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Eile toimunud galaõhtusöögil kuulutati välja Eesti Aasta Ettevõtja 2011, kelleks said
tarkvaraarendusettevõtte Webmedia Group Asi juhid ja omanikud Priit Alamäe ning Taavi
Kotka. Elutööpreemia sai Raul-Roman Tavast teenetemärke tootvast ettevõttest Roman Tavast
OÜ. Aasta Ettevõtja 2011 kuulutas välja president Toomas Hendrik Ilves ning Elutööpreemia
auhinna majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts.

      

Ernst & Youngi Eesti Aasta Ettevõtja 2011 ehk Entrepreneur Of The Year tiitlile kandideerisid
Priit Alamäe ja Taavi Kotka kõrval veel sellised tugevad finalistid nagu Aku Sorainen
Advokaadibüroo Sorainen ASist, Andrei Sõritsa Kliinik Elite ASist, Olli Heinonen Santa Monica
Networks ASist, Tõnis Kaasik Ecometal ASist ning Marek Pohla ja Janek Pohla Tahe Kayaks
OÜst.

  

“Kui eelmisel aastal oli ootusärevus seoses euro tulekuga, siis seekord on mure eurotsooni
stabiilsuse pärast,” rääkis Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves ettevõtjatele peetud
kõnes. „Eesti istub Euroopas kõige tähtsamate laudade taga ning seetõttu mõistame, kui
keeruline on ühtsusele pürgiva majanduse koostoime. Eesti on vähemalt makromajanduse
vallas positiivse kuvandiga, kuid kui vaadata tagasi – kas suutsime kriisist õppida? Mitmed
otsused on olnud õiged. Kui meenutada kirjandusklassikat, siis pool rehkendust on tehtud.“

  

„Olen viimasel ajal jälginud meie start-upide arengut ja see annab kindlustust tuleviku suhtes.
Edaspidi loeb üha enam tööjõu kvaliteedi ja hinna suhe,“ märkis president. „Heade ideede
teostamine jääb kvalifitseeritud tööjõu nappuse taha. Uuring näitab, et mitte keegi ei tea täpselt,
millist tööjõudu me homme vajame. Pikas plaanis ei sõltu meie edu mitte finantsidest, vaid
inimkapitalist.”

  

Majandus- ja kommunikatsioonimister Juhan Parts sõnas Elutööpreemiat üle andes, et rahvana
tunneme rõõmu kunstnikest ja sportlastest, kuid me ei oska rõõmu tunda ettevõtjatest. Ta
kutsus kõiki üles hoolitsema ettevõtjate järelkasvu eest. „Me vajame ettevõtjate panust.
Ettevõtluspisik on uskumatu panus Eesti majandusse,“ sõnas Parts.

  

Tarkvaraarendusettevõtte Webmedia loojad peavad oma ärivaldkonnas edu trumbiks oma
vanust. „Kuna oleme noored, siis me peame leidma uued lähenemised tootmises, uued
lähenemised juhtimises ning ei olegi olnud võimalik kopeerida kedagi teist – tuli leida oma tee ja
julgeda seda käia,“ sõnas Webmedia Eesti juht Taavi Kotka. Webmedia juhatuse esimehe Priit
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Alamäe sõnul on olulisteks ettevõtja omadusteks julgus teha asju uutmoodi.

  

Elutööpreemia auhinna saanud Raul-Roman Tavasti lugu räägib sellest, kuidas 1923. aastal
tema isa poolt asutatud teenetemärkide tehas, mis nõukogude ajal tegutses Tallinna
Juveelitehase nime all, tagastati ja erastati asutaja poja poolt üheksakümnendatel aastatel.
Tänaseks juhivad pere-ettevõtet juba Raul-Roman Tavasti pojad.

  

“Võib-olla just täna, kus Euroopa majanduses on niivõrd palju ebakindlust, kus äriühingute
pankroti asemel on kõneaineks riikide pankrot, on hea rääkida majanduse rollist ühiskonnas ja
tema väärtusest,” rääkis üritusel Ernst & Youngi Eesti Aasta Ettevõtja programmi vastutav
partner Ranno Tingas. „Eestis üksteisele ainult kallimalt kaupu ja teenuseid müües me kaugele
ei jõua. Eksport ja kiire kohandumine tõid meid kriisist välja ja ärgem seda unustagem ka täna.
Ettevõtja on selle rolli täitja ning väärtuse looja. Selleks, et ettevõtja täidaks oma rolli hästi, tuleb
teda tunnustada. Kirg, töökus ja pühendumine on ettevõtja sünonüümid, edasiviivad jõud.”

  

Kevadel sõidavad Eesti Aasta Ettevõtjaks 2011 valitud Webmedia juhid Taavi Kotka ja Priit
Alamäe juba Monte Carlosse esindama Eestit rahvusvahelisele Maailma Aasta Ettevõtja ehk
World Entrepreneur Of The Year konkursile.

  

AS Webmedia Group on Baltikumi suurim tarkvaraarendusega tegelev ettevõte, mis on tugevalt
kanda kinnitanud ka välisturgudel, pakkudes rätsepatööna tehtud tarkvaralahendusi klientidele
Soomes, Leedus, Venemaal, Kataris, Omaanis ja mujal. Olles kodumaisel turul saavutanud
turuliidri positsiooni, suunas Webmedia 2005. aastal oma tähelepanu eksportturgudele. Tänavu
pärineb juba ligikaudu 75% ettevõtte käibest väljaspool Eestit. Seejuures on kolme Tartu
Ülikooli majandustudengi poolt 11 aasta eest käivitatud ettevõte tööandjaks ligi 600 spetsialistile
viies erinevas riigis. Aasta 2011 oli ettevõtte jaoks murranguline aasta, kuna omandati Soome
tarkvaraarendusettevõte CCC Oy. Omandamise tulemusena loodetakse kolme aasta jooksul
Webmedia Grupi käive kahekordistada.

  

Konkursi peakorraldaja Ernst & Youngi koostööpartnerid Eesti Aasta Ettevõtja 2011. aasta
konkursil on Toyota Baltic AS „Lexus“, Eesti Ekspress, Unicredit Bank Eesti filiaal AS, BaltCap
AS ning AS Prike.

  

Ernst &amp; Young Baltic AS  on Baltimaade juhtiv konsultatsiooni- ja audiitorbüroo. Ernst &
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Young´i Eesti esinduses töötab ca 100 inimest. Rahvusvaheliselt on Ernst & Young 152 000
töötajaga 140 erinevas riigis suuruselt teine ja kõige kiiremini kasvav majanduskonsultatsioone
pakkuv ettevõte maailmas.

  

  

Lisainformatsioon:

  

Ranno Tingas
 partner
 Ernst & Young Baltic AS
 Tel: +372 6 114 578
 e-mail: Ranno.Tingas@ee.ey.com

  

Tarmo Toiger
 direktor
 Ernst & Young Baltic AS
 Tel: +372 6114 566
 e-mail: Tarmo.Toiger@ee.ey.com

  

Silvia Kübar
 Powerhouse kommunikatsioonibüroo
 Tel: +372 5626 9336; 6998 047
silvia.kybar@powerhouse.ee
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