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Sissejuhatus

Viimaste aastate kiired majanduslikud muutused, tihenev konkurents ja 
uute ärimudelite pealekasv on seadnud Eesti konkurentsivõimele uued 
väljakutsed. Väljakutseteks on majanduse muutmine teadmismahukamaks, 
lisandväärtuse senisest kiirem kasv ning selle võimendamine läbi laienemise 
rahvusvahelistele turgudele. Võtmeteguriks siinjuures on koostöö ettevõtete, 
ettevõtlusorganisatsioonide ja riigi vahel.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (edaspidi sihtasutus) on avaliku 
sektori institutsioon, mille eesmärk on edendada Eesti ettevõtlus- 
ja majanduskeskkonda, pakkudes ettevõtlust, elamumajandust ja 
rahvusvahelistumist soodustavaid teenuseid.

Sihtasutuse lõppklientideks on uutele ja keskkonnasäästlikele lahendustele 
orienteeritud Eesti ettevõtjad ja koduomanikud.
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Sihtasutuse 2025 strateegia läbivaks fookuseks on jätkusuutlik 
majandusareng läbi ettevõtete konkurentsivõime kasvu ja 
elukeskkonna parenemise, mis tugineb:

 +  uutele ärimudelitele ja digitaliseeritusele;

 + kestlike lahenduste väljatöötamisele ja rakendamisele;

 + teadus- ja arendustegevuse mahu kasvule ettevõtluses;

 + elukeskkonna energiatõhususe ning üldise kvaliteedi paranemisele.

Strateegia lähtub Vabariigi Valitsuse ja ministeeriumide strateegilistes 
arengudokumentides ja muudes suunistes sõnastatud eesmärkidest, mida 
sihtasutus ellu viib.1

Mõistame, et Eesti majandus- ja ettevõtluskeskkond on tugev vaid tervikuna. 
Ümberorienteerumine uutele ja julgetele lahendustele on riskantne ja eeldab 
riigi tuge muutuste elluviimisel, mille juures oleme proaktiivseks partneriks 
meie klientidele. Lähtume oma teenuste väärtuspakkumisel meie ettevõtlus- 
ja majanduskeskkonna keerukusest ning turutõrgetest, klientide erinevatest 
arenguvajadustest ja regionaalsetest eripäradest. Selleks teeme tihedat 
koostööd erialaliitude, ülikoolide, maakondlike arenduskeskuste ja teiste 
avasektori organisatsioonidega. 

1 Sihtasutus rakendab selliseid riiklike arengukavasid ja strateegiaid, nagu Eesti 2035 pikaajaline 
arengukava, teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE) arengukava 2021–
2035, turismistrateegia 2022-2025, energiamajanduse arengukava aastani 2030, kliimamuutustega 
kohanemise arengukava aastani 2030, reaalajamajanduse visioon 2020-2027, hoonete 
rekonstrueerimise pikaajaline strateegia, ringmajanduse valge raamat.
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Missioon

Anname hoogu kestliku 
tuleviku loomisele kodus  
ja globaalselt.
Koostöös klientidega toome tuleviku tänasesse päeva. Stimuleerime muutuseid 
ühiskonnas, pakkudes nõustamist, võrgustamist ja rahastusvõimalusi. Anname 
kohalikele ideedele globaalsed võimalused. 

Visioon

Eesti ettevõtted loovad 
globaalseid edulugusid.
Panustame ettevõtmistesse, mis sünnivad Eestis, kuid millel on suur potentsiaal 
olla maailmas teerajaja ja rakendada uuenduslikku lähenemist eri turgudel. 
Sihiks pole mitte ainult üksikute ettevõtete majandustulemused, vaid Eesti 
laiem tuntus ja hea maine tervikuna.



6

Põhilised eesmärgid

Mida tahame saavutada?

Eesti tööjõu tootlikkus ja majandusareng on jätkusuutlik ning loob Euroopa 
Liidu keskmisest kõrgemat lisandväärtust. Meie ettevõtted on digitaliseeritud, 
orienteeritud kestlikele lahendustele ja pakuvad innovatiivseid lahendusi nii 
Eestis kui ka globaalselt. Meie inimesed, kes panustavad meie majandusse, 
elavad ja töötavad energiatõhusates hoonetes.

Eesmärgid 2025

Nominaalne tööjõu- 
tootlikkus EL-27 keskmisest

86.7% (2021)  
92% (2025) 
110% (2035)

Erasektori TA kulutuste 
tase SKP-st

0.98% (2020)   
1.5% (2025)  
2% (2035)

Koht Euroopa innovatsiooni 
tulemustabelis

Keskpärane innovaator (2022) 
Tugev innovator (2025) 
Innovatsiooni liider (2035) 

Kodumajapidamiste  
elektri- ja soojusenergia 
tarbimine 

+12% (2020 vs 2015) 
-9% (2025 vs 2020) 
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Strateegilised tegevussuunad

Millele keskendume?

