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lühikokkuvõte

E-residentsus 1.0 E-residentsus 2.0

2014. aastal avab Eesti
oma e-teenused maailmale

49 ettepanekut, kuidas muuta e-residentsus
tulusamaks, mugavamaks ja turvalisemaks

Paljud e-residendid rajavad eestis ettevõtteid

E-resident ukrainast saab müüa oma Eesti ettevõtte 
loodud telefonimängu apple’i app store’is. E-resident 
Euroopa liidust kasutab paberivabu Eesti äriteenuseid. 

E-resident Jaapanist saab ligipääsu Euroopa liidu 
turule. mitmes eri riigis elav kaugettevõtja saab oma 

Eesti ettevõtet mugavalt igast maailma nurgast 
juhtida. neist keegi ei pea enam oma ettevõtte asjade 
ajamiseks seisma ametiasutuste järjekordades, sest 

e-teenuste ja digiallkirjade abil saavad nad kõik 
vajaliku korda ajada kaugelt.

rohkem tulu

suuremale hulgale inimestele

E-residentsus 2.0 on e-residentsuse
täiendatud versioon. see on kasvav  

teenuseplatvorm  ja koostööruum e-residentidele.

see on ka stardiplatvorm Eesti teenuste ja 
toodete ning kultuuri ekspordiks võimsa kogukonna 

kaudu, mis ulatub igasse maailma linna.

majanduslik kasu e-residentsusest

Kasvavad e-residentide investeeringud, turism, 
töötasud Eesti inimestele ja erasektori teenustasud.

kaudne kasu
mÕJu

digiühiskonna mõtteliidri 
positsioon on kasuks 

rahvusvahelistele 
suhetele.

tulusam kõigile

rohkem
teenuseid e- 
residentidele 

rohkem
võimalusi Eesti 
ettevõtetele ja 

kultuurile

turvalisem

Parem
infovahetus 

rohkem
andmeid 

tugevam
kontroll

JulgEolEK

Eesti heast 
käekäigust huvitatud 

rahvusvaheline 
kogukond kasvab.

mugavam

kasutada  

e- residendile

tehnoloogilised 
uuendused 

suurem 
kasutus-
mugavus

Eestil on 48 000 
e-residenti, kes on 

loonud 6000 ettevõtet

tulu 17,8 miljonit eurot

Kulu 7,4 miljonit eurot

tulud e-residentsusest kasvavad 100% aastas.

+
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teisipäeva hommikul kell kaheksa võetakse Eesti Vabariigi 
e-residendiks vastu kolm inimest – konsultant Pierre, 
kes elab igal aastal viies riigis, programmeerija azumi 
Jaapanist ning videokunstnik miguel Brasiiliast.

Kella kaheks päeval on kolm e-residenti jõudnud asutada 
Eesti Vabariigis ka oma ettevõtte. Pierre loob firma selleks, 
et tal oleks usaldusväärne koht, kus oma maksuasjad 
korras hoida, azumi selleks, et pakkuda oma teenuseid 
Euroopa liidus, ning miguel sellepärast, et leida Vr-filmi 
tootmiseks partnereid e-residentide ülemaailmsest 
kogukonnast.

Järgmisel nädalal palkab Pierre Võrust pärit raamatupidaja 
silvia, azumi asub koostööle tartust pärit graafilise 
disaineri tõnuga ning miguel helistab produtsent 
Paulile, et värvata ta oma ettevõtte juhiks. Kõigist neist 
kontaktidest kasvavad välja vastastikku kasulikud ärilised 
ja kultuurilised sidemed.

on aasta 2030. sellised lood on e-residentide mitme 
miljoni inimesega kogukonnas tavalised. Eesti on loonud 
uue rahvusvahelise turu ja koostööruumi. E-residentidega 
seotud majandustegevuse maht ulatub miljarditesse 
eurodesse. märgatav osa loodud väärtusest jõuab 
Eesti inimesteni maksude ja ettevõtluse kaudu. tänu 
e-residentidele on suurenenud Eesti julgeolek ning levib 
Eesti kultuur.

selline edulugu pole täna pelgalt unistus. Eesti on esimese 
riigina juba loonud ülemaailmse e-residentide kogukonna. 
ligi 50 000 inimest on sellega ühinenud. need inimesed 
on asutanud ettevõtteid, rajanud uusi töökohti, nad on 
maksnud makse. Paljudest neist on saanud Eesti toetajad 
ja meie väärtuste levitajad maailmas.

E-residentsuse suur edu võib aga jäädagi unistuseks, kui 
Eesti ei arenda lähiaastail e-residentsuse platvormi edasi.

e-residentsus 2.0 sissejuhatus
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selleks et teha Eesti suuremaks, teenida tulu ja suurendada 
julgeolekut, saame ehitada mugavama ja turvalisema 
e-residentsuse platvormi. 

Käesolev dokument võtab kokku e-residentsuse senise 
loo ning pakub välja rohkem kui saja inimese koostöös 
sündinud soovitused, mida teha e-residentsusega edasi.

Kuidas sündis e-residentsus?

Eesti on umbes 20 aasta jooksul muutnud elektrooniliseks 
suure osa oma avalikest teenustest ning ühendanud 
need X-tee abil inimesi teenindavaks riigiarvutiks. selle 
hajutatult paikneva arvuti abil saavad kodanikud kasutada 
digitaalseid teenuseid ehk äppe, millega saab valimistel 
hääletada, makse deklareerida, tõendada oma isikut, panna 
vastsündinule nime või teha sadu muid toiminguid.

2014. aastal otsustas Eesti riik avada mõned riigiarvuti 
äpid inimestele teistest riikidest. soovijad välismaalt 
said võimaluse taotleda “külaliskasutaja” õigusi. 
Külaliskasutajaid hakati nimetama e-residentideks 
ning neile jagati e-residendi kaardid, mis ei anna küll 
kodakondsust ega elamisluba, kuid mille abil saavad 
e-residendid tuvastada oma isikut internetis ja 
allkirjastada dokumente.

selle sammuga muutis Eesti valitsus oma võimalikeks 
klientideks kõik maailma kodanikud. Jäi vaid välja mõelda, 
kui paljud neist tegelikult vajavad Eesti teenuseid ning kui 
paljude teenuste osutamisest on Eesti ise huvitatud ja 
selleks võimeline.

Esimese nelja aastaga liitusid programmiga 165 riigist 
pärit inimesed, kes pidid selleks reisima Eestisse või mõnda 
Eesti saatkonda, tõestama oma isikut, andma Eesti riigile 
oma sõrmejäljed ning maksma e-residendiks saamiseks 
50 – 100 eurot teenustasu.

Joonis 1. E-resid
entid

e arvu kasv akum
uleeritult nelja aasta jooksul (12

.20
14

 –
3

0
.11.20

18
)

e-residente

0

10
 0

0
0

1. 12
. 20

14
3

0
. 11. 20

18

20
 0

0
0

3
0

 0
0

0

4
0

 0
0

0

5
0

 0
0

0

e-residentsus 2.0 sissejuhatus



10 11

E-residentide ettevõtete arv on kasvanud igal aastal üha 
kiiremini, hoolimata sellest, et ettevõtte loomiseks vajalik 
pangakonto avamine on e-residentidel olnud keeruline ning 
paljudel teenustel pole olnud ingliskeelseid juhendeid.

igas riigis on vähemalt mingi hulk ettevõtjaid, keda 
huvitavad vähemalt mõned Eesti eelised, näiteks digitaalne 
asjaajamine, Euroopa liitu kuulumine, kättesaadava 
hinnaga äriühinguteenused, vähene bürokraatia või 
Eesti inimeste hea inglise keele oskus. E-residentsus 
loob paljudele maailma kodanikele aga ka esmakordselt 
võimaluse müüa oma raamatuid amazoni e-poes, saada 
tasu läbi PayPali või müüa endatehtud telefonimängu 
apple’i kasutajatele.

ainuüksi digitaalselt allkirjastamine on võimaldanud 
ettevõtjal hoida kokku väärtuslikku aega. Eesti 
e-resident ei pea sõlmima paberil lepinguid ega näiteks 
ettevõttesse esimese sissemakse tegemiseks seisma 
ametiasutuse järjekorras.

Esimene rahaline tulu ja plussijõudmine

Esmalt otsis Eesti maailmast julgeid e-residentsuse 
katsetajaid, kellega koostöös õppida tundma 
e-residentide vajadusi. riigiametite, pankade ja 
erafi rmade koostöös arendati teenuseid ning tehti 
ettepanekuid seadusemuudatusteks . Peagi tekkisid ka 
e-residentide teenindamisele pühendunud ettevõtted ning 
e-residentidele pakkusid võimalust arvelduskontosid avada 
mitu makseasutust.

E-residentide esimeses laines oli palju väikeettevõtjaid, 
nagu näiteks Brasiilia arvutimängutootja, saksa 
kindlustusekspert või graafi line disainer türgist. Kokku 
asutasid e-residendid esimese nelja aastaga 6000 
ettevõtet. E-residentsuse programmil on riigile selge 
majanduslik kasu. Kõik Eesti riigi e-residentsusele tehtud 
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kulutused 2018. aasta lõpuni on 7,4 miljonit eurot, sama 
aja jooksul on riigile laekunud otsest maksutulu ja riigilõive 
enam kui 17,8 miljoni euro eest.

E-residendid maksavad Eestile makse selle 
majandustegevuse eest, mis toimub Eestis. Ülejäänud 
makse makstakse seal, kus toimub nende asutatud 
ettevõtete muu majandustegevus.

Pehme võim ja julgeolek

Ettevõtete asutamise huvi kõrval pani inimesi 
e-residentsusega liituma ka soov toetada Eesti kultuuri 
ning huvi e-residentsuse tehnoloogia vastu. mitmest 
e-residendist on saanud Eesti digiühiskonna evangelistid 
– nende hulgas näiteks taizo son, mukesh ambani või 
tim draper, kes esinemistel reklaamivad e-residentsust kui 
läbimurdelist lähenemist avalikele teenustele.

E-residentsuse programmi vastu on tekkinud huvi 
maailma suurtel organisatsioonidel. näiteks on Eesti tänu 
e-residentsusele esindatud Üro, google’i ja eBay kõrval 
ainsa riigina võrdseid ärivõimalusi taotleva “etrade for 
all” programmi asutajate seas.3 Eesti on ka suurbritannia, 
lõuna-Korea, iisraeli ja uus-meremaa kõrval digitaalselt 
arenenud riikide organisatsiooni digital 9 asutajaliige.4

mõjukad rahvusvahelised väljaanded on Eestit 
e-residentsusega seoses nimetanud üheks kõige 
arenenumaks digitaalseks ühiskonnaks maailmas.5 6789 
Ülemaailmselt märgiti Eestit 2017. aastal seoses 
e-residentsusega ära sama sageli kui kõigil ülejäänud 
teemadel kokku.10

2018. aasta suvel Eesti otsustajate seas e-residentsuse 
meeskonna tehtud intervjuudest selgus, et paljude 
vastajate hinnangul aitab e-residentsus kaasa Eesti 
julgeoleku suurendamisele. Eesti mõjuvõim maailmas  
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ei saa küsitletute hinnangul kujuneda vaikivas  
üksinduses, vaid see peaks põhinema heal mainel ning 
tihedatel rahvusvahelistel sidemetel, mida e-residentsus 
aitab kujundada.

