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SISSEJUHATUS 

Iga aastaga ettevõtete arv Eestis järjest kasvab. Ettevõtlustegevus on alati risk ning 

ettevõtte rajamisel peab põhjalikult läbi mõtlema erinevate tegurite mõju. Regionaalselt 

ebaühtlane areng Eestis mõjutab ka alustavat ettevõtjat, kes soovib valida soodsaima 

ettevõtluskeskkonna oma ettevõtte asutamiseks. Suurem tõmbejõud ettevõtlusega 

alustamiseks on olnud Tallinna linnal ja maakonnakeskustel. Eriti oluline on 

ettevõtluskeskkond maaettevõtluse puhul. Arenguprotsessid perifeerias, mille alla 

maapiirkonnad tavaliselt kuuluvad, on aeglasemad ja arenguvõimalused on piiratud, 

seega vajavad ettevõtlustegevust mõjutavad tegurid erilist tähelepanu. Kuna ettevõtlus 

on oluliseks piirkonna majanduslikuks ja sotsiaalseks arengumootoriks ning peamine 

viis töökohtade loomiseks, on ettevõtluse regionaalse arengu uurimine väga aktuaalne 

teema.  

Eesti ettevõtete arengusuundumusi ja probleeme ning ja Eesti jaotust erinevateks 

tõmbekeskusteks on uuritud mitmete regulaarselt toimuvate uuringutega ning erinevate 

institutsioonide poolt. Kui välja arvata Põllumajandusministeeriumi tellimusel Maaelu 

arengukava jaoks läbi viidud uuringud, pole maaettevõtlus ja selle probleemid üheski 

uuringus eraldi käsitlust leidnud. Käesolevas töös ongi uurimisobjektiks Eesti 

maaettevõteteed ning neid ümbritsev ettevõtluskeskkond ja seda mõjutavad tegurid.  

Käesoleva töö eesmärk on uurida maaettevõtjate poolt neid ümbritseva 

ettevõtluskeskkonna erinevatele teguritele antud hinnanguid ning seda, kuidas need on 

seotud erinevate maakondlikke keskuseid iseloomustavate näitajatega. 

Püstitatud eesmärgi saavutamiseks on kavandatud järgmised uurimisülesanded: 

• anda ülevaade maapiirkonna ettevõtete üldisest olukorrast ja neid mõjutavate 

arengutegurite mõjust; 

• anda ülevaade ettevõtluskeskkonda kujundavatest teguritest; 

• maaettevõtluse uuringu andmete põhjal analüüsida maaettevõtjate hinnanguid 

ettevõtluskeskkonda mõjutavate tegurite kohta; 
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• korrelatsioonianalüüsi kasutades kontrollida ettevõtluskeskkonna tegurite 

omavahelisi seoseid ning tegurite olukorrale ja olulisusele antud hinnangu seoseid 

maakonda iseloomustavate näitajatega. 

Töös kasutatakse valdavalt sekundaarandmeid – 2012.a. Eesti Maaülikooli majandus- ja 

sotsiaalinstituudi poolt Põllumajandusministeeriumi tellimusel läbi viidud 

maaettevõtluse uuringu andmeid. Autor ise nimetatud uuringuga seotud ei olnud, 

käesoleva töö analüüsis on tegemist nende andmete edasitöötlusega. Analüüsis 

kasutatakse eelpool nimetatud uuringu käigus maaettevõtjatelt ankeetküsitlusega 

kogutud andmeid: ettevõtjate poolt erinevate maapiirkonna ettevõtluskeskkonda 

iseloomustavate tegurite olulisusele ja olukorrale antud hinnanguid, samuti uuritakse 

nende omavahelisi seoseid ning seoseid erinevate ettevõtte asukohta iseloomustavate 

statistiliste näitajatega, mille andmeallikaks on Statistikaamet. Ankeetküsitlusega 

kogutud andmeid on kvantitatiivsed andmed. Maaettevõtlusuuringu küsitluse valimi 

moodustasid 5900 juhuslikult valitud maapiirkonnas asuvat ettevõtjat. Vastamisprotsent 

oli suhteliselt madal ning moodustas 31% kogu saadetud ankeetidest ehk 1825 vastanud 

ettevõtet. 

Magistritöö koosneb kahest peatükist, mis jagunevad omakorda alapeatükkideks. 

Esimeses peatükis on selgitatud ettevõtluse, ettevõtluskeskkonna ja tõmbekeskuse 

mõisted, antud ülevaade ettevõtluse ja maaettevõtluse rollile regionaalarengus ning 

toodud välja tõmbekeskuse mõju maapiirkonna ettevõtluse arengule. Töö teine ehk 

empiiriline osa põhineb Statistikaameti ja 2012.a. kevadel läbiviidud “Maapiirkonna 

ettevõtjate olukord, arengutrendid ning toetusvajadus” uuringu ankeetküsitluses saadud 

andmetel.  

Töö baseerub eesti-, vene- ja inglisekeelsetele erialaraamatutele, erinevatest 

andmebaasidest pärinevatele teadusartiklitele; Statistikaameti andmebaasi ja 

maaettevõtluse uuringu andmetele ning autoripoolsetele kommentaaridele.  

Andmete analüüsimiseks kasutati tabeltöötlusprogrammi MS Excel, statistilise 

andmetöötluse tarkvara SPSS ja programmi Mapinfo. Viimast kasutati päringu 

saatmiseks ettevõtte ja Tallinna, kui tõmbekeskuse, keskmise kauguse linnulennult 

arvutamiseks. Tunnuste vaheliste seoste uurimiseks on kasutatud Pearsoni 

korrelatsioonikordajat.  
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1. ETTEVÕTLUSE ARENG 

1.1. Ettevõtja ja ettevõtluse mõiste 

Terminoloogiline sisu ja olemus, mille all mõistetakse "ettevõtlust" on majandusteooria 

arenguga pidevalt muutunud. Ettevõtlust käsitlevad mitmed erinevad distsipliinid 

(näiteks majandusteooria, psühholoogia, sotsioloogia jne). 

Ettevõtluse mõiste võeti ajalooliselt esmakordselt kasutusele XVIII sajandil Richard 

Cantilloni poolt, keda peetakse ka üheks ettevõtlusteooria rajajaks. Cantilloni arvates on 

ettevõtja eriliste võimetega isik, kellel on oskus näha ette, riskida, võtta täielik vastutuse 

oma otsustuste eest nii tavaolukordades kui ka ebatavalistes situatsioonides. 

[Chistyakova 2010, lk 94] Olenevalt vaadeldavast aspektist on ettevõtlust defineeritud 

sageli erinevalt. 

Ettevõtlus kui töö protsess eeldab ettevõtjalt tegevusi, suutlikkust ja oskusi, et teatud 

valdkonnaga tegeleda. Sõna „ettevõtja“ pärineb aastast 1725 Prantsusmaalt ning 

Cantillon iseloomustas ettevõtjat kui riskivõtjat. (Jarillo, Stevenson 1990, lk 18; Kumar 

2010, lk 21; Enuoh, Inyang 2009, lk 64) Cantillon eristas selgelt ettevõtjaid, kes 

tuginesid kapitalile, nendest, kes arvestasid oma ressurssidega (Kumar 2010, lk 21). 

Ettevõtluse defineerimisel on üks väga palju käsitletud autor Schumpeter. Aastal 1912 

vaatles Schumpeter oma raamatus "The Theory of Economic Development" esimesena 

organisatsioonilist tegevust kui tootmisfaktorit ja nimetas faktorit ettevõtluseks 

[Schumpeter 2008]. Schumpeter vaatles ettevõtjat kui innovaatorit. [Minov 2011, lk 2]  

Tabelis 1 on kokku võetud mõned autorid ning kuidas nad ettevõtlust on käsitlenud. 
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Tabel 1. Ettevõtja definitsioonie erinevate autorite käsitluses 

  Ettevõtja omadused Küsimuse eesmärk 

Mis 

1725 Cantillon Võimeline võtma riske, näha ette, prognoosida, 

võtma täieliku vastutuse tehtavate otsuste eest, eriti 

kõrgetes riskitingimustes [Minov 2011, lk 2] 

Rõhutati ettevõtluse 

tagajärgesid majandusele 

(Jarillo, Stevenson 1990) 

1803 Say Ettevõtja on koordinaatori rollis nii tootmise kui ka 

turustamise/jaotuse küsimustes (Van Praag 1999). 

Silmapaistvad omadused, eriti otsuste tegemisel 

(Makhbul 2011, lk 116). 

1934 Schumpeter Novaator, innovatsioonivõimeline/ 

uuendusvõimeline. [Minov 2011, lk 2] 

Miks 

1961 McClellend Ettevõtja peaks tundma vajadust/motivatsiooni 

midagi saavutada. (Makhbul 2011, lk 116). 