Anname hoogu Eesti majanduse innovatsiooni-, rohe- ja digipöördele 
(kolmikpööre) ning rahvusvahelistumisele, mis on aluseks üldise elukvaliteedi 
paranemisele.234

Uuendustele tuginev kestlik majandus- ja elukeskkond

Innovatiivne, kestlik ja  
digitaalne ettevõtlus

Eesmärk: tõsta tööjõu  
tootlikkust läbi väärtus- 
loome kasvu

Aitame kaasa digitehnoloogiate ja kestlike 
ärimudelite kasutuselevõtule ning toetame 
teadmusmahukuse suurenemist. Turundame 
Eestit digitaalse, nutika ja põhjamaiselt kestliku 
äri- ja elukeskkonnana ning aitame suurendada 
Eestile laekuvat maksutulu. Aitame ettevõtetel 
leida ekspordipartnereid ja laieneda 
välisturgudele, leida arenguvajadustele 
vastavaid välis- ja kodumaiseid eksperte ning 
kaasata välisinvesteeringuid.

Keskkonnasäästlik ja  
kliimakindel hoonefond

Eesmärk: suurendada kesk-
konnasäästu läbi elamis- 
tingimuste paranemise

Suurendame hoonete energia- 
tõhusust ja kliimakindlust, toetame 
elamistingimuste parandamist ja 
hoonete rekonstrueerimise digitaalset 
arengut. Selleks pakume eluaseme ja 
korteriühistute laenukäendusi, korteriühistute 
renoveerimislaene ja riiklikke toetusi.

2 Innovatsioon on tehnoloogiliselt uus või oluliselt uuendatud toode või protsess, mis loob täiendavat 
väärtust. Innovatsioon on kasutusse võetud, kui ta on turule toodud (tooteinnovatsioon), või ettevõtte 
tootmis- või teenuseosutamise protsessides rakendatud (protsessiinnovatsioon).

3 Rohemajandus ehk kestlikkus tähendab madalat süsiniku jalajälge, ressursiefektiivsust ja sotsiaalset 
kaasatust.

4 Digitaliseerimine on automatiseerimise, digitaalse tehnoloogia, tarkvaralise lahenduse ja roboti 
kasutuselevõtt inimsekkumise vajaduse vähendamiseks ettevõttes.
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Pakume kõigis neis valdkondades nõustamist, koolitusi, rahastust ja 
turundustuge ning aitame luua võrgustikke. Tegevuste valiku aluseks on 
avalik huvi, sotsiaalmajanduslik mõju ja panus kolmikpöördesse. Lähtume 
oma teenuste puhul ühisosadest ja sünergiast, et tagada teenuste 
maksimaalne mõju meie klientidele ja Eesti ettevõtluskeskkonnale ning 
elamumajandusele tervikuna.

Meie sihtrühmaks on eeskätt ambitsioonikad ja uuendusmeelsed kliendid, 
kelle tegevus aitab kaasa kolmikpöördele või kes tegutsevad TAIE 
fookusvaldkondades.5

Pakume ettevõtjatele teenuseid n-ö ühest aknast, arvestades ühelt poolt 
ettevõtja vajadusi ning teisalt ka tema küpsust ja valmidust.

5 TAIE fookusvaldkonnad hõlmavad digilahendusi igas eluvaldkonnas, tervisetehnoloogiaid ja 
-teenuseid, kohalike ressursside väärindamist ning nutikaid ja kestlikke energialahendusi.

Elamumajandus ja sotsiaalne heaolu

Rahvusvahelistumine Kestlikkus

Lisandväärtus
töötaja kohta

Innovatsioon
(sh digitaliseerimine)
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Innovatsioon ja 
digitaliseerimine

Investeeringud innovatsiooni, teadusesse ja arendustegevusse loovad uusi 
kõrgema sissetulekuga töökohti, suurendavad lisandväärtust ning toetavad 
pikaajalise majanduskasvu saavutamist. Innovatsioonivõimekuse kasvu 
oluliseks eelduseks on digitaliseerimine. 

Digitaliseerimine võimaldab ettevõtetel hoida kokku ressursse ning pakkuda 
keerukamaid tooteid ja teenuseid. Keerukamate toodete-teenuste pakkumine 
omakorda võimaldab nii Eestis kui ka globaalselt paremini eristuda, saavutada 
seeläbi suuremat kasumlikkust ning edendada Eesti ettevõtluskeskkonda ja 
elamumajandust uute, nutikate ja kestlike lahendustega.

Meil on oluline roll innovatsiooni ökosüsteemis ja tugev kompetents eri 
valdkondades, mida arendame pidevalt, kaasates vajadusel eksperte. Hoiame 
tihedat ja sisulist suhtlust ettevõtjate ja poliitikakujundajate vahel ning oleme 
osa rahvusvaheliste organisatsioonide võrgustikust.
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Eesmärgid:

1 Toetame ettevõtete lisandväärtuse kasvu, stimuleerides uute 
tehnoloogiate rakendamist ja suurema lisandväärtusega toodete, 
teenuste ja tehnoloogiate teket.

