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Ettevõtjate probleemid jõuavad uue platvormi kaudu riigini 

Koostöös Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikuga on Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel 

valminud kriisiabikeskus.ee online platvorm Eesti ettevõtete probleemide kaardistamiseks. See 

aitab hinnata ettevõtjate seisundit kriisiolukorras ning anda olulist sisendit riigipoolsete 

abimeetmete välja töötamiseks. 

Alates tänasest, 18. märtsist oodatakse ettevõtjaid kui ka vabaühendusi, kes teenivad tulu ja pakuvad 

teenuseid, kriisiabikeskuse veebileheküljele www.kriisiabikeskus.ee täitma ankeeti, mis annab hiljem 

ülevaate nende vajadustest ja probleemidest. Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik esitab 

esimese vahekokkuvõte tulemustest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 25. märtsiks. 

Ettevõtjatele jääb platvorm avatuks ka pärast seda. 

SA Saare Arenduskeskus juhataja ja projekti koordinaatori Rainer Paenurga sõnul sai idee alguse 

osalemisest häkatonil “Hack the Crisis”, kus Saaremaa Turunduskoja initsiatiivil loodi testplatvorm 

Saaremaa ettevõtjate jaoks. Idee arendati üle-eestiliseks koostöös Maakondlike Arenduskeskuste 

võrgustikuga, kuna pilootprojekt näitas ettevõtjate suurt huvi ja vajadust selle järele. 

Platvormi kaudu kogutav info aitab paremini mõista ettevõtjate olukorda kriisisituatsioonis, lisaks 

annab see põhjaliku sisendi kriisiabipaketi väljatöötamiseks ja teisteks tugitegevusteks nagu näiteks 

maakondlike arenduskeskuste nõustamisteenuseks. 

“Veebiplatvormi kaudu tuleb ettevõtjal täita 14 küsimusest koosnev ankeet, mille tulemused jõuavad 

nii ministeeriumi kui ka kõikide maakondlike arenduskeskusteni, “ selgitab Paenurk. Ankeedi täitmine 

võtab ettevõtjatel aega keskmiselt 3-5 minutit. 

“Ettevõtted on igaüks oma spetsiifikaga, seetõttu on ka lahendused edaspidises olukorras 

toimetulekuks erinevad. Meie, maakondlikud arenduskeskused, analüüsime veebiplatvormi kaudu 

ettevõtjatelt saadavat infot põhjalikult ning jätkame ettevõtjate toetamist ning nõustamist vastavalt 

ilmnenud probleemidele, “ lisab Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liige Andres Huul. 

Eesti ettevõtete kriisiabikeskus on Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku poolt pakutav platvorm 

Eesti ettevõtetele, kes on saanud majanduslikku kahju COVID-19 viirusepuhangu tagajärjel ning kes 

vajavad tuge majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks kriisiolukorras. Kriisiabikeskuse idee sai 

alguse Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel 13.-15.03 toimunud kriisihäkatonilt “Hack the Crisis”. 
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