Ettevõtja käitumist on 

uurinud teadlased, kes 

otsisid vastust küsimusele 

„miks“.  

Need teadlased kasutasid 

psühholoogilist / 

sotsioloogilist lähenemist 

ettevõtja käitumise 

jälgimiseks. (Jarillo, 

Stevenson 1990) 

1966 Rotter Rotteri kontrolli keskme (locus of control) teooria 

järgi tugineb ettevõtja iseenda sisemisele kontrollile. 

Inimesed saavutavad edu sõltuvalt välismõju 

teguritest või sisemisest suutlikkusest. (Sinov 2005, 

lk 99-100) 

Kuidas 

1988 Gartner Gartner väljendas esimesena kahtlust 

individualistliku lähenemise kohta uurides 

ettevõtluse uurimises. Tema lähenemine ettevõtluse 

uurimisel seisnes tähelepanu pööramisel ettevõtja 

tegevusele, mitte ettevõtja kui isiku uurimisele. 

[Kislin 2008, lk 213] 

„Kuidas“ küsimust on 

uuritud ettevõtte 

juhtkonna käitumise 

aspektist. (Jarillo, 

Stevenson 1990) 

1991 Bygrave & 

Hofer 

Ettevõtja on isik, kes näeb võimalust ning loob 

organisatsiooni, et jätkata seda. [Bygrave, Hofer 

1991, lk 14] 

1995 Hernandez Üksikettevõtja mõju organisatsiooni/ettevõtte 

loomisel ei saa täielikult välistada. Ettevõtte loomisel 

saab (on võimalik) kindlaks määrata üksikettevõtja 

või ettevõtjate soovid. [Kislin 2008, lk 213] 

Allikas: autori koostatud Minov, Van Praag, Makhbul, Jarillo ja Stevenson, Sinov, Kislin, Bygrave ja 

Hofer põhjal 

Viimastel kümnenditel esitatud definitsioonides on tihti rõhutatud nii ettevõtja riske, 

motivatsiooni kui tegevust ja selle eesmärke. Stevenson ja Jarillo jaotasid ettevõtjate 

definitsioonid kolme kategooriasse: 1) Mis toimub, kui ettevõtjad tegutsevad?; 2) Miks 

nad tegutsevad?; 3) Kuidas nad tegutsevad?. (Jarillo, Stevenson 1990, lk 18) 

Näiteks on autorid Hisrich ja Peters karakteriseerinud ettevõtlust kui uute väärtuste 

loomise, isikliku rahulolu, sõltumatuse ja rahalise kasu saamise protsessi, mis nõuab 

aega, pingutust, rahalisi riske ning võimalikke psüühilisi ja sotsiaalseid ohte (Hisrich, 

Peters 1998, lk 4-6).  
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Ettevõtja peamiseks eesmärgiks on eelkõige kasu saamine, näiteks rõhutavad seda ka 

Glancey ja McQuaid, kes toovad ettevõtluse defineerimisel esile ettevõtja saadava kasu. 

Nende kirjelduse järgi suurendab ressursside investeerimine ettevõtja majanduslikku 

efektiivsust. Ressursside all on mõeldud nii rahalisi kui ka ajalisi kulusid, staatuse 

kaotuse ohtu aga ka muid võimalikke ettevõtja poolt võetud riske ja kohustusi. Samuti 

puudutab ettevõtlus sotsiaalmajanduslikku keskkonda ning seda, kuidas ettevõtjaid 

aktsepteeritakse isiklikult ja ühiskonnas. Sarnaselt eelmiste autoritega leiavad ka 

Glancey ja McQuaid, et olulisemaks tasuks on sõltumatus, enesekindluse tunne ja 

rahaline kasu. (Glancey, McQuaid 2000, lk 4-8) 

Seadusandluse poolt ette antud definitsioonid on aga väga kindlapiirilised. Ettevõtlus on 

Eesti Tulumaksuseaduse §14 lõige 2 järgi „isiku iseseisev majandus- või kutsetegevus, 

mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või vahendamisest, 

teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või teaduslik 

tegevus“. [Tulumaksuseadus] Võrreldes sellega on teadlaste poolt pakutud 

definitsioonid oluliselt laiemad. Näiteks Kuura defineerib ettevõtlust kui kasumile 

orienteeritud majandustegevust (Kuura 2001, lk 1-5). 

Ettevõtete endi klassifitseerimiseks on mitmed võimalusi. Kõige enam kasutatakse 

klassifitseerimist suuruse alusel või tegevusalade alusel. Suuruse alusel ettevõtete 

klassifitseerimise aluseks on EL Komisjoni soovitus nr 96/280/EC, mis eristab 

ettevõtjaid töötajate arvu järgi [96/280/EC]: 

• töötajate arv 0-9 — mikroettevõte; 

• töötajate arv 10-49 — väikeettevõte; 

• töötajate arv 50-249 — keskmise suurusega ettevõte; 

• üle 250 töötaja — suurettevõte. 

Eestis tegutsevad ettevõtted on peamiselt mikroettevõtted. Statistikaameti andmetel 

(joonis 1) aastatel 2002-2012 on mikroettevõtete arv sõltumata piirkonnast olnud 

kasvutendentsis. Aastal 2008 kasvutendents jätkus, kuid vaadeldes eraldi väiksemaid 

linnasid, näiteks Elvat ja Kallastet, mikroettevõtete arv kahanes. Järgmisel aastal on 

kasv jällegi märgatav. Harjumaad ja Tallinnat eraldi vaadates ilmneb, et 2008. aastal ei 

kasvanud ettevõtete arv nii kiiresti kui varasemalt. Põhjenduseks võib olla 

majanduslangus. [ER28]. Viimastel aastatel on ettevõtete kogu arvu kasv jätkunud.  
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Allikas: Eesti Statistika Andmebaas [ER28] 

Joonis 1. Ettevõtete arv töötajate arvu järgi 

Palju leiab käsitlust ettevõtete jaotus nende tegevusala järgi. Ettevõtlustegevust võib 

jaotada kolmeks sektoriks: primaar- (esmasektor), sekundaar- (töötlev) ja tertsiaarsektor 

(teenindav). Primaar- ja sekundaarsektorid viitavad maaettevõtlusele, kuna need 

hõlmavad põllumajanduse, jahinduse, metsamajanduse, kalapüügi, kuid ka mäetööstuse 

jms tegelevaid ettevõtteid, mis töötlevad edasi primaarsektori toorainet.  Tertsiaarsektor 

on levinud perifeerias erineval kujul: turism (hotellid ja restoranid), veondus ja laondus. 

(Barrett et al 2001, lk 315-331) 

Olenevalt ettevõtte suurusest, ressurssidest, tegevusest, tüübist, eesmärkidest ja ka 

ettevõtjast varieeruvad ettevõtte vajadused, probleemid ja nõuded. Igas piirkonnas on 

omad eripärad ning tihti kajastub see ka piirkonna tööjõu spetsialiseerumisel teatud 

erialale. Loodusvarad soodustavad piirkonna ettevõtlust ning on tihtipeale piirkonna 

arenguteguriks, kuid loodusvarad ei ole lõputud. Ettevõtlustegevus on ilmtingimata 

seotud suurenenud riskiga, kuid asjata ei nimeta teadlased ettevõtjat kui riskivõtjat. 

 

 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Vähem kui 10 49484 48216 53153 57387 62609 67406 69234 74094 93428 97021 101891

10-49 6386 6456 6304 6519 6901 7187 7137 6428 5551 5533 5705

50-249 1157 1207 1258 1288 1323 1379 1376 1210 1088 1114 1115

250 ja enam 156 156 167 168 179 187 201 177 149 165 173
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Konkurendid 

Ss 

1.2. Ettevõtluskeskkond 

Ettevõtlustegevust mõjutab terve kombinatsioon erinevatest faktoritest nagu majandus, 

sotsiaal-kultuurilised tegurid ja poliitika. Faktorid koos moodustavad 

ettevõtluskeskkonna, mis otseselt mõjutab ka iga inimese valmisolekut ja suutlikkust 

alustada ettevõtlustegevusega ning luua oma ettevõtte. (Gnyawali, Fogel 1994) 

Ettevõtluskeskkond on otseselt seotud ettevõtte ja ettevõtluse arenguvõimalusega. 

Ettevõtluskeskkond püstitab tingimusi, milles teatud ettevõte tegutseb (Kerem et al 

1999, lk 135). Stabiilsus, paindlikkus, inimeste ettevõtlikkus ning haridustase on 

ettevõtluskeskkonnale soodsateks tingimusteks, kuid kõige olulisem 

ettevõtluskeskkonna kujundaja on riik. Tingimused, milles ettevõte on kohustatud 

tegutsema, on riigi poolt fikseeritud (seadused, maksud, keskkonnapoliitika jne.) 

[Ahermaa et al 2002, lk 11]. 