E-residentsuse ideestik sobib seega kokku Eesti 
julgeolekupoliitika alustega, mis rõhutavad tihedate 
rahvusvaheliste sidemete tähtsust riikliku julgeoleku 
edendamisel.11 Eestile on tähtis luua liite teiste maailma 
riikidega ning seada sisse suhteid nende kodanikega. 
tugevate äriliste ja kultuuriliste suhete kaudu kasvab  
Eesti olulisus maailmas ning seeläbi ka tema  
heidutusvõime ja julgeolek.

E-residentide kogukonna suhtumine Eestisse on olnud 
toetav. Eesti riik on tunnustuse ja usalduse märgiks andnud 
e-residentsuse rahvusvaheliselt tuntud ja mõjukatele 
isikutele, nagu näiteks rooma paavst, saksamaa liitvabariigi 
kantsler angela merkel, Jaapani peaminister shinzō abe 
ning ärimees ja filantroop Bill gates.

E-residentsuse kriitika

E-residentsusega ei kaasne ainult edulood. Kriitikud 
toovad välja, et e-residentsuse eksperimentaalne iseloom 
on toonud kaasa kiirustamist ja ebaselgust. on leitud, et 
e-residentsuse käivitamise aegne idufirmalik lähenemine 
peab programmi küpsedes asenduma stabiilsema 
raamistikuga.

Kuna e-residendid ei ela Eestis, siis on tekkinud ootamatu 
e-residentide ettevõtete kuhjumine vähestele aadressidele 
näiteks Ülemiste ärilinnakus. igal ettevõttel peab olema 
juriidiline aadress ja kui äriühingu juhatus ei asu Eestis, on 
äriühing kohustatud määrama endale kontrollitud taustaga 
kontaktisiku, kelle aadress loetakse ka äriühingu aadressiks. 
selline tegevus on aga meedias tekitanud kahtlusi nagu 
soodustaks e-residentsus riiulifirmasid.

2017. aastal tuli ilmsiks e-residentsusega seotud 
petuskeem, mille käigus oli toodud välismaalastest 
variisikud makseraskustes ettevõtete juhatusse. 
2018. aasta kevadel puhkes idufirmade kogukonna ja 
finantssektori vahel avalik debatt, mis tõi kaasa Eesti 
Pangaliidu esindajate kriitika e-residentsuse programmi 
suhtes. oli teravalt selge, et e-residentsust saab arendada 
vaid kõigi osapoolte koostöös ja ühiseid huve arvestades.

Järgnes Eesti Vabariigi presidendi Kersti Kaljulaidi ja 
e-residentsuse programmi ühine üleskutse asuda kokku 
panema e-residentsuse valget raamatut. suve ja  
sügise jooksul aitasid Eesti asjatundjad, poliitikud, 
ametnikud ja äritegelased mõelda, kuidas vähendada 
e-residentsusega kaasnevaid riske ja suurendada 
programmist sündivat tulu. Valge raamatu ettepanekud 
kiitis 2018. aasta 6. detsembril heaks  
ka Eesti Vabariigi valitsus.

E-residentsus 2.0: tulusam, mugavam, 
turvalisem

E-residentsus 1.0 oli Eesti riigiasutuste ja ettevõtete ühine 
eksperiment, mis tõestas, et e-residentsuse järele on 
maailmas nõudlus. samuti tõestas see, et Eesti suudab 
teenida e-residentsusega tulu. Edasised arendused  
võivad muuta unistuse 10 miljonist e-residendist 
tegelikkuseks ning anda ka vastuse sellele, miks meil  
üldse on tarvis nii palju e-residente.

E-residentsus 2.0 on e-residentsuse täiendatud versioon. 
see on stardiplatvorm Eesti teenuste ja toodete ning 
kultuuri ekspordiks võimsa kogukonna kaudu, mis ulatub 
igasse maailma linna. sellega teeme suuremaks oma 
majanduse ja kultuuri ning kasvatame Eesti julgeolekut.

E-residentsuse kulud on riigil kaetud e-residentide 
maksulaekumiste ja riigilõivudega.

e-residentsus 2.0 sissejuhatus



16 17

Eesti saab koostöös e-residentidega 
edendada majandust, kultuuri  

ja julgeolekut

E-residentsusest sündivat tulu on 
võimalik täpsemalt mõõta ja suunata

Kõik e-residendid läbivad juba  
praegu põhjaliku taustakontrolli

riskipõhine lähenemine
võimaldab tulevikus veelgi 

põhjalikumat taustakontrolli

Ebaseaduslikult tegutsevate 
e-residentide ohjeldamiseks on 

olemas võimalused

KEs on EEsti tulEVanE 
E-rEsidEnt?

E-rEsidEntsus 2.0



18 19

Eesti on alati ulatunud kaugemale, kui ulatuvad tema 
piirid. nagu teistelgi riikidel, on meie ümber alati olnud 
rahvusvaheline kogukond kaasaelajatest, äripartneritest, 
kultuurihuvilistest ja poliitilistest liitlastest. Esimesena 
maailmas tunnustas Eesti aga sellist suhet ametliku 
staatusega ning andis neile inimestele e-residentsuse 
platvormi, mille abil paremini ja kasulikult suhelda.

Üldjuhul on Eesti e-resident inimene, kes on pidanud 
vajalikuks taotleda endale Eesti e-residentsust, maksnud 
riigilõivud, andnud Eesti riigile oma andmed ning kelle 
taotluse on Eesti heaks kiitnud. E-residentsus meenutab 
seega autojuhtimise õigust – kui inimene vastab 
seadustes nõutud tingimustele ja soovib juhiluba, siis riik ei 
sea luba väljastades lisatingimusi selle kohta, kes autojuht 
täpselt on või kuhu ta autoga sõita soovib. Küll aga 
oodatakse autojuhilt, et ta ei ohustaks teisi liiklejaid ning 
käituks seaduskuulekalt.

samal ajal on Eesti riigil e-residentsust arendades oma 
eesmärgid. niisamuti on riigil eesmärgid ka liiklust 
kujundades – kuhugi ehitatakse neljarealisi kiirteid, 
parklaid, lennujaamu, et soodustada majanduse arengut, 
parkides ja hoovialadel aga hoopis piiratakse liiklust, et 
kaitsta elusid ja keskkonda. E-residentide abil soovib Eesti 
arendada majandust ja kultuuri ning toetada julgeolekut, 
ent taunib rahapesu ja petuskeeme.

nende eesmärkide valguses otsib Eesti riik e-residente, 
kes on otseselt või kaudselt valmis ja võimelised osalema 
Eesti majandusruumis või kultuurisfääris. selle jaoks 
peame aga kõigepealt analüüsima erinevate e-residentide 
gruppide mõju Eestile.

mõju täpsem mõistmine võimaldab teha uusi otsuseid: 
näiteks, et Eesti soovib suurendada e-residentide hulka, 
kellest igaüks koos tööjõukulude ja neilt makstavate 
maksudega jätab Eestisse 100 000–500 000 

kes on eesti tulevane e-resident?e-residentsus 2.0
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maailma elanikud

Eesti kodanikud ja residendid

Ei ole enam 
e-residendid

isikud, kes tunnevad
e-residentsuse vastu huvi

isikud, kes teavad
e-residentsusest, kuid 

huvi ei tunne

isikud, kes ei tea
e-residentsusest midagi

isikud, kelle taotlust ei 
rahuldatud

Panustavad 
kultuuri ja 

julgeolekusse isikud, kelle 
staatus on 
lõpetatud

isikud, kellest
sai resident
või kodanik
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Panustavad 
otse 

majandusse

Võimalikud e-residendid

Joonis 4. E-residentide jagunemine
majanduslikus, kultuurilises ja juriidilises vaates
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kes on eesti tulevane e-resident?e-residentsus 2.0
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eurot aastas. Paraku on igas kogukonnas neid, kes ei 
käitu reeglite järgi. mõju analüüs võimaldab avastada 
ebaseaduslikult tegutsevad e-residendid võimalikult  
ruttu, neid esimese rikkumise puhul hoiatada ja  
vajadusel karistada.

E-residentsuse arendamisel tuleb arvestada, et mõni 
e-resident satub endale tundmatusse kultuurilisse, 
sotsiaalsesse ja majanduslikku keskkonda ning peab 
lühikese aja jooksul selgeks tegema palju Eesti ja Euroopa 
õigusruumi ja normidega seotud asjaolusid. seega on 
võimalik, et e-residendid võivad teha vigu teadmatusest. 
mõistlik on nii ennetavalt kui ka esimeste rikkumiste 
avastamisel pakkuda e-residentidele selges vormis  
infot reeglite kohta, mis on ja mis ei ole Eestis  
aktsepteeritav tegevus.

Kui teadmatusest seadust rikkunud isik on valmis võtma 
omaks Eestis kehtivad toimimisreeglid, saab ta jätkata 
e-residendina, kui mitte, siis järgneb e-residendi digi-id 
kehtetuks tunnistamine.

