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SELETUSKIRI 

Riigikogu otsuse “Eesti riikliku turismiarengukava 2014-2020 kinnitamine” 

eelnõu juurde 

 

 

Sissejuhatus ja eelnõu eesmärk 

 

Vastavalt Turismiseaduse paragrahvile 4 kinnitab riikliku turismiarengukava 

Riigikogu. 

 

Turism täidab jätkuvalt olulist rolli Eesti üldises majandusarengus, kuna turismiturul 

toimuv mõjutab kas ise või on mõjutatud mitmete teiste majandussektorite poolt. 

Viimaste andmete kohaselt annab turism 6,3% Eesti sisemajanduse koguproduktist 

ning sama suur osa kõigist hõivatutest saab tööd tänu turismile. Turismi mõju üldisele 

majandusarengule avaldub nõudluse suurendamises lisaks otseselt turismiga 

tegelevate ettevõtete toodetele ka teiste majandusharude toodete ja teenuste järele, 

mõjutades paljusid majandussektoreid.  

Eesti riikliku turismiarengukava aastateks 2014–2020 eesmärk on esitada turismi kui 

majandusharu tasakaalustatud arengu strateegia aastateks 2014–2020, mis on 

suunatud turismisektori rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu kaudu 

majanduskasvu toetamisele Eestis.  

Eesti riiklik turismiarengukava aastateks 2014–2020 on välja töötatud kui  

kaasajastatud jätkuprogramm Eesti Riiklikule Turismiarengukavale 2007–2013 

(kinnitatud Riigikogu 22.11.2006. a otsusega, avaldatud RT I 2006, 53, 400). 

Käesolev arengukava võtab arvesse eelmisel perioodil seatud eesmärkide täitmist ning 

keskendub Eesti tugevustele ja kitsaskohtade lahendamisele, tagades Eesti 

turismimajanduse jätkusuutliku arengu läbi efektiivsuse, paindlikkuse ning kvaliteedi.  

“Eesti riiklik turismiarengukava 2014–2020” eelnõu on valminud Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriumi ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koostöös, 

kuhu kaasati ka teisi ministeeriume ja sotsiaalseid partnereid. Arengukava eelnõu 

koostamise käigus konsulteeriti tunnustatud Austria turismieksperdi Florian 

Sengstschmid´iga (Sengstschmid Development & Solutions GmbH). Riigikogu otsuse 

eelnõu ja seletuskirja koostasid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 

siseturuosakonna peaspetsialistid Martti Kalvik (tel 625 6464, 

martti.kalvik@mkm.ee) ja Kati Viimne (tel 625 6328, kati.viimne@mkm.ee). 

Eelnõule ja seletuskirjale teostas juriidilise kontrolli õigusosakonna peaspetsialist 

Gerly Lootus (tel 625 6462, gerly.lootus@mkm.ee).  

 

Eelnõu sisu 

Arengukava koosneb järgnevatest alajaotustest: 

Sissejuhatus 

Turismisektori hetkeolukord maailmas, Euroopas ja Eestis 

Visioon 

Eesmärk 

mailto:martti.kalvik@mkm.ee
mailto:kati.viimne@mkm.ee
mailto:gerly.lootus@mkm.ee
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Arengukava programmid 

1) Turismi nõudluse ja toote arenduse juhtimise programm 

2) Rahvusvaheliselt huvipakkuvate sündmuste ja atraktsioonide programm 

3) Sihtkoha arenguprogramm 

Arengukava elluviimine, seire, maksumus ja rakendajad 

Lisad: 

1) Seosed teiste arengukavadega 

2) Arengukava maksumus, kulude jaotumine programmide ja tegevuste lõikes 

ning tegevuste rakendajad 

Riikliku Turismiarengukava 2014-2020 eesmärk on 

tagada Eesti turismisektori konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik areng. Peamine 

mõõdetav eesmärk on turismiteenuste ekspordi kasv 1,2 miljardilt eurolt 2011. aastal 

1,7 miljardi euroni 2020. aastaks. 

