümber pöörata mõnda aega kestnud langustrend e-residendiks saamise taotlustes.
2021. aasta lõpuks oli Eestil 89 000 e-residenti 177 riigist.
Joonis 9. E-residentide poolt loodud ettevõtete arv kuude kaupa
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Eriti hoogsalt kasvas 2021. aastal e-residentide poolt uute ettevõtete asutamine, tehti uus rekord 4700 uue
ettevõttega. Koguarvuks on nüüd pea 20 000 ettevõtet ning võrrelduna üldise äriühingute loomise mahuga
Eestis moodustasid e-residenid 31% kõigist uutest OÜdest, mis kanti 2021. aasta jooksul Äriregistrisse.
Välisinvesteeringute valdkonna eelarve täitmine on toodud lisas
1 ja indikaatorid lisas 2.
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Eesti kui atraktiivne
turismisihtkoht
Turismivaldkonna visioon
Turismivaldkond aitab kasvatada Eesti kui turismisihtkohta tuntust ning arendada sihtkohtade uuenduslikke
tootepakkumisi, kasvatades seeläbi lisandväärtust ja pakkudes külastajatele vaheldusrikast, sujuvat ja ehedat
külastajakogemust.
Joonis 10. Turismi väärtusahel
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Turismivaldkonna olulisemad tegevused
2021. aasta alguses saabunud vaktsiinid ja nende järkjärguline levik andis turismile uue lootuse ning
piiranguteta reisimine kui uus normaalsus on saanud võimalikuks. Küll olid vaktsiinide aeglane kättesaadavus
ja uued viiruspuhangud põhjuseks, miks 2021. aasta esimesel poolaastal oli välisturism pärsitud nii
riikide piirangute erisuste kui ka segaduste tõttu piiride ületusel. Teine poolaasta oli meile turundus- ja
müügitegevuses küll väga aktiivne aeg, kuid välisturistide saabumist raskendasid omakorda vaktsineerituse
madal tase ning meie sõltuvus naaberriikidest – Soome valitsus keelas reisimise, Venemaa on endiselt lukus
ning Läti on viirusega terve aasta hädas olnud. Aasta lõpus lahvatanud uus omikrontüvi sulges taas mõneks
ajaks meie kampaaniad ja tühistas sündmused. Suureks leevenduseks turismisektorile on olnud rekordiline
siseturism (2021. aasta 11 kuuga 5% rohkem ööbimisi kui edukal 2019. aastal), kuhu panustasime kahe
suuremahulise kampaaniaga ka meie. Suures vähenemises on endiselt välisturistide ööbimised (-72% 11
kuuga 2021. aastal võrreldes 11 kuuga 2019. aastal). Sellest sõltuvalt on kõige raskemas seisus pealinna hotellid,
kus pole välis- ega ärituriste.
2021. aastat iseloomustab meie turismiturunduses veelgi kiirem reageerimisvajadus, paindlikkus, leidlikkus
ja valmisolek sobivate võimaluste avanedes tugevateks töösööstudeks, arvestades samas, et pidurit tuleb
vajutada kohe, kui olukord tegutsemist ei soosi.
Meie arendustegevust iseloomustab sektori arenguks muutuste liikuma saamine mitmes olulises projektis –
rohepöörde projektid, huvi ärimudelite muutmise vastu, sihtkohtade tegutsemismudelite muutus, interaktiivsed
töölauad jpm, mille puhul saame öelda, et kriisiolukord ja meie järjepidev aastatepikkune töö on hakanud vilja
kandma.
Olles kriisis kohanenud, oleme koostöös MKMiga koostanud riikliku turismistrateegia 2022–2025
(kinnitatakse 2022. aasta alguses), mis keskendub Eesti turismi taastumisele 2019. aasta majanduslikule
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tasemele, kuid nutikamalt ning arenguhüppe läbinuna. See on ka meie katusdokument järgnevatel aastatel,
kuna riigi poolelt oleme peamiseks elluviijaks meie. Eesmärk on, et Eestit väisaks teadlik külastaja, kes on
huvitatud Eesti turismi kolmest põhilisest tugevast küljest – kohalik toit, loodus ja kultuur – või ärikeskkonnast
ning valmis neis valdkondades elamuste saamiseks rohkem oma aega pühendama ja Eestisse raha jätma.
Turismivaldkonna eesmärkide saavutamiseks peab tuntavalt paranema Eesti turismisektori koostöövõime,
uuenema tootepakkumised ja ärimudelid, suurenema investeeringud kestlikkuse teenusesse ning tähelepanu
keskmes olema külalislahkus ja kliendikesksus. Märksõnaks on tugevad sihtkohad, kes suudavad nii sihtkohta
arendada kui ka turundada, sh laiendada ja parandada regionaalseid tootepakkumisi ning maakondadeülest
koostööd, mis meelitaksid külastajaid sujuvamalt Eestit avastama. Selle kvaliteedihüppega alustasime juba
2020. aastal kriisis ja 2021. aasta kohta võime kinnitada, et muutus on toimumas, oleme õigel teel ja jätkame
aktiivselt ka 2022. aastal. Samas on tabanud sektorit järjestikused kriisid – lisaks koroonakriisile nüüd ka
tööjõu- ja sisendhindade kriis, mis mõjutab tugevalt nii sektorit kui ka meie tegemisi.
Turismisarenduskeskus on teinud läbi arenguhüppe ning struktuurimuudatus turismiturunduse sünergia
nimel – lõpptarbija (B2C) ja äriturunduse (B2B) valdkonnad viidi kokku – on end tõestanud. Samuti valmis
turismiarenduskeskuse strateegia 2021–2024, mis oli aluseks riiklikule turismistrateegiale, ning digikanalite
strateegia nende paremaks juhtimiseks ja koostoimeks, mis sai aluseks uue turismiinfosüsteemi hankele.
Parandatud on ka andmete kättesaadavust ning loodud interaktiivseid töölaudu nii enda tarbeks kui ka sektorile
andmete paremaks kasutamiseks.

Turismivaldkonna strateegia elluviimine 2021. aastal
1. Suurendame Eesti turismiteenuste nõudlust ja eksporditulu kogu Eestis
Sise- ja välisturistide ööbimiste arv
(tuhat ööbimist)
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2021. aastal tegime seitse laiapõhjalist ja suurt kampaaniat (2020. aastal neli). Kaks kampaaniat oli suunatud
siseturule (suvine kalambuuridel põhinev ja talvine Kingi aega), suured kampaaniad Soome ja Läti turgudel,
Põhjamaadel, lähiriikide turgudele (Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra) suunatud spaakampaania (Spaflix) ning
turgudeülene jõulukampaania kohtades, kust on Eestil Euroopas otseühendus (lennuk, laev, rong, maismaa)
– Step inside a fairytale in Tallinn. Paindlikkust kampaaniate korraldamisel näitas kiire digiturundamine
Iisraelis (nädalaga pandi kampaania püsti), kes esimese riigina saavutas vaktsineerituse kõrge taseme ning
reisihimulised iisraellased lubati reisima. Ironmani võistlusel olid sel aastal osalejate arvu poolest neljandad
just iisraellased. Esmakordselt algatasime distantstöö kampaania Euroopas, mida toetas tunnustus, et Tallinn
nimetati parimaks distantstöö asukohaks Euroopas.
Lisaks suurtele kampaaniatele viisime 2021. aastal ellu 32 digi- ja sotsiaalmeedia kampaaniat (2020. aastal
22). Neist mitmed toimusid koostöös partneritega (lennu- ja laevafirmad, Eesti sihtkohad, ERR, MTÜ Eesti
Golfiväljakute Ühendus, mõjuisikud jt). Kokku suutsime poolsuletud 2021. aastal teha kampaaniaid 50%
rohkem kui 2020. aastal.
Eesti kui turismisihtkoha põhikanalis, üheksas keeles visitestonia.com veebilehel tehti 2021. aastal 6,54
miljonit külastust, millega ületasime seatud eesmärgi ca ühe miljoni sessiooniga. Aasta jooksul suutsime
sisuartiklite lugemist kasvatada üle 7,8%, mis kinnitab kanali olulisust reisihuviliste inspireerijana. 2021. aastal
haldasime kokku kümmet sotsiaalmeedia kanalit üheksas keeles ning Visit Estonia sotsiaalmeediakanalite
populaarsus kasvas (kokku üle 13%, üle 550 000 jälgija).
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Tänu suurepärasele koostööle Eesti Vabariigi peakonsulaadiga New Yorgis ja USA Eesti aukonsuliga õnnestus
aasta läbi teha Eesti nähtavaks temaatiliste videoklippidega maailmakuulsatel Nasdaqi ja Thomson Reutersi
reklaamtahvlitel New Yorgis Times Square’il ning Washington DC ja Toronto Atrium on Bay ekraanidel.
Reklaamikonkursil Kuldmuna 2021 (mune jagati 2020. aasta eest) said Visit Estonia tööd kaks Hõbemuna
(TikTok #Kaerajaaning, Google Streetview) ja ühe Pronksmuna (WRCle eelnenud Visit Estonia kampaania
#VirtualRallyFan). Grand prix’i ja Kuldmuna noppis ka WRC Rally Estonia sündmus ning Hõbemuna pälvis
Bocuse d’Or Europe’i PR-kampaania, mis sai samuti teoks partnerluses Visit Estoniaga.
2021. aastaks edasi lükatud Dubai Expo Eesti paviljoni tarbeks lõime liitreaalsuse lahenduse, kus paviljonis võis
kohata hunte, karusid, liblikaid ja rukkililli.
Rahvusvahelisel tasemel sündmuste toetamisega soovime suurendada Eesti tuntust atraktiivsete sündmuste
paigana. Aasta 2021 oli erakordne, sest Eestis korraldati üle 80 rahvusvahelise spordiürituse, mida on palju just
COVIDi konteksti arvestades. See oli päästerõngas ennekõike Tallinnale ning suurendas veelgi 2020. aastal
loodud Eesti kui ürituste korraldaja maa kuvandit, mida võimendasime 10-minutilise dokumentaalfilmiga
„Estonia – making the impossible possible“. Filmis said sõna Tarmo Hõbe, Helen Sildna, Tiina Lokk, Urmo
Aava jt, kes rääkisid oma suurürituste korraldamise kogemusest COVID-19 tingimustes. Film on kogunud
sotsiaal- ja digimeedia kanalites tänaseks kokku ligi 700 000 vaatamist.
Tagamaks mitmekülgse ja kõiki kanaleid hõlmava väljapaistvuse üritustel kohapeal ja ülekannetes, andsime
hoogu nii toetuste kui ka turunduskoostöös rahvusvaheliselt huvipakkuvate sündmustega. Aasta olulisim
Visit Estonia sündmus oli taas WRC Rally Estonia 2021, mille raames lõime mitu erilist lahendust (liitreaalsuse
Kalevipoeg, suusarada leitsakus versus rallirada jne). Ka WRC rallimängus on nüüdsest eraldi Rally Estonia
etapp, kus Visit Estonia märk on silmatorkav ning elab oma elu juba teises meediumis. Tegime aktiivset
koostööd kokku üheksa ürituse korraldajaga ning Visit Estonia koostöös 34 ürituse korraldajatega (2020. aastal
21 sündmust, üle 62%). Peame seda väga heaks saavutuseks, sest ka ürituse korraldajatele oli 2021 väga
närviline aasta nii viirusolukorra, piirangute kui ka rahastuse tõttu.
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Üle 30kraadises palavuses Jaak Mae ja Jüri Mutika suusatamas
pärislumel ralliautodega võidu (WRC Rally Estonia 2021)