Eesti e-residendiks kujunemine on enamasti järkjärguline. 
iga Eestiga tugevalt suhtleva pühendunud ettevõtja või 
kultuuritegelase kohta on mitmeid, kes alles tutvuvad Eesti 
võimalustega. mõni neist liigub aja jooksul Eestile lähemale 
ja hakkab tegema rohkem koostööd. mida rohkem 
õpib inimene Eesti riiki, ühiskonda ja majandusruumi 
tundma, seda enam on ta valmis panustama Eestisse 
ka isiklikult – tõsisema sideme korral majanduslikult. 
on tulevaste valitsuste otsustada, kas sellise teekonna 
läbinud e-residendid võivad lõpuks mõnel juhul valida oma 
elukohaks ka Eesti.

võõras
positiivse 
kuvandi 
kandja

teadlik

huviline

liige

osaleja

seoses

äriühingu 
juhtimine, 

turism

Eesti ettevõtete 
ja kultuuri 

tarbija

kogukonna 
liige

e-resident
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Konkreetsed ettepanekud:

luua koostöös riigi ja 
eraettevõtetega detailsem e-residentide 
majandustegevuse andmestik

Kaasata e-residentsuse arutellu  
Eesti ülikoole ja mõttekodasid,  
kutsuda teadlasi uurima e-residentsuse 
mõju ja looma tulevikustsenaariume

seada eesmärgiks mõjusate 
e-residentide arvu kasv ning  
kahjulikult käituvate e-residentide 
arvu hoidmine alla 0,1% e-residentide 
koguarvust

rakendada automaatset 
biomeetriasüsteemi

töötada välja lihtne dokument, 
mis tutvustab e-residentidele Eesti 
väärtussüsteemi ja õigusruumi

analüüsida võimalust teha 
süsteemides nagu rahvastikuregister 
muudatusi, mis võimaldaksid nii  

riigil kui ka e-residendil lõpetada 
e-residendi staatus

luua e-residentidele võimalus 
uuendada rahvastikuregistris 
oma andmeid, näiteks märkida 
elukohamuutusi

luua e-residentsuse programmile 
seaduslik alus e-residentide andmete 
töötlemiseks (sh PPa, mta, riKi, 
statistikaameti andmed), et programm 
saaks teha süvaanalüüse, mis aitavad 
paremini ja selgemini fookust hoida

otsida e-residentide kogukonna 
mitmekesistamise nimel võimalusi 
kaasata üle maailma rohkem 
naisettevõtjaid

7

1

8

2
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E-residentsus loob uue ja kiiresti 
kasvava turu ka Eesti ettevõtetele

Huvi Eesti ettevõtluskeskkonna  
vastu on suur

E-residentsuse tulud on juba
praegu suuremad kui kulud

iga-aastaseks eesmärgiks võiks 
seada kahekordse mahtude kasvu

Programm keskendub 
kaugettevõtjatele, kelle töö ja elu on 

asukohast sõltumatud

EttEVÕtlusE-rEsidEntsus 2.0



28 29

Esimest korda ajaloos on Eestil võimalik luua enda 
reeglitega ülemaailmne turg ja teha Eesti majandusruum 
kordades suuremaks. 

Eesti majandusruumi laiendavad juba praegu sellised 
e-residentide ettevõtted nagu uue põlvkonna optiliste 
kaabelvõrkude planeerija Estonian Fiber oÜ, mis värbas 
poole aastaga Eestist kaheksa töötajat ning maksab 
tööjõumaksudena rohkem kui 15 000 eurot kvartalis. 
“E-residentsus aitab meil juhtimiskulusid kokku hoida,” 
ütlevad selle ettevõtte sakslastest osanikud. 

samamoodi suurendab meie majandusruumi 84 töötajaga 
e-residentide asutatud ettevõte good stuff solutions oÜ, 
kes maksis 2018. aasta kolmandas kvartalis tööjõumakse 
37 000 euro ulatuses, või ukrainian rent service oÜ, kes 
maksis samal ajal 43 000 eurot tööjõumakse. 

Peale nende näidete on e-residendid 2018. aasta lõpuks 
asutanud 6000 ettevõtet. 

ukraina ettevõtjat võib huvitada väiksem bürokraatia, 
ligipääs Euroopa liidu majandusruumile ning lihtsam  
viis kasutada amazoni või Paypali teenuseid, siis  
Euroopa liidu liikmesriigi ettevõtjat võivad huvitada 
hoopis madalad kulud ettevõtte loomisel ning paberivaba 
asjaajamine. Veel rohkem võimalusi avaneb aga nende 
rahvusvaheliste ettevõtjate jaoks, kes ei seo ennast 
tihedalt ühegi kindla riigiga ning kellel oleks kasu ühest 
usaldusväärsest partnerist. 

Et e-residentide kasvava huvi pealt tulu teenida, peab  
Eesti jätkuvalt lahendama probleeme e-residentide 
arvelduskontode avamisel, parandama e-residentsuse 
kasutusmugavust ning pakkuma e-residentidele välja 
konkurentsivõimelisi uusi teenuseid. majandustulu mõttes 
on oluline, et uute teenuste väljapakkumisel osaleks 
võimalikult palju Eesti ettevõtteid.

ettevõtluse-residentsus 2.0
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Eesti teenib e-residentsusest tulu järgmistel viisidel.

1.  Kui e-resident registreerib oma ettevõtted  
Eestisse, saavad Eesti teenusepakkujad neid 
ettevõtteid teenindades teenida tulu.

2. Kui Eesti teenusepakkujate töömaht kasvab,  
tekib ka rohkem töökohti Eesti elanikele.

3. E-residendid loovad ka ise Eestisse töökohti  
ning maksavad peale tööjõumaksude makse
kasumilt, mida nad teenivad ja jaotavad Eestis.

4. E-residentide kogukond on ka ärikontaktide 
kogukond, millega suheldes võib Eesti ettevõtjatel  
olla lihtsam leida ärikontakte teistes riikides.

5. Kui edukamad e-residentide mikroettevõtted 
aja jooksul kasvavad, on võimalik, et nad jätkavad 
koostööd Eestiga, tuues siia rohkem investeeringuid  
ja töökohti. Kõrgepalgaliste töökohtade lisandumine 
toob täiendavat raha tarbimise ja maksude näol.

Eesti riigile teenuste kohta tagasisidet andes on 
e-residendid öelnud, et saavad e-residentsusest tulu 
teenida tänu sellele, et neil on ligipääs nii Euroopa  
liidu kui ka teiste e-residentide turule, neil on  
lihtsam ametiasju ajada ning nad võivad tänu  
läbipaistvale ja digitaalsele asjaajamisele hoida kokku 
halduskulusid.

tehnoloogia e-residentsuselt suurema ja laialdasema  
tulu teenimiseks on juba praegu olemas. Eesti Vabariik  
on e-residentsuse arendamisel olnud enamikust  
maailma riikidest ees. selle tõestuseks, et 
e-residentsusega saab tulu teenida, on e-residendid 
asutatud 6000 ettevõtet, mille maksutulu ainuüksi  
ületab programmi senised kulud.

Kui seni on olnud e-residentsuse programmi 
tegevusmõõdikuks peamiselt e-residentide arvu kasv, siis 
leiame, et uue mõõdikuna peaks e-residentsuse tulu Eestile 
iga aastaga vähemalt kahekordistuma. see tähendab, et 
kiires tempos peavad kasvama nii e-residentide arv kui ka 
e-residentide ettevõtete arv, müük ja käibed.

Eesti võiks e-residentsuse teenuseid ja müüki arendades 
vähemalt esialgu keskenduda inimestele, kelle 
teenindamisel on Eestil loomulikud eelised.
 
maailmas on kasvav hulk kaugettevõtjaid, kes tegutsevad 
peamiselt it, tarkvarateenuste ja konsultatsiooni 
valdkonnas. need on liikuva eluviisiga ettevõtjaid, kes 
võivad elada aasta jooksul mitmes riigis ning ajada piiriülest 
digitaalset äri. Kaugettevõtjate hulk kasvab pidevalt.

Kaugettevõtjat iseloomustab ettevõtte väiksus ning sel 
põhjusel on talle koormav palgata juriste, raamatupidajaid 
ning muid nõustajaid, kes aitaksid toime tulla eri riikide 
seaduste ja reeglitega. tänu Eesti riigiarvutile ja küllalt 
lihtsale ärikeskkonnale on e-residentsuse programmil 
head võimalused luua kaugettevõtjatele taskukohane, 
läbipaistev ja turvaline ärikeskkond Euroopa liidus.

Eesti ettevõtjad võiksid kaugettevõtjatega suhetest võita 
tänu Eesti riigi loodud turuplatsile ning küsi-kohalikult-
teenusele. nii avaneks Eesti ettevõtjale ülemaailmne 
ja ainulaadne ärikontaktide võrgustik, mille abil leida 
partnereid Eesti toodete ja teenuste levitamiseks  
maailma eri paikades.

näiteks kui Eesti ettevõtja soovib eksportida kuivatatud 
mustikaid lõuna-Korea pealinna seouli, saab ta küsida 
kohalike e-residentide käest soovitusi, kohalike poodide 
ja edasimüüjate kontakte ning miks mitte ka kohtuda 
kohalikega, et saada rohkem ideid lõuna-Koreas 
tegutsemiseks.

ettevõtluse-residentsus 2.0
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Kasutusmugavus peab olema parem

Eesti e-residentsuse platvormi kasutamine peab olema 
lihtne ja mugav. teenuste valik peab olema lai ning 
kättesaadav ühtse portaali kaudu (vt tehnoloogia peatükk).

E-residentsuse meeskond arendab selleks välja 
n-ö turuplatsi, kus Eesti ettevõtted saavad pakkuda 
e-residentidele teenuseid. see on ühtaegu teenuste 
ekspordi platvorm, koostööruum ning miks mitte ka pood, 
kust e-residendid saavad tulevikus ligipääsu era- ja avaliku 
sektori teenustele.

Kasutusmugavuse suurendamiseks tuleb tõlkida kõik 
e-residentidele vajalikud keskkonnad ja teenused inglise 
keelde. Ka seadusemuudatused, määrused ja nende 
seletuskirjad tuleb tõlkida piisavalt kiiresti, et e-residentidel 
oleks võimalik nendega tutvuda.

E-residentidele keskkonna loomisel ei tasu unustada 
ka füüsilist ruumi. E-residentide isiku tuvastamine võiks 
olla võimalik igas suuremas regioonis, näiteks são 
Paulos, Bangkokis, Johannesburgis. Ka tallinna võiks 
luua koostöökeskkonna, kus Eestis viibivad e-residendid 
saaksid kohtuda ja kaugtööd teha. selle idee võib ellu viia 
ka koostöös e-Eesti esitluskeskusega.

E-residentidele on võimalik pakkuda abi maksude 
maksmisel ja haldamisel

E-residentsus ei paku teenuseid maksudest 
kõrvalehoidmiseks. E-residentsusega seoses on  arutatud 
ideed, et Eesti võiks hoopis aidata e-residentidel 
deklareerida makse ka oma koduriigis.

Praeguse seisuga ei ole see samm veel võimalik, 
kuid Eesti võib juba nüüd välja töötada masinloetava 
maksudeklaratsiooni, mille iga e-resident võib endale 

Joonis 5. tab
elis on uued

 lood
ud

 ettevõtted
, kus e-resid

ent on üks osanik, arvestatud
 p

ole ettevõtteid
, 

kus ettevõte oli olem
as enne e-resid

entsuse p
rog

ram
m

i alg
ust.

m
itteresidentide poolt loodud ettevõtted

20
12

0

5
0

0

10
0

0

15
0

0

20
0

0

25
0

0

3
0

0
0

3
5

0
0

4
0

0
0

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

o
kt. 20

18

m
itteresid

entid
e p

oolt lood
ud

 ettevõtted
e-resid

entid
e p

oolt lood
ud

 ettevõtted

ettevõtluse-residentsus 2.0



34 35

tavapärase panganduse kõrvale on aga tekkinud  
hulk makseasutusi, mille võimalusi omavahel 
kombineerides on võimalik katta enamik 
tavapanganduse teenustest. nii suutis Eesti sõlmida 
e-residentide teenindamiseks koostöölepped 
makseasutustega nagu Holvi, Payoneer ja teised,  
kelle kaudu saavabd e-residendid avada  
iBan-arvelduskontosid Euroopa majanduspiirkonna 
(EmP) riikides.

tänu 2019. aasta jaanuaris jõustuvale äriseadustiku 
muudatusele saab äriühingu osakapitali sisse maksta 
EmP riigis tegutsevas pangas või makseasutuses 
avatud arvelduskontole. see lahendab e-residentide 
jaoks olukorra, kus osakapitali sissemaksete kinnitusi 
välismaa makseasutusest ei aktsepteeritud.