 
Allikas: Alas, 2008, lk 35-36 ja autori koostatud 

Joonis 2. Ettevõtte tegutsemiskeskkond 

Ettevõtluskeskkond jagatakse kaheks: ettevõttesisene ja -väline. Sisekeskkonna 

moodustavad inim-, materiaalsed ja mittemateriaalsed ressursid, personalijuhtimine, 

juhtimispoliitika, töökeskkond, ettevõtte eesmärgid, missioon, visioon ja moraal [Jain et 

al 2009, lk 6]. Väliskeskkonda vaadeldakse mikro- ja makrotasandil (joonis 2), kus 

Rahvusvahelised 

tegurid 

Ettevõtte tegevuskeskkonna moodustavad tegurid 

Organisatsiooni 

sisekeskkond: 

töötajad, kultuur, 
juhtimine 
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ettevõtte mikrokeskkonda saab mõjutada ja makrokeskkond on ühesuunaline (mõju 

keskkonnalt ettevõttele). [Fernando 2011, lk 37] 

Makrokeskkonna tegurid: rahvusvahelised, majanduslikud, tehnoloogilised, sotsiaal-

kultuurilised ning poliitilised ja õiguslikud. (Alas 2008, lk 34) Rahvusvaheliste tegurite 

all on mõeldud rahvusvahelisi arengusuundi, trende, kõrgtehnoloogiaid, informaatika 

arengut. Samas peetakse tehnoloogiliste tegurite all silmas konkreetseid riigi prioriteete 

tehnoloogias (e-riik), tarkvara legaalsust, intellektuaalset omandit jne. Majanduslikud 

tegurid mõjutavad inflatsiooni, intressimäärasid, SKP-d jne. Sotsiaal-kultuurilised 

tegurid hõlmavad demograafilist olukorda, sotsiaalset kihistumist, tarbijate aktiivsust, 

harjumusi ja elustiili, teadlikkuse taset, avalikku arvamuse kujunemist jne. Poliitilised ja 

õiguslikud tegurid on seotud kehtivate õigusaktidega, koostööga EL-is, valitsuste poolt 

tehtavate soodustustega ja ka subsiidiumitega. (Ibid., lk 34-36) 

Erinevate allikate alusel võib autor järeldada, et liikumapanevad jõud ehk mikro- ja 

makrokeskkonna tegurid reguleerivad riigi ettevõtlust soodustades ettevõtluskeskkonda 

ning elanike julgeolekut alustada oma äriga. Inimene, kes on informeeritud erinevatest 

toetustest, õigusaktidest, poliitilisest olukorrast ja teistest teguritest, on riigi jaoks 

potentsiaalne kompetentne ettevõtja, kes toob raha sisse ja arendab ettevõtlust. 

Ettevõtluskeskkond on kindlasti oluline mõjutaja, kuid ettevõtlustegevus on iseenesest 

risk. 

1.3. Ettevõtluse ja maaettevõtluse roll regionaalarengus 

1.3.1. Regionaalareng ja regionaalarengu tegurid 

Regiooni või piirkonna majanduse arengut uurib, jälgib ja arendab 

regionaalökonoomika. [The Web Book of Regional Science 1999, lk 4] Mõistet regioon 

võib kasutada erinevates kontekstides. Geograafilises kontekstis määratletakse regioon 

kui piirkond, osa maakera pinnast, geograafiline üksus. Majanduslik tõlgendus eeldab 

regiooni defineerimisel territooriumi, kus on majandusüksuste vaheline süsteem ja kogu 

riigi sotsiaalmajandusliku sektori allsüsteem, ning eeldab territoriaalset ja 

majanduslikku kompleksi oma kommunikatsiooniga, välise ja sisemise keskkonnaga. 

(Armstrong, Taylor 2000, lk 1-2) 
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Tänapäevast regionaalteadust käsitletakse omaette uurimisvaldkonnana. Võrreldes teiste 

teadustega on see üsna uus suund, mis selgitab asjaolu, et antud vallas puuduvad 

kindlakujulised lähenemised. Kuna majandusteadus on üks arenenuim ja tuntuim 

sotsiaalteaduste haru, seostatakse ka regionaalteadust peamiselt majandusteadustega. 

Regionaalpoliitika on otseselt seotud majanduse arenguga, kuna reguleerib 

majanduslikke näitajaid ja tegevusi (nt heaolu tõstmine, töökohtade loomine jms). 

(Kaldaru, Päll 2003, lk 25) 

Ajalooliselt hakati regionaalarengu majanduslikke ja sotsiaalseid aspekte uurima XIX 

sajandi alguses. Üldise majandusteooria ühe osana on regionaalökonoomika olnud 

paljude teadlasete tähelepanuobjektiks, sealhulgas on seda käsitlenud klassikalise 

poliitökonoomia rajajad Adam Smith ja David Ricardo. [Pashnanov 2005, lk 9-10] 

Adam Smith uuris majandusteooriast (väärtusteooria, hinnateooria, turu- ja loomuliku 

hinna teooria, tööväärtusteooria jms) lähtudes maa väärtusest, toodete väärtusest, 

rikkuse põhjustest ning püüdis lahendada teisi poliitökonoomia probleeme nagu töötasu 

või kasumi ja rendiga seotud küsimused. David Ricardo arendas Smithi teooriaid edasi, 

pakkudes välja uued vaatenurgad. Näiteks uskus Ricardo, et kulutatud tööjõuga 

määratakse kõikide kaupade väärtust – alates lihtsaima kauba tootmisest kuni kõige 

keerulisemate masinate tootmiseni. Tema arutluskäigu eesmärk: asi, mille 

valmistamiseks on kulutatud rohkem tööjõudu, maksab rohkem. [Motylev 2011, lk 123-

126] 

Kaasaegse neoklassikalise teooria aluspõhimõtteks said Smithi, Ricardo, Malthusi ja 

Milli klassikalised teooriad. [Skorobogatov 2011, lk 86] Neoklassikalise teooria 

mudelite põhimõte on tööstuse ja põllumajandusettevõtete ratsionaalne paigutus. 

Thüneni paigutusteooria kajastab inglise maakasutuse süsteemi - analüüsiti selliseid 

omadusi nagu kaugus kesklinnast ja maakasutus. Paigutusteooria aluseks oli järgmine 

määratlus: „Maa maksumus erineb kõikjal kesklinna maa maksumusest transpordikulu 

võrra. Mida kaugemal keskusest, seda madalam on maa väärtus“. Transpordikulu sõltub 

kaugusest ja toote massist. Üldine Thüneni järeldus on, et maad, mis asuvad turule, 

kesklinnale, suurte inimeste kontsentratsioonile kõige lähemal, peavad olema hõivatud 

sellise tootmisega, mis tagab madalama tootmiskulu toodanguühiku kohta, ning mis 
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lõppkokkuvõttes võimaldab saavutada kõrgeima paigutusrendi. Paigutusrent on 

mõõtühik, mille kaudu mõõdetakse turu kättesaadavust. [Hloptsov 2009, lk 309-310] 

Regionaalarengu uurimisel on asukoha teooriad mänginud kesksest rolli mitte ainult 

majandustegevuse paigutuse seletamisel, vaid ka regioonide vahel heaolu jaotumise 

seletamisel, mistõttu paljude regionaalse arengu teooriate juured on sügaval asukoha 

teoorias. (Nijkamp, Abreu 2009, lk 3-4) 

Inimkonna ajaloos on palju näiteid geograafilisest mustrist, kus ligipääsetavus (nt 

jõekaldad, rannikupiirkonnad) ja soodsad füüsilis- geograafilised tingimused (nt kliima) 

on olnud otsustavateks kriteeriumiks asustuse tekkimisel. Sellised tingimused on loonud 

alusel suurtele aglomeratsioonidele (nt New York, London, Tokyo). (Nijkamp, Abreu 

2009, lk 4) Aglomeratsioon on kompleks, mis koosneb linnast ja lähestikku asuvatest 

maa-asulatest või linnastutest (Maastik et al 2004, lk 209). Soodsamad asukohad on 

mänginud olulist rolli selliste linnastute tekkel. Asukoha teooriatel on 

regionaalökonoomikas ja majandusgeograafias pikk ajalugu. Alustades Von Thüneni, 

Christalleri, Löschi, Isardi ja paljude teiste teadlaste murranguliste ideedega on 

moodsast asukoha teooriast saanud tugev ja analüütiline raamistik 

regionaalökonoomikas ning majandusgeograafias. Kulude minimeerimise ja tulude 

maksimeerimise printsiibid on tugevalt integreeritud majanduslikku raamistikku, mille 

alusel majandusruumi analüüsivad osalised ja täielikud majandusliku tasakaalu mudelid 

toovad välja tööstuse ja rahvastiku käitumise geograafilised mustrid. Peale selle haarab 

asukoha teooria ka avaliku sektori käitumise mõju (nt regionaalarengu poliitika). 