Mõjuindikaatorid: 

1. Välisturistide ööbimiste arv majutuskohtades on kasvanud 3,7 miljonilt 

ööbimiselt 2011. aastal 5,5 miljoni ööbimiseni 2020. aastaks. 

2. Siseturistide ööbimiste arv majutuskohtades on kasvanud 1,65 miljonilt 

2011. aastal 2,1 miljoni ööbimiseni 2020. aastaks. 

3. Hooajalisus on vähenenud, suvekuude osatähtsus on vähenenud sise- ja 

välisturistide ööbimistest kogu aasta jooksul 38,5 %-lt 2011. aastal 37%-ni 

2020. aastal. 

4. Turismiteenuste eksport on kasvanud 1,2 miljardilt eurolt 2011. aastal 1,7 

miljardi euroni 2020. aastaks. 

 

Mõjuindikaatorite prognoosid 

Indikaator 2004 2011  2012  2020 Kasv 

2020/2012 

Sesoonsus (juuni, juuli, 

augusti ööbimised aasta 

ööbimiste arvust) 

39% 38,5% 37,7%* 37%* - 

Välisturistide ööbimiste arv 

majutuskohtades, mln** 

2,747 3,749 3,8* 5,5* 44% 

Siseturistide ööbimiste arv 

majutuskohtades, mln 

1,01 1,65 1,71* 2,1* 23% 

Turismiteenuste eksport, 

mld EUR 

0,898 1,2 1,248* 1,7* 36% 

* - prognoos. ** - kasvu eelduseks on uute majutuskohtade piisav lisandumine 

täiendava nõudluse katteks eelkõige Tallinnas ja Pärnus. 

 

Arengukava mõjuindikaatorite prognoosid on seatud kõrgemale tavapärastest 

arengutest, mille eelduseks on lisaks arengukavas planeeritud tegevuste täitmisele ka 

viisarežiimi lihtsustumine kolmandate riikide suhtes, lennuühenduste ja teiste 

transpordiühenduste paranemine, turismiteenuste pakkumise kasv jmt. Hooajalisuse 
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näitaja (eesmärgiks suveperioodi ööbimiste osatähtsus 37% kogu aasta ööbimistest) 

on püsinud aastaid suhteliselt stabiilsena, 2012. aasta parem näitaja on tingitud 

ühekordsetest teguritest (nõudlus hakkas vähenema suveperioodi alguses). Seatud 

eesmärgist oli Euroopa Liidu 2010-2011 andmetel vaid viiel riigil samaväärne või 

parem hooajalisuse näitaja. 

Välisturistide ööbimiste arvu eesmärk (5,5 miljonit aastal 2020) eeldab olulist kasvu 

Venemaalt, Vene turistide külastatavus peaks jõudma samale tasemele, kus see on 

täna Soomes. Ka teiste peamiste sihtturgude puhul peaks külastatavuse kasv jätkuma 

viimaste aastatega samas tempos. Kui aastal 2010 oli väliskülastajate ööbimistelt 

elaniku kohta Euroopa Liidus kümnendal kohal, siis eesmärgi täitumisel oleks täna 

Eesti koht veelgi kõrgem. Suurem külastajate ja ööbimiste arv tähendab ka 

eksporditulude kasvu, kuid kuna suurema külastatavuse ja külastaja kohta tulu 

teenimise kasv on praktikas pigem vastandlikud eesmärgid, siis külastaja kohta 

teenitav eksporditulu kasvab prognoosi põhjal vaid vähesel määral. 

Siseturismis on arenenud riikidega võrreldes Eestil kasvupotentsiaali, siseturistide 

ööbimiste kasv peab eesmärgi täitumiseks jätkuma varasemaga samas tempos. Ühest 

küljest toetab seda eeldatav elatustaseme tõus, teisalt hakkavad siseturismi mõjutama 

eelkõige pikemas perspektiivis Eesti demograafilised arengud. 