Paljudel e-residentidel on pangakonto avamine Eestis 
asuvates pankades jätkuvalt võimalik, see on lihtsalt 
e-residendi ettevõtte elukaare alguses keerulisem ja 
pankadele kulukam. Kui e-resident on finantsteenuste 
ettevõtte iBan-kontot kasutades juba rajanud 
ettevõtte, millel on näiteks Eestis töötajad, on tal ka 
oluliselt lihtsam avada pangakontot Eestis asuvates 
pankades. sel moel toidab e-residentide juurdevool 
lõpuks ka Eesti traditsioonilist pangandusturgu.

E-residentide ettevõtete ja pankade töö 
hõlbustamiseks oleks kasulik 2019. aasta jooksul välja 
töötada e-residendi ettevõtte arvelduskontode tööriist, 
mis võtab arvesse e-residendi tausta ja teenusepakkuja 
nõudeid konto avamiseks. see suunaks arvelduskonto 
avamisest huvitatud e-residendi võimalike 
teenusepakkujate poole, sealhulgas nii finantsteenuste 
pakkujad, EmP pangad kui ka Eestis asuva pangad.

näitena suurest koostööideest võib kaugemas tulevikus 
kaaluda Eesti koolide Pisa eduloo alusel ülemaailmse 

alla laadida. isegi juhul, kui sellisel deklaratsioonil 
poleks kohe veel kuigi palju kasutajaid, rõhutaks see 
e-residentsuse platvormi läbipaistvust. tulevikus võivad 
välisriikide maksuhaldurid hakata Eesti maksuametilt 
andmeid masinloetaval kujul pärima, sest see vähendaks 
nende kulusid oma residentide maksude arvestamisel.

mõni kaugettevõtja viibib ühes või teises riigis korraga 
vaid 2-3 kuud. sellised inimesed saavad endale ise 
valida maksuresidentsuse ja koduriigi. Juhul kui sellised 
ettevõtjad hakkavad e-residentideks, võib Eesti neile 
välja pakkuda mudeli, mille alusel Eesti kogub neilt 
sotsiaalmaksu ning tagab selle maksu eest ka tervise-  
ja pensionikindlustuse.

selline korraldus ei koormaks olemasolevat Eesti 
sotsiaalkindlustussüsteemi, seisaks eraldi Eesti kodanike 
riiklikust tervisekindlustusest ja kogumispensionist  
ning teeniks riigile lisatulu. samas oleks kaugettevõtjatel 
sel moel lihtne võimalus suhelda ühe kindla riigi 
sotsiaalkindlustussüsteemiga. loomulikult annaks 
see lahendus tulevikus ka võimaluse pakkuda 
e-residentidele Eestis tervishoiuteenuseid ning seeläbi 
aidata kaasa Eesti tervishoiuteenuste ekspordile.

lahendused pangandusprobleemidele on olemas

Kolm aastat tagasi käisid Eesti riigi ja Eestis asuvate 
pankade vahel läbirääkimised, et võimaldada  
pankadel avada e-residentidele pangakontosid 
lihtsustatud korras, videokõne teel. Paraku  
karmistusid 2016. aastal panganduspiirangud.  
Euroopa pankadel muutus mõistetavatel põhjustel 
keerulisemaks ja kallimaks arvelduskontode  
pakkumine neile mitteresidentidele, kellel pole  
sihtriigiga selget seost. Paljudele e-residentidele  
muutus tavalise pangakonto avamine seetõttu  
Eestis ülimalt keeruliseks.

ettevõtluse-residentsus 2.0
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Eesti kooli frantsiisimudel loomist. selle tulemusel võiks 
üle maailma tekkida Eesti koole, kus tagatakse tasuline 
teatud tasemel haridus e-residentide lastele või ka teiste 
soovijate lastele. 

E-residentsuse teavitustegevus

E-residentsust on seni tutvustatud Eesti riigi, ettevõtete, 
Eesti inimeste ning e-residentide ühise pingutusena. 
sageli on riigiametnikud teinud e-residentsuse 
turundamiseks ära rohkem, kui neilt eeldatakse.  
Hea näide on Eesti välisesinduste töö kõikjal maailmas. 
uskudes, et Eesti e-residentsus innustab inimesi 
ka tulevikus, saab Eesti siiski seda tutvustamistööd 
hõlbustada.

tuleb jätkata partnerlust suurte organisatsioonidega 
nagu Üro, digital 9 ja teised, et katsetada uusi ideid, mis 
näitavad Eestit maailmas digiühiskonna mõtteliidrina. 
Eesti saab luua suhteid äriorganisatsioonidega nagu 
Wework12, et tagada e-residentidele mugav teenindus 
kõikjal maailmas.

Koostöös mõne rahvusvahelise mõttekeskusega võiks 
Eesti luua lihtsa digitaalse asjaajamise indeksi (ingl  Ease 
of doing digital Business ), mille alusel seatakse maailma 
riigid igal aastal järjestusse selle alusel, kui lihtne on 
nende riikidega digitaalselt asju ajada. Eesti huvi sellist 
indeksit luues on näidata oma asjatundlikkust digitaalse 
ühiskonna valdkonnas.

Konkreetsed ettepanekud:

tõlkida kõik e-residentide 
ettevõtluseks vajalikud seadused, 
e-kirjad, teenusekirjeldused, kodulehed  
ja muud olulised tekstid inglise keelde

luua e-residentsuse kodulehele Eesti 
ettevõtete eksporti toetav turuplats

luua Eesti kodanike, residentide 
ja mitteresidentide ärikontaktide 
toetamiseks küsi-kohalikult-teenus

seada uueks tegevusmõõdikuks 
e-residentsuse kahekordne tulu kasv  
igal aastal

lähtudes majanduslikest 
eesmärkidest ning võttes 
arvesse riskianalüüsi tulemusi ja 
maandamismeetmete ettepanekuid, 
avada digi-id väljastuskohad kolmes 
kiiresti kasvava ettevõtlusega 
strateegilises asukohas: são Paulo, 
Bangkok, Johannesburg

1

2

3

5

4
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luua digitaalse äriajamise lihtsust 
mõõtev rahvusvaheline indeks  
( Ease of doing digital Business) 

innustada uusi ettevõtlusvaldkondi 
(loodushoid, turism, kultuuri- ja 
meediavaldkond, sport ja vaba aeg)  
ning riiklike algatusi nagu Veeteede  
ameti e-laevaregister

töötada välja frantsiisimudel,  
mille alusel kaasata partnereid 
e-residentide keskuste loomiseks

luua e-residentidele ettevõtte 
arvelduskonto tööriist, mis andmete 
täitmise järel soovitab e-residendil 
suunduda talle sobivaima panga-  
või arveldusteenuse pakkuja poole

Jätkata e-residentidele  
pangandus- ja arveldusteenuste 
pakkujate ringi laiendamist

Jätkata Eesti ärikeskkonna 
usaldusväärsetele makseasutustele 
atraktiivsemaks muutmist

luua Eestis rahvusvaheline  
standard masinloetava maksuinfo 
riikidevaheliseks edastamiseks

luua piiriülese ettevõtlusega 
tegelevale e-residendile lihtne 
ettevõtluskeskkonda, maksundust ja 
aruandlust selgitav juhend

6

7

8

9

10

11

12

13

ettevõtluse-residentsus 2.0



40 41

E-residentsuse programm peaks 
keskenduma ettevõtluse kvantiteedi 

kõrval rohkem kvaliteedile

Eestile avanenud unikaalsed 
võimalused vajavad õigusasjatundjate 

analüüsi ja tuge

tähtsaim riskide maandamise  
tööriist on läbipaistvus

Vajame uuel tasemel riskipõhist  
eel- ja järelkontrolli

ÕigusruumE-rEsidEntsus 2.0
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E-residentsuse käivitamise aastail räägiti rohkem 
e-residentide ettevõtete hulgast, vähem nende 
kvaliteedist. Käesoleva peatüki eesmärk on teha 
ettepanekud, kuidas suurendada e-residentsuse 
programmi kvaliteeti õiguslike vahenditega.

Eesti e-residentide vajadused on erinevad. on olemas  
juba tegutsevad e-residendid, kes on loonud Eestis 
reaalselt tegutseva äriühingu, on e-residendid, kes 
kasutavad e-residentsust kui platvormi ja hüppelauda 
Euroopasse, ja on e-residendid, kes äriga ei tegele.

Kas ja kuidas oleks vaja õigusruumi täiendada, et 
maandada e-residentsuse kuritarvituse ja finantssektori 
riske ning suurendada e-residentide panust Eesti 
ühiskonda ja majandusse? mida peaksid tegema Eesti  
riik ja erasektor ning milliseid tegevusi vajame Euroopa 
liidu või lausa maailma tasemel? laiemalt on oluline 
mõista, kuidas viia Eesti arusaam e-residentsuse 
õiguslikust regulatsioonist saksa kohtuniku või usa 
advokaadi teadvusse.

Õiguskeskkonna eesmärk on kooskõlas põhiseaduse 
ja Eesti rahvusvaheliste kohustustega leida tasakaal eri 
huvipoolte ootuste vahel. E-residentsust soodustades 
peame maandama sellega kaasnevaid õiguslikke 
riske, kuid peame seda tegema nii, et e-residentsusest 
oleks jätkuvalt praktilist kasu. Õiguse peatükk kirjeldab 
probleeme, millele tuleb edasise töö käigus leida õiguslik 
lahendus. seejuures on oluline tähele panna, et mitmed 
valges raamatus märgitud probleemid puudutavad peale 
e-residentide ka mitteresidente, residente ja kõiki Eestis 
registreeritud äriühinguid.

Võimalused

E-residentsus oma uudsuses võimaldab hõivata suure 
usaldusteenuste turuosa ja pakkuda märgatavalt suuremat 

õigusruume-residentsus 2.0
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tarbijaskonda Eesti ettevõtetele. meelitades Eestisse 
ettevõtlust ja investeeringuid, suurendame maksutulu, 
kui pakume e-residentidele ja nende äriühingutele 
mugavusteenuseid.