2 Soodustame teadus-arendusmahukuse kasvu nii ettevõtetes kui ka 
ettevõtete koostöös ülikoolidega.

Innovatsioonivõimekuse edendamisega seotud tegevused on suunatud 
ettevõtetele: 

 + mis on globaalse sihi või potentsiaaliga, soovivad muutuda 
digitaliseeritumaks ja viia läbi uuendusi ärimudelis, oma protsessides, 
toodetes või teenustes;

 + mis on suunatud digitaalsetele või kestlikele uuendustele;

 + mis on iduettevõtluse tugiorganisatsioonid;

 + tegutsevad TAIE fookusvaldkondades.

Edendame innovatsiooni järgmiste teenustega: 

Nõustamine, koolitamine ja võrgustamine: pakume teenuste kaudu 
võimalust jõuda kiiremini uuenduslike lahenduste ja ärimudeliteni, aitame 
kaasa digitaliseerimise laiemale levikule, pakume võimalusi rahvusvaheliseks 
koostööks ja rahastuseks (mh Eurostars, Horizon, ESA, CERN); 

Toetused ja finantsinstrumendid: pakume rahastusvõimalusi jagades 
innovatsiooniga võetavaid riske;  

Rakendusuuringud:  kasvatame teadmusmahukat ettevõtlust, 
nõustades uuringu- ja eksperimentaalarenduse projekte, vahendades 
ettevõtjatele teadmisi ja arendades pakkumist rakendusuuringute 
valdkonnas;  

Start-up-ökosüsteem: arendame süvatehnoloogilise6 iduettevõtluse 
ökosüsteemi, loome koostöövõimalusi traditsiooniliste sektorite ja 
idusektori vahel. 

6 Teadus- ja tehnoloogiamahukas tehnoloogia ehk süvatehnoloogia (i.k. deep tech). 
Süvatehnoloogia all mõistetakse tehnoloogiat, mille arendamine tänaseid võimalusi 
kasutades on vaevu teostatav ning nõuab märkimisväärset intellektuaalset ja majanduslikku 
kapitali, kuid millel on potentsiaal tulevikus muutuda üldkasutatavateks ning kergesti 
skaleeritavateks (Siegel & Krishnan, 2020).
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Innovatsiooni edendavate teenuste pakkumisega seotud huvigruppideks 
on Tööandjate Keskliit, Tehnopol, AI & Robotics Estonia, erialaliidud, 
ülikoolid ja teadusasutused, ettevõtteid toetavad organisatsioonid 
(näiteks Keskkonnainvesteeringute Keskus, Riigi Tugiteenuste Keskus, 
Eesti Teadusagentuur), Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, klastrid, 
ministeeriumid, maakondlikud arenduskeskused, kohalikud omavalitsused 
ja nende ettevõtlusosakonnad, innovatsiooniliidrite klubi, rahvusvahelised 
organisatsioonid.
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Mõõdetavale aastale eelneval aastal 
innovatsiooniteenuseid kasutanud 
ettevõtete lisandväärtuse mediaankasv 
töötaja kohta Eesti keskmisega võrreldes

-1 PP  
(2021)

+5 PP aasta Edendame innovatsiooniteenuste7 abil ettevõtete 
lisandväärtuse kasvu. 

Unikaalsete ettevõtete arv, mis on tarbinud 
innovatsiooni, digitaliseerimist või kestlikkust 
toetavaid teenuseid

~640 tk  
(2021)

1000 tk aastas Panustame klientidele vastavasisulisi teenuseid 
pakkudes kolmikpöördesse.

Intellektuaalomandi teenuseid 
(eelkonsultatsioon, nõustamine, audit, 
diagnostika või tehnoloogiasiirde teenus) 
saanud ettevõtete arv

100  tk 
(2021)

200 tk aastal 
2025

Toetame selliste ettevõtete intellektuaalomandi kaitset, 
mis panustavad Eesti ettevõtete konkurentsivõime kasvu 
globaalsetes väärtusahelates.

Sihtasutuse teenuseid kasutanud 
ettevõtete arv, kes investeerivad vähemalt 
2% käibest või 1 miljon eurot teadus- ja 
arendustegevusse

160 tk   
(2021) 

200 tk aastal 
2025 

Panustame ettevõtete teadus- ja arendustegevuse 
mahu suurenemisse, mis tagab konkurentsivõime ja 
lisandväärtuse kasvu ning aitab pikas perspektiivis 
viia Eesti erasektori investeeringud teadus- ja 
arendustegevusse 2%ni SKP-st.

Süvatehnoloogia iduettevõtete arv 100 tk 
(2021) 

200 tk aastal 
2025 

Arendame süvatehnoloogilise iduettevõtluse 
ökosüsteemi.