Arengukava sihtrühmadeks on potentsiaalsed turistid, turismiettevõtjad ja turismiga 

seotud huvigrupid.  

 

Peamise eesmärgi saavutamiseks viiakse tegevused ellu kolme programmi kaudu, mis 

on suunatud järgmiste alaeesmärkide saavutamisele: 

 

Alaeesmärk 1: Eesti on rahvusvahelistel sihtturgudel tuntud  ja kodumaal hinnatud 

reisisiht. 

Indikaator: Eesti on aastaks 2020 saavutanud FutureBrand poolt koostatavas Country 

brand tourism index’is
1
 koha 25 parima mainega riigi hulgas. Täiendavalt on seatud 

eesmärgid välisturistide ööbimiste arvu suurendamiseks iga prioriteetse sihtturu lõikes 

(Soome, Venemaa, Läti, Rootsi, Norra, Saksamaa, Suurbritannia, USA ning Aasia 

riikidest Jaapan ja Hiina) ja Eesti positsiooni paranemine konverentsimaa sihtkohana.  

 

Alaeesmärk 2: Info turismivõimaluste kohta on kergesti kättesaadav nii reisi 

planeerimisel kui reisil viibimisel. 

Indikaator: Elektroonilise turismiinfosüsteemi (visitestonia.com, puhkaeestis.ee) 

kaudu esitatud tellimuste arvu kasv 50 000-le aastaks 2020 võrrelduna 5500-ga aastal 

2012. Rahulolu kasv turismiinfo- ja külastuskeskuse teenusega keskmiselt 94%-le 

aastaks 2020 võrreldes 90%-ga aastal 2012. 

Alaeesmärk 3: Turismitooted ja –teenused on kvaliteetsed, inspireerivad, kooskõlas 

säästva arengu põhimõtetega ja pakuvad terviklikku külastuselamust. 

Indikaator: Aastaks 2020 on olemas tootestrateegiad ja toimivad koostöövõrgustikud 

olulisemate teemavaldkondade lõikes. Kvaliteedimärgiseid omavate 

turismiinfosüsteemi andmebaasis registreeritud turismiteenuse pakkujate ja 

atraktsioonide arvu suurenemine 25% aastaks 2020 võrreldes 4%-ga aastal 2012. 

                                                 
1
  http://www.futurebrand.com/ 
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Alaeesmärk 4: Turismi arenguvõimaluste seire toetab sektori arengut, olles aluseks 

turismisektori arendamiseks vajalike tegevuste planeerimisele ja nende 

tulemuslikkuse hindamisele. 

Indikaator: Olemas on asjakohane info prioriteetsete sihtturgude nõudluse ja 

teemavaldkondade arenguvõimaluste kohta. 

Alaeesmärk 5: Eestis on mitmekesine rahvusvaheliselt huvipakkuvate atraktsioonide 

valik koos toetava taristuga ja Eesti on tuntud rahvusvaheliste suursündmuste kohana. 

Indikaator: Iga toetatavat atraktsiooni külastab aastas 60 000 välisturisti ning iga 

toetatava kultuuri- või spordisündmusega lisandub 5 000 välisturistide ööbimist.  

Alaeesmärk 6: Kvaliteetse külastuselamuse tagamine nii väliskülastajatele kui 

siseturistidele kõigis Eesti turismisihtkohtades, aidates kaasa sihtkohtade terviklikule 

arengule.  

Indikaator: Turistide ööbimiste arvu kasv kõigis regioonides. 