Ühe näitena võib vaadelda ettevõtluse peatükis esitatud 
ideed kaugettevõtjate maksude kogumisest.

maailmas on eri hinnangutel kümneid miljoneid 
kaugettevõtjaid, paljud neist viibivad ühes või teises 
riigis vaid 2-3 nädalat. see tähendab, et need inimesed 
on sageli n-ö eri maksusüsteemide vahele kukkunud 
ja enamik maailma riike ei suudaks nimetada neid 
ühemõtteliselt oma residentideks. neil inimestel ei ole 
seetõttu ka selgust, kus ja kui palju nad makse  
maksma peavad.

see ei peaks nii olema. maailmas on ligi 200 riiki, 
igaühel oma sotsiaalkindlustusministeerium ning 
maksu- ja sotsiaalkindlustusamet. samal ajal on 
maailmas veel üks jurisdiktsioon, kus toimub ulatuslik 
majandustegevus, aga kus ei ole rahandusministeeriumi 
ega sotsiaalkindlustusametit – see on internet. Eestil 
oleks võimalik see tühimik täita.

Praegu peaksid kaugettevõtjad end paigutama 
end ühe, enamasti nende enda valitud riigi 
süsteemi alla või toetuma erasektori pakutavale 
ravi- ja pensionikindlustusele. Eesti võiks pakkuda 
kaugettevõtjatele võimalust maksta makse ning saada 
selle eest vastu ka kindlustust. Eesti võib pakkuda 
sotsiaalmaksu teenust või tulevikus ka üldist maksu, mis 
põhineb tulu- ja sotsiaalmaksu arvutustel.

niikaua kui kaugettevõtja Eestis ei viibi, sisaldaks tema 
kindlustuspakett ka reisikindlustust aastamakse baasil, et 
katta hädaolukorrad üle maailma. Praegu maksab selline 
teenus Eestis 60–80 eurot aastas.

E-residentide äriühingute usaldusvääruse tõstmiseks 
on võimalik pakkuda äriühingute usaldusindeksit  
(ingl  whitelisting , positiivne krediidiregister). Eesti saab 
seda teha, sest e-residendi ja tema äriühingu kohta 
tekib palju andmepunkte. see hõlbustab ka pankade 
tööd rahapesureegli järgimisel.

E-residentsus ei pea piirduma vaid teenustega, mida 
e-residentidele pakuvad Eesti riik ja Eestis asuvad 
teenusepakkujad. Võimalik on pakkuda globaalset 
ligipääsu e-teenustele isikutuvastuse ja digiallkirja 
tunnustamise abil väljaspool eidase regulatsiooni ning 
kahepoolsete rahvusvaheliste lepingute kaudu. näiteks 
võib pärast seda, kui suurbritannia Elist lahkub, saada 
e-residentsusest kasu just suurbritannias registreeritud 
ja tegutsevad ettevõtjad, kes saavad digitaalse ligipääsu 
teistele Eli avaliku sektori teenustele.

riskid

E-residentsus ei ole kaasa toonud uusi riske, kuid 
mõni tänapäeva majanduses esinev risk võib 
e-residentsuse puhul võimenduda. selleks on mõistlik 
võtta  e-residendi digi-id väljaandmisel kasutusele 
riskipõhine  lähenemine, mis tugineks tavapärasele 
prognoosotsuste põhimõttele. selle kohaselt tehakse 
teadaoleva teabe põhjal parim otsus isiku edaspidise 
käitumise kohta.

E-residentide päritoluriigid on erineva riskiastmega, 
kuna kõigi riikidega lihtsalt ei toimu piisavalt head 
koostööd. Üldjoontes jagunevad päritoluriigid kolmeks: 
Euroopa liidu ja Euroopa majanduspiirkonna riigid; 
kolmandad riigid, millega on viisavabadus;  
ja kolmandad riigid, millega viisavabadust ei ole.  
Kuigi koostöös võib tuua häid üllatusi, vajavad 
tõsisemat tähelepanu eelkõige kolmandad riigid, 
millega ei ole viisavabadust.
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suur osa e-residente on soovinud mõne aja möödudes 
ka Eestit külastada, seepärast on mõistlik juba e-residendi 
digi-id menetluse käigus olemasoleva teabe põhjal 
hinnata, kas võib esineda ilmseid asjaolusid, mis välistavad 
kodanikule viisa andmise.

E-residendi digi-id menetluse käigus on võimalik hinnata 
isiku üldist usaldusväärsust ja tema ütluste asjakohasust; 
isiku staatust ja seoseid päritoluriigis; isiku põhjendust, 
miks ta soovib saada e-residendiks, ja kas ta üldse võiks 
olla suuteline digi-id-d kasutama; ning isiku esinemist 
erinevates seiremehhanismides.

analoogselt rändemenetlustega võetakse e-residendi 
digi-id menetluses aluseks identiteet, mille kohta on isiku 
päritoluriik talle välja andnud rahvusvaheliselt tunnustatud 
reisidokumendi. ilma üks-mitmele-biomeetria-
võrdluseta ei saagi välistada mitmikidentiteete, kuid 
automaatse biomeetrilise identifitseerimise süsteemi 
aBis tulekul saab olemasolevad andmed üle kontrollida ja 
identiteedikonfliktid lahendada.

Kuna e-residendi digi-id väljaandmisest keeldumise, 
kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise aluseks 
on viisa ja tähtajalise elamisloa andmisest keeldumise 
ja kehtetuks tunnistamise alused ning schengeni 
sissesõidukeelu kehtestamise alused, on võimalik sõltuvalt 
rikkumise raskusest kohaldada isiku suhtes ebasoodsa 
tagajärjena e-residendi staatuse äravõtmist ja isegi 
schengeni sissesõidukeeldu.

Väikese riigi kõige suurem vaenlane on tema halb 
maine olgu siis maksuparadiisi või kurikaelte varjajana. 
Keeruline on koguda makse, teha järelevalvet seaduste 
täitmise üle, rakendada rikkujate suhtes sunnimeetmeid. 
sunnimeetmeteks ei saa seejuures olla üksnes e-residendi 
digi-id sertifikaatide või e-residendi ettevõtte sulgemine, 
sest sellega kaob ühtlasi võimalus isikuga kontakti saada 

ning e-residendil on oluliselt keerulisem oma kohustusi 
riigi ees täita. tuleb edasi mõelda, kuidas probleeme 
automatiseeritud lahenduste abil võimalikult varajases 
staadiumis avastada.

ideed meetmeteks on olemas – näiteks e-residendi 
tegevusriigi võla ja ärikeeldude jagamine ning kuvamine 
ettevõtjaportaalis, ettevõtte asutamise piirangu 
kehtestamine, kui isik on juhatuse liige äriühingus, mis ei 
ole aasta jooksul esitanud majandusaasta aruannet, jmt.

Eestil on liiga vähe teavet e-residentide äriühingute 
majandustegevusest, mis toimub väljaspool Eestit. 
seepärast tasub mõelda viiside peale, mis suurendaksid 
veelgi läbipaistvust. riik on kehtestanud kontaktisiku 
nõude Eesti ettevõtetele, mille juhatus asub välisriigis, 
kuid kontaktisikul ei ole kohustust omada infot välisriigis 
tegutseva ettevõtte tegevuse kohta. sellest tulenevalt 
tuleks mõelda, kuidas täiendada ettevõtjaportaalis 
ettevõtte asutamisel esitatavat informatsiooni. näiteks 
saab küsida ettevõtte asutamisel, kus on ettevõtte 
peamised tegevuskohad, millised on valdkonnad, kus 
ettevõte hakkab arveldama, ja millises riigis tasub 
ettevõte makse. see informatsioon oleks suureks abiks 
järelkontrolli tegevatele järelevalveasutustele.

Paljudel e-residentidel aitavad ettevõtlusega tegeleda 
usaldusfondide ja äriühinguteenuse pakkujad. tuleks 
analüüsida võimalust muuta sellise teenusepakkuja 
kasutamine e-residentidele vähemalt osaliselt 
kohustuslikuks. Edasi saab mõelda võimalustele, kuidas 
äriühinguteenuse pakkuja saaks jagada riigiga e-residendi 
majandustegevust puudutavat infot neil juhtudel, kui 
ettevõtte tegevus ei toimu Eestis.

Kuna äriühinguteenuse pakkujad on mõnel juhul 
e-residentidele pakkunud Eestis keelatud teenuseid, 
tuleks vaadata üle ning tõhustada usaldusfondide 
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ja äriühinguteenuse pakkujate tegevuslubade 
taotlemisprotsess ja suurendada järelevalvet nende 
tegevuse üle.

Ebaausate ettevõtjate, sh e-residentide ja nende 
äriühingute poolt toime pandud rahapesu, pettusi ja  
muud ebaseaduslikku tegevust on alati kergem 
ennetada kui tagajärgedega tegeleda. Praegu toimib 
maksukoostöö Eli riikidega ja riikidega, kellega on 
sõlmitud maksulepingud. oECd riikidega tuleks sõlmida 
täiendavad koostöölepingud.

Ettevõtte registreerimisel võiks isik nimetada, millisesse 
riiki ta oma maksud tasub, ning anda nõusoleku  
mta-le välisriigist lihtsustatud kujul info saamiseks 
(asukohariik ja majandustegevuse riigid). Kui 
järelkontrollis selgub, et e-residendi poolt Eestisse 
asutatud äriühingu tegevus toimub e-residendi 
asukohariigis ja ta peab maksud maksma seal, võiks 
mta saata infot asukohariigi mta-le.

Kaaluda võiks kriteeriumide loomist, kus sarnaselt 
näiteks airbnb’ga tekib nn  online- võimalus küsida 
e-residentsust taotlevalt isikult või juba olemasolevalt 
e-residendilt dokumente järelkontrolli käigus  
(menetluse läbiviimine, sundtäitmine, tegevuslubade 
väljastamine vms).

Eesti riigi haardeulatusest on väljas ka teiste riikide 
reaktsioonid e-residentsusele, kui Eesti õiguslikke 
kontseptsioone e-residendi asukohariigis ei tunnustata 
(ühingute mittetunnustamine Eesti residentidena;
mitteresidentide maksustamine jm). Ent ka siin aitab 
pidev, järjekindel ja ühetaoline sõnumite edastamine 
kogu maailmale. selgitustööd, mis meie õigusaktides 
sisaldub ja kuidas me rikkumistele reageerime,  
tuleb teha e-residentsuse taotlemise ja teenuste 
pakkumise protsessis.

