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Kokku 250 ja enam 50-249 50-10 Vähem kui 10 VKEd kokku

112 760 182 1 126 5 793 105 659

%
0.16% 1.00% 5.14% 93.70% 99.84%

VKE-de statistika



EVEA

• EVEA loodi 1988 aastal ja on taasiseseisvunud Eesti 
vanim ettevõtjate huve koondav organisatsioon.

– EVEA asutajateks oli grupp ettevõtlikke inimesi, kes 
haarasid kinni esimesest võimalusest alustada 
ettevõtlusega juba tolleaegses NL-s.



EVEA liikmeskond

• EVEA esindab rohkem kui tuhandet ettevõtet

kogukäibega üle 245 miljoni euro ning üle 
5000 töötajaga



EVEA missioon

• esindame väikeettevõtjate huve riigi- ja 
omavalitsusorganites;

• seisame selle eest, et ettevõtluskeskkond 
Eestis hea püsiks ja veelgi parem saaks.

• Seisame selle eest, et ettevõtlus oleks au sees.

• Ettevõtlusele võimaluste leidmine läbi 
rahvusvaheliste kontaktide.



EVEA juhtimine
• Üldkoosolek

• President, valitakse kaheks aastaks

– 2013 – 2015 Kersti Kracht

• Volikogu

• Juhatus ja tegevjuhtkond

– Komisjonid, õiguskomisjon



EVEA volikogu 2013-2015



Liikmeskond statistiliselt (1)
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Liikmeskond statistiliselt (2)
 Liikmeskond tegevusvaldkonna järgi
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Ettevõtjate huvide esindamine:
• Oleme esindatus arvukates riiklikes  

komisjonides,  nõukogudes ja  nõukodades;

• Jälgime ja mõjutame ettevõtluspoliitikat iga 
päev osaledes sotsiaaldialoogis ning esindades 
liikmete poolt väljendatud seisukohti.



Ettevõtjate huvide esindamine:
• Rahvusvaheline koostöö

– UEAPME täisliige

– Saksa ettevõtlusorganisatsioon BVMW 
(Bundesverband mittelständische Wirtschaft)

– Suomen Yrittäjät



Tähtsamad esinduskanalid (1):
• Ettevõtluse ja Innovatsiooni poliitika Komisjon 

Majandus- ja kommunikatsiooniministri juures 
KredEx’i nõukogu

• Põllumaj. Min. Põllumajanduse ja Maaelu Arengu 
Nõukogu (PMAN)

• Justiitsministeeriumi töögrupid (riigihanked, FIE-d)

• Haridus- ja Teadusministeeriumi Teadus-
arendustegevuse ja innovatsioonipoliitika 
komisjon 



Tähtsamad esinduskanalid (2):

• MKM, majanduskeskkonna arendamise rakenduskava 2007-2013 
seirekomisjon

• Põllumajandusministeerium, Maaelu arengukava  2007-2013 
seirekomisjon

• PõM – Maaelu arengukava 2014-2020 juhtkomisjon

• Haridus- ja teadusministeerium,  Inimressursi arendamise rakenduskava 
seirekomisjon

• HTM – Teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni poliitika komisjon

• Keskkonnaministeerium, Elukeskkonna parendamise rakenduskava 2007-
2013 seirekomisjon

• Head töökontaktid Riigikogu komisjonide ja ministeeriumide eri tasanditel



Seadusandluse teemad 2011-2015
• Ühinguõiguse kodifitseerimine;

• Osalemine 2014-2020 EL eelarveperioodi ettevõtluse toetuste planeerimises

• Pöördumised PõM, Riigikogu ja Europarlamendi poole maapiirkonna 
mittepõllumajanduslike ettevõtjate huvide paremaks arvestamiseks Maaelu 
arengukavas perioodiks 2014-2020 (PRIA toetused);

• Ettevõtjate tagasiside konsolideerimine EMTA muutunud käitumise teemal;
• Seisukohad FIE-de tegevuse lihtsustamiseks;

• Protest riikliku raamatupidamisteenuse vastu; 

• Arvukad ettepanekud EAS’i ja PRIA meetmete kohta;
• Protest EMTA jälituspädevuse laiendamise vastu;
• Arvamused ja ettepanekud Justiitsministeeriumile hilinevate maksete vastu 

võitlemiseks;
• Protest EMTA kava vastu nõuda arvete registrite esitamist kõigilt 

käibemaksukohuslastelt;
• Majandusaruannete esitamise tähtaja lühendamise ärahoidmine;



Teenused EVEA liikmetele
• Õiguskiirabi;

• Finantsnõustamine;

• Advokaadibüroode teenused soodustingimustel;

• Koolitused ja seminarid;

– Koolitussari väikeettevõtjaile TLS ettevõtja teenistuses.



Teenused EVEA liikmetele
• Tööõiguslikud dokumendid internetis 

www.eveamentor.ee;

• Reisiabi http://ho.hotel-express.com/evea;

• Kindlustusteenused, ettevõtjakilndlustus;

• välispartneri otsing;

• ..ja paljudelt muudelt teenustelt soodustused EVEA 
liikmetele

http://www.eveamentor.ee/
http://ho.hotel-express.com/evea


EVEA Ettevõtluskonkurss



Liitu                        -ga juba TÄNA!!!

• Uusi mõtteid lisad Sina! Uusi teenuseid - Sinu 
ettevõte!

• Paneme seljad kokku.

• Ühinege EVEA-ga.



TÄNAN!

evea@evea.ee

www.evea.ee

EVEA - paremad võimalused 

ettevõtjatele

mailto:evea@evea.ee
http://www.evea.ee/