Eesti turismisektori rahvusvahelise konkurentsivõime tagamiseks on vajalik Eesti kui 

reisisihi tuntuse edasine suurendamine nii naaberriikides kui ka kaugemates riikides, 

mis võimaldab suunata Eestit külastama uusi sihtrühmi (sh konverentsi- ja ärituristid 

ning pered). Lisaks on turismipotentsiaali paremaks ärakasutamiseks oluline pöörata 

tähelepanu turismiinfo kättesaadavusele ning inspireeriva sisu loomisele, 

turismitoodete, -teenuste ja teeninduskvaliteedi tõstmisele ning valiku 

mitmekesistamisele, sealhulgas turistide Eestis viibimise kestust pikendavate ja 

madalhooajal külastatavust soodustavate turismitoodete väljaarendamisele. Eesti 

turismiettevõtetel oleks uute toodete ja teenuste väljatöötamisel vajalik senisest 

rohkem arvestada erinevate külastajarühmade ootuste ja vajadustega. Eristumaks 

teistest sihtkohtadest, on vajalik leida uuenduslikke viise turismitoodete ja -teenuste 

arendamisel, kvaliteedi ja klienditeeninduse parendamisel ning kõrgema 

lisandväärtuse saavutamisel. Senisest enam peaksid toeks olema turismivaldkonna 

uuringud ning nende tulemustele tuginevad arendustegevused. 

Eesti riikliku turismiarengukava 2014-2020 olulisemad turismiarendustegevused: 

Eesti turismisektori konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku arengu tagamiseks viiakse 

ellu järgmisi programme:  

1) Turismi nõudluse ja toote arenduse juhtimise programm 

2) Rahvusvaheliselt huvipakkuvate sündmuste ja atraktsioonide programm 

3) Sihtkoha arenguprogramm 

1. Turismi nõudluse ja toote arenduse juhtimise programmi tegevussuunad on: 

Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine (sh siseturismi edendamine ja turismiinfo 

juhtimine), turismitoodete arenduse juhtimine (sh peamiste teemavaldkondade ja 

koostöövõrgustike arendamine, kvaliteedisüsteemi arendamine ja rakendamine, 

säästva turismi edendamine ja turismikompetentside tõstmine) ja turismi 

arenguseire ning ettevõtluskeskkonna arendamine. Tegevuste eesmärgiks on 

suurendada sihtturgude tarbijate ja reisikorraldajate teadlikkust Eesti 

turismivõimalustest, kasvatada nõudlust Eesti turismitoodete järele sihtturgudel. 

Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste mõju maksimeerimiseks 

minnakse üle sihtturupõhistele strateegiatele ning uuendatakse koostöömudelit 

turismisektori osapooltega. Uue koostöömudeli osapoolteks on EAS, ettevõtjad 
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ning regionaalsed sihtkohad. Täiendavalt seatakse eesmärgid välisturistide 

ööbimiste arvu suurendamiseks iga prioriteetse sihtturu lõikes (Soome, Venemaa, 

Läti, Rootsi, Norra, Saksamaa, Suurbritannia, USA ning Aasia riikidest Jaapan ja 

Hiina), neist suurimat kasvu oodatakse uuel perioodil Venemaa turult. 

Turismiinfo juhtimisel keskendutakse optimaalse turismiinfo ja kanalite 

kättesaadavuse tagamisele kogu külastaja teekonna vältel, kombineerides e-

kanalite ja klienditeenindusega jagatava info kättesaadavuse turisti jaoks õigel 

ajal ja õiges kohas. Tõhusalt toimiv turismiinfosüsteem on tõhus toetus 

ettevõtjatele (eriti väike-  ja keskmise suurusega ettevõtted) turismiteenuste 

ekspordi arendamisel ning rahvusvahelise konkurentsivõime parandamisel. 

Lisaks eelnevale võimaldab turismiinfosüsteem koguda andmeid uuringuteks, 

turu- ja kliendianalüüsiks, sihtkoha turundustegevuseks ning tootearenduseks. 