Eesti kui väikese riigi jaoks on kindlasti väljakutse ka 
riigi enda panustamise võimekus. riigi ressurss avalike 
teenuste töökindluse, turvalisuse ja kasutusmugavuse 
arendamisel on piiratud. Probleeme võivad tekitada 
ka järgmised teemad: võimalikud õigusvaidlused 
ja kahjunõuded Eesti riigi vastu seoses Eesti 
residentide ja e-residentide erineva kohtlemisega 
(ebavõrdne kohtlemine); eemal viibivate e-residentide 
suhtes läbiviidava haldusmenetluse puudulikkus 
(ärakuulamisõiguse rikkumine); E-residentide privaatsuse 
riive. riske võiks aga maandada teenusetingimustes 
e-residentidelt nõusolekute ja lahtiütluste küsimisega.
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lähtuda e-residentide taotlusi 
hinnates konkreetsete inimestega seotud 
riskidest ja saadaolevast infost

Parandada e-residentide 
taustakontrolli enne e-residendiks 
saamist, hankides infot ja paludes 
e-residentidel deklareerida andmeid  
oma varasema tegevuse kohta

tõhustada kontrolli tegevusloa 
taotlemisel usaldusfondide ja 
äriühingute teenusepakkujatele. 
analüüsida, kuidas teenusepakkujad 
saaksid riigiga e-residendi ettevõtte 
majandustegevusega seotud infot jagada

teha koostööd rahvusvaheliste 
rahapesuvastase võitluse 
organisatsioonidega, et tagada Eestile 
kõrge koht madala rahapesu riskiga 
riikide edetabelis

täpsemalt määratleda PPa, mta  
ja teiste järelevalveorganite roll ja vastutus 
e-residentide taustakontrolli läbiviimisel

Konkreetsed ettepanekud:

tutvustada rahvusvahelistele 
õigusasjatundjatele e-residentsuse 
olemust, näiteks seda, et Eesti 
e-residentsus ei aita kaasa maksude 
varjamisele

luua tõhusad võimalused riigi 
toimingute tegemiseks distantsilt  
(näiteks e-notar, online- ärakuulamine)

algatada kahepoolsed kokkulepped 
e-residentide põhiliste lähteriikidega 
varase hoiatuse andmevahetuseks 
(ärikeelud, karistusregistri ja muudest 
andmekogudest andmete saamiseks)

tagada järelevalveasutustele  
piisavad inim- ja tehnoloogilised  
ressursid e-residentide riskipõhise  
eel- ja järelkontrolli tarvis

Kontrollida võimalust koguda 
kaugettevõtjatelt sotsiaalmaksu  
ravi- ja pensioniteenuse osutamiseks

1
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lisaks digi-id-kaardile peab Eesti 
otsima e-residentidele uusi ja 

mugavamaid autentimisvõimalusi

E-residentide tehnoloogilise 
platvormi uuendamisest peavad  

kasu saama ka eestlased

E-residentsuse portaal ja 
andmevahetus tuleb viia

paremale tasemele

soovitame e-riigi arengu nimel 
toetada teadus- ja arendustööd uute 

tehnoloogiliste võimaluste
kaardistamiseks
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tehnoloogia on vahend, mitte eesmärk omaette, 
seega peab e-residentsuse tehnoloogia toetama Eesti 
majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi eesmärke. 
Kuna e-residendile vajalikud riigiarvuti teenused on 
osa Eesti kodaniku ja residendi teenustepaketist, võiks 
enamik e-residentsuse tehnoloogilistest lahendustest 
jõuda ka tavakodanikuni. Vajadusel võib olla erinev vaid 
lõppkliendile paistev vaade, nii nagu praegugi erinevad 
eesti.ee ja e-residentsuse veebisait e-resident.gov.ee.

digitaalne identiteet ja autentimisvahendid

digitaalse identiteedi mugavaks kasutamiseks on 
vaja suurendada autentimisvahendite arvu. Praegune 
e-residendi kaart on tehnoloogilise lahendusena ajale 
jalgu jäämas ja selle jagamine e-residentidele on väga 
ressursimahukas tegevus. Kiipkaardi kättetoimetamine on 
kulu nii Eesti riigile kui ka e-residendile ja selle kasutamine 
on ebamugav.

Põhiprobleem seisneb selles, et kiipkaarti ei saa 
mugavalt kasutada mobiilsetes seadmetes. tarkvara 
on küll olemas, aga id-kaardi lugeja ühendamine 
mobiiltelefoniga ei ole mõistlikult kasutatav. samuti sõltub 
e-residendi kaardi kasutatavus välistest osapooltest, 
nagu operatsioonisüsteemide ja veebibrauserite 
tootjad. Vaja on analüüsida, kuidas pakkuda 
e-residentidele mobiilipõhiseid võimalusi autentimiseks 
ja digiallkirjastamiseks. arvestada tuleb, et ka sim-
kaardil põhinevad lahendused välisriikides on tänapäeval 
ebaotstarbekad.

E-residendi mobiilse autentimisvahendi “heakskiitmine” 
ja eelaktiveerimine saaks toimuda kohtumise käigus riigi 
esindajaga saatkonnas või väljastuspunktis. nii saaks 
positiivse otsuse korral värske e-resident teenuseid 
kohe kasutama hakata ja teist kohtumist poleks enam 
vaja. see tähendab, et e-residendi taotluse esitamisel 
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erasektoriteenusega liitumiseks palju välju täitma, saab 
kindlasti lihtsustada.

E-resident peaks saama oma töölauda seadistada 
vastavalt vajadusele, kuid vaikeseades peaks tal olema 
võimalik kõikidele põhitegevustele lihtsasti ligi pääseda. 
sadade teenuste kataloogi asemel võiks tal olla võimalik 
valida loogiliselt grupeeritud tegevuste vahel.

Portaali ehitamiseks on mõistlik standardida ja 
taaskasutada levinumaid komponente. näiteks 
makselahendused krediitkaardi, PayPali või pangalingi abil 
peaksid olema standarditud kõikide riiklike teenuste puhul. 
samuti peaksid võimalikult standardsed olema ligipääsud 
teenustele (sso), kasutajaliideste raamistikud jms.

samuti tuleb arvestada, et teenused ja selline portaal ei 
saa kunagi päris valmis. Kasutajate käitumine ja tagasiside 
näiteks teenuste reitinguid kogudes on olulised sisendid, 
mille põhjal teenuseid pidevalt edasi arendada.

andmevahetus

infovahetus riigi ja erasektori vahel võiks muutuda 
tõhusamaks. see võimaldaks erasektoril oluliselt 
kergemini luua e-residentidele vajalikke teenuseid. 
Peamine proovikivi on e-residentide andmete kasutamise 
nõusolekute ja volituste haldamine ning oma andmete 
kättesaamine avalikust sektorist andmevahetusliideste 
kaudu (aPi).

E-residendil peaks olema võimalus anda ja ka tagasi võtta 
ligipääsu teda puudutavatele andmetele. turvalisuse 
tagamiseks ja eeskirjade täitmiseks on sellist õiguste ja 
volituste andmist ilmselt vaja hallata standarditult, kuid 
samas detsentraliseeritult X-tee protokolli kaudu. näiteks 
saaks erasektori teenusepakkuja luua keskkonna, kus 
inimesed saavad ennast autentida, küsida X-tee päringu 

saab inimene valida, kas ta soovib mobiilset lahendust, 
digi-id-kaarti või kasutada oma riigi autentimisvahendit 
(juhul kui El seda eidase raames tunnustab samamoodi 
nagu Eesti lahendusi). Kui inimene valib oma koduriigi 
autentimisvahendi, saab e-residendi staatuse 
aktiveerimine toimida kohe pärast edukat taustakontrolli.

Eesti riigilt saadud digitaalset identiteeti saab e-resident 
praegu kasutada füüsilise autentimisvahendi ehk 
e-residendi digi-id-kaardi abil. samas on e-residentidel 
ka teisi digitaalseid identiteete (mille on välja andnud tema 
koduriik või kommertsteenus), mis võivad olla erineva 
turvalisuse ja usaldusväärsusega. tuleks analüüsida 
e-residendi võimalust hallata oma elektroonilisi 
identiteete vastavalt vajadusele ühtse turvalise platvormi 
kaudu. oluline on kasutajale tagada kontroll info üle, mida 
ta jagab näiteks teenusepakkujatega.

Kasutajakogemus

E-residentidele vajalikud teenused peaksid olema 
kättesaadavad ühtse portaali kaudu. Vajab analüüsimist, 
kas mõistlikum on ainult e-residentidele suunatud portaal 
või tuleks e-residentidele anda eraldi roll riigiportaalis. 
Eraldi portaali kasuks räägib asjaolu, et seda oleks 
võimalik kasutada ka enne e-residendiks saamist, s.o 
lisaks esmasele taotlemisele ka staatuse kontrolliks. 
Praegu on enim päringuid just staatuse kontrolli kohta 
ja kohtumise kokkuleppimiseks. uus portaal võib olla 
praeguse e-resident.gov.ee edasiarendus.

Portaal peaks jälgima ühtset teenusteülest stiili ja 
tagama ligipääsu kõigele, mida e-resident vajab. lisaks 
äriregistrisse, maksuametisse ja muudesse kohtadesse 
pöördumisele ja oma info haldamisele peaks sama 
portaaliga olema võimalik liidestada ka eraettevõtete 
pakutavaid teenuseid, näiteks uus turuplats (vt ettevõtluse 
peatükk). olukorda, kus e-resident peab iga uue 
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abil enda kohta infot ja siis lubada seda teenusepakkujal 
kasutada.

samuti saaks parandada infovahetust erasektori ja 
riigi vahel. E-residentsuse programmi hea maine 
ja turvalisuse taseme tagamiseks võiks kaaluda 
e-residentide käitumisraportite küsimist erasektorilt. 
näiteks: kui pank otsustab lõpetada koostöö 
e-residendiga, võiks riik analüüsida selle põhjusi ja 
vajadusel ka e-residendi staatuse peatada või  
lõpetada. Kui riik otsustab e-residendi kaardi sertifikaadid 
sulgeda, siis peaks minema automaatne teade 
pankadele ja makseasutustele, kellega politseil on 
andmevahetusleping ja kes osutavad e-residentidele 
arveldustega seotud teenuseid, et ka nemad oleksid 
teadlikud sertifikaatide sulgemisest ja selle põhjusest. 
samasugune infovahetus võiks standardkujul olla 
võimalik ka erasektori teenusepakkujate vahel. 
lisaanalüüsi on vaja nii õiguslikust kui ka praktilisest 
vaatenurgast.

Õiguslik analüüs võiks muu hulgas vastata küsimusele, 
kas ka e-resident peaks saama näha tema kohta
koostatud käitumisraportit. Praktilisest küljest tuleks 
tagada, et liigne halduskoormus eraettevõtetele ei 
pärsiks nende soovi teenust pakkuda.

infovahetust aitaks paindlikumaks ja turvalisemaks 
muuta ka kontrollitavate väidete (ingl  verifiable 
claims)  mudeli juurutamine, kus osapooled saaksid 
e-riigi platvormil väljastada identiteediga seotud 
masintöödeldavate andmeühikute kehtivustunnistusi  
(nt rahvastikuregister kinnitab isiku vanust,  
pank maksevõimet, ülikool diplomi omamist jne). 
E-resident võiks selliseid kinnitusi oma äranägemise  
järgi teiste osapooltega jagada.

Küberturvalisus

Küberturvalisus on pidev protsess, mis on e-residentsuse 
programmi osa. E-residendil peaks olema võimalus 
mugavalt ja kiirelt kontrollida tema identiteediga sooritatud 
ja ka tema suhtes tehtud toiminguid ja tehinguid. auditilogi 
terviklus võiks olla tagatud plokiahela tehnoloogia abil, 
mida kasutavad juba mitu Eesti riigi registrit.

innovatsioon

E-residentsuse programm annab võimaluse katsetada  
uusi lahendusi globaalsel tasemel. nagu öeldud, 
tehnoloogia on vahend, mitte eesmärk – seega tuleb  
loomulikult alustada probleemi püstitusest või soovitud 
lahenduse kirjeldamisest. Kuna praegu võib n-ö 
kuumimateks märksõnadeks pidada plokiahelat ja 
tehisintellekti, kirjeldame allpool võimalikke puutepunkte 
nende tehnoloogiate ja e-residentsuse programmi vahel.

Plokiahela tehnoloogiat võiks käsitleda eelkõige 
detsentraliseerituse aspektist. näiteks võiks analüüsida 
esialgu e-residentide omavahelise kogukonna  token’i 
(Estcoin) kasutamist või hajutatud registrite loomist. 
Viimasel puhul ei asu registrid ühes andmekeskuses, 
vaid on reaalajas hajutatud ja sünkroniseeritud 
andmesaatkondade vahel.

samuti on plokiahela tehnoloogial võimalik roll 
identiteedihalduses: kui Eesti soovib luua rahvusvahelist 
digitaalset identiteeti, eeldab see riikide koostööd. 
Kehtestatud reeglite kohaselt peavad riigid saama 
vähemalt oma kodanikke puudutavaid identiteete luua, 
muuta ja kustutada. Üle-euroopaline, globaalne või mõni 
muu “superandmebaas” ei ole tänapäeva ühiskonnas 
enam mõeldav, seega võiks uurida tehnoloogilisi lahendusi, 
kus eri osapooled saavad teha kirjeid konsensuse 
põhimõttel, luues sel moel usaldusväärse süsteemi.

tehnoloogiae-residentsus 2.0
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tehisintellekti puhul võime kaaluda n-ö tehisintellekti 
e-residentsust, näiteks pakkudes e-residentsuse 
programmi kaudu võimalust algoritme registreerida, 
sertifitseerida ning volitusi hallata. Eesti võiks 
pakkuda keskkonda tehisintellektipõhiste lahenduste 
katsetamiseks. Kui praegu annab e-residentsuse 
programm võimaluse tugeva digitaalse identiteedi 
kasutamiseks inimestele, siis tulevikus võime pakkuda 
lahendusi tehisintellekti turvaliseks ja kontrollitavaks 
rakendamiseks.

Konkreetsed ettepanekud:

siseministeeriumi, riKi, mta, 
Välisministeeriumi ja teiste asutustega

uute erasektori teenuste loomiseks 
analüüsida võimalusi, kuidas e-resident 
saaks X-tee andmevahetusliideste abil 
paremini ligi pääseda oma andmetele

Jätkata riiklikke ümarlaudu  
ametnike ja tehnoloogidega, et 
analüüsida tehisintellekti e-residentsuse, 
plokiahelal põhineva digitaalse  
identiteedi ja kogukonnapõhise Estcoini  
token ’i teemat

Kutsuda rahvusvahelisi mõtteliidreid, 
nii poolehoidjaid kui ka skeptikuid 
Eestisse, et arutleda digiühiskonna 
tuleviku teemadel. näiteks on oluline 
jätkata arutelusid e-valimiste ja teiste 
oluliste tehnoloogiate mõju ja  
turvalisuse üle

analüüsida alternatiivseid e-residendi 
autentimise ja digiallkirjastamise 
vahendeid, sealhulgas mobiilsed 
lahendused või kõrgeima eidase 
kvalifikatsiooniga koduriigi digitaalne 
identiteet

analüüsida võimalust, kuidas 
e-residendid saavad ühtsel 
haldusplatvormil siduda erinevaid
digitaalseid identiteete ja hallata  
oma andmeid

Kasutuskogemuse parandamiseks 
analüüsida e-residendi veebi 
edasiarendust portaaliks, mis koondab 
vajalikud teenused ja infovahetuse 
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Paljudest e-residentidest on
saanud Eesti kultuuri toetajad ning 

Eesti väärtuste kandjad

nii uus kui ka vana Eesti kultuur 
võivad koostöös digiriigiga saada 

laiema kõlapinna

E-residentsuse platvorm
aitab kaasa üleilmse Eesti 

digikultuurivaramu loomisele

toetame huvitatud e-residentide 
eesti keele õpet ja osalust Eesti 

ühiskonnas ja kultuuritegevuses

Kultuur Ja ÜHisKondE-rEsidEntsus 2.0



64 65

oma kuulsas 1963. aasta kõnes ütles ameerika 
Ühendriikide president John F. Kennedy: “Kaks tuhat 
aastat tagasi oli uhke öelda “Civis romanus sum” (“ma 
olen rooma kodanik”), täna on vabas maailmas kõige 
uhkem öelda: “ich bin ein Berliner” (“olen berliinlane”). 
Pärast Kennedy kõnet ei tähendanud berliinlane olemine 
enam ainult Berliinis elamist, see tähendas vaimset ja 
kultuurilist kuulumist läände.

Ka sõnad “ma olen Eesti Vabariigi e-resident” võivad 
kõlada uhkelt ning e-resident võib olla midagi enamat 
kui Eesti Vabariigi riigiarvuti maksev klient. Paljud 
e-residendid on praegugi Eesti toetajad ja kultuuri 
kandjad. nad toetavad Eestit vabatahtlikult, vastutasuks 
saab Eesti neile pakkuda selgeid väärtusi ja rikkalikku 
kultuurikogemust.

E-residentsuse programm on edukas vaid siis, kui sellest 
on kasu kõigil Eesti kogukondadel, kui see pakub neile 
rohkem võimalusi üksteisega suhtlemiseks. see puudutab 
Eesti kodanikke Eestis ja välismaal, kõiki Eesti residente 
ning loomulikult e-residente endid.

arutelu e-residentsuse üle on seni keskendunud 
peamiselt e-residentsuse majanduslikele, tehnilistele ja 
riigi julgeolekut puudutavate küsimustele. oleme  
tundnud muret, millist tulu teenib riik ja meie 
majanduskeskkond e-residenditest, kui hästi saavad 
hakkama seda toetavad inimesed ja taristu ning millised 
riske võib programm võimendada.

tänu kiiresti kasvavale e-residentide kogukonnale on 
tekkinud uus olukord, milles on mõlemal sfääril koostööst 
järjest enam võita. Eesti it-riigil on Eesti kultuuri vaja 
selleks, et anda inimestele lisapõhjusi olla just Eesti 
e-resident. Eesti kultuuririik võib leida aga e-residentide 
kogukonna näol endale laiema publiku ja võimaluse teha 
tihedamat koostööd maailma talentidega.

kultuur ja ühiskonde-residentsus 2.0
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riigiarvuti

Eesti kultuurikogukond ja ühiskonnasektori liidrid ei tunneta 
praegu selgelt e-residentsuse võimalusi ja väärtust ning 
e-residentidel puudub seetõttu pidev ja sujuv juurdepääs 
meie kultuurivaramule. samuti pole seni jõutud veel 
täpselt mõelda, milliste sõnumite ja tegevustega võiksid 
e-residendid soovi korral ühineda.

nii on käes aeg pöörata tähelepanu kultuuriplatvormi 
arendamisele, et aidata Eesti vaimul ja ühiskonnal saada 
e-residentsuse programmi abil globaalses digiühiskonnas 
veelgi suuremaks. nii nagu Eesti soovib e-residentsuse 
abil teenida laiapõhjalist tulu, saab e-residentsus aidata 
nii traditsioonilisel Eesti kultuuril kui ka uue põlvkonna 
digikultuuril laiema publikuni jõuda.

Vajame muutust ja praktilist valdkondadeülest koostööd 
e-residentsuse programmi, Kultuuriministeeriumi, 
majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Haridus- 
ja teadusministeeriumi ning teiste organisatsioonide 
vahel, sest küsimus e-residentsuse ja Eesti pikaajalise 
kultuuristrateegia sidemest saab küsimuseks Eesti 
kultuuri liikumisest digiajastusse ning Eesti üleilmse 
digitaalkultuurivaramu loomisest.

Kultuuri loojad ja levitajad, arvo Pärdi Keskusest Eesti 
rahva muuseumi või Eesti Filmi instituudini saavad 
e-residentide kogukonnast leida inimesi, kellele pakkuda 
võimalusi Eesti kultuuriga tutvumiseks, keeleõppeks ja 
väärtuste mõistmiseks.

Praktilisel tasandil on peagi võimalik ette kujutada 
kultuurisidemete teket küsi-kohalikult-tööriista abil, mis 
võimaldab näiteks Eesti kultuuritegelastel kergemini 
leida partnereid ja esinemiskohti maailma linnades. 
Kohalikult saab küsida ka teistpidi – Eesti inimesed 
võivad vabatahtlikult jagada e-residentidele Eestiga 
seotud kultuurisoovitusi. E-residentide turuplatsile saab 
lisada kultuuriteemad, et anda e-residentidele infot 
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rahvusvahelistest Eesti kultuurisündmustest või huvitavast 
näitusest Eesti rahva muuseumis.

Eesti saaks kaasata digitaalse kultuuririigi ehitamisse 
kultuuri- ja ühiskonnaorganisatsioone, kuid ka 
valdkonnaekspertidest rahvusvahelisi talente. 
rahvusvahelises talendikonkurentsis ei mõjuta ekspertide 
otsust panustada Eesti arengusse ainult e-residentsuse 
majanduslik, vaid ka kultuuriline mõõde.

soovitame alustada Eesti kujunemisloo, ajaloo ja kultuuri 
tutvustamisest e-residentidele. alguspunktiks sobiks 
dokumentaalstiilis taskuhääling ( podcast) , mille esimene 
hooaeg keskenduks sellele, kuidas Eestist sai digitaalne 
ühiskond.

