
 

 
Kokkulepe Tööandjate 2% klubi asutamiseks 
 
 
Eesti on võtnud eesmärgi1, et ettevõtlussektor investeeriks teadus-arendustegevusse2 
(edaspidi ka „T&A“) 2% ja riik 1% SKPst. Eesti Vabariigi Presidendi poolt 2018. aastal algatatud 
Teadusleppes kinnitasid Tööandjad oma valmisolekut T&A kasutamisele erasektoris kaasa 
aidata. 
  
Teame, et Eesti Statistikaametile on ligikaudu 160 ettevõtet raporteerinud, et nende 
kulutused teadus-arendustegevusele moodustavad vähemalt 2% käibest. Me usume, et neid 
ettevõtteid on isegi rohkem, kuid riikliku koondnäitaja viimine 2%-ni SKPst eeldab T&Asse 
panustavate ettevõtjate arvu mitmekordistumist. 
  
Olles riigi sotsiaalpartner ning vanim ettevõtlusorganisatsioon, algatab Eesti Tööandjate 
Keskliit käesolevaga kokkulepe Tööandjate 2% klubi asutamiseks. 
 
Eesti Tööandjate Keskliit ja Vabariigi President Kersti Kaljulaid on kokku leppinud järgnevas: 
 

1. Eesti Tööandjate Keskliit (edaspidi „Tööandjad“) loob nimekirja äriühingutest 
(edaspidi „2% klubi“), kes investeerivad vähemalt 2% käibest või miljon eurot aastas 
teadus-arendustegevusse.  

 
2. 2% klubi eesmärk: 

2.1. Saada vahetult infot teadus-arendustegevusest, suurimatest 
probleemidest ja võimalustest ettevõtlussektoris. Kaasata teadus-
arendustegevusega tegelevaid ettevõtjaid poliitikakujundusse. 

2.2. Populariseerida T&A tegevust ettevõtjate hulgas läbi eeskujude, 
edulugude ja ideede. 

 
3. Poolte tegevused 2% klubiga seoses: 

3.1. Algatuse eestkõneleja on Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid, kes 
läbi oma eeskuju ja teadus-arendustegevusse investeerivate ettevõtjate 

 
1 Riigi pikaajaline arengustrateegia „Eesti 2035“ – pikaajalised sihid majanduse valdkonnas. 
2 Teadlasi või teaduslikke meetodeid kaasav tegevus uudse toote, tooteomaduse või protsessi arendamiseks. 
T&A all ei mõelda üldiselt llihtsalt mujal toimiva lahenduse ülevõtmist, vaid eeldab (rakendus)teaduslikke 
uuringuid või teadlaste panust. Loe teadus-arendustegevuse määratlemisest täpsemalt Frascati manualist. 

 



tunnustamise aitab kaasa Eesti arengu jaoks olulise valdkonna 
populariseerimisele. 

3.2. Pooled kaasavad 2% klubi liikmeid regulaarsetelt (1-2 korda aastas) 
kohtumistele, et arutada Teadusleppe tegevusi ja ettevõtjate seisukohti.  

3.3. 2% klubi liikmetele antakse regulaarselt ülevaade Tööandjate 
Innovatsiooni Käivituskoja (edaspidi „TIKK“)3 tegevustest ja võimalus selgitada 
seisukohti T&A-st ettevõtlussektoris. 

3.4. 2% T&A kulude kriteerium on EAS ja Tööandjate „Aasta uuendaja“ 
ettevõtlusauhinna tingimustes olulise kaaluga. 

 
4. 2% klubi liikmelisuse kriteeriumid: 

4.1. 2% klubiga saab liituda Eesti äriühing, kelle T&A kulud moodustasid 
viimasel kahel majandusaastal keskmiselt vähemalt 2% käibest või kelle T&A 
kulude maht viimasel kahel majandusaastal oli keskmiselt vähemalt 1 miljon 
eurot aastas. 

4.2. Kriteeriumile vastavust hindab ettevõtte esindaja konkreetsete 
finantsandmete põhjal. Klubiga liitudes annab ettevõtja lubaduse kajastada 
T&A kulusid majandusaastaaruannetes ja esitada kalkulatsiooni vajadusel 
Tööandjate esindajale. 

 
5. 2% klubi täpsema nimekirjahalduse ja töökorra töötab välja TIKK (Tööandjate 

Innovatsiooni Käivituskoda). 
 
President Kersti Kaljulaid ja Eesti Tööandjate Keskliit kutsuvad Eesti Teadusleppe osapooli 
toetama 2% liikumise initsiatiivi ning ettevõtteid liituma 2% klubiga. 
 
 
Digiallkirjastatud 25. märtsil 2021. aastal 
 
 
 
 
Kersti Kaljulaid  Kai Realo 
Eesti Vabariigi President  Eesti Tööandjate Keskliidu  
  volikogu esinaine 
 
 

 
3 Eesti Tööandjate Keskliidu innovatsiooniteemaline töörühm. 