Jälgimise Eesti start-up-andmebaasi kantud ning deep 
tech tähisega märgistatud Eesti juriidiliste isikute arvu, 
kelle: 

1. tehnoloogia põhineb teaduslikul avastusel;

2. tehnoloogia põhineb või tehnoloogia 
arenduse tulemusena tekib turustatav ja kaitstav 
intellektuaalomand, või 

3. tehnoloogia võiks olla läbimurdeline ja skaleeritav.

Sihtasutuse abil ettevõtetesse kaasatud 
finantseeringud

382 
mln €  
(2019-  
2021) 

≥450 
mln € 

2023-
2025 
jooksul 
kokku 

Aitame ettevõtetel finantseeringute abil saavutada 
arengupotentsiaali ja kasvada rahvusvaheliselt.

SmartCapi poolt valitsetavate varade maht 70 mln 
€ (2021) 

≥300 
mln € 

aastal 
2025 

Mõõdame sihtasutuse tütarettevõtte SmartCap 
valitsetavate varade mahtu.Varade maht peegeldab 
SmartCapi võimekust investeeringute teostamiseks, 
et arendada Eesti riskikapitaliturgu ning võimaldada 
ambitsioonikatel ja innovaatilistel Eesti ettevõtetel 
rahvusvaheliselt kasvada.

7 Näiteks intellektuaalomandi eelkonsultatsioon, nõustamine, audit, diagnostika ja koolitus, 
tehnoloogiasiirde teenused, sertifitseerimisalane konsultatsioon, innovatsioonivõimekuse 
diagnostika, arenduskoostöö nõustamine, Horizoni ja Eurostarsi nõustamine, innovatsioonihanked, 
sektoritevahelise mobiilsuse nõustamine, strateegia praktikum, digitaliseerimise / uue toote 
turuletoomise / disaini meistriklass, loomemajanduse teadlikkuse, teadmiste ja oskuste koolitused ja 
üritused ning innovatsioonitoetused nagu rakendusuuringute programm, ettevõtte arenguprogramm, 
tootearendustoetus, digitaliseerimise teekaardi toetus, arendusosak, innovatsiooniosak, Green ICT jms.

Mõõdik SelgitusBaastase  /  Sihttase  /  Periood
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Kestlikkus

ÜRO kestliku arengu eesmärgid on seadnud globaalse raamistiku, mis  
vaatleb majanduskeskkonna arengut kooskõlas kestliku arenguga. Eestis 
käsitleb majanduslike, sotsiaalsete ja keskkonnaeesmärkide tasakaalu  
strateegia „Eesti 2035“. 

Lähtudes nendest põhisuundadest, on sihtasutuse roll edendada 
kestlikkust järgmisel viisil:

 + tõstes ettevõtete teadlikkust;

 + soodustades kestlike tehnoloogiate, toodete ja teenuste kasutuselevõttu;

 + võimendades kestlike tehnoloogiate, toodete ja teenuste arengut 
rahvusvahelistumisega.
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Eesmärgid:

1 Tõstame Eesti ettevõtete ja toodete-teenuste rahvusvahelist 
konkurentsivõimet ning siinse ettevõtlus- ja investeerimiskeskkonna 
atraktiivsust läbi teadliku ESG8 mõjude juhtimise, milleks: 

 + teeme oma teenused lihtsamini kättesaadavaks ettevõtetele, 
kes oma ESG / kestlikkuse teemade juhtimisega süsteemselt ja 
teadlikult tegelevad;

 + nõustame ettevõtteid ja kinnisvaraomanikke, kuidas rohepöördest 
tulenevaid võimalusi ära kasutada ja turu nõuetele vastata (B2B, 
väliskliendid, tarneahel, finantseerijad);

 + soodustame ärimudelite ning toodete ja teenuste muutmist 
kestlikumaks;

 + toetame uute rohe ja energiatõhusate tehnoloogia lahenduste 
väljatöötamist;

 + hoolitseme, et võimalusi oleks lihtne kasutada – nt asjakohaste 
platvormide või teenuste abil.

2  Lähtume organisatsioonina ESG põhimõtetest, vähendades muu 
hulgas organisatsiooni kliimamõju Pariisi kliimaleppe kohaselt.

8  ESG – vastutustundlik lähenemine äri majandamisele keskkonna-, sotsiaal- ja 
ühingujuhtimise aspektidest lähtudes (i.k environmental, social, and governance)

Alustades täna kestlikult mõtlemisega, püsime konkurentsis ka aastate pärast ja 
suurendame ettevõtete lisandväärtust. Suunates ettevõtteid võtma kasutusele 
keskkonnateadlikke praktikaid, panustame ühisesse tulevikku. 

Kestlikkus on Eesti ettevõtete võimalus maailmas konkurentsis püsida ja 
toimetades kiiresti, võime ka saada ka konkurentsieeliseid. Ettevõtete kestlikkuse 
suurenemisel kanduvad uued mõtte- ja tegutsemisviisid üle ka ühiskonda 
laiemalt, parandades üldist elukvaliteeti.
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Edendame kestlikkust järgmiste teenustega:

Teadlikkuse, ärimudeli ja roheteekaartide teenused, mis on mõeldud 
ettevõtjatele kestlikkusega seotud võimaluste avastamiseks.

Rahastusteenused kestlike tehnoloogiate loomiseks või 
kasutuselevõtuks, mille abil kasvab ettevõtete kestlikkus ja väheneb 
jalajälg.

Teadlikkuse kasvatamiseks ja kestlikkusega seotud laiapõhjaliste muutuste 
esilekutsumiseks keskendume kõigile Eesti ettevõtetele, kes on otseselt või 
kaudselt seotud meie tegevusega. 

Sidusgruppideks, kellega koostööd teeme, on ministeeriumid, valitsus, 
ülikoolid, ministeeriumid ja kolmanda sektori rohevaldkonnas tegutsevad 
organisatsioonid.

Sihtasutuse klientide osakaal, 
kelle keskkonnamõju on 
CO2-neutraalne

Teadmata

Töötame välja 
arvestuspõhimõtted 
2023. a esimese 
kvartali jooksul ja 
seirame.

Pidev Panustame kliimaneutraalsuse 
saavutamisse oma klientide 
kasvuhoonegaaside heite ja sidumise 
seiramise kaudu, et aastaks 2050 
vähendataks netoheide nullini.

Sihtasutuse klientide osakaal, 
kes rakendavad ESG 
põhimõtteid ning avalikustavad 
oma ESG strateegiat ja 
aruannet

Teadmata Pidev Toetame kestlikkuse kasvu, suunates 
kliente vähendama keskkonnamõju ning 
tegutsema sotsiaalselt vastutustundliku ja 
läbipaistva ärijuhtimise põhimõtete järgi.

Sihtasutuse teenuste 
osakaal, mis suurendavad 
CO2-neutraalusust 

Teadmata Pidev Tegeleme oma teenuste ja toetuste 
negatiivse keskkonnamõju vähendamisega 
ning positiivse panuse suurendamisega.

Sihtasutuse teenuste 
osakaal, mis on kooskõlas 
ringmajanduse põhimõtetega

Teadmata Pidev Panustame oma teenustega keskkonnahoiu 
edendamisse, pakkudes materjalide ja 
loodusressursside efektiivsele kasutamisele 
suunatud teenuseid..

Sihtasutuse tarnijate osakaal, 
kes rakendavad ESG 
põhimõtteid

Teadmata Pidev Suuname oma partnereid rakendama 
sotsiaalselt vastutustundlikke 
tegutsemispõhimõtteid ja vähendama 
keskkonnamõju.

Sihtasutuse kui organisatsiooni 
enda tegevus (1. ja 2. tase) on 
CO2-neutraalne

Ei Pidev Panustame kestlikkusse oma 
organisatsiooni kasvuhoonegaaside heite 
ja sidumise seiramisega, et aastaks 2050 
vähendataks netoheide nullini. Suurema 
potentsiaaliga mõjukohtade tulemuslikuks 
juhtimiseks oleme loonud strateegilised 
põhimõtted ja tegutsemispoliitika.

Mõõdik SelgitusBaastase Sihttase Periood
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Rahvus- 
vahelistumine

 
Viies kõrge lisandväärtusega ja kestlikud tooted-teenused rahvusvahelistele 
turgudele, suureneb ettevõtete müügitulu, väheneb sõltuvus ühest turust ning 
kanduvad üle globaalsed teadmised.

Kujundame Eesti mainet rahvusvahelistel turgudel, aidates turgudele siseneda 
ning laiendada kõrge lisandväärtusega toodete-teenuste eksporti. Soodustame 
turismi, välisinvesteeringute toomist eeskätt teadus-ja arendustegevusse ning 
innovatsiooni ja aitame kaasata välismaiseid talente Eesti ettevõtete arengu 
täitmiseks. 

Rahvusvahelistest teenustest saadava mõju suurendamiseks keskendume 
eri teenuste ühisosadele ja sünergiale ning kliendi ja sihtturu potentsiaali 
maksimaalsele rakendamisele. 
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kõrge lisandväärtusega 
tööjõupuuduse 
leevendus (välistalent)9

Eesmärgid:

1 Kindlustame Eesti kui stabiilse, jätkusuutliku, demokraatliku ja 
innovaatilise riigi mainet.

2 Kasvatame globaalselt Eesti väljapaistvust ja konkurentsivõimet.

3 Toome Eestisse rohkem tarka raha, teadmust ja nutikaid inimesi.

rahastusvõimaluste  
ja teadmuse 
suurendamine 
(välisinvesteeringud)

rahvusvaheliste 
äripraktikate 
toomine Eestisse 
(e-residentsus)

müügi soodustamine 
rahvusvahelistel 
turgudel (eksport)

Eesti riigi 
tugev maine 
välisturgudele 
sisenemiseks  
(riigi turundamine)

innovatsioon
digitaliseerimine 

kestlikkus

9

9 Välistalendina defineerime välistöötajat, kes on teaduskraadiga või saab vähemalt 1.5-kordset 
Eesti keskmist palka või töötab mõnes järgmises valdkonnas: 2 – tippspetsialistid, 21 - loodus- ja 
tehnikateaduste tippspetsialistid, 25 – IKT tippspetsialistid, 3 – tehnikud ja kesktaseme spetsialistid, 
31 – loodus- ja tehnikateaduste kesktaseme spetsialistid, 35 – IKT tehnikud, 132 – töötleva ja 
mäetööstuse ning ehitus- ja turustusjuhid, 133 – IKT juhid.

ärivõimaluste 
suurendamine 
(äriturism)
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Rahvusvaheliste teenustega panustame: 

Konkurentsivõime ja tööjõu tootlikkuse kasvu, suurendades oma 
klientide rahvusvahelist haaret.

Klientide ja välisturgude potentsiaali maksimeerimisse, keskendudes 
oma tegevuste mõjule ja kuluefektiivsusele.

Eesti mainekujundusse ja riigi turundusse, mis on väga oluline uste 
avaja välisturgudel kõigi valdkondade puhul.

Seame fookuse turgudele, mis on kõrge potentsiaaliga müügitulu kasvuks, 
ent kuhu sisenemine on keeruline turutõrgete tõttu. Toetame parima toote 
ja sihtturu sobivuse leidmisel ning maandame välisturgudele sisenemisega 
seotud riske. Lähiaastatel on rõhk stabiilsetel, küpsetel ja võrdlemisi küllastunud 
turgudel, mis tagavad optimaalse ressursikasutuse juures rahavoogude 
jätkumise. Samal ajal tegutseme ka suure potentsiaaliga kiirelt kasvavatel 
turgudel, mis vajavad pikaajalist pühendumist.

Rahvusvaheliste teenuste sekkumisloogika: 

 + turutõrke esinemine; 

 + innovaatiline või kestlik toode/teenus, mille järele on maailmas vajadus;

 + turu ja toote sobivus;

 + riikliku usteavamise ja võimendamise vajalikkus;

 + välisturgudele sisenemise kiirendamine ja riskide maandamine.

Rahvusvaheliste teenuste sihtrühmaks on rahvusvahelisest ärist ja 
elukeskkonnast huvitatud ambitsioonikad ja teadlikud kliendid Eestist ja 
maailmast. Tegevuste laia haarde tõttu teeme koostööd nii erialaliitudega; 
ministeeriumitega, rahvusvaheliste organisatsioonidega ja teised avalike 
asutusega maine- jm rahvusvahelistes tegevustes.

Olulise tegevusena jääb strateegiaperioodi Välisministeeriumi, sihtasutuse ning 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostöölepingu (Team Estonia) 
elluviimine. Ühiste eesmärkide, koostöö ja sünergia tulemusena saavad 
ettevõtjad süsteemsemat tuge ning kasvavad nii eksport, välisinvesteeringud 
kui ka äriturism.
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Sihtasutuse eksporditeenuseid 
tarbinud kõrge (1,25 X sektori 
keskmisest) lisandväärtusega 
ettevõtete ekspordimaht toetusele 
järgneval aastal

 ~1,3 mld € 
(2021)

 1,4 mld € aastas Panustame eksporditeenustega   
innovatiivsete või kõrgema lisandväärtusega 
toodete ja teenuste ekspordi kasvu.

E-residentide majanduslik mõju, 
maksutulu ja riigilõivud perioodil

70 mln € 
(2019-2021)

≥210 mln €  2023-2025 
jooksul kokku

Meelitame Eestisse kõrgema 
lisandväärtusega rahvusvahelisi ettevõtteid, 
kes loovad riigile majanduslikku mõju.

Eestisse tööle asunud välistalentide 
arv

1444 
(2019-2021)

≥1800 2023-2025 
jooksul kokku

Meelitame Eestisse ettevõtete 
arengueesmärkide saavutamist toetavaid 
välistalente.10 

Kavatsetav välisinvesteeringute maht 
(Capex)

590 mln € 
(2019-2021) 

840 mln € 2023-2025 
jooksul kokku

Aitame välisinvesteeringute 
maandamise abil leevendada 
ettevõtete arenguvajadustega seotud 
kapitalipiiranguid.

Sihtasutuse abil välisinvesteeringuid 
kaasanud klientide osakaal, kes 
investeerivad vähemalt 2% käibest 
või 1 miljon eurot teadus- ja 
arendustegevusse 

18% (2021) ≥30% aastal 2025 Toome Eestisse rohkem 
välisinvesteeringuid, mis toetavad ettevõtete 
teadus- ja arendustegevuse mahu kasvu.

Turismiteenuste eksport 
Statistikaameti andmetel

0,8 mld € 
(2021)

2,3 mld € * aastal 2025 Suurendame uste avamiseks Eesti 
tuntust rahvusvahelistel turgudel läbi 
turismiteenuste ekspordi edendamise.

 * tuleneb turismistrateegiast

10 Välistalendiks liigitamisel kasutatakse järgnevaid kriteeriumeid: VMS § 181 lg 1 p 12 
töötamine iduettevõttes; VMS § 181 lg 2 p 1 ekspert/nõustaja/konsultant;  
VMS § 181 lg 2 p 3 tippspetsialist.

Mõõdik SelgitusBaastase Sihttase Periood
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Elamumajandus

Elamufondi kvaliteedil on inimeste heaolus kandev roll. Elamistingimused 
avaldavad otsest mõju kehalisele ja vaimsele tervisele. 93% korteritest ja 89% 
üksikelamutest on võetud kasutusele enne 2000. aastat, sealjuures elab 68% 
Eesti inimestest korterelamutes. Enam kui 20 aastat vanad hooned ei vasta 
soojapidavuse, ohutuse, sisekliima ja välisilme poolest tänapäeva nõuetele. 

Kodumajapidamised moodustavad 40% kogu energia lõpptarbimisest Eestis. 
Elamufondi halb kvaliteet ja suur energiatarbimine tingivad suuremahulise 
rekonstrueerimise vajadust. Elamute energiasäästu potentsiaal on 
märkimisväärne, eriti rakendades digitaalseid ja innovatiivseid tehnoloogiaid. 
Rekonstrueerimisega väheneks fossiilkütuste import ja CO2 heitkogused.

Riigi ülesanne on luua tingimused, mis võimaldavad Eesti elanikel soetada 
või üürida endale sobiv eluase ja parandada elamute kvaliteeti võimalikult 
iseseisvalt. Riiklikel toetustel jm finantsinstrumentidel on selles oma roll. Riigi 
eesmärk on 2050. aastaks saavutada enne 2000. aastat ehitatud hoonete 
terviklik rekonstrueerimine vähemalt C-klassi tasemel. Sellega on võimalik 
saavutada soojusenergia tarbimise vähenemine kuni 70% ja elektrienergia 
tarbimise vähenemine kuni 20% (sääst 7 TWh aastas). Rekonstrueerida tuleb 
100 000 üksik- ja 14 000 korterelamut ning 27 000 mitteeluhoonet. Hoonete 
kogupindala on 54 mln m², sh elamutel 32 mln m².
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Edendame elamumajandust järgmiste teenustega:

Eluaseme kättesaadavuse teenused, mis on mõeldud ennekõike  
noor- või suurperedele ning spetsialistidele turutõrke leevendamiseks 
eluaseme soetamisel, samuti soodustamaks eluasemete kättesaadavust 
maapiirkondades.

Eluaseme energiatõhususe teenused, pakkudes laene,  
laenukäendusi, toetusi ja nõustamist eluasemete energiatõhususe 
suurendamiseks.

Meie teenused on suunatud nii eraisikutele, korteriühistutele kui ka 
kohalikele omavalitsustele eluasemete finantseerimisega seotud turutõrgete 
leevendamiseks. Pakume oma teenuseid koostöös erinevate võrgustike ja 
pankadega.

Eesmärgid: 

1 Parandame kvaliteetsete eluasemete kättesaadavust meie 
sihtrühmadele.

2 Suurendame elamufondi energiatõhusust ja üldist keskkonnasäästu 
ning korrastame linnaruumi.

Sihtasutuse abil elamistingimuste 
parandamisse või energiatõhususe 
suurendamisse kaasatud 
finantseeringud

679 mln € 
(2021)

≥1,8 mld € 2023–2025 
jooksul kokku

Suurendame energiatõhusust ja 
sotsiaalamajanduslikku heaolu 
elamumajanduse finantseeringute kaudu

Koguinvesteeringu mahu aluseks on kõigi 
väljastatud teenuste maht ning nende 
mõjul tehtud investeeringute kogumaht. 
Finantsteenuste korral loetakse teenuse 
mahuks käenduse abil väljastatud 
laenusumma või otselaenu korral selle 
summa, toetuste puhul toetatud projekti 
kogumaksumus.

Sihtasutuse abil elamistingimusi 
parandanud inimeste arv

18 000 tk 
(2021)

31 000 tk aastas Väljastatud teenuste mahule vastavate 
soetatud või rekonstrueeritud korterite/
eramute arv ja neid kasutavad leibkonnad. 
Kõigi asjakohaste eluasemete arv 
korrutatakse Statistikaameti poolt 
fikseeritud keskmise leibkonna suurusega.

Mõõdik SelgitusBaastase Sihttase Periood
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Organisatsiooni 
arendamine

Julgete muutuste elluviimiseks oleme muutumas ka ise organisatsioonina. 
Usume, et organisatsioon on oma töötajate nägu - hindame oma eksperte, 
väärtustame nende arengut ning soodustame teadmistele ja koostööle 
tuginevat organisatsioonikultuuri. Seeläbi oleme ka atraktiivseks tööandjaks 
uutele talentidele.

Oleme partneriks oma klientidele nende arengueesmärkide saavutamisel. 
Selleks on meil strateegia kehtivuse perioodil kaks arengusuunda: 

 + arendame ühtset kliendiorganisatsiooni, et pakkuda kõiki meie teenuseid 
mugavalt ühe kontakti kaudu; 

 + muutume agiilsemaks ja vähendame oma teenustega seotud bürokraatiat 
nii, et taotlemiseks kuluv aeg on proportsionaalne teenuste maksumusega.

Kolmikpöörde hoogustajana oleme klientidele eeskujuks, uuendusmeelsed 
oma teenuste väljatöötamises, digitaliseeritud ning teadlikud oma tegevuste ja 
teenuste keskkonnamõjudest.
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Oma keskkonnamõju mõistmiseks ja mõjutamiseks:

Seame eesmärgid, mõõdikud ja tegevuskava – teeme plaani, kuidas 
organisatsiooni üksused hakkavad ESG edendamisse panustama.

Integreerime ESG oma juhtimisse ja organisatsioonikultuuri – 
lepime kokku selle eest vastutajad ja elluviijad nõukogu, juhatuse, 
üksuste tasandil.

Monitoorime ja raporteerime – loome süsteemi ESG andmete 
kogumiseks (organisatsioonikultuuri ja teenuste tasandil), järelduste ja 
muudatuste tegemiseks; raporteerime ESG tegevusest, tulemuslikkusest 
ja tulevikuplaanidest oma aastaaruande osana.

Seame ESG kriteeriumid oma ostudele ja koostööpartneritele –  
loome ESG miinimumnõuded ja käitumiskoodeksi tarnijatele 
ja koostööpartneritele, hankenõuded suurema mõjuga ostude 
kategooriatele.

Oskused, teadmised ja inimesed
 + Toetame töötajate oskuste ja teadmiste arendamist ning oleme sellega 
eeskujuks partneritele ja klientidele.

 + Oleme talentidele atraktiivne tööandja.

 + Moodustame vajadusel struktuuriüksuste nõukojad ja määratleme nende 
mandaadid.

Digitaliseeritus
 + Arendame digitaalselt organisatsiooni protsesse kiiremate otsuste 
tegemiseks.

 + Kogume, süstematiseerime ja sünteesime andmeid, et teha targemaid 
otsuseid kõigis organisatsiooni tegevusvaldkondades.
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Efektiivsus
 + Soodustame osakondade vahelist proaktiivset koostööd.

 + Efektiivistame töösooritusi, optimeerides protsesse ja nendes kasutatavaid 
infosüsteeme.

 + Moodustame alalised koostöögrupid üksuste ülestel teemadel, sh 
digitaliseerimine, kestlikkus ja innovatsioon.

 + Juurutame asutuse juhtimissüsteemi teenusedisaini põhimõtted.

Proaktiivsus 
 + Alustame teekonda teenuste pakkumiseks bürokraatiavabalt.

 + Arendame teenuseid, lähtudes klientide vajadustest.

Kestlikkus
 + Oleme targalt toimiv ja väljakutseid võimalustena nägev organisatsioon, 
mis ei piirdu kestliku mõtteviisiga üksikisiku tasandil, vaid võtab 
südameasjaks kestliku terviktegutsemise ja enesearengu.

 + Teenuste tellimisel, arendamisel ja rakendamisel arvestame 
keskkonnamõju.

Mõjusus
 + Toome esile meie teenustest saadavat tulu ehk positiivset mõju.
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Väliskliendi rahulolu sihtasutuse 
teenuste ja teenindusega aastas 
CSAT skaalal 1–5

≥4,0 aastas Oleme kliendikeskne organisatsioon ja 
väärtustame oma klientide tagasisidet 
teenuste pidevaks parendamiseks.

Töötajate rahulolu aastas CSAT 
skaalal 1–5

≥3,9 aastas

Väärtustame oma töötajaid ja oleme 
atraktiivseks tööandjaks talentidele. 
Oleme avatud meie töötajate rahulolu 
pidevaks kasvatamiseks.

Töötajate pühendumus aastas 55% aastas

VÄÄRTUSED

Millest juhindume oma tegevustes?

JAH
Julgus

Oleme tuleviku- 
kujundajad, algatades,  
tegutsedes ja 
vastutades.

Seame ambitsioonikaid 
eesmärke.

Kui ei proovi, siis ei tea 
– julgeme muutuda ja 
muuta.

Arukus

Kasutame tarkust ja 
kogemust parema  
tuleviku kujundamiseks.

Otsustades toetume 
faktidele ja andmetele.

Sõnad ja teod käivad 
käsikäes, oleme selles 
eeskujuks.

Hoolivus

Hoolime endast,  
teistest ja keskkonnast.

Väärtustame enda ja 
teiste teadmisi ning 
aega. 

Märkame, tunnustame 
ja inspireerime.

Mõõdik SelgitusPerioodEesmärk  
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LÕPP

Siin võiks olla mingi basick 
info organisatsioonist

ETTEVÕTLUSE JA INNOVATSIOONI SA

sügis 2022

eas.ee 
kredex.ee
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