Ühiskondlikus plaanis soovib Eesti ennast näidata 
läbipaistva riigina, kus on lihtne asjaajamine, põhjamaine 
väärtusruum, vähe korruptsiooni, digitaalne taristu, 
tipptasemel muuseumid, festivalid, kontserdid, linnaruum ja 
looduskeskkond. need on kõik kultuuri ja ühiskonna tasandi 
faktorid. need väärtused on olulised, sest meid ei eelistata 
konkurentidele vaid majanduslikel põhjustel. samavõrra 
oluline on e-residendi isiklike väärtushoiakute sobivus Eesti 
kultuuri- ja ühiskonna põhimõtetega.

rahvusvahelistelt ja Eesti sotsiaalteadlastelt on ilmunud ja 
ilmumas uurimusi, mis aitavad mõtestada e-residentsuse 
mõju.13 Eesti huvides on selles vallas töid jätkata, et mõista 
e-residentsuse riiklikke ja ühiskondlikke võimalusi ja riske 
ning neid seejärel maailmale tutvustada.

Konkreetsed ettepanekud:

teha koostööd turismiarenduskeskuse, 
Kultuuriministeeriumi, saatkondade 
ja ürituste korraldajatega, et pakkuda 
e-residentide kogukonnale rohkem  
infot Eesti kultuurikogude ja 
tähtsündmuste kohta

luua kogukonnaliidrite programm,  
mis toetab aktiivsemaid Eesti sõpradest 
e-residente slaidide, trükiste ja muu 
esinemiseks vajalikuga. igast e-residendist 
võib saada Eesti toetaja!

teha küsi-kohalikult-tööriistast ka 
kultuurisündmuste ekspordi kanal

arutada koos e-residentide 
kogukonnaga, kuidas veel paremini 
maailma viia Eestis sündinud algatusi, 
nagu näiteks maailmakoristuspäev

Julgustada e-residente külastama 
Eesti piirkondi, luues spetsiaalselt neile 
mõeldud töö- ja puhkusepakette 
Eesti väikelinnades ja maakohtades
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Korraldada igal aastal e-residentsuse 
nädal üritustega tallinnas ja Eesti 
saatkondades üle maailma.

leida uusi võimalusi 
kultuurikontaktideks, viies läbi häkatone 
e-residentsuse rakenduste loomiseks 
ühiskonna, kultuuri-, meedia- ja 
haridusvaldkonnas

anda e-residentidele kureeritud 
juurdepääs olulistele tüvitekstidele –  
Eesti digiraamatutele, muusikale, 
etendustele ja filmidele (nt film “laulev 
revolutsioon”)

teha koostööd Eesti 
rahvusringhäälinguga regulaarsete 
ingliskeelsete Eesti uudiskokkuvõtete
tootmiseks e-residentidele

alustada e-residentidele mõeldud 
dokumentaalstiilis taskuhäälinguga

Kooskõlastada e-residentsuse 
tegevused Kultuuriministeeriumis  
2019. aastal valmiva Eesti Kultuur 2030 
strateegia ja tegevuskavaga
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E-residentsuse valge raamat valmis paljude inimeste 
koostöös. soovin tänada kõiki ametnikke, ettevõtjaid, riigi 
esindajaid ja vabatahtlikke, kes 2018. aasta suvel ja sügisel 
pühendasid aega koosolekutele, intervjuudele, analüüsile ja 
kirjutamisele nii tallinnas, narvas, Pärnus kui tartus.

tänan Eesti Vabariigi presidenti Kersti Kaljulaidi valge raamatu 
ümarlaua kokkukutsumisel ja arutelu algatamisel.

tänan Politsei- ja Piirivalveametit, siseministeeriumi ning 
siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskust, 
Välisministeeriumi ning Eesti saatkondi ja konsulaate üle 
maailma, rahandusministeeriumi, Justiitsministeeriumi, 
riigi infosüsteemide ametit, maksu- ja tolliametit, 
Vabariigi Presidendi kantseleid, riigikantseleid, majandus- 
ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Pangaliitu, 
teenusmajanduse Koda, Ettevõtluse arendamise sihtasutust 
ja teisi osapooli, kelle abil on e-residentsuse programm 
tänaseni tegutsenud ning kes on aidanud kaasa valge 
raamatu sünnile.

tänan kuraatoreid, kelle ülesanne oli peatükkide sisu 
raamistada ja juhtida: taavi Kotka (“Kes on tulevane 
e-resident”), taavet Hinrikus (“Ettevõtlus”), Kai Härmand, 
Hannes Vallikivi (“Õigusruum”), martin ruubel (“tehnoloogia”), 
sten-Kristian saluveer (“Kultuur ja ühiskond”).

tänan kõiki, kes jagasid meiega oma teadmisi, arvamusi ja 
kriitikat intervjuude käigus: alo ivask, andres Herkel, andrus 
alber, april rinne, dmitri Jegorov, Erki Kilu, Hannes Vallikivi, 
Henry Kattago, indrek Kasela, indrek neivelt, ivar Veskioja, 
Jevgeni ossinovski, Jonatan Vseviov, Kai Härmand, Kaja 
Kallas, Kersti Eesmaa, Kilvar Kessler, Krista aas, Kristi Hunt, 
Kristina Kallas, lauri lugna, lavly Perling, luukas ilves, madis 
müller, madis reimand, margus arm, marie rosin, mariin 
ratnik, märten ross, mats Kuuskemaa, mehis sihvart, merle 
saar-Johanson, mihkel solvak, Piret Ehin, Pirko Konsa, raigo 
Haabu, raivo Küüt, rene tammist, siim Kiisler, siim sikkut, 

simo Hämäläinen, taavi Kotka, toomas tamsar, Valdur 
laid, Viljar arakas, Viljar lubi.

tänan neid, kes osalesid jääkeldri ümarlaua, riskide ja 
ärimudeli töögruppides ning peatükkide aruteludel:  
aivar Paul, aleksandr Belloussov, allan martinson, allan 
selirand, andi Hektor, andres ojamaa, anita sokoleva, 
ants ansper, ardo Hansson, Britta tarvis, dan Bogdanov, 
Egon rand, Emilie toomela, Ene Jürjer, Erkki-ruben 
Vebber, Eva-Helen Kangro, Helen tammemäe, ingmar Väli, 
ivar Veskioja, ivo lõhmus, Jaak Vilo, Jaan lõõnik,  
Jüri ratas, Jüri seilenthal, Jüri Vlassov, Kadi metsandi,  
Kaia-liisa Kallas, Kaido raiend, Kairit Kirsipuu, Kaspar 
ojasalu, Katrin sepp, Katrin talihärm, Kersti Eesmaa, Kristi 
Veskus, leanyka libeon, lemmi oro, liana roosmaa, 
marek Feldman, margit ratnik, margus mägi, mari-liis 
tori, maris Valdmets, mariann Kirsipuu, mark Erlich, marko 
russiver, marten Kaevats, martin reissar, martti Kalvik, 
merje Klopets, märten ross, olja Kivistik, Peep Küngas, 
Peeter Kuimet, Peeter luikmel, ragnar Everest, reet Prii, 
riho oks, risto Hansen, rivo reitmann, ruth annus, 
siiri suutre, sten tamkivi, sven mikser, taavi linnamäe, 
tiit Hallas, tiit riisalo, tõnis Elling, toomas Kuuse, Üllar 
Jaaksoo, Veiko Hintsov, Viktor Kaljukivi.

suur tänu tiimikaaslastele e-residentsus 1.0 elluviimisel 
ja 2.0 valge raamatu koostamisel: adam rang, aet Veski, 
alex Wellman, alexey Voronkov, arnaud Castaignet,  
astrid lohk, david griffith, Heidi Havam, Joel Burke, Julia 
Barrett, Katre Kasmel, ott Vatter, reelika Virunurm, silver 
siniavski, Varun sharma, Victoria saue.

intervjuud ja valge raamatu on aidanud kokku panna  
daniel Vaarik ja riina raudne – aitäh teile!

Kaspar Korjus 
e-residentsuse tegevjuht 

18.12 .2018
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allikas: deloitte.
E-residentide taotlusvormidest saadud andmete põhjal. 
https://medium.com/e-residency-blog/un-and-e-residency-join-
forces-to-empower-entrepreneurs-in-the-developing-w orld-
ea834005f85e. 
https://www.ict.govt.nz/assets/uploads/d5Charter-signed-
accessible.pdf.
https://forbes.com/sites/peterhigh/2018/01/15/lessons-from-the-
most-digitally-advanced-country-in-the-world/.
https://www.newyorker.com/magazine/2017/12/18/estonia-the-
digital-republic.
https://qz.com/work/1241833/one-of-estonias-first-e-residents-
explains-what-it-means-to-have-digital-citizenship/ 
https://www.wired.co.uk/article/estonia-e-resident.
https://www.huffingtonpost.com/apolitical/inside-the-worlds-most-
ad_b_10856718.html.
E-Eesti meediamonitooring, 2017, meedius.
http://www.kaitseministeerium.ee/sites/default/files/sisulehed/
eesmargid_tegevused/395xiii_rk_o_lisa.pdf.
https://www.wework.com.
tammpuu, P., & masso, a. (2018). “Welcome to the virtual state”: 
Estonian e-residency and the digitalised state as a commodity. 
European Journal of Cultural studies, 1–18.
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E-residentsus
E-residentsus on isikustaatus, mille abil riigid saavad 
lubada teiste riikide kodanikel turvaliselt kasutada oma 
avalike ja erasektori e-teenuseid.

Eesti e-resident
Eesti e-residendid on inimesed, kes on saanud Eesti  
riigilt e-residentsuse staatuse.

E-residentsuse programm
E-residentsuse programm on Eesti riiklike  
e-residentsuse arendamise eesmärkide ja tegevuste 
kogum, mida viib ellu programmi meeskond.

Kaugettevõtja
Kaugettevõtja on ettevõtja, keda iseloomustab asukohast 
sõltumatu tehnoloogiapõhine elustiil, mis võimaldab tal 
reisida ja teha kaugtööd kõikjalt maailmas.

Küsi-kohalikult-teenus
Küsi-kohalikult-teenus ühendab omavahel Eesti 
kodanikud, residendid ja e-residendid, toetades 
äritegevust ja luues kultuurikontakte.

eidas
eidas on e-identimise ja e-tehingute jaoks vajalike 
usaldusteenuste Euroopa Parlamendi ja nõukogu  
määrus (El) nr 910/2014, mille eesmärk on lihtsustada 
piiriülest e-teenuste kasutamist.

eestikeelne uus koduleht: 
e-resident.gov.ee/eesti 

ingliskeelne koduleht:  
e-resident.gov.ee 

statistika leht: 
goo.gl/o6E9ZE

taotluse esitamise leht:
apply.gov.ee

Facebook: 
facebook.com/eresidents
 

twitter:  
twitter.com/e_residents

instagram: 
instagram.com/e_residents

Youtube:
 goo.gl/niK1li

e-post:
e-resident@gov.ee

kontori aadress: 
tartu mnt 84a, 10112 tallinn, Eesti

mõisted kontaktid
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