
	  
	   	  

	  

	   	   	   	  

 
      FinanceEstonia on avaliku ja erasektori huve ühendav klaster, mille tegevusi finantseeritakse 

  liikmemaksudest ja Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi rahastusest.  
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Organization	  

Memo 

Üritus: Tugiteenuste töögrupi II kohtumine 
Koht: Arengufond 
Kuupäev: 20.01.2014 
Osalejad: Karl Schneider (OpusCapita), Märt Helmja (EAS), Margus Simson (Ziraff), Karin Rätsep 
(KPMG),  Kristo Timberg (KPMG), Keiu Rõa (Ernst&Young), Marko Müürisepp (BPS), Raino Paron 
(Raidla Advokaadibüroo), Viljar Kähari (PWC Legal), Andrus Ümarik (e-Arvetekeskus), Pille Parikas 
(E-kool), Terje Pällo (FinanceEstonia), Erlend Sild (Location Consultancy) 

 

EESMÄRGID:  

1. Kaardistada FinanceEstonia liikmete teenused väärtusahela jaoks 
2. Iga liige tutvustab oma ettevõtet kuni 10 min 
3. Leppida kokku järgmised sammud 

 

PÄEVAKORD (koos arutelu lühikese kokkuvõttega):   

1. Erlend andis lühikese ülevaate 12.12.2013 toimunud esimesest töögrupi kohtumisest 
2. Tutvustuste ring 

a. E-arvekeskus, Mainor, Raidla Advokaadibüroo, E-kool, Ernst&Young,  EAS, KPMG, 
Ziraff, PWC Legal,  OpusCapita, Marko Müürisepa erinevad tegemised 

3. Arutelus tekkinud mõtted:  
a. Eesmärgiks peaks olema kõrge lisandväärtusega töökohtade loomine. Näiteks IT 

projektide puhul ei pea ilmtingimata programeerimist kohapeal tegema, selle saab 
edukalt mujalt sisse osta. Oluline on know-how, kuidas uut lahendust luua.  

b. Ühisturundus, tõsta Eesti mainet, tuntust – päringuid tuleb, aga tihti Eesti kaotab. 
c. Teha koostööd, jagada päringute erinevaid osasid ja sellega tõsta kogu pakkumise 

kvaliteeti. 
d. Eestil on know-how’d ja häid töötajaid. Enamasti meeldib välismaalastele nii eestlaste 

töö kvaliteet kui töökultuur.  
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4. Väga oluline on Eesti turul erinevate teenuse pakkujate integreerimine : näiteks IT või fondide 
teemal – saada üle egodest ja mugavustsoonis tegutsemisest. Siseneda julgemalt ka 
välisturule. 

5. Riigi poolne tugi – valitsuse kaasamine välis road show’dele on väga oluline. Leedu on selles 
osas väga tubli olnud. See annab suurematele välisfirmadele kindlustunde, et riik toetab ja 
hoolib.  

6. EAS toetab omavalitsuste tasandil, aitab leida õiged kontaktid. Samuti tegeleb aktiivselt Eesti 
tutvustamisega rahvusvahelisel turul ja korraldab ministritega koostöös välisvisiite 
strateegiliselt olulistesse riikidesse, maakondadesse.  
 

TEHTUD OTSUSED JA KOKKULEPPED:  

1. Koostöö loob lisaväärtust – jagame infot ja muudame Eesti veelgi aktiivsemalt välisturgudele 
nähtavaks.  

2. Järgmine kohtumine toimub veebruaris, Erlend jagab nii päevakorda kui täpse toimumise aja. 
 

JÄRGMISED SAMMUD:   

NEXT STEP (specific activity) RESPONSIBLE 
(name) 

DEADLINE 
(date) 

1. Koostada kohtumise memo Terje 21.01.2014 

2. Võtta kokku ettevõtete esindajatelt saadud info pakutavate 
põhiteenuste kohta ja jagada infot kohtumisel osalenutega 

Erlend 27.01.2014 

3. Jagada koosolekul osalenutega memo ja ettevõtetelt 
saadud infot + lisada info Log In osasse kodulehel 

Terje 28.01.2014 

4. Teavitada uue kohtumise aeg ja teema Erlend Veebruari 
algus 

4. Saata kutse FinanceEstonia liikmetele Terje veebruar 

 

	  


