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Kohtumine 18.08.2021 Memo 

Suveniiri Müüjate ja Tootjate Liit (SMTL) TÄNAB, et leidsite aega kohtuda ja võimaldasite meil 
selgitada valdkonna olukorda üha jätkuva kriisi tingimustes. 

SMTL loodi aastal 2020 ühingusse kuulub 504 liiget.  

Muuhulgas tulid mainimisele allolevad arvamused ja seisukohad: 
 
- Suveniirimüüjad ja -tootjad ON osa turismivaldkonnast ja osa kultuurist. 
- Suveniirimüüjad ja –tootjad VAJAVAD turismi ja kultuuritoetusi. 
- Toetused ja põhiline abi tuleks suunata EELKÕIGE Tallinnas tegutsevatele ettevõtetele. 
- Tallinna vanalinn tuleks muuta kohalikule külastajale LIGIPÄÄSETAVAMAKS (odavdada 
parkimist, lisada teenused, keskenduda kohalikule, meelitada külastama inimesi üle eesti jne). 

SMTL tõdes, et suvine suveniirimüügi hooaeg, ei ole soovitud müüki toonud. Suure sessoonsuse tõttu 
ei ole võimalik hoojaväline periood (e. kuni suveni 2022) sellest müügist ära elada. Ettevõted kelle 
tulud on piirangute tõttu vähenenud, vajavad ellujäämiseks toetusi. 
SMTL-i tuleks kaasata võimalikude järgnevate toetuste väljatöötamisse. Selline kaasamine aitaks abi 
täpsemalt jagada. Negatiivse näitena on kohalikud suveniiritootjad, kellele pole siiani ainsatki toetust 
suunatud. SMTL hinnangul on niimoodi jätkudes kogu kohalik müüdav suveniir võõramaine, sest 
kohalik suveniiritööstus on kriisis unustatud ja hävitatud. 
SMTL rõhutas, et majandust ei tohiks enam sulgeda. Käsitöölaatade ja teiste sündmuste toimimist ei 
tohiks katkestada. Kinni ei tohiks panna kogu eestit vaid ainult piirkondi kus viiruse levik on kriitiline. 
SMTL palus arvesse võtta, et järgnevaid toetusi ei tohiks siduda ainult tööjõumaksudega vaid kõikide 
maksudega, kaasa arvatud käibemaks. Toetusi tuleks siduda eelkõige käibege.  
SMTL- i selgitas, et enamus valdkonna ettevõtteid on väiksearvulise töötajaskonnaga, sest tugeva 
hooajalisuse tõttu, pole hooajavälisel perioodil töötajatele tööd anda, mille tulemusena teevad talvisel 
ajal jõude istuvad 1-2 inimest hooajal 3-4 inimese tööd. 
SMTL lisas, et ka edaspidi tuleks toetuste jagamisel arvesse võtta kriisieelne periood e. 2019 ja 
varasem. 
SMTL tõdes, et valdkonnas töötab palju mitteeestlasi tänu millele on nende probleemid eesti elanikele 
vähem teada, vähem tähelepanu saanud ja ka vähem olulised. Ometi ka need inimesed elavad eestis, 
kasvatavad siin peret, maksavad makse ja tarbivad siin. Eesti on nende kodu. 
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