Turismitoodete arenduse ja seeläbi toodete kvaliteedi tõstmise tegevustes 

kavandatakse uuel perioodil mitmeid muudatusi. Konkurentsivõimeliste 

turismitoodete arendamiseks töötatakse koostöös turismisektori osapooltega välja 

valdkondade lõikes tootestrateegiad, mis sisaldavad suuniseid ettevõtjatele 

välisturu nõudlusele vastavate toodete väljaarendamiseks ja turundamiseks ning 

mis on aluseks EAS ja regioonide välisturgude nõudluse juhtimise tegevuste 

elluviimisel. Kvaliteedialastesse arendustegevustesse kaasatakse suurem arv 

ettevõtjaid. Täiendavalt keskendutakse turismisektoris töötavate teenindajate 

külalislahkuse suurendamisele ja turismikompetentside tõstmisele. 

Turismi osatähtsuse hindamiseks Eesti majanduses, turismisektori arendamiseks 

vajalike tegevuste planeerimiseks ja nende tulemuslikkuse hindamiseks jätkatakse 

turismi arenguvõimaluste seire teostamist ning võetakse kasutusele meetmeid 

turismiettevõtluskeskkonna arendamiseks ja toetamiseks. 

2. Rahvusvaheliselt huvipakkuvate sündmuste ja atraktsioonide programm. 

Eesmärgiks on laiendada Eestit külastavatele turistidele huvipakkuvate 

atraktsioonide valikut, eelisarendades tooteid, mille nõudlus ei ole piiratud ainult 

suvise tipphooajaga. Uuel perioodil jätkatakse koostöös sihtkohtade ja 

ettevõtjatega rahvusvahelist nõudlust omavate turismiatraktsioonide, aga ka 

toetava turismitaristu väljaarendamist. Toetatakse turismiatraktsioonide rajamist, 

mis motiveerivad Eestisse reisimist, siin pikemalt peatuma ja aitavad kaasa 

madalhooaja nõudluse kasvatamisele. Samuti Eesti jaoks olulisi arendusi äri- ja 

konverentsiturismi ning merenduspoliitika valdkonnas. Eesti tuntuse 

kasvatamiseks panustatakse suursündmustesse, mis aitavad kaasa Eesti kui 

reisisihi tuntuse suurenemisele ja välisturistide arvu kasvule. 

3. Sihtkoha arenguprogramm. Eelmise perioodi arengukava raames on toetatud 

paljude turismitoodete ja –objektide väljaarendamist, mis on loonud eeldused 

turistide arvu kasvuks pea kõikides Eesti regioonides. Uuel perioodil 

keskendutakse juba tehtud investeeringute jätkusuutlikkuse tagamisele. Sihtkoha 

arenguprogramm aitab kaasa piirkondade terviklikule arengule ja piirkondade 

turismikonkurentsivõime tõstmisele, tagades turismiatraktsioonide 

jätkusuutlikkuse, Eesti külastajate positiivse külastuselamuse ning 

korduvkülastuste arvu suurendamise. Piirkondade terviklikuks arendamiseks ning 

külastaja ootustele vastavate toodete/teenuste väljaarendamiseks seotakse 

turismitooted ühtseks tervikuks, vajadusel toetades asjakohaste teenuste 

väljaarendamist ja ligipääsetavuse parandamist. 
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Arengukava terminoloogia 

Arengukavas ei võeta kasutusele uusi termineid.  

 

Arengukava vastavus EL õigusele 

Euroopa Liidu õigus turismiarengukava tegevusi otseselt ei reguleeri. Arengukava 

elluviimine aitab kaasa Euroopa Komisjoni poolt väljatöötatud turismi edendava 

tegevuskava „Euroopa - maailma turismisihtkoht number üks“ eesmärkide 

saavutamisele. 

Arengukava mõjud ja seos teiste arengukavade ja strateegiatega 

Riikliku turismiarengukava aastateks 2014–2020 on suunatud turismisektori 

rahvusvahelise konkurentsivõime kasvu kaudu majanduskasvu toetamisele Eestis.  