(Nijkamp, Abreu 2009, lk 4) 

Näiteks Christaller ja Lösch määratlesid oma lähenemisviisi regiooni defineerimisel. 

Christalleri ja Löschi asukohateooria ehk keskuskohtade teooria järgi on regioon 

määratletud kui keskuskohtade (asulate) ja linnade hierarhiline süsteem, mis annab 

juurdepääsu teenustele, võimaldab kiiresti liikuda linnade vahel ja efektiivselt hallata 

territooriumeid. Asulate süsteem on hierarhiline ning tasemete arv vastab territooriumi 

sotsiaalmajanduslikule arengule. Vastavalt sellele, kuidas kasvab hierarhiliste tasemete 

arv, saab piirkond pakkuda järjest rohkem erinevaid teenuseid madalamal tasemel 

olevatele asulatele. Eeldatakse, et linnad impordivad kaupu kõrgema tasemega linnadest 

ja ekspordivad madalama tasemega linnadesse. Võrdse tasemega linnad omavahel ei 
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kauple. Christaller püüdis välja selgitada majanduse parima organiseerituse. (Dawkins 

2003, lk 133) 

Veel üheks tähtsaks ruumilise analüüsi esindajaks on regionaalarengu teadusharu 

asutaja Walter Isard. 1940 aastal rajas ta uue fookuse regionaalarengu teoorias, 

arvestades, kaasates ja arendades erinevaid mudeleid. Isard integreeris eelnevad 

paigutussüsteemi analüüsimise, transpordivõrgu, tööstuse paigutuse ja muud tolleks 

ajaks olemasolevad mudelid. [The Web Book of Regional Science 1999, lk 4-12] 

Eelpool toodud autorid on ainult mõned autorid, kelle teooriatel on olnud oluline mõju 

regionaalarengu uurimisel ja regionaalpoliitika kujunemisel. Euroopa regionaalpoliitika 

sai alguse 1920. aastal Suurbritanniast. Kõrge töötuse määr konkreetsetes 

söekaevanduspiirkondades sundis valitsust tegutsema. Probleemi lahendamiseks pakuti 

kaevuritele toetust ümberasumiseks teistesse, enamarenenud piirkondadesse (works-to-

work policy). Järgmise kümne aasta jooksul prooviti arendada vastupidiselt 

eelpoolkirjeldatule just mahajäänud piirkondi (work-to-workers policy). Mõlemad 

suunad on tööhõiveprobleemide lahendamisel kasutusel ka tänapäeval, kuigi tänu 

tehnoloogia, logistika, infrastruktuuri arengule on praegu tähelepanu koondunud pigem 

vähemarenenud piirkondadele. (Kaldaru, Päll 2003, lk 26) 

Riigi majanduse territoriaalse korralduse määravad regioonide strateegilised 

tootmistegurid. Regionaalmajanduse peamise koostisosana käsitletakse regionaalsete 

tootmistegurite ratsionaalset hajutamist. [Pashnanov 2005, lk 10] Samas regionaalne 

areng sõltub nii materiaalsetest kui ka mittemateriaalsetest teguritest ja sotsiaalsfäärist. 

Capella toob välja, et regionaalarengu protsess seisneb nende elementide 

tasakaalustamises. Piirkondlik areng oleneb nii olemasolevatest materiaalsetest 

ressurssidest kui ka majandus- ja sotsiaalsuhetest. Viimased on väga olulised 

piirkondlikus arengus, sest tänapäeval on kapital on mobiilne. (Capella 2007) Seetõttu 

just sotsiaalne areng piirkonnas võib olla see tegur, mis määrab kuivõrd atraktiivne on 

kapitali jaoks üks piirkond võrreldes teisega. 

Piirkondlik areng on sõltuvuses suurtest majanduslikest tõmbefaktoritest. Seeläbi on 

majandustegevuse asukoht loonud aluse piirkondliku heaolu jaoks. Isegi tänapäeval on 

regionaalselt ebaühtlase heaolu ajaloolised juured nende suure potentsiaaliga 
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piirkondade asukoha tingimustes. Tänapäeva maailma kirjeldavad numbrid on endiselt 

märkimisväärsed: umbes miljard inimest peab elama vähem kui dollariga päevas ning 

kahel miljardil pole piisavat ligipääsu veevärgile ja kanalisatsioonile. Vahe vaeste ja 

rikaste vahel on suur ja kasvav. Kui 20% maailma elanikkonnast tarbib 85% maailma 

sissetulekutest siis teine 20% elab ainult 1,5%-ga maailma sissetulekutest. Selline 

olukord on järjest süvenemas: põlvkond tagasi olid maailma kõige jõukamad inimesed 

kõige vaesematest 30 korda rikkamad, tänapäeval on see vahe suurenenud 70-ne 

kordseks. (Nijkamp, Abreu 2009, lk 3) 

Maailma arengute kõrval on regionaalne areng ja selle ebaühtlus problemaatiline teema 

ka Eestis. Eesti Vabariigi regionaalpoliitika aluseks on 1994.a. kinnitatud 

regionaalkontseptsioon. Aastast 2004 tuginevad regionaalarengukavad ja –strateegiad 

Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitikale. [Eesti Regionaalarengu...2005, lk 3] 

Territoriaalselt on Eesti väga väike (pindala: 45 000 km²), eriti võrreldes teiste riikidega 

(nt. Soome pindala: 338 000 km²), kuid elatustaseme ja konkurentsivõime erinevus 

piirkonniti on märkimisväärne. [Ibid., lk 3]. Raagmaa sõnul [2007] koondub 

majandustegevus endiselt Põhja-Eestisse ja Tallinna, kust otsitakse paremat 

elukeskkonda. Lõuna-Eestis tugevneb jätkuvalt Tartu, mida positsioneeritakse kui 

üliõpilaslinna, kus tegutseb mitmeid teadus-, tehnoloogia- ja meditsiiniasutusi. 

Aktiivsed noored, kellel puuduvad kohustused (nt. pere, lapsed, laen jne.) või muud 

takistused (nt. seotud eluaseme omandusega) suunduvad linnadesse, kus näevad 

perspektiivi saada haridust, kus on atraktiivne ettevõtluskeskkond ning kultuuriline ja 

sotsiaalne keskkond. [Raagmaa 2007] 

Vabariigi Valitsuse huvides on riigi terviklik areng, mis on reaalne juhul, kui kõik 

regioonid on elamiseks ja äritegemiseks atraktiivsed. [Eesti Regionaalarengu...2005, lk 

3 ja lk 17] Eesti regionaalne ebaühtlane areng on oluline probleem, mis vajab uurimist. 

Eesti regionaalne areng on oluline teema. Vabariigi Valitsus koostab EL 

ühtekuuluvuspoliitikaga kooskõlastatud strateegiat mitmeks aastaks, ning kujundatud 

regionaalarengu meetmed rahastatakse ELi (nt. Ühtekuuluvusfond, Euroopa 

Regionaalarengu Fond (ERDF), Euroopa Arengu- ja Rekonstruktsioonipank (EBRD) ja 

Euroopa Investeerimispank (EIB)), siseriiklikest (nt. ministeeriumid, valitsused) kui ka 

muudest allikatest (partnerorganisatsioonid) [Eesti Regionaalarengu...2014, lk 3]. 
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Strateegia elluviimiseks on püstitatud eesmärgid, millele järgnevad konkreetsed 

tegevused, ning tegevuste kogumit nimetatakse meetmeks [Ibid., lk 5]. 

Regionaalarengu strateegia 2014-2020 väljatöötamisel on arvesse võetud piirkondlikud 

eripärad, regionaalsed arengu eesmärgid, teiste EL liikmesriikide regionaalpoliitilised 

vaated, Eesti riigi regionaalpoliitika ja paljud muud faktorid [Ibid., lk 1-18]. Praegu 

kehtiva „Regionaalarengu strateegia 2014-2020“ eesmärgid on suunatud erinevate 

piirkondade sidustatuse, arenguvõimekuse, ettevõtlus- ja elukeskkonna parandamine ja 

arendamine ning ressursside oskuslikumale ärakasutamisele [Ibid., lk 22]. 

1.3.2. Maaettevõtluse regionaalareng 

Ettevõtlus on üks oluline teema regionaalse arengu uurimisel, sest see mõjutab oluliselt 

piirkondade majanduslikke ja sotsiaalseid protsesse. 

ELi territooriumist moodustavad põllumajandusmaad peaaegu poole (47%), metsad 

30% ning ligikaudu pooltele ELi elanikele on maapiirkond elukohaks [MEMO/13/621, 

lk 1]. Sellest lähtuvalt võib järeldada, et poolt ELi elanikkonnast mõjutavad oluliselt 

maapiirkonnas toimuvad majandusprotsessid. Seega on ka vajadus tugevalt 

tasakaalustatud regionaalse arengu järgi, mis pakuks maapiirkonnas elajatele 

samaväärseid majanduslikke ja sotsiaalseid võimalusi. Ettevõtlus loob töökohti ja pakub 

tooteid ja teenuseid. Võrreldes linnades asuvate ettevõtetega puutuvad maapiirkonnas 

asuvad ettevõtted tihti kokku teatud maapiirkonnale iseloomulike probleemidega. Tihti 

on maapiirkonnas asuvaid ettevõtteid seostatud kesisema jätkusuutlikkuse ja madalama 

kasvutempoga (Yu et al 2011, lk 674). Võrreldes linnadega on maapiirkonnas tihti 

piiratud võimalused näiteks infrastruktuur seisukohast, kuid ka probleemid nagu 

spetsialistide puudus, otsene kontakt tarnijaga on raskendatud, raske on kujundada 

müügivõrku, piiratud või puuduv liigipääs teenustele, raskendatud liigipääs 

finantsvahenditele (sh laenud) jms. (OECD 2006, lk 3). Samuti ka informatsiooni 

liikumine maapiirkonnas on tihti aeglasem ja selle hind on kõrgem (Weiler 2004, lk 2). 

Vaatamata sellele, et elanike arv Eestis väheneb [RV0222], on ettevõtete arv aastatega 

ainult kasvanud (joonis 3). Käesolevas töös kasutatud uuringu andmetes oli 

maapiirkond defineeritud kui vallad, vallasisesed linnad ja alla 4000-elanikuga 
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väikelinnad. Selle alusel on jaotatud ka joonisel toodud ettevõtted maa- ja 

linnaettevõteteks. 

 

Allikas: Eesti Statistika Andmebaas [ER031] 

Joonis 3. Maa- ja linna ettevõtete arv Eestis, 2008-2012 

2012. aasta seisuga moodustavad maaettevõtted 34,9% (vallasiseseid linnasid mitte 

arvestades 33,3%) kõikidest Eestis registreeritud ettevõtetest [ER031]. 2008. aastaga 

võrreldes  on aastal 2012 linnades registreeritud ettevõtete arv kasvanud 36,9% ehk 

19562 ettevõtte võrra. Maal oli protsentuaalne kasv viie aastaga lõikes suurem (52,4%), 

kokku lisandus maaettevõtteid 12494. Maaettevõtete arv kasvas proportsionaalselt 

kiiremini, kuid arvuline juurdekasv oli väiksem. Üheks teguriks ettevõtete arvu 

muutuses oli see, et alates 2010. aastast on kõik FIEd registreeritud äriregistrisse ja on 

kajastatud Statistikaameti ettevõtete andmebaasis. Need FIEd, kes enne 2010.a. ei olnud 

kohustatud ennast registreerima äriregistris, ei kajastunud Statistikaameti ettevõtete 

hulgas. Seetõttu tuleneb ettevõtete arvu kasv 2010.a. osaliselt FIEde 

registreerimiskorralduse muutusest.  

Kui vaadelda ettevõtete paiknemist maakondades, paikneb Statistikaameti andmetel 

suur osa maaettevõtteid Harju maakonnas ja viie aasta (2008-2012) juurdekasv oli 3548 

maaettevõtet. Tartu maakonna linnades oli 2008. aasta seisuga registreeritud 6060 
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ettevõtet ja väljaspool linnu 2070 ettevõtet. Tartu maakonna linnades registreeritud 

ettevõtete arv kasvas 39,2% (ehk 2378 ettevõtet), maapiirkonnas kasv aga moodustas 

53,4% (ehk 1105 ettevõtet). Kõige väiksem maaettevõtete juurdekasv viie aasta jooksul 

oli Hiiu maakonnas (ehk 151 ettevõtet). Hiiu maakonna ettevõtete arv oli ka maakonniti 

kõige väiksem. 

Ettevõtete arvu kasv pakub võimalusi arendada piirkonda. Üldjuhul uue ettevõtte 

rajamine toob kaasa töökohti ning sellega meelitab inimkapitali piirkonda. (Kaldaru, 

Päll 2003, lk 46-47) Samas oluline on, mis ressursid on olemas piirkonnas. Näiteks 

regiooni maavarad, loodusvarad ja samuti riigi huvi vara vastu.  

Erinevate allikate alusel võib järeldada, et regionaalne areng on võimalik mitmel kujul, 

olenevalt kapitalist, inimressurssidest, territoriaalsest/geograafilisest paigutusest jne. 

Regioon võib areneda mitmes suunas paralleelselt, olla mitmekesine ja ligitõmbav 

noortele, investoritele ja ka turistidele. Teatud määral olenevalt riigi strateegiast, 

eesmärkidest ja huvidest toimuvad riigisisesed arenguprotsessid. Eestis on viimastel 

aastatel (joonis 3) üsna märgatav maaettevõtlus, mis areneb peamiselt majanduslikult 

atraktiivsetes piirkondades (nt. Harju maakond). Regionaalselt ühtlasema arengu 

saavutamiseks on oluline, et ettevõtlus areneks just ka vähem atraktiivsemates 

piirkondades. 

1.4. Tõmbekeskuse mõju maapiirkonna ettevõtluse arengule 

Tänapäeva globaliseeruva maailma kõige levinumaks asulatüübiks on linn. Seda tüüpi 

elupaikade arv on viimasel ajal kahtlemata suurenenud. Kahe sajandi jooksul (alates 

aastast 1800 kuni 2000) on linnas elavate inimeste arv kasvanud 3%-lt 47,5%-ni. Ei ole 

üllatav, et olemasolevate prognooside järgi XXI sajandi keskpaigaks peab umbes 80% 

inimkonnast ennast linnaelanikuks. [Paramonova 2009, lk 126] 

Oma arengukäigus on linn kujunenud kui inimeste jaoks vastuoluline keskkond. Linna 

vastuolulisust võib vaadelda erinevate nurkade alt. Esiteks on linn kunstlikult loodud 

elupaik. Ökoloogiline ning psühholoogiline mõju linna sotsiaalsele ruumile on inimeste 

suhtes üsna vaenulikud. Kuid linnal on olemas oma tõmbejõud: elukorralduse mugavus, 

olemasolevad mitmekülgsed võimalused jne. Vaatamata sellele, et paljud tahavad 
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"põgeneda loodusesse" suure linna probleemide keskelt, ei ole linna elanikud valmis 

loobuma hajumuspärastest ja mugavatest elamistingimustest, kuigi mugavus on 

tihtipeale väga suhteline. [Ibid., lk 126-128] 

Maaelanikud tajuvad traditsiooniliselt linna kui suurepäraste võimaluste kohta. Kuid 

maalt linna rändajad puutuvad kokku tohutu hulga probleemidega alates eluaseme 

leidmisest kuni töökoha leidmiseni. Nad peavad kohanema mitte ainult materiaalse ja 

ruumilise asustusstruktuuriga, mis oluliselt erineb küla või maaelust, vaid ka uue 

elaniku jaoks ebatavalise inimestevahelise suhtlemissüsteemiga. Linnaelanike 

inimestevahelises suhtlemissüsteemis eelistatakse ärisuhteid, millega ei kaasne tugevad 

südamlikud suhted. [Ibid., lk 126-128] 

Linnaliste asulate struktuur erineb märkimisväärselt küla struktuurist. Kõik linnaruumid 

on oma olemuselt hierarhilised. Linn iseenesest (füüsiline, looduslik, majanduslik, 

poliitiline jne) on ruum kesklinna ja perifeeria vahel. Üks suurim erinevus linnaruumis 

on ebaühtlaselt jaotatud kapital. Sellel asulatüübil on alati olemas väljendatud 

sümboolne tuum - keskus, mis omab suurt tõmbejõudu nii elanikele kui ka külalistele. 

[Ibid., lk 126-128] 

Linnalist tõmbekeskust võib defineerida kui asustusüksust, mis on atraktiivne töö ja 

erinevate teenuste suhtes tagamaa omavalitsusüksustes elavatele inimestele [Eesti 

Regionaalarengu…2005, lk 4]. Haldusüksused, mille valdav osa töötajatest töötavad 

teatud linnas, arvestades, et haldusüksus on linnaümbruses, defineeritakse kui tagamaa 

osad (Berg et al 1982, lk 59). Tõmbekeskuseid võib eristada erinevalt, olenevalt 

vajadusest. Eesti Regionaalarengu strateegia 2005-2015 aruandes eristatakse kuni 44 

tõmbekeskust, mis suudavad luua enda ümber tööjõuareaalid [Eesti 

Regionaalarengu…2005, lk 7]. 

Geograafilisest asukohast sõltub ka asula areng, kuna keskus soodustab iseenesest 

arengut ning mida kaugemal on asukoht majandustegevuse keskusest, seda rohkem 

tekib takistusi arengule. Seega võib öelda, et perifeersus tõkestab arengut. Ligipääs 

informatsioonile on raskendatud, tehniline tugi ei ole alati kättesaadav ning tarbijate 

nõudlus on väike. Sama kehtib ka tootmise kohta perifeerias - toote omahind tõuseb 

transpordi kulu võrra kuna tooraine hind ja valmistoodangu transportimine on kulukas. 



20 

 

Informatsiooni liikumine ja innovatsiooni rakendamine on perifeerias aeglasem. 

(Capella 2007; Dawkins 2003). 

Tõuke- ja tõmbeteooria (Gilad ja Levine, 1986) pakub kahte vaatenurka ettevõtlusega 

alustamiseks ja need on tõuke- ja tõmbefaktorid. Tõukefaktorite hulka kuuluvad 

negatiivsed keskkondlikud tegurid, mis tõukavad inimesi ettevõtlusega tegelema. 

Nendeks on töökaotus, karjääri- või arenguvõimaluste puudumine, rahulolematus, 

madal palk, sotsiaalmajanduslik olukord jne. Tõmbefaktoriteks on hea äriidee, soodne 

ettevõtluskeskkond, arenguvõimalused ja muud atraktiivsed tegurid, mis stimuleerivad 

alustavat ettevõtjat. 

Näiteks soodne asukoht kohaliku keskuse läheduses on tüüpiline tõmbefaktor pakkudes 

häid võimalusi maaettevõtetele. Traditsiooniline lähenemine, kus maapiirkonna 

ettevõtlus areneb tänu tõmbekeskuse kasvavale mõjule, kuna linnaelanike vajaduste 

rahuldamiseks on vaja tugevat põllumajandust, sest linnaelanikke peab toiduga 

varustama, on tänapäeval liiga kitsas. Kuna põllumajanduse roll on vähenenud, on 

oluline just muude teenuste ja toodete pakkumine.  

Regionaalarengu teooriates oli olulisel kohal asukoht ja aglomeratsiooni mõju. Seega 

võib eeldada, et tugevate tõmbekeskuste arenemisega toimub ka terve piirkonna areng, 

kaasa arvatud maapiirkondade areng. Eesti on pakutud välja erinevaid tõmbekeskuste 

jaotusi. Esmase tõmbekeskusena võib käsitleda maakonna keskust, mis on iga 

maakonna peamine administratiivkeskus ja enamikul juhtudel ka suurim asula 

maakonnas. Käesoleva töö analüüsi osas vaadeldaksegi, kas maakonnakeskusi 

iseloomustavatel näitajatel on seoseid maaettevõtete küsitluses ettevõtjate poolt antud 

hinnangutega ettevõtluskeskkonnale.  
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2. ETTEVÕTLUSKESKKONNALE ANTUD HINNANGUD 

JA NENDE SEOSED ERINEVATE 
SOTSIAALMAJANDUSLIKE NÄITAJATEGA 
MAAETTEVÕTLUSE UURINGU PÕHJAL 

2.1. Andmed ja uurimismetoodika 

2.1.1. Maaettevõtluse küsitluse läbiviimise metoodika  

Käesoleva töö eesmärk on uurida maaettevõtjate poolt neid ümbritseva 

ettevõtluskeskkonna erinevatele teguritele antud hinnanguid ning kuidas need on seotud 

erinevate maakondlikke keskuseid iseloomustavate näitajatega. Empiirilises osas 

kasutatakse selleks Eesti Maaülikooli korraldatud ”Maapiirkonna ettevõtjate olukord, 

arengutrendid ning toetusvajadus” uuringu tulemusi. Nimetatud uuringut rahastati Eesti 

maaelu arengukava 2007–2013 vahenditest ning uuringu tellijaks on Eesti Vabariigi 

Põllumajandusministeerium [MSI 2012]. „Uuringu eesmärk oli läbi viia Eesti 

maapiirkonna ettevõtluse vajaduste analüüs, mille raames selgitatakse välja 

maapiirkonnas tegutsevad ettevõtjad, nende olukord, ettevõtluse areng ja arengusuunad 

ning arenguks vajalike ressursside olemasolu ja vajadus“ [Ibid.]. 

„Uuringu läbiviimiseks kombineeriti kvantitatiivsed Statistikameti ja EMTA andmete 

analüüs ja ettevõtete ankeetküsitluse tulemused (1825 vastanud ettevõtet) ning 

kvalitatiivsed fookusgrupi intervjuud (5 intervjuud) KOVide omavalitsusjuhtide 

süvaintervjuudega (31 intervjuud)“ [Ibid.]. Käesolevas magistritöös on kasutusel 

maaettevõtluse uuringu ankeetküsitluse andmed. Küsitlus viidi läbi 2012.a. kevadel. 

Magistritöö autor ise pole osalenud küsitlusankeedi koostamisel ja küsitluse 

läbiviimisel. Käesolevas töös viiakse läbi küsitlusega kogutud andmete edasitöötlus 

ning käsitletakse neid andmeid nendest aspektidest, mida uuringu enda käigus ei 

käsitletud.  
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Maapiirkonnana käsitleti uuringus küla, alevit, alevikku ja alla 4000 elanikuga 

väikelinnu ning küsimustik saadeti registreeritud äriühingutele ja FIEdele. Küsimustik 

saadeti 5900 juhuslikult valitud maapiirkonnas asuvale ettevõtjale üle Eesti. Ankeedi 

täitmine oli võimalik kas internetis või paberkandjal. [Ibid.] Küsitlusankeet koosnes 8-st 

osast ning iga osa sisaldab mitut küsimust. Käesolevas analüüsis kasutatakse ainult osa 

küsitluse andmetest – uuringu ankeedi teises osas esitatud küsimusi, kus paluti 

maaettevõtjatel hinnata, kuivõrd olulised on nende jaoks ettevõtluskeskkonna 

seisukohast 12 tegurit, ning milline on nendest 11 teguri olukord praegu nende 

tegevuskohas. Vastajatel oli võimalik ka ise lisada, mis nende jaoks on oluline tegur 

(muu tegur), kuid käesolevas analüüsis on see välja jäetud, sest vastajate arv oli väike 

ning nimetati väga erinevaid tegureid, mistõttu on keeruline selle alusel teha järeldusi.  

Käesolevas analüüsis uuritakse, milliseid hinnanguid anti erinevatele teguritele, ja 

kasutades korrelatsioonanalüüsi analüüsitakse, kuidas on omavahel seotud tegurite 

olulisusele ja olukorrale antud hinnangud ning ettevõtluskeskkonna olukorrale antud 

hinnangud kohalikku piirkonda iseloomustavate sotsiaalmajanduslike näitajatega. 

2.1.2. Korrelatsioonianalüüs 

Põhiliseks andmete analüüsimeetodiks on käesolevas töös korrelatsioonanalüüs. Eesti 

keele seletav sõnaraamat defineerib korrelatsiooni kui vastastikust seost või sõltuvust 

[EKI 2009]. Korrelatsioon on statistiline meetod, mis uurib seost kahe või enama 

tunnuse vahel. Korrelatsioon mõõdab tunnuste vahelist lineaarset seost (Field 2006, lk. 

107). Thomas Archdeacon (1994) toob välja, et üksikute muutujate uurimine huvitab 

analüütikut väga harva, paratamatult soovitakse analüüsida muutujate kombinatsioone, 

et leida suhted ja seosed selliste karakteristikute vahel nagu klass, vanus, sugu, rahvus, 

poliitilised vaated, sotsiaalsed hoiakud jne. Peamine korrelatsiooni analüüsi eesmärk on 

tuvastada seose mustreid või korrelatsiooni mustreid tunnuste paaride või suurema arvu 

tunnuste väärtuste kõikumistes. Lisaeesmärk on luua seoste mudel, mis võimaldaks 

täpset hinnangut sõltuva tunnuse väärtustele ühe või enama sõltumatu tunnuse väärtuste 

põhjal. Põhieesmärk on tõestada „seoslikku“ suhet prognoositava tunnuse ja 

prognoosiva tunnuse või tunnuste vahel (Archdeacon 1994, lk. 97- 98).  
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Korrelatsioonanalüüsis vaadeldakse, kas tunnuste vahel on seoseid, selle alusel, kas 

tunnused koosvarieeruvad. Tunnuse üksiku väärtuse dispersioon näitab kui palju 

andmed keskmiselt erinevad keskväärtusest. Selleks, et uurida, kas tunnused on seotud, 

vaadeldakse, kas ühe tunnuse muutuse korral toimuvad sarnased muutused ka teises 

tunnuses. Kui tunnuse üksikväärtus kaldub keskmisest kõrvale, siis kui tunnuste vahel 

on seos, võib eeldada, et ka selle näitaja väärtus teises tunnuses kaldub sarnasel viisil 

keskväärtusest kõrvale või siis täpselt vastupidises suunas. Tunnuste dispersioonide 

alusel arvutatakse nende koosvarieeruvus ja selle standardiseerimisel saadakse 

korrelatsioonikoefitsient Pearsoni r, mis on üks enam kasutatavaid 

korrelatsioonikordajaid. (Field 2006, lk. 107- 112) 

Korrelatsioonanalüüsi eelised (Field 2006, lk 107-142 ja autori koostatud): 

• koguseline/kvantitatiivne hinnang seosele; 

• võimaldab uurida suurt hulka muutujaid, mida ei ole võimalik uurida 

eksperimentaaluuringutega; 

• võimaldab töötada erinevate tunnuste tüüpidega; 

• vastavalt matemaatilistele omadustele korrelatsioon võib olla positiivne või 

negatiivne; 

• korrelatsioonianalüüsi rakendatakse nii ökonoomikas, psühholoogias, kuid ka 

muudes teadusharudes; 

• baas regressioonianalüüsiks. 