Ka meie toetused pidid olukorrast lähtuvalt muutuma paindlikumaks. 2021. aasta alguses taasavasime pärast
toetuse tingimuste ülevaatamist ja nõuete leevendamist rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste
toetuse taotlemise (jooksev taotlemine) ning toetasime 16 kultuuri- ja spordisündmuse toimumist
kogusummas 732 040 eurot. Näiteks rahastati muusikasündmusi Tallinn Music Week 2021, Station
Narva 2021 ning XVI Hiiumaa pärimusmuusikafestivali Hiiu Folk. Väga tugevalt olid pildil rahvusvahelised
suurvõistlused, nagu FISi kahevõistluse maailmakarikaetapp 2021 Otepääl, kabe maailmameistrivõistlused
Tallinnas 2021, Tallinn International Horse Show 2021 ja rullsuusatamise maailmakarika etapi korraldamine
Otepääl ja Tartus 20.–22.08.2021. Ka toimus 2021. aastal Sail Tallinn x The All Ships Races Tallinn 2021.
Koroonakriis mõjutas väga tugevalt ka rahvusvahelisi suursündmusi, millel on eriti suur roll Eesti
külastamise motivatsiooni tekitajana. Suursündmuste teises taotlusvoorus 2019. aastal said Tallinnas
toimuvatest suurüritustest järgmiseks kolmeks aastaks toetuse Jazzkaar, Simple Session, I Land Sound, Narva
ooperipäevad ja PÖFF. 2020. ja 2021. aastal ei ole suursündmuste korraldamine läinud plaanipäraselt, kuna
viiruse ja piirangute tõttu on mitmed üritused muutnud oma tavapärast toimimisaega ning samuti ei ole olnud
võimalik vastu võtta tavapärases mahus külastajaid (sh on seetõttu vähenenud ka väliskülastajate arv). Samas
on kõik üritused siiski leidnud võimaluse, et mingil kujul toimuda ja 2022. aastal jätkub nende korraldamine.
Samas võib näiteks PÖFFi pidada 2021. aastal siiski edukaks, kuna Eestisse toodi 1547 akrediteeritud külalist 70
riigist, sh 708 külalist filmitööstusüritusel Industry@Tallinn & Baltic Event.
Turisminõudluse ja sealtkaudu eksporditulu suurendamiseks on oluline järjepidev offline-meediatugi:
toome jätkuvalt tutvumisreisile ajakirjanikke ja sel aastal erilise hooga, sest saime neid võõrustada vaid teisel
poolaastal. 2021. aastal korraldasime kokku ligi kaks korda rohkem pressireise – 64 pressireisi 142 külalisele
(2020. aastal vastavalt 33 ja 92). 2021. aastal, pärast aasta väldanud kohtuvaidlust, alustasime koostööd
turismiarenduskeskuse suhtekorraldusteenuse hankepartneriga AS IDEA AD, kelle vahendusel leidsime
välisturgude partnerid Soomes, UKs, Saksamaal ja Rootsis ning projektipõhiselt ka Lätis, Leedus ja Poolas.
Sihtriikide suhtekorraldusagentuurid olid suureks abiks Eesti kui reisisihi nähtavuse ja tuntuse suurendamisel
pressiteadete, meediakohtumiste ja kajastuste toel. 2021. aastal ilmus meie töö tulemusena 2555 kajastust
(2020. aastal 1184, +116%), millega jõudsime potentsiaalselt 9,25 miljardi kontaktini (suur osakaal Hiina ja
Jaapani turul).
2021. aastal korraldasime kuus meedia kontaktüritust sihtturgudel, pooled koostöös saatkondadega.
Erilist märkimist väärib kommunikatsioonitegevuse puhul veel „EASi turismiarenduskeskuse Soome turu
kommunikatsioonistrateegia 2021–2024“ valmimine; 2019. aastal meie pressireisil käinud USA ajakirjaniku
Todd Pitocki tunnustamine 2021. aastal USA reisiajakirjanduse ühe olulisema auhinnaga Lowell Thomas Travel
Journalism Award, mille ta võitis looga „Estonia – A Nation of Saunas and Start-ups”.
Jätkasime vähendatud kujul kommunikatsioonitegevusega Hiina ja Jaapani turul, et võimaluse korral seda
uuesti võimendada. 2021. aasta teisel poolaastal avasime jaapanikeelse lehe visitestonia.com ja kolm
sotsiaalmeediakanalit.
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2021. aasta septembris toimus UK ajakirjanikele pressiüritus
Eesti Londoni saatkonnas, kus kokatiimi vedasid Vlad Djatšuk ja
sommeljee-õhtujuht Kristjan Peäske

2021. aastal liikusime edasi Eesti kui turismisihtkoha teemastrateegia „Estonia. It’s about time“ kontseptsiooni
tutvustamisega huvigruppidele ning rakendamisega turundustegevusse. Teemastrateegiat tunnustati City
Nation Place Awardsil, kus töö pääses Best Communications Strategy of the Year finaali. 2022. aastal lisandub
looduse, kultuuri ja toiduteemale jätkusuutlikkuse sõnumistrateegia.
2021. aastal õnnestus lahendada ka turismi jaoks oluliste teemade teemavastutuse küsimus.
Turismiarenduskeskuses on juhitud ehk inimesed nüüd kõik põhiteemad – loodus, kultuur, toit ja
jätkusuutlikkus/kestlikkus.

2. Arendame kestliku ja tervikliku pakkumuse sihtkohtades
Regionaalsete ööbimiste arv Tallinna
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Turismisihtkohtade potentsiaali suurendamiseks jätkasime 2020. aastal käivitatud kolmeetapilise sihtkohtade
arenguplaani ja tegevusmudeli muudatuste elluviimist. 2021. aastal läksime füüsiliste turismiinfokeskuste
finantseerimiselt edukalt üle sihtkohtade andmehalduse finantseerimisele. 2021. aastal käivitati sihtkohtade
arendamise koostööprojektide konkurss, mille tulemusel viiakse ellu eri piirkondade arendusprojekte näiteks
säästva turismi, turvalisuse ja kriisijuhtimise, klienditeekonna, külalislahkuse, temaatiliste (toit, loodus, kultuur)
koostöövõrgustike ja piirkonnaspetsiifiliste toodete vallas vastavalt kohalikule eripärale. Kokku sai toetuse
kaheksa projekti kogumahus 0,8 miljonit eurot.
Alustasime kolmanda etapi planeerimisega, et luua 40 üksteist dubleeriva sihtkohaorganisatsiooni asemele
kuni kaheksa avaliku ja erasektori koostöö põhimõttel ja strateegiliselt juhitud sihtkoha arendusorganisatsiooni.
Rahastuse kinnitus 2021. aasta lõpus annab kauaoodatud võimaluse viimane etapp ka ellu viia.
Lisaks pakkusime erinevaid pädevust ja teadlikkust suurendavaid tegevusi. Sihtkohtadele toimusid
koostööseminarid, regulaarsed infovahetushommikud, regionaalsete turismivaldkonna arendamise
organisatsioonide tutvustusreis Rootsi, strateegilise juhtimise infopäev jne. Koostöös turismiliitudega
korraldasime turismikonverentsi „Vaatenurk“, mille läbiv teema oli reisimise uued trendid ja tarbijate ootused
reisimisele, sh kestlikkus kui turismitoote tuum. Tunnustasime ka parimaid turundajaid ja tootearendajaid.
2021. aasta lõpus alustasime 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. 2022. aasta jooksul ootame
arenguprogrammiga liituma üle 100 ettevõtja.
Jätkasime koostööd sihtkohtade ja ettevõtjatega, et tagada COVID-19 kontekstis turvalise teenuse pakkumine,
uuendasime „Siin on COVID-19 turvaline“ märgise kontseptsiooni. Et turismitooted oleks nii külastajatele kui
ka personalile koroonaoludes turvalised ja külalislahked, siis alustasime testostude projektiga, mille tulemusena
sooritame 2022. aasta esimeses pooles testoste 144 turismiettevõttes üle Eesti. Lisaks on üle Eesti endiselt üle
200 visit estonia disainiga “safest way” desojaama ühte sõnumi kandjatena – me hoolime.
Reisimise motiveerimise huvides haldame veebilehel visitestonia.com ajakohastatuna COVID-19 ajal reisimist
puudutavat kampaanialehte, mis on kasutajasõbralikum ja lihtsamini mõistetav kui riiklikud infolehed.
Korraldasime veebiseminare ja töötube, mis suurendasid ettevõtete ja sihtkohtade teadlikkust kestlikust tootest,
digitaliseerimisest ja turvalisusest koroonapandeemia ajal.
Panustasime konkursi „Eesti Parimad Ettevõtted 2021“ kategooria „Aasta turismiedendaja 2021“
korraldamisse. Eesmärk oli tunnustada ettevõtteid, kes panustavad Eesti turismimajandusse atraktiivsete
turismiteenuste ja -toodetega, on muutuvates oludes kiired kohanejad ning aitavad kaasa Eesti kui
turismisihtkoha kiiremale arengule ja laiemale tuntusele. Võitjaks osutus Lee Restoran.
Analüüsime iga kuu Eesti turismistatistikat ja koostame ülevaateid majutusstatistika, üüripindade statistika ja
turismitulu kohta ning oleme loonud selleks interaktiivse töölaua. 2021. aastal valmis koostöös MKMiga uuring
„COVID-19 mõju turismile”.
2021. aastal valmisid Eesti elanike suviste sisereiside uuring ning Läti, Leedu, Poola, Soome ja Rootsi
elanikkonna uuringud, mis on meie turismiprofessionaalide veebis kättesaadavad interaktiivsena.
Koostöös sektoriga valmis uuring „Restart 2021“, mis kajastas väliseksperdi nägemust ja soovitusi Eesti
turismisektori kriisist väljumiseks keskpikas perspektiivis. Valmis uuring „Päranditurism Eestis: potentsiaal ja
arenguvõimalused“ (2021), mis kaardistas Eesti rikkaliku ajaloo- ja kultuuripärandi võimalusi rahvusvaheliselt
huvipakkuvate turismitoodete loomiseks.
Alustasime koostöös Statistikaametiga turismisektori muutuste ja mõju registripõhise hindamise metoodika
väljatöötamist. Valmistasime ette väliskülastajate piiriuuringu 2022–2023 hanke, mille tulemusena
planeerime piiriuuringuga alustada 2022. aasta esimeses pooles.
Eesti turismi kolme põhilise tugeva külje – kohalik toit, loodus ja kultuur – tarbeks alustasime festivalide
külastajate uuringuga, mis analüüsib festivalikülastajate reisikäitumist, tehtavaid kulutusi ja rahulolu festivali
toimimisega, ja Eesti loodusturismi rahvusvahelise potentsiaali analüüsiga, et leida Eesti kui reisisihi
sihtriikide nõudlusele vastavaid loodusturismitooteid. Lõpptulemused saavad avalikuks 2022. aastal.
Korraldasime veebiseminare ning suurendasime ettevõtete ja piirkondade teadlikkust keskkonnasäästlikkuse
ja energiatõhususe valdkonnas, rohepöördega alustamisest, kestlikest valikutest toitlustus- ja reisiettevõtetes.
Korraldasime sihtkoha turismiarendajatele kestliku turismi õppereisi Sloveeniasse.
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Kestlik õppereis Sloveeniasse

Turismiarenduskeskus on aastast 2021 GSTC (Global Sustainable Tourism Council) võrgustiku liige.
2021. aasta konkursil jõudsid turismiarenduskeskuse toel kuus Eesti sihtkohta roheliste sihtkohtade
(GSTC poolt akrediteeritud kestlikku turismi arendav Green Destinations (GD)) esisaja sekka. Finaali ehk 30
parima nominatsiooni said Saaremaa, Hiiumaa ja Tartu. Kõige suurema tunnustuse – Green Destinations
Awardi – pälvisid välisaudiitori hinnangul kõik osalenud sihtkohad: Pärnule ja Rakverele anti GD Bronze Award,
Järvamaale ning Saare- ja Hiiumaale GD Silver Award ning ainsana Eesti sihtkohtadest sai Lahemaa GD Gold
Awardi.
Jätkus töö Green Key ja EHE ökomärgise omandanud ettevõtete juurdekasvu nimel. Korraldasime
infoseminare ning nõustasime ettevõtteid, viisime läbi märgiste taotlusvoore, mille tulemusena lisandus kuus
Green Key märgist ja EHE märgis anti 20 ettevõtte 30 teenusele. Valmistasime ette Green Key taotlemise
võimaluse restoranidele.
Uue teemana lisandus 2021. aastal enesehinnangul põhinev matkajasõbralik märgis, mida Maaturism väljastas
26 ettevõttele. 2021. aastal White Guide 2021 Masters Level on viiel restoranil ja kokku on eri taseme toidukohti
White Guide’i nimekirjas 72.
Kirjeldatud tegevused aitavad kaasa turismiteenuse kvaliteedi paranemisele, mida mõõdame ReviewPro
külastajate tagasiside koondhindega (GRI). 2024. aasta eesmärk võrreldes 2019. aastaga on koondhinde
vähemalt 0,5protsendiline tõus. 2021. aastal on võrreldes 2019. aastaga hotellide GRI langenud 0,5,
restoranide GRI tõusnud 2,3, muuseumide GRI tõusnud 1,8 ja atraktsioonide GRI tõusnud 0,2 võrra.

3. Kujundame sujuva klienditeekonna
Turismiinfosüsteem (TIS) sisaldab endas avalikku keskkonda reisihuvilisele (seitsmes keeles visitestonia.
com ja eestikeelne puhkaeestis.ee) ning spetsialistikeskkonda, mida kasutavad sisuloojad, sihtkohtade
andmehaldurid, EASi töötajad ja Eesti turismiettevõtjad. Arendusplatvorm visitestonia.com ei vastanud enam
tänapäevastele ega tulevikutehnoloogilia nõuetele. Selleks et täita turismiarenduse strateegilisi eesmärke,
tegime 2021. aastal põhjaliku turismiinfosüsteemi ärianalüüsi.
Selgus et kõige optimaalsem ja kuluefektiivsem on arendada välja uus ajakohane platvorm. 2021. aastal
koostasime uue TIS 2.0 platvormi arenduse riigihanke ning plaanide kohaselt alustame arenduspartneriga
uue platvormi arendustööga 2022. aasta suvel. Töötasime paralleelselt arendushankega välja ka uue
visitestonia.com disainikontseptsiooni. Planeeritult viisime ellu profiveebi arenduse, kaardirakenduse
uuenduse, jalgrattamarsruudid, avalehe ja objektide kuva uuendused, COVID-19 reisiinfo ja märgise kuvamise
jpm.
Koostöös Tallinna lennujaamaga tegime endist viisi strateegilist koostööd uute otselennuliinide avamiseks ning
olemasolevate sageduse suurendamiseks. 2021. aasta alguses algatasime liinifondi määruse muutmise, mille
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tulemusena on nüüd võimalik liinifondi tegevusi rakendada ka rahvusvahelistele mere- ja maismaaliinidele, et
aidata olulisel määral kaasa Eesti kui reisisihi ühenduvusele meie lähiturgudega, mis praegustel kriisiaastatel
on suure tähtsusega välisturistide Eestisse toomisel. 2021. aastal tegime liinifondi raames turunduskoostööd
kolme laevafirmaga Helsingi–Tallinna suunal (Tallink, Viking Line ja Eckerö Line) ning kahe lennufirmaga
(Swissairi Zürichi–Tallinna suund ning airBalticu Müncheni–Tallinna ning Berliini–Tallinna suund) kogumahus
ca 500 000 eurot. Ettevalmistavaid läbirääkimisi pidasime aasta läbi kokku seitsme lennufirmaga, kuid kuna
situatsioon turgudel oli pigem ebastabiilne, siis lükkub turundustegevus teiste liinide puhul 2022. aastasse.
Turgude stabiliseerumisel on fookus endiselt lennuliinide toetamisel, sest lennukiga saabub kõige suurema
lisandväärtusega külastaja.

4. Koostöös sektoriga muudame ökosüsteemi innovaatilisemaks
Ärimudelite arendamise programmi raames pakkusime turismiettevõtetele nii koolitust kui ka mentorlust,
alustasime mitme uue teenuse ja toetusega ning turismisektori teadlikkuse suurendamisega digitaliseerimise
vallas.
Alustasime uue teenuse – turismiettevõtete teenusedisaini ja digitaliseerimise meistriklassiga.
Meistriklassi sisuline osa koosneb praktilistest koolitustest, disainiauditist ja koostööst teenusedisaineriga.
Meistriklass annab oskused ja praktilise kogemuse teenuste, sh digitaalsete teenuste arenduseks, suurendab
turismiettevõtjate teadlikkust teenusedisainist ja selle tööriistadest. Sisuline osa tehakse suuresti 2022. aastal,
kokku pakume teenust 30 ettevõttele.
Turismiettevõtete ärimudelite mentorteenuse eesmärk on suurendada pandeemiajärgses
ettevõtluskeskkonnas ettevõtjate teadmisi ja oskusi uute ärimudelite rakendamise vallas, muuta teenuste
pakkumine efektiivsemaks ning turismiteenused eristuvateks. 2021. aastal osales ja lõpetas esimese
mentorteenuse voorus 25 ettevõtet. Nõudluse suurenedes avasime ka teise vooru, mille raames on kohustuslik
kas kestlikkuse, digitaliseerimise või riskijuhtimise valdkond. Tulemusena luuakse 2022. aastal kuni 40
mentorteenuse läbija jaoks uus ärimudel.
Tegime ettevõtete digikasutuse uuringu, selgitasime välja, kuidas turismiettevõtted kasutavad digitaalseid
lahendusi ja saime ülevaate peamistest takistustest ettevõtete digitaliseerituse taseme tõstmisel.
Alustasime digikoolituste sarjaga (lõpeb 2022. aasta kevadel) turismiettevõtetele, et tutvustada
digitaliseerimist, digiinfrat ja küberhügieeni ning anda lisaks teoreetilistele teadmistele praktilisi soovitusi,
kuidas saab andmeid kasutada äriliste otsuste tegemisel.
Toetame koostöös partneritega digitaliseerimise, innovatsiooni ja ärimudelite uuendamise teemal konverentse
ja seminare. Koostöös maakondlike turismiinfoandmehalduritega suurendasime ettevõtete diginähtavust.
Rahvusvaheliselt huvipakkuvate turismiatraktsioonide ja taristu arendamiseks aitame ellu viia viis toetatud
pereturismi atraktsiooni projekti ning 12 väikesadamate projekti. Kolm olulist pereturismiatraktsiooni avati
külastajatele juba 2019. aastal. 2020. aastal avati WOW! Keskus (Kuressaares). 2021. aastal pikendati Loomaaia
Pilvemetsa projekti elluviimise tähtaega ning see avatakse külastajatele 2023. aasta esimeses pooles. Uute
pereturismi atraktsioonide rajamise eesmärk on tekitada Eestisse reisimise motivatsiooni ning pikendada
siin viibivate turistide külastusaega. Kindlasti on ka pereturismi objektide puhul tulemuste saavutamine
(tulemusi hindame kaks aastat pärast projektide lõppu) mõjutatud COVID-19 kriisist, sest ka 2021. aasta (välis)
külastajanumbrid jäävad tugevalt alla taotlustes prognoositule. Siiski tuleb loota, et kriis leeveneb ja Eestil on
võimalik jõuda välisturisti huvivälja ka uute turismiatraktsioonide kaudu. Siinkohal on Loomaaia Pilvemetsa
projekti valmimine 2023. aastal kindlasti oluline.
Väikesadamate võrgustiku arendamise investeeringud valmisid 2021. aasta lõpuks (2022. aasta alguses
kinnitatakse viimane lõpparuanne). Kokku toetati 12 väikesadama valmimist 2,2 miljoni euroga. Toetuse
eesmärk oli aidata kaasa tervikliku väikesadamate võrgustiku loomisele Eesti rannikul, kus sadamateenuste
kättesaadavus on tagatud iga 30 meremiili tagant. Uute, kõikidele nõuetele vastavate sadamatena lisandusid
toetuse abil väikesadamate võrgustikku näiteks Alliklepa sadam, Hara sadam ja Eisma sadam.
Turismiettevõtte ärimudelite rakendamise toetuse eesmärk on tekitada uuenduslike tegevustega
väliskülastajates reisimotivatsiooni, parandada ettevõtete majandustulemusi ning kasvatada turismiettevõtte
ja ka Eesti kui turismimaa konkurentsivõimet. Praegustes majandusoludes on turismiettevõtete ärimudelite
arendamisse panustamine muutunud eriti tähtsaks, on hea aeg ümberkorralduste ja lahenduste
läbimõtlemiseks. Turismi ärimudelite toetusel on otsene mõju COVID-19 kriisi leevendamisele, kuna rahulikumal
ajal tehtud arendustöö võimaldab tulevikus kriisi ajal kaotatud tulusid kiiremini tasa teenida. 2021. aasta jaanuaris
lõppes järjekordne taotlusvoor, mille arvelt rahastati 22 ärimudelite taotlust kogusummas 3,8 miljonit eurot.
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Toetuse hindamiskriteeriumid soosivad väljaspool Tallinna, Tartut ja Pärnut loodud lahendusi, et vähendada
regionaalset mahajäämust ning suurendada sihtkohtade konkurentsivõimet. Kokku on EAS aasta kestnud kriisi
jooksul (2020. ja 2021. aastal) rahastanud 102 ettevõtte ärimudeli arendamist kokku 8,5 miljoni euroga.
Toetusega tuuakse turule mitmeid uusi teenuseid, muudetakse kliendisegmenti või võetakse kasutusele
sootuks uus ärimudel. Näiteks paljudes Lääne-Euroopa riikides võimatut karuvaatlust on Eestis tehtud ammu,
kuid Natourest tuleb välja senisest palju mugavama teenusega ning hakkab pakkuma karuvaatlust kõigi
mugavustega peegelklaasseinaga onnist. Teise hea näitena võib tuua OÜ Spinnakeri, kes taastas toetuse
abil Narva ja Narva-Jõesuu vahelise ajaloolise laevaliikluse Euroopa Liidu ja Venemaa piiril regulaar- ning
tellimusreisideks. Digitaalsetest lahendustest arendab Nordic Experience ekskursioonide tellimise rakendust,
millega turistid saavad tellida lühikese etteteatamisega sihtkohtades giiditeenuse, ja Navicupi platvormi
tuurideks täisautomaatse audiogiidi juhendamisel. Rohelahendustest hakkab Prangli Reisid OÜ külastajale
pakkuma kestliku turismi põhimõtetest lähtuvat ja piirkonna eripära esile toovat majutusteenust, Markall OÜ
arendab turismi elektrijalgratastega ning Go Hotel Shnelli võtab ette projekti Go Green, millega suunab oma
pakkumise keskkonnasõbralikke teenuseid hindavale külastajale.
2021. aastal õnnestus saada Euroopa Liidu taasterahastusest REACT-EU lisavahendeid summas 17,6 miljonit
eurot, et turismisektor kriisist välja aidata. Alustasime nende vahendite arvelt turismitoetuse ettevalmistamisega
ning 2021. aasta neljandas kvartalis avati taotlemiseks kaks meedet – turismisektori tootearendus ning
turismisektori kesksed digilahendused. Mõlema toetuse taotlusvooru tähtaeg on 2022. aasta esimeses
kvartalis.
Turismisektori tootearenduses (13,6 miljon eurot) on eesmärk arendada Eesti turismitoodete rahvusvahelist
konkurentsivõimet ning taastada Eesti turismiteenuste ekspordi kasv COVID-19 kriisi eelsele tasemele.
Toetuse abil arendatav turismitoode peab olema suunatud otse lõpptarbijale, looma reisimotivatsiooni
Eesti külastamiseks või Eestis külastusaja pikendamiseks, eristuma välisturul ja Eestis pakutavatest teistest
turismitoodetest, pakkuma terviklikku külastuselamust, vastama kestlikkuse ja kaasava disaini põhimõtetele
ning järgima digi- ja rohepöörde trende.
Turismisektori kesksete digilahenduste (4 miljonit eurot) toetuse eesmärk on juurutada uusi või arendada
olemasolevaid keskseid digilahendusi, mille abil hallata turismiettevõtjate ressursse ja muuta tööprotsessid
efektiivsemaks. Digilahenduste toel muutub info külastajatele kättesaadavamaks ja broneeringute tegemine
lihtsamaks, mis omakorda suurendab sektoris andmeanalüüsi ja andmete kasutamise võimekust.
Kogu turismitoodet ja sihtkohti arendava tegevuse tulemusena saabub Eestisse rohkem teadlikke
väliskülastajaid, kes viibivad siin kauem ning tarbivad rohkem teenuseid. Kasvab nii turismisektori lisandväärtus
– targem tootearendus ja andmepõhine otsustamine, digivõimekuse kasv, efektiivsem toimimine – kui ka
suurema lisandväärtusega klientide arv, kes on valmis pakutava eest rohkem maksma.
Euroopa Komisjoni Horizon 2020 teadus- ja arendustegevuse programmist rahastatud IMPACTOURi projekti
raames jätkus tegevus kultuuriturismi majanduslike ja sotsiaalsete mõjude mõõtmiseks ja hindamiseks
kasutatava metoodika ja tööriista väljaarendamiseks. 2021. aastal juhtisime projekti kahte tööülesannet –
kultuuriturismi arenduse strateegiate ülevaate koostamist ning mobiilpositsioneerimise andmetel põhineva
näidisjuhtumi koostamist.
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Majutusandmete e-registreerimissüsteemi analüüsiga täitsime oma rolli, kuid edasised sammud on jäänud
SIMi ja SMITi ootele. Seni loodame REACT EU kesksete digilahenduste projekti toel luua digitaalsed vahendid ja
andmed, mida saaks e-registreerimissüsteemi jätkumisel hõlpsalt integreerida.

5. Suurendame külastaja keskmist kulutust ja ettevõtjate lisandväärtust
Lähtudes praegusest turusituatsioonist, kus puhkusereise tehakse valdavalt lähiriikidesse, suunasime
äriturunduse ehk B2B 2021. aasta tegevuste suurima rõhuasetuse meile lähedal asuvatele ning Euroopa
olulisematele turgudele, kust oli lähtuvalt nii piirangutest kui ka transpordiühendustest võimalik Eestisse
reisida (Soome, Baltikum, Saksamaa, Austria, Šveits, uute turgudena ka Holland ja Belgia). Olulistel turgudel,
kus olid peal piirangud (Skandinaavia, Suurbritannia, Venemaa jne) oli aasta läbi rõhk online -tegevustel,
tõhustasime B2B andmebaase ja infokanaleid ning hoidsime fookuses üks-ühele kliendisuhtlust olulisemate
partneritega. Parima näitena toome siinkohal välja turgudeülese esitluse Destination Onlive (814 vaatamist,
579 uut kontakti). Aasia turgudel jätkasime tegevust vähendatud määral, hoides siiski Eestit kui reisisihti
piisavalt nähtaval, et mitte kaotada varasemate aastate turundustegevusega saavutatud positsiooni. USA turul
toimetasime aasta teises pooles tugevalt (nt Visit Finlandiga koostöös roadshow läänerannikul), kuna Ameerika
turistidele oli Euroopa reisimiseks avatud ning seda toetasid ka mitu lisandunud ja taasavatud lennuliini.
Praegusel ajal on B2B vaatest ülioluline hoida väliskontakte (reisikorraldajad, -agendid, konverentsikorraldajad
ja transpordiettevõtted) pidevalt kursis Eesti kui reisisihi tootepakkumiste ja Eestisse reisimise võimalustega
ning süvendada reisikorraldajate hulgas Eesti kui turvalise ja kvaliteetse sihtkoha mainet. Kogu 2021. aastal
ellu viidud B2B müügitegevuste arv on 112 (2020. aastal 57 üritust, +96%) ja Saksa turul on kasv isegi
kolmekordne. B2B tegevuste käigus tegutses 9496 sihtturgude hulgimüüjat, reisikorraldajat ja reisiagenti
(2020. aastal 7718 kontakti, +23%). Eriti suur kasv on põhiturgudel Soomes (1248 kontakti, +235%) ja
Saksamaal (ca 3700 kontakti, +138% võrreldes 2020. aastaga).
2021. aastal tegutsesime turgudepõhiselt järgmiste tegevuste toel:
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+

veebikeskkonnas ja ka füüsilisel kujul korraldatud kontaktürituste eesmärk oli viia kokku Eesti
turismiettevõtted välisriikide ostjatega, et aidata neil leida uusi koostööpartnereid ja laiendada Eesti
tootevalikut (84 kontaktüritust);

+

e-õppe keskkondade ja digitaalsete lahenduste ülesehitamine (sh ka kaugturgudel), mille kaudu
välisriikide ostjad (nii reisikorraldajad kui -agendid) saaksid regulaarset ja professionaalset
tuge Eesti kui reisisihi müümisel (viis konkreetse turu spetsiifikast ja vajadustest üles ehitatud
keskkonda, igal turul koolitus läbitud pea 1000 korral);

+

taasalustasime tootetutvustusreiside korraldamisega välisriikide reisikorraldajatele (kolm reisi II
poolaastal), mis on B2B vaatest müügiedenduse üheks tugevaimaks tööriistaks;

+

regulaarne suhtlus olemasoleva kontaktvõrgustikuga uudiskirjade teel ning personaalsete
kontaktivõttudega sihtturgudel, eesmärgiga levitada sektoripõhist infot välispartneritele ning hoida
Eestit kui reisisihti pidevalt pildil (nt soomekeelse B2B uudiskirja aasta keskmine avamisprotsent on
väga suur – 43%);

+

korraldasime töötubasid lähiriikide reisikorraldajatele, aidates neil oma tootepakkumist täiustada
ning vajaduse korral lähtuvalt nende sihtgrupist ka ümber kujundada.

Selleks et mõista paremini muutunud turusituatsiooni ja reisijate käitumise muutusi, tegime turujuhtide abiga
neljal turul (Soome, Norra, Saksamaa ja Holland) esmakordselt süvaintervjuud kõige olulisemate müüjatega,
et saada põhjalikku infot turu muutustest, kitsaskohtadest Eesti kui reisisihi müümisel, sellest, missuguste
toodete järele on turul tekkimas vajadus ning missugust abi saaks turismiarenduskeskus praeguses olukorras
välispartneritele turupõhiselt pakkud.
Täiesti uue sisu ja visuaalse väljanägemise sai välismaistele partneritele mõeldud visitestonia.com profiveeb,
mis on nüüd neljas keeles (inglise, vene, saksa ja soome) ning iga leht on nii statistika, tööriistade kui ka Eesti
turismitoodete puhul üles ehitatud vastava sihtturu vajadustest ja eripärast lähtuvalt. Eriti hästi on läinud käima
põhituru Soome turismiasjaosaliste profiveeb, kus on iga kuu ca 2000 unikaalset külastust.
Kuna situatsioon välisturgudel on ka kontaktbaaside seisukohast oluliselt muutunud, algatasime B2B
esindusteenuse hanke 12 turul (Norra, Rootsi, Saksamaa, Šveits, Austria, Suurbritannia, Prantsusmaa,
Itaalia, Hispaania, Belgia, Holland ja Ameerika Ühendriigid) eesmärgiga olla kahel järgneval aastal peamistel
sihtturgudel B2B kanalites tugevalt nähtaval ning taastada ja uuendada meie kontaktbaase kohalike partnerite
kaudu.
Kuigi äriturism on kõige aeglasemalt taastuv reisisegment (kui kõige enim kulutav), siis on tunda
virtuaalväsimust ning osalejate arv hübriidkonverentsidel 2020. aastaga võrreldes kasvas. Kuna väheste
osalejate pärast on suur rebimine, siis on tähtis olla silmapaistev, sest Eestil on turismimaana suur potentsiaal
– COVIDi tõttu otsitakse väiksemaid kohti ja arengumaid ei usaldata. Ka äriturismis olid uued rekordid nii
müügiürituste kui ka uute kontaktide arvus – 11 müügiüritust (2020. aastal 6, +83%) ja 879 kontakti (2020.
aastal 669, +31%). Näiteks osalesime Eesti ühisstendiga MICE-valdkonna olulisimal kontaktüritusel, IBTM
Worldi messil Barcelonas. Huvi Eesti kui äriturismi sihtkohta vastu oli suur ning ettevõtjad olid kohtumistega nii
füüsilisel kui veebiversioonis toimunud messil igati rahul. Tutvustasime Eestit kui konverentsi- ja uue suunana
ka korporatiivürituste sihtkohta. Peale selle korraldasime kaks Eestit kui äriturisimi sihtkohta tutvustavat
virtuaalset ja interaktiivset veebiseminari „Morning Coffee with Estonia“ ja „What’s cooking in Estonia?“,
haarates seeläbi laiemat geograafilist sihtrühma ja kasutades viimases uuenduslikku formaati, kus tavalise
vestluse asemel kaasasime köögis ühisel söögitegemisel oma lemmikpudru retsepti tutvustama ka minister
Andres Suti.
Korraldasime MICE-valdkonna individuaalseid tootetutvustusreise välisriikide ostjatele, keskendudes
konkreetse ettevõtte vajadustele ja ootustele. Alternatiivlahendusena tootsime virtuaalsete
tootetutvustusreiside formaadis materjali erinevate tooteteemade kaupa, mis annab potentsiaalsetele
klientidele hea ülevaate, milliseid tegevusi Eesti pakub ning mida saab korporatiivprogrammi lisada.
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Välisriikide konverentsikorraldajatele tootsime kasutamiseks virtuaalse post-tour`i, mis inspireerib
hübriidkonverentsil osalejat ning annab korraldajale võimaluse pakkuda Eesti külastuse elamust virtuaalselt,
mis inspireeriks pandeemia möödudes siia päriselt kohale tulema. Valmistasime konverentsikorraldajatele
ülevaatlikud sihtkohavideod: Eestit kui tervikut tutvustava video ning sihtkohapõhiselt eraldi versioonid (Pärnu,
Tallinn, Tartu).
Tegime tihedat koostööd MTÜ Eesti Konverentsibürooga suuremahuliste teaduskonverentside Eestisse
toomiseks (sh koostöötegevused kontaktürituste raames). Eesti kui äriturismi sihtkohta tutvustavat strateegilist
turunduskoostööd tegime ühendatud jõududega ka Tallinna, Tartu ning Pärnu linnaga.
Pandeemia on otseselt näidanud, et järjest rohkem kasvab kogu maailmas diginomaadluse ja kaugtöö
temaatika tähtsus. Sellest lähtuvalt loodi äriturunduse meeskonda äriturismi valdkonda uus töökoht, et nende
teemadega süsteemselt tegeleda ning Eestit kui diginomaadluse ning kaugtöö tegemise sihtkohta sihtturgudel
kavakindlalt turundada.
Jätkasime rahvusvaheliste konverentside toetusmeetmega lihtsustatud kujul, arvestades COVID-19 kriisi mõju
ja korrigeerides projektidele suunatud ootusi ja eesmärke (kriisi tingimustele vastavaks, kuna rohkearvuliste
delegaatidega konverentside korraldamine ei ole praegustes oludes võimalik). Kokku toetasime 2021. aasta
jooksul 13 konverentsi kogusummas 363 457 eurot. Seega on taotlemise aktiivsus (toetatud projektide arv ja
maht) taastunud kriisieelasele tasemele ning eesmärkide korrigeerimine tagab toetuse vastu jätkuva suure huvi.
Näiteks toetasime 2021. aastal endiselt sTARTUpDay’d ja Robotexi, samuti mitme teaduskonverentsi Eestis
toimumist.
Turismivaldkonna eelarve täitmine on toodud lisas 1
ja indikaatorid lisas 2. Struktuurifondide 2014-2020
väljundnäitajad on arvestatud vastavalt Euroopa Komisjoni
etteantud metoodikale.
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Valdkondi läbivad
strateegilised tegevused
Lisaks ettevõtluse ja innovatsiooni, välisinvesteeringute ning turismivaldkonna strateegiate elluviimisele EASi
põhiüksuste poolt, panustavad kõik EASi üksused valdkondi läbivate strateegiliste tegevuste teostamisse,
milleks on innovatsiooni edendamine, riigi turundamine ning turu- ja ärianalüüs.

Innovatsiooni edendamine
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
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 takistusi, et
pääseda ligi põhipädevustele, kõrgtehnoloogilisele taristule või innovatsiooniteenustele. Meie eesmärk
on aidata aktiivsemad Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtted oma arengus sellisele tasemele, et
nad oleksid võimelised looma keskmisest kõrgemalt tasustatud töökohti ning suurendama meie klientide
konkurentsieeliseid, sõltumata 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 (Tartut ja Tallinna), 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 koostöövõimalusi. Ekspert aitab leida
sobiva arenduspartneri ja toetusmeetmed, koordineerib koostööd maakondade ettevõtlusnõustajate
ja teadusasutustega ning toetab ettevõtet läbirääkimistel. Teeme koostööd nii Eesti Teadusagentuuri,
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.

53

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.

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 teenuste, teadmiste ja edulugude jagamiseks ning võimendamiseks kasutame esimese võimalusena
veebilehte eas.ee, EASi sotsiaalmeedia kanaleid ja eri formaadiga üritusi, sõltuvalt sihtgruppidest ja
tegevusest. Oleme loonud persoonad ja kasutajateekonnad ning 2021. aasta eesmärk oli arendada eas.
ee veebilehte nendest lähtuvalt. Esiteks soovisime juhatada kõik Eestis registreeritud (kasvuambitsiooniga)
ettevõtete esindajad klienditeekonna kaudu takistusteta ja kiiresti EASi toote või teenuseni, mis aitab
ärivõimaluste väljaselgitamisel. Teiseks arendasime veebilehte sel moel, et lehel jagatav annaks ettevõtte
esindajale asjakohast teavet ettevõte strateegiliste ja ka igapäevaste eesmärkide läbi mõtlemiseks. Teekonna
lihtsustamiseks arendasime veebi, nii et EASi teenused ja teadmised on jagatud nelja valdkonda – äri
arendamine, tootearendus ja innovatsioon, eksport ning turism. Uuendatud kasutajateekonnaga veebilehe
avalikustamine toimub 2022. aasta alguses. EASi sotsiaalmeedia kanalites jagasime kõige värskemat infot
võimalikult kiiresti ja selgelt EASi brändi alt.

Riigi turundamine
Ühtse süsteemi alusel (brand.estonia.ee) Eesti tutvustamine on ressursi poolest kõigi osaliste jaoks mõjusam
ja efektiivsem kui eraldi toimetades. EAS ise turundab riiki mitme valdkonna spetsiifiliselt ühtses süsteemis:
suurendame riigi tuntust eksportija (Trade with Estonia ja e-Estonia), investeeringutele sobiva keskkonna
(Invest in Estonia) ja hea töökeskkonna pakkuja (Work in Estonia), digitaalselt edasijõudnud riigi (e-residentsus)
ning turismi, sh äriturism sihtkohana (Visit Estonia). Seetõttu arendasime brand.estonia.ee teenuskeskkonda
kasutajate vajadusi arvestades, sh nii sisust kui kasutajamugavusest lähtudes. Jätkasime koostööpartnerite
abiga materjalide ajakohasena hoidmist toolbox.estonia.ee keskkonnas. 2021. aastal arendasime valdkondlikke
väärtuspakkumisi ja sõnumeid, sh koostöös EASi turismiarenduskeskusega, haridusvaldkonna esindajatega
Harnost ning Organic Estonia, Eesti Teadusagentuuri ning Veeteede Ametiga Eesti riigi lipu alla laevade
toomise projekti osas. Täiendasime fotode valikut vastavalt välisturismi turunduse vajadustele. Lõime brand.
estonia.ee kasutajatüüpidest lähtuvad juhendid brändi materjalide lihtsamaks kasutamiseks.
Riigi turundamisega seotud arendus- ja kommunikatsioonitegevusi jätkasime koos riigi turundamise
töögrupiga, kellega toimus viis kohtumist. 2021. aasta lõpus tegime esimese pilootprojekti, et uurida Eesti
mainet digianalüütika meetodeid kasutades, jätkame uuringutega järgmisel aastal.
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Turu- ja ärianalüüs
Ajakohasel informatsioonil on suur 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 tegevuse tulemuslikkust, 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 keskme. Tehes koostööd organisatsioonide (Statistikaamet, Eesti Pank,
RIK (Äriregister), Eurostat, OECD, Konjunktuuriinstituut jne), ülikoolide, erialaliitude ja ministeeriumitega ning
saades nendelt vajalikku teavet, saame pakkuda seni puudunud analüütilise ja lisandväärtust loova teadmise
Eesti majanduse, erinevate sektorite ja ettevõtete konkurentsivõime kohta ning mängida läbi mitmesuguseid
tegevusstsenaariume. Eesmärk on kombineerida väärtustloovaid andmeid ja muuta informatsioon kasulikuks.
Me ei taha dubleerida riiklikke andmebaase, vaid leida koostöös andmete omanikega võimalused, kuidas
luua väärindatud informatsiooni. Tähtis on teha koostööd ülikoolidega, et kasutada ära nende uuringuid
ja teadusasutuste pädevust ning 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 ettevõtlusja 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.
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Integreeritud juhtimissüsteem
Oleme 2021. aasta jooksul läbi vaadanud erinevate juhtimissüsteemide (ISO 9001), riskijuhtimise (ISO
31000) ja innovatsioonijuhtimise (ISO 56002) standardites toodud suunised ning täiustanud asutuse
juhtimissüsteemi vastavalt vajadustele ja võimalustele. Eri standardites toodud juhtnööride järgi on plaanitud
tegutseda järjepidevalt ja kasutada standardites toodud süstemaatilist raamistikku ka ühendasutuse
kvaliteedijuhtimissüsteemi ülesehitamisel.
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Organisatsiooni
strateegilised
arengueesmärgid ja
tegevused
EASi põhiüksusi (ettevõtluse ja innovatsiooni keskus, välisinvesteeringute keskus, turismiarenduskeskus,
toetuste keskus) toetavad tugiüksused ja -valdkonnad.
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. Selgus, et kõige suuremad riskid seotud meetmete väljatöötamise protsessi
keerukusega, EASile usaldatud andmete kaitse ja kaugtööga. Samuti tegime riskianalüüsi ühendorganisatsiooni
loomisel tekkivate riskide kohta.

Toetuste keskus
Toetuste keskuse ülesanne on strateegiast tulenevate eesmärkide võimendamine toetustega, nende jooksev
seire ja tulemuste hindamine. Muutuvas majanduskeskkonnas on oluline hinnata ettevõtete vajadust kasvada ja
ettevõtlusriske, et neid toetuste pakkumisega maandada.
Toetuste vallas jätkame vastavalt turu vajadustele ja ootustele uute toetuste väljatöötamist ning
olemasolevate muutmist, et anda 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 tööstusettevõtete kõrval ka loomemajandusettevõtetele
välja ettevõtet terviklikult arendama suunava arenguprogrammi. Loomemajanduse arenguprogrammi raames
valmib ettevõtte arenguplaan ning selle elluviimist võimendab toetus. Töötasime välja toetusmeetmed REACTEU (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe) raames mahus ca 46 miljonit eurot, et
aidata kaasa COVID-19 kriisist väljumisel ja Euroopa Liidu liikmesriikide majanduse roheliseks, digitaalseks ja
vastupidavaks kujundamisel. REACT-EU vahendid suunasime ettevõtete tootearendusse ja rakendusuuringute
toetamiseks ning turismisektori kitsaskohtade digilahenduste väljatöötamisse. Ka pakkusime edasi COVID-19
leevendamisele mõeldud kriisitoetusi kannatada saanud ettevõtetele. 2021. aastal oli kriisitoetuste maht ca 57
miljonit eurot, esitati 3269 toetustaotlust, millest rahastasime 2475 projekti.
2022. aastal on uute toetuste turuletoomisel suur roll taaste- ja vastupidavusrahastu (Recovery and
Resilience Facility (RRF) vahendite kasutusele võtmisel. Rahastu eesmärk on toetada investeeringuid ja
reforme, mis on hädavajalikud majanduse pikaajaliseks taastumiseks, liikmesriikide majanduse ja sotsiaalse
vastupidavuse suurendamiseks ning rohepöörde ja digiülemineku toetamiseks. Avame toetusmeetmed
ettevõtete digitaliseerimise ja automatiseerimise investeeringute toetamiseks, tootmisettevõtete ärimudelite
muudatusteks, rohepöörde edendamiseks ja reaalajamajanduse e-veoselehtede ja e-arvete valdkonna
arendamiseks. Samuti plaanime võimaluse korral juba uue välisvahendite (SF 2021+) perioodi rakendamist
ja meetmete avamist, kuna SF2014-2020 perioodi lõpp (2023) on lähedal ja arvestades projektide elluviimise
pikkust, mis on nt tootearenduse puhul keskmiselt 1,5 kuni 2 aastat, peame lõpetama osade meetmete puhul
taotluste vastuvõtmise.
Samamoodi nagu aastatel 2019–2021, on toetuste keskusel 2022. aastal suur töömaht toetuste
menetlemisel, kuna lisanduvad uued vahendid ning töötatakse välja uued meetmed, aga tegeletakse ka
eelnevalt rahastatud suuremahuliste projektide elluviimise ja aruandlusega. Euroopa Liidu perioodi 2014–2020
välisvahendite toetusotsused on suures osas tehtud (97% 219 miljoni eurosest eelarvest on otsustega kaetud),
kuid projektide elluviimine käib kuni aastani 2023 (toetusmeetmete eelarvest on välja makstud 2021. aasta
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lõpu seisuga ca 63%). Aktiivsete projektide portfellis on ligi 840 projekti mahus 215 miljonit eurot. Väljamaksed
jäävad perioodi lõppu seetõttu, et projektid on pikaajalised (tootearendus, rakendusuuringud) ning peale
selle on EASile antud nii 2020. kui 2021. aastal olulises mahus juurde lisaraha muudest meetmetest, mille
rakendamisaktiivsus oli vähene.
Sisemistest protsessidest mõjutas toetuste keskust enim 2021. aastal üleminek EASi infosüsteemist Navision
Dynamics ja e-teeninduskeskkonnast riigi infosüsteemi (SFOS ja e-toetuskeskkond). 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
dokumendihaldussüsteemi ja kliendihaldussüsteemi lisavõimalusi) ning juhtimisinfo parandamiseks oleme
SFOSis tekkivad andmed suunanud EASi andmeaita, et arendada jooksvalt välja töölauad igapäevaseks
juhtimiseks.

Tugiüksused ja -valdkonnad
Turundusüksuse põhiülesanne on tutvustada EASi tegevusi riigis EASi brändi alt, kasutades selleks esimese
võimalusena eas.ee veebilehte ning EASi sotsiaalmeedia kanaleid. Selle toetamiseks oleme 2021. aastal loonud
persoonad ja kasutajateekonnad uue eas.ee veebilehe jaoks, et pakkuda võimalikult sobivaid teenuseid ja
toetusi selgelt ja mugavalt ettevõtetele ja teistele partneritele.
Teine ülesanne on koordineerida riigi turundamist EASi strateegilistest eesmärkidest lähtuvalt ja riigi tasemel
oluliste valdkondadega koostöös. Tegeleme Eestit tutvustavate materjalide täiendamisega ettevõtjate ja teiste
organisatsioonide vajadustest lähtuvalt ning hoiame need kättesaadavad teenuskeskkonnas brand.estonia.ee.
Kommunikatsiooniüksuse jaoks on esmatähtsad need sõnumid ja tegevused, mis aitavad 2021. aasta
organisatsiooniüleseid eesmärke, edulugusid ja tulemusi kommunikeerida. Oluline on jõuda vajalike
sõnumitega õigel ajal ettevõtete, koostööpartnerite ning sisekommunikatsiooni vaates sihtasutuse töötajateni.
Kommunikatsiooniüksus informeerib kõiki osalisi ja laiemat avalikkust, lähtudes seejuures avatud ja läbipaistva
infovahetuse põhimõtetest.
Hankeüksus aitab kaasa EASi tegevuste elluviimisele ja eesmärkide saavutamisele, tagades selleks kõrgel
tasemel riigihanked. 2021. aastal oli tavapärastele tegevustele lisaks tähelepanu EASi ja KredExi ühinemisel
ning hankedokumentide uuendamisel. Korraldati üle 300 riigihanke, millest vaidlustati ainult kaks, mille me ka
võitsime. Jaanuaris 2021. aastal toimus FREDIs hankemooduli kasutuselevõtt ja jätkuvad arendustegevused.
Fookuses olid ka innovatsiooni hankega seotud tegevused.
Siseauditi üksuse 2021. aasta tööplaan valmis koostöös EASi juhatuse, auditikomitee ja nõukoguga, lähtudes
riskide hindamise tulemustest. 2021. aastal tegime kindlustandvaid ja nõuandvaid töid EASi põhiüksuste ning
nii põhi- kui ka tugiprotsessides, korraldasime organisatsioonisiseseid nõustamisi ning tegelesime auditite ja
nõuandvate tööde soovituste täitmise seirega.
Järelevalveüksuse 2021. aasta üks põhieesmärke oli tõhustada esimese ja teise tasandi kontrolli omavahelist
koostööd ning sellega saadi ka edukalt hakkama. Määratlesime valdkonnad, kus peitusid suuremad
pettuseriskid ning ka riskantsemad ametikohad, et oleks võimalik teostada efektiivsemat seiretööd. Pöörasime
tähelepanu ennetustegevusele ning teadlikkuse suurendamisele korruptsiooni ennetamise ja pettusevastaste
meetmete vallas, tegime koostööd ja nõustasime üksusi organisatsioonis. Tõhustasime koostööd
rakendusüksuste vahel ning koostöövõrgustikku õiguskaitseorganitega.
Personali- ja büroovaldkonna peamine eesmärk 2021. aastal oli olla tugev sisepartner põhiüksustele, toetada
tööandja kuvandit EASi strateegia elluviimisel ja leida innovatiivseid lahendusi töötajate arenguks. 2021. aasta
kevadel saabus otsus kahe organisatsiooni liitmiseks. Jätkasime oma tegevusi EASi märgi all, kuid hilissügisest
lisasime organisatsioonist väljapoole tööandja info kuvamise juurde ühendorganisatsiooniks saamise info.
Personali- ja büroovaldkonna protsesside arendamine on järjepidev tegevus ning meie 2021. aasta peamised
ülesanded olid järgmised.
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+

Kaugtöö: alustasime töötajate töökohtade planeerimisel mõtteharjutusega – kontoris saab valida
töölaua, nn nimelist töökohta enam valdavalt ei ole. Paindlikkus töökoha valikul annab tööandjale
uue väljundi mitte rentida suurt kontoripinda, et tagada kõikidele töötajatele töölaud, vaid tagada
võimalus seda kontoris viibdes kasutada. Kaugtöö andis töötajatele ka võimaluse teha elukoha
vahetuse puhul tööd igast Eestimaa nurgast.

+

Kontorid: kevadel saime nõukogult kinnituse Tallinna uue kontori projektiga alustamiseks.

Kinnisvaraturu büroopindade analüüsi põhjal langes valik Alma Tominga büroohoone kasuks
Ülemiste Citys – teadust- ja ettevõtlust ühendav linnak sobib hästi meie organisatsiooni
kontseptsiooniga, asukoht on logistiliselt parim (ühistranspordiga ligipääs võimaldab
rohemõtlemisega kaasas käia, bussijaama, lennujaama ja sadama ühendus Tallinnas on parim,
rongijaama lähedus tagab ka efektiivse liikumise Tallinnast väljaspool asuvate sihtpunktide ja
Tallinna kontori vahel). Tartu kontor on töötajatele omaks saanud ja kuigi kaalumisel on olnud
Pärnu kontorile muu ruumilahenduse leidmine, siis 2021. aastal seda ei kaalutud.
+

Töötajate areng: koolituskeskkonna jaoks head lahendust 2021. aastal me ei leidnud, kasutame
salvestatud koolituste järelevaatamiseks endiselt Streami keskkonda. Koostöös koolitajaga
Academy of Good Thoughts korraldasime töötajate vaimset tervist toetava loengusarja, mis
sai väga sooja vastuvõtu. Töötajate koolitustundide arv tõusis märgatavalt – kasutati erinvaid
veebipõhiseid võimalusi, koolitusturg kohanes koroonatingimustega ja töötajatel oli rohkem
võimalusi enesearenguks kui 2020. aastal. Pakkusime meeskondadele tuge uue tootega – DiSCi
meeskonnaauditid, mille käigus said meeskonnad ülevaate oma liikmete tugevatest külgedest ja
arengukohtadest, juhid said vahendid kaugtöös töötajatega suhtlemiseks ning ideaalse meeskonna
kuvandi kaudu oli võimalus välja selgitada meeskonna arengukohad. Juhtkonna kvartaliülevaated
said uue sisendi ja töötajate kaasatus organisatsiooni käekäiku arenes koos juhtide arenguga.
Sügisel korraldatud juhtide arenguprogramm võimaldas juhtidel lihvida mentorioskusi, töötubade
arutelud andsid nii mõnegi lahenduse, mida igapäevatöös kasutada. Pooled osalejad lõpetasid
programmi mentoritunnistusega. Tegime programmi küll ühendorganisatsiooni loomisega seotud
tiheda tegevuse käigus, kuid samas oli see juhtidele heaks toeks. Teine suurem programm oli
sisekoolitajate arenguprogramm, mille tulemusel valiti aasta sisekoolitaja.

+

Tööandja kuvand: EASi kodulehe valmimine lükkus 2022. aastasse, kuid kontseptsioon sai paika
2021. aastal. Töötajate rahuolu-uuring, mille tegime vahetult enne ühendorganisatsioonina
alustamist, näitas EASi kui tööandja kõrget väärtustamist meie töötajate seas. Meeskonnaüritused
said uue hingamise – suveseminari ja aastaseminari organiseerimine siirdus turundusest
personalivaldkonda ning parim tunnustus tehtud töö eest oli suveseminari nimetamine aasta
teoks.

+

Teenused: koostöös AIT meeskonnaga lõime Jiras teenused, mis võimaldavad kiiremini
hallata uut töötajat puudutavat infot ja värbamisprotsessi. Viisime Jirasse ka Stebby keskkonda
registreerumise ja uue tootena tervisekindlustuspaketi valiku. Siseklient on hinnanud meie teenust
väga kõrgelt.

+

Töötajate tervis: kogu aastat on saatnud pandeemiaolukorras hakkama saamine. Töötajate tervise
hoidmiseks oleme loonud palju liikumisvõimalusi eri üritustel, kuid parimaks lahenduseks sai uudse
tervisekindlustuspaketi pakkumine koostöös Confido arstikeskusega. Aasta lõpuks tegi selle paketi
kasuks valiku 100 töötajat.

Suur väljakutse oli uuele riigi personalitarkvarale üleminek, mis annab andmetöötlusele uued võimalused ja
tõhustab personaliarvestuse andmetöötlust. Teine suur väljakutse kaasnes ühendorganisatsiooni loomisega:
hankepartneri poolt etteantud teenuste ja protsesside kaardistamine ja võrdlus, vajalike juhenddokumentide
ettevalmistus, töötajatele vajaliku kommunikatsiooni tagamine ja nii mõneski situatsioonis lihtsalt n-ö
käehoidmine. Kaasnes ülekoormus, väsimus ja teadmatus, mis peegeldus motivatsioonipakettide suuremas
kasutuses, mis omakorda andis kindluse, et meie motivatsioonipakett kõnetab töötajaid. Aasta 2022 on uue
organisatsiooni kultuuri loomise aasta, kus tugiteenuste tugi on väga tähtis. 2021. aasta näitas, et tugiteenuste
nähtavus ja koostöö põhiüksustega on teinud suure arenguhüppe ja see on ühendorganisatsiooni toimimiseks
hea lähtekoht.
Arendus- ja IT valdkonna peamine ülesanne on tegeleda kliendihaldustarkvara, dokumendihalduse,
eelarvestamise ning andmeanalüüsi lahenduse ärianalüüsi ja arendustegevusega. Lähtume oma töös riigi
infoühiskonna strateegilistest suundadest ning IT valdkonna parimatest kogemustest.
2021. aasta jaanuarist viisime organisatsiooni personalihalduse ja finantsarvestusega seotud funktsioonid
üle majandustarkvarale SAP. Andmed on siiratud ning loodud on 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 majandustarkvara NAV2016 vaheline andmeliides.
2021. aasta esimeses kvartalis tehtud muudatused on kaasa toonud majandustarkvara NAV2016 ja
e-teeninduskeskkonna sulgemise. Keskkonnad olid kuni sügiseni 2021 kasutusel üksnes kriisimeetmete
ohjamiseks ja igapäevatööks neid teisel poolaastal enam ei kasutatud. 2021. aasta lõpuks sulgesime
e-teeninduskeskkonna lõplikult.
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Samuti alustasime 2021. aasta teisel poolaastal ühendasutuse planeerimise tegevustega ja IT töökeskkondade
ühildamisega.
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, IT keskkondade
ühendamisele ning tehnoloogiliste lahenduste väljaehitamisele.
2022. aasta I poolaastal teeme mahukaid eeltöid ka Tallinna kontori kolimiseks, mis leiab aset II poolaastal.
Finantsvaldkonna eesmärk on tagada kvaliteetne finantsandmete tekkimine, koondamine ja analüüs koostöös
juhatuse ja teiste üksustega. 2022. aasta prioriteet on finantsvaldkonna struktuuri ja tööde ümber kujundamine
vastavalt 2022. aasta alguses loodud ühendorganisatsiooni vajadusele.
Analüüsi ja rakendusuuringute valdkonnal on keskne roll organisatsiooniülese juhtimisinfo kättesaadavuse
tagamisel ja analüüside tegemisel. 2021. aastal jätkasime keskuste igapäevatöö toetamist äri- ja turuanalüüsi
näol ning töötasime välja andmete automatiseerimise ja visualiseerimise lahendusi, et juhtimisinfo oleks
ajakohane ja kättesaadav, kasutades selleks front-end’ina Tableau ärianalüüsitarkvara ning back-end’ina
andmeaita arendades, kuhu informatsiooni koondada. Lisaks koondasime majaülest aruandlusvajadust, mida
võimalust mööda automatiseerime.
EASi strateegia 2019–2023 kontekstis töötame välja monitoorimissüsteemi, et saaksime jooksvalt
jälgida, kuidas liigume pikaajaliste eesmärkide poole, et teha vajaduse korral tegevuses korrektsioone või
viia eesmärgid kooskõlla muutuvate oludega. Selleks ühendasime konkreetsemalt strateegia eesmärgid
tulemuskaartide indikaatoritega ning omakorda alategevustega seonduvate indikaatoritega. Analüüsisime
EASi meetmestikku süvendatult ning liigume meetmete tulemuslikkuse hindamise suunas. Arendasime
tagasiside kogumist nii teenuste-toetuste tarbijate kui ka EASi kui organisatsiooni sees, et teha sellele toetudes
parendusettepanekuid.
Toetasime keskusi ka meetmete arendamisel, sh tegime eelhindamisi (kirjeldasime võimaliku sihtgrupi
koosseisu ning analüüsisime meetme sobivust välja toodud probleemi lahendamisel). Seirasime EASi
keskuste kliendiportfelle ning tegime soovitusi portfelli sisse- ja väljaarvamisteks. Analüüsisime potentsiaalseid
sihtturgusid ning globaalseid trende, millega EASi tegevustes tuleb arvestada.
Õigusvaldkond aitab kaasa EASi tegevuste elluviimisele ja eesmärkide saavutamisele, tagades selleks kõrgel
tasemel õigusabi. 2022. aastal jätkame uue struktuurivahendite perioodi ettevalmistamist, millesse annavad
oma panuse ka EASi juristid.
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