Mõjud elu- ja looduskeskkonnale 

 

Arengukavas pööratakse suurt tähelepanu turismisektoris säästva turismi põhimõtete 

tutvustamisele ning vastava teadlikkuse tõstmisele, aidates kaasa kultuuripärandi 

säilimisele. Positiivseks mõjuks võib hinnata külastuskeskkonna (nt matkarajad, 

laudteed jms) korraldatuse ning loodusliku mitmekesisuse säilimise kohtades, kus 

loodusturismihuvi kaalub üles alternatiivse majandusliku kasutuspotentsiaali. Teiselt 

poolt võib turismi areng tuua kaasa suurema surve looduskeskkonnale, kuid ohustatud 

paikades piirangute kehtestamisega hoitakse inimtegevuse mõju looduskeskkonnale 

talutavates piirides. 

 

Majutus- ja toitlussektor on keskkonda vähem koormav kui Eesti majandussektorid 

keskmiselt, ka õhu saastamise poolest on see sektor väga väikese mõjuga. Keskkonna 

seisukohalt vähekoormavaks võib pidada ka vaba aja ja meelelahutusteenuseid. 

Teisest küljest on liiklusvahendid olulised õhu saastajad ja turismi arenguga seoses 

toob see kaasa ka liiklusintensiivsuse teatud kasvu ning seega ka negatiivseid 

tagajärgi keskkonnale. Prognooside kohaselt tugineb turismisektori kasv lisaks 

turismivoogude kasvule ka kvalitatiivsele arengule, mis hoiab mõningal määral tagasi 

transpordiga seotud negatiivsete keskkonnamõjude kiiremat kasvu. 

 

Majanduslikud ja sotsiaalsed mõjud 

Arengukavas püstitatud eesmärgid puudutavad suurt osa leibkondi. Turismi areng 

mõjutab positiivselt kõiki turismiettevõtjaid, turismiettevõtteid ning neid teenindavaid 

ettevõtteid (kaudsed kasusaajad) nende käibe suurenemise kaudu. Turismisektor on 

tööjõumahukas sektor, milles leiab rakendust suur osa väljaspool suuremaid keskusi 

asuvast tööjõust ning seeläbi paraneb leibkondade majanduslik toimetulek. 

Turismisektorit iseloomustab ka asjaolu, et turismiettevõtlusega alustamine ei pruugi 

vajada olulisi investeeringuid (nt kodumajutus-ettevõte), turism on seega oluline 

alternatiiv põllumajandustegevusele maapiirkondades ning oluline võimalus 

vähendada sesoonsust.  

Koos turismiteenuste nõudluse kasvuga on oodata ka suuremat vajadust tööjõu järele. 

Tööjõuvajaduse prognoosi kohaselt kasvab kümnendi lõpuks majutuses ja toitlustuses 
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hõivatute arv umbes kümnendiku võrra (2-3 tuhande võrra). Tööjõu-uuring 2010-

2011 näitas, et naised moodustasid majutuse ja toitlustuse hõivatutest umbes 

kolmveerandi. Tõenäoliselt annab ka uute töökohtade loomine rohkem töövõimalusi 

pigem naistele kui meestele. Turismiteenuste eksport suureneb aastaks 2020 umbes 

36%.  

Neid muutusi ei saa siiski siduda vaid turismi arengukavas läbiviidavate tegevustega, 

enamus sellest tuleneb ettevõtjate panusest, riigil on siin pigem abistav roll. 

Arengukavas ettenähtud tegevuste otsene mõju avaldub läbi informatsiooni levitamise 

(Eesti kohta ning konkreetsete turismitoodete ja -teenuste pakkujate kohta) ja sellega 

kaasneva nõudluse kasvu (potentsiaalsed kasusaajad on kõik turismiga tegelevad 

ettevõtjad või spetsiifilisemate meetmete puhul vastava sihtgrupiga/regiooniga seotud 

ettevõtjad) ning läbi turismitoodete ja -teenuste kvaliteedi tõstmise (otsesed 

kasusaajad on turismiobjektide haldajad ning teenuste pakkujad).  

Mõju regionaalarengule 

Turism aitab otseselt kaasa regionaalsele arengule ja piirkondade arenguerinevuste 

vähendamisele, olles üheks olulisemaks majandustegevuseks maapiirkondades 

Arengukavas ettenähtud sihtkoha arenguprogrammi elluviimine aitab kaasa Eesti 

erinevate sihtkohtade terviklikule arendamisele, mis võimaldab sihtkohtadel 

kasvatada konkurentsivõimet, ööbimiste arvu ja turismitulusid piirkonnas. Seega võib 

mõju regionaalsele arengule hinnata positiivseks. Täiendavalt võib kaasneda 

positiivne mõju turismiettevõtete tekkimisele maapiirkondades. 

Mõju riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse korraldusele 

Turistide arvu kasvuga suureneb koormus avalikele teenustele (nt viisad, piirivalve, 

teed jm infrastruktuur, päästeteenus, vältimatu arstiabi jms), mis võib olla hooajaline 

ja piirkonniti varieeruv. Samas kaasnevad turistide arvu suurenemisega suuremad 

riigi- ja kohalike omavalitsuste eelarvelised tulud (käibemaks, aktsiisid, tulumaks). 

Mõju julgeolekule ja rahvusvahelistele suhetele 

Kasvava välisturistide arvuga kaasneb suurem kuritegevuse risk ja illegaalse 

immigratsiooni tõus. Selle riski maandamiseks nähakse ette meetmed siseriikliku- ja 

piirikontrolli tõhustamiseks riiki saabuvate ja riigis viibivate välismaalaste üle. 

Strateegias toodud tegevuste elluviimine ja eesmärkide saavutamine on tugevalt 

seotud mitmete teiste valdkondlike arengukavade eduka rakendamisega. Seosed teiste 

arengukavadega on toodud arengukava lisas 1. 

Arengukava elluviimine ja finantseerimine 

Käesolev arengukava viiakse ellu Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Turismiarenduskeskuse tegevuse kaudu koostöös 

teiste ministeeriumide, maavalitsuste, kohalike omavalitsuste, turismiinfokeskuste, 

külastuskeskuste, ettevõtlusorganisatsioonide ja erialaliitudega.  

Arengukava rakendamine toimub rakendusplaani alusel, mis määrab nelja aasta lõikes 

tegevused arengukava elluviimiseks, maksumuse ja rakendajad. 

 

Arengukava maksumuseks kujuneb hinnanguliselt 200 mln eurot, mis on samas 

suurusjärgus võrreldes eelmise perioodi arengukava maksumusega. Arengukava 
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peamiseks rahastamisallikaks lisaks riigieelarvele on Euroopa Liidu 

struktuurivahendid, mille täpsem jaotus ja maht kinnitatakse pärast Euroopa Liidu 

2014-2020 struktuurivahendite eelarve kinnitamist. Osaliselt saab arengukava 

tegevusi finantseerida teistest Euroopa Liidu vahenditest (nt Maaelu Arengu Euroopa 

Põllumajandusfondist ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist). Arengukava 

maksumuse prognoos, kulude jaotumine programmide ja tegevuste lõikes ning 

tegevuste rakendajad toodud arengukava lisas 2. 

Arengukava jõustumine 

 

Arengukava jõustub pärast Riigikogu poolt kinnitamist. 

 

Eelnõu kooskõlastamine  

 

Eelnõu esitatakse Riigikantseleile, teistele ministeeriumidele ja omavalitsuste 

üleriigilistele liitudele kooskõlastamiseks valitsuse eelnõude infosüsteemi kaudu ning 

avalikuks kommenteerimiseks osalusveebis www.osale.ee. Samaaegselt esitatakse 

eelnõu arvamuse esitamiseks ettevõtlusorganisatsioonidele ja turismiühendustele. 

 

 

 

 

 

Juhan Parts 

Minister      Marika Priske 

       Kantsler 

http://www.osale.ee/