Korrelatsioonanalüüsil on olemas nõrkused ja puudused. Peamiselt nad on seotud 

andmekogumi ja analüütiku teadmistega. Usaldusväärse prognoosi koostamiseks 

peavad analüütikul olema väga spetsiifilised teadmised statistikast, uuritava objekti 

mineviku ja andmekogumi kohta. Samas on oluline ka piisavalt suure andmestiku 

olemasolu (McKinney 2004, lk 161). Üheks oluliseks puuduseks on ka see, et 

korrelatsiooni alusel ei saa teha põhjuslikke järeldusi. Korrelatsioon näitab seost, aga 

selle alusel ei saa öelda, mis tunnus põhjustab muutust teises. Kahe tunnuse 

korrelatsiooni taga võib olla ka mõni muu tegur, näiteks mingi kolmas tunnus, mis 

põhjustab nende koosvarieerumist (Field 2006, lk. 128).  

Kõige elementaarsem viis hinnata tugevuse seost kahe või enam muutuja vahel, on 

jälgida, kui oluliselt kõiguvad muutujate väärtused juhtum-juhtum haaval (Archdeacon 

1994, lk 98). Visuaalse ülevaate saamiseks koostatakse hajuvusdiagramm ehk 

korrelatsiooniväli. Kahemõõtmeline punktdiagrammi kajastab seost tähistades igat 

uuritavat objekti punktina ning iga objekti paiknevust määravad teljed. 
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Korrelatsioonianalüüsi käigus saadud punktdiagrammil kahe uuritava tunnuse vahel 

saadud seose iseloomustamiseks on oluline pöörata tähelepanu kolmele aspektile: seose 

kujule, seose tugevusele ja seose suunale. (Yount 2006, 22-1 – 22-8)  

 

Allikas: Yount 2006, lk.22-2 

Joonis 4. Erinevat tüüpi hajuvusdiagramme 

Joonisel toodud esimene hajuvusdiagramm kajastab täiuslikku positiivset korrelatsiooni. 

Ühe tunnuse väärtuste kasvades kasvavad teise tunnuse väärtused. Kõik punktid 

diagrammil langevad geomeetrilise sirge joonele, mis tähendab, et see on ideaalne 

korrelatsioon. (Yount 2006, lk.22-2) 

Järgmine hajuvusdiagramm näitab täiuslikku negatiivset korrelatsiooni, kus on näha, et 

ühe tunnuse väärtuse kasvu korral teise tunnuse väärtus langeb. See on täiuslik, sest 

kõik punktid langevad sirgjooneliselt. (Yount 2006, lk.22-2) 

Kolmas hajuvusdiagramm kajastab mõõdukalt positiivset korrelatsiooni. Korrelatsioon 

ei ole täiuslik, kuna enamik punkte ei lange sirgjoonele, vaid paiknevad mustrina 

kujuteldava sirgjoone ümber. Koonduv muster on aga lineaarne, kuna viitab sirgele. 

(Yount 2006, lk.22-2) 

Neljandal hajuvusdiagrammil korrelatsioon tunnuste vahel puudub. Punktide vahel ei 

esine mingit süsteemi ning punktid moodustavad mittelineaarse mustri. (Yount 2006, 

lk.22-2) 

Seoste graafilise kujutamise kõrval tuleb objektiivse hinnangu saamiseks arvutada 

korrelatsioonikordaja, mis mõõdab arvuliselt kahe tunnuse vahelise seose tugevust 

(Parring et al 1997, lk. 187). Korrelatsioonikordaja on korrelatsioonimäära 



25 

 

(assotsiatsiooni) näitaja, mis kajastab kahe tunnuse vahelist seost (Jain, Wang 2003, lk 

283). Pearsoni korrelatsioonikordaja r saadakse kahe tunnuse vahelise koosvarieeruvuse 

näitaja standardiseerimisel (Field 2006, lk. 107- 112) ja sellega mõõdetakse kahe 

tunnuse vahelise lineaarse seose tugevust (Parring et al 1997). 

Korrelatsioonikordaja vähim võimalik väärtus on -1 ja suurim 1. Väärtused -1 või 1 

saavutatakse ainult siis, kui tunnused on teineteisega täpselt lineaarses seoses (Tooding 

1998, lk. 150). Kui tunnuste vahel on korrelatsioonikordaja positiivne, siis r >0, 

kahaneva seose korral on korrelatsioonikordaja negatiivne – r<0; kui tunnused on 

sõltumatud ja tunnuste vahel seos puudub, siis r=0 (Parring et al 1997, lk. 189). 

Korrelatsioonikordaja ruudus (R2) nimetatakse determinatsioonikordajaks ning näitab 

kui suure osa ühe tunnuse varieerumisest saab kirjeldada teise tunnuse abil [56, lk 2] 

Korrelatsiooni tugevuse hindamisel loetakse nõrgaks seoseks korrelatsioonikordajat, 

mille absoluutväärtus pole suurem kui 0,3. Korrelatsioonikordaja absoluutväärtust 0,3- 

0,7 loetakse keskmise tugevusega seoseks ning üle 0,7 väärtusega korrelatsioonikordajat 

loetakse tugevaks seoseks. (Parring et al 1997, lk. 190). 

Seega eelnevalt väljatoodu alusel võib järeldada, et korrelatsioonianalüüsi abil otsitakse 

vastust kahele küsimusele: kas tegurite vahel esineb seos ja kui tugev see on. 

Tabelis 2 on esitatud peamised korrelatsioonikordajate tüübid, korrelatsioonikordajate 

eesmärgid ja tunnuse tüübid, mida valitakse ja rakendatakse olenevalt eesmärkidest ja 

algsete andmete tüüpidest. 

Tabel 2. Põhiliselt kasutatavad korrelatsioonkordajad 

Korrelatsioonikordaja  Arvutab/ mõõdab Tunnuse tüüp 

Pearsoni r ehk lineaarne tugevust ja suunda. Mõlemad arvtunnused 

(numbrilised) 

Spearman’i r ehk 

astakkorrelatsioonikordaja 

tunnustevahelise 

monotoonse seose tugevust 

ja suunda 

Üks või mõlemad on 

järjestustunnused või arvtunnus kui 

seos on mittelineaarne 

Kendall’i tau-b paaride suhtelise sageduse 

erinevust 

Üks või mõlemad on 

järjestustunnused 

Allikas: (Field 2005, lk 125-131); (Yount 2006, lk 3-6); autori koostatud 

Tänapäeval kasutusel olevad peamised statistilise andmetöötluse paketid (R, SAS, 

SPSS, SYSTAT, Statgraphics, MINITAB, STATISTICA/W, Stat View ja Super 



26 

 

ANONA) pakuvad mitmeid võimalusi erinevate statistiliste meetodite kasutamiseks. 

Antud magistritöö raames kasutatakse SPSS-i tarkvara ja tunnuste vaheliste seoste 

uurimiseks on kasutatud Pearsoni korrelatsioonikordajat. 

2.1.3. Analüüsis kasutatud andmed 

Käesolevas töös uuritakse maaettevõtjate küsitluse andmete alusel, milliseid hinnanguid 

andsid maaettevõtjaid neid ümbritsevale ettevõtluskeskkonnale, ning 

korrelatsioonanalüüsi kasutades analüüsitakse, kas erinevad hinnangud 

ettevõtluskeskkonnale on omavahel seotud, ning kas nad on seotud erinevate ettevõtte 

asukohta iseloomustavate statistiliste sotsiaalmajanduslike näitajatega. Alljärgnevates 

tabelites on välja toodud tunnused, mida käesolevas töös korrelatsioonianalüüsis 

kasutatakse. 

Tabel 3. Ettevõtluskeskkonda puudutavad küsimused maaettevõtluse uuringus 

Küsimus  Tunnus Skaala/mõõtmisühik 

Kuidas hindate järgnevate 

tegurite olulisust Teie 

ettevõtte (maapiirkonna 

kui ettevõtluskeskkonna) 

seisukohast? 

12 tegurit  

Teede olukord Olulisus ettevõtte jaoks:  

5- Väga oluline 

4- Pigem oluline 

3- Nii ja naa 

2- Pigem ebaoluline 

1- Pole üldse oluline 

Andmeside kättesaadavus 

Andmeside kvaliteet  

Piisava elektrivõimsuse kättesaadavus 

Elektrivarustuse kvaliteet  

Tarbevee kvaliteet 

Kanalisatsioonisüsteemi olukord 

Uute töötajate leidmise võimalused 

lähikonnas 

Avalike teenuste kättesaadavus lähikonnas 

Ettevõtte jaoks oluliste teenuste 

kättesaadavus lähikonnas 

Ühistranspordi korraldus 

Ettevõtte klientide asumine lähikonnas 

Kuidas hindate järgnevate 

tegurite olukorda Teie 

ettevõtte (maapiirkonna 

kui ettevõtluskeskkonna) 

seisukohast? 

11 tegurit 

Teede olukord Olukord praegu: 

5- Väga hea 

4- Pigem hea  

3- Nii ja naa 

2- Pigem halb 

1- Väga halb  

Andmeside kättesaadavus 

Andmeside kvaliteet  

Piisava elektrivõimsuse kättesaadavus 

Elektrivarustuse kvaliteet  

Tarbevee kvaliteet 

Kanalisatsioonisüsteemi olukord 

Uute töötajate leidmise võimalused 

lähikonnas 

Avalike teenuste kättesaadavus lähikonnas 

Ettevõtte jaoks oluliste teenuste 

kättesaadavus lähikonnas 

Ühistranspordi korraldus 

Allikas: autori koostatud maaettevõtluse uuringu andmete alusel 
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Uuringus paluti maaettevõtjatel hinnata ettevõtluskeskkonda etteantud tegurite 

nimekirja alusel (tabel 3). Tegurite olulisust (12 tegurit) hindasid ettevõtjad 5-punktisel 

skaalal, kus 5- väga oluline, 4- pigem oluline, 3- nii ja naa, 2- pigem ebaoluline, 1- pole 

üldse oluline. Nende tegurite olukorda hinnati skaalal, kus 5- väga hea, 4- pigem hea, 3- 

nii ja naa, 2- pigem halb, 1- väga halb. Peale küsimustele antud keskmiste hinnangute 

analüüsi on käesolevas töös vaadeldud, kas need hinnangud on omavahel seotud ning 

kas need on seotud ettevõtet ja teda ümbritsevat keskkonda iseloomustavate näitajatega. 

Tabelis on toodud andmed, mida korrelatsioonanalüüsis on kasutatud. 

Tabel 4. Korrelatsioonanalüüsis kasutatud tunnused 

Tunnused Tasand/andmeallikas  Korrelatsioonanalüüsis vaadeldud 

seosed  

Ettevõtluskeskkonna 

olukord: 12 tegurit 

Ettevõtja (maaettevõtjate küsitlus) Ettevõtluskeskkonna olukord: 12 

tegurit. Erinevate tegurite olukorrale 

antud hinnangute omavahelised 

korrelatsioonid.  

Ettevõtluskeskkonna 

olulisus: 11 tegurit  

Ettevõtja (maaettevõtjate küsitlus) Ettevõtluskeskkonna olulisus: 11 

teguri olulisusele antud hinnangute ja 

sama teguri olukorrale antud 

hinnangute omavaheline korrelatsioon.  

Ettevõte kaugus 

Tallinnast, km 

Maaettevõtjate küsitluses ettevõtja 

asukoha asustusüksuse alusel 

arvutatud keskmine kaugus 

Tallinnast/ Maa-ameti andmed  

Ettevõtluskeskkonna olukord: 12 

tegurit. 

Ettevõtte kaugus 

maakonnakeskusest, 

km  

Maaettevõtjate küsitluses ettevõtja 

asukoha asustusüksuse alusel 

arvutatud keskmine kaugus 

maakonnakeskusest/ Maa-ameti 

andmed 

Ettevõtluskeskkonna olukord: 12 

tegurit 

Maakonnakeskuse 

rahvaarv 

Maakond/Statistikaamet  Ettevõtluskeskkonna olukord: 12 

tegurit 

Maakonna vähenemine 

10 aasta jooksul 

Maakond/Statistikaamet  Ettevõtluskeskkonna olukord: 12 

tegurit 

Registreeritud töötus 

maakonnas  

Maakond/Statistikaamet  Uute töötajate leidmise võimalused 

lähikonnas  - olukorrale antud hinnang  

Maakonna keskmine 

netopalk 

Maakond/Statistikaamet  Uute töötajate leidmise võimalused 

lähikonnas -  olukorrale antud hinnang  

Allikas: autori koostatud maaettevõtluse uuringu andmete alusel 

Ettevõtluskeskkonna olukorra teguritele antud hinnangute omavahelise korrelatsiooni 

uurimisel vaadeldi, kas vastajad, kes annavad kõrgeid hinnanguid ühele näitajale, 

annavad seda ka teisele. Samuti, kas hinnangud mingi teguri olulisusele, on seotud ka 

selle sama teguri olukorraga. Ühest küljest võib eeldada, et kui mingi teguri olukord on 

ettevõtte asukohas halb, siis see on ka ettevõtja jaoks olulisem. 
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Lisaks ettevõtluse küsitluses antud hinnangu omavahelistele seostele on analüüsitud, 

kas ettevõtte asukohta iseloomustavad objektiivsed tegurid (ettevõtte kaugus Tallinnast, 

maakonnakeskusest, maakonna arengut kajastavad tegurid nagu rahvaarv, selle muutus, 

keskmine palgatase, registreeritud töötus jms) on seotud ettevõtja enda poolt uuringus 

antud subjektiivsete hinnangutega. Mõnede näitajate puhul on vaadeldud seost ainult 

mõne uuringus hinnatud teguriga, mis on loogiliselt omavahel seotud. Näiteks piirkonna 

tööjõudu iseloomustavate tegurite (töötus, netopalk) puhul on korrelatsioonis vaadeldud 

seoseid ainult uute töötajate leidmise võimalustele antud hinnangutega. 

2.2. Maaettevõtluse uuringu ülevaade 

2.2.1. Üldandmed ettevõtete kohta küsitluses  

Maaettevõtluse uuringu ankeetküsitlus viidi läbi 2012.a. kevadel. Valimi moodustasid 

5900 juhuslikult valitud maapiirkonnas asuvale ettevõtjat. Vastamisprotsent on 

suhteliselt madal ning moodustab 31% kogu saadetud ankeetidest ehk 1825 vastanud 

ettevõtet. [MSI 2012]  

Kõige rohkem on esindatud Harju maakond, kust laekus 298 täidetud ankeeti (16,3% 

vastanutest), kus enamus on hõivatud kas sekundaar (134 vastajat) ehk tööstussektoris 

või tertsiaar (125 vastajat) ehk teenindussektoris. Kõige aktiivsemalt vastasid Harju 

maakonnast Viimsi (43 ettevõtet 298-st), Rae (38 ettevõtet), Saue (35 ettevõtet) ning 

Saku (30 ettevõtet) vallas paiknevad ettevõtjad. Peaaegu poole vähem vastajaid oli 

Tartu maakonnast (167 vastajat), kus jaotus primaar- (52 ettevõtet), sekundaar- (64 

ettevõtet) ja tertsiaarsektori (51 ettevõtet) vahel on üsna võrdne. Tartumaale järgnesid 

Lääne-Virumaa (8,3% vastajatest), Rapla (8,3%), Viljandi (7,6%) ja Pärnumaa (7,6%) 

vastajad. Kõige väiksema osa vastajatest moodustasid Lääne maakonna (3,6%; 65 

ettevõtet) ja Hiiu (2,7%) maakonna vastajad.  Üle poole Hiiu maakonna vastajatest, ehk 

27 vastajat 49-st, on valinud teenindava sektori, mis on seotud maakonna eripäraga ehk 

turism, hotellid ja restoranid. 

Enamus ettevõtetest olid mikroettevõtted. Alla 10 töötajaga on 1649 ettevõtet, mis 

moodustab 90% 1825-st küsitluses osalenud ettevõttest. Väikeettevõtteid on peaaegu 11 

korda vähem kui mikroettevõtteid (ehk 150 väikeettevõtet). 
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Tegevusala järgi on kõik vastanud jaotatud seitsme gruppi, millest kõige suurima rühma 

(332 vastanud ettevõtet) moodustavad majutuse ja toitlustuse, kunsti, meelelahutusega 

tegelevad ettevõtted. Peaaegu sama suure rühma (327 vastanud ettevõtet) moodustavad 

põllumajandusega tegelevad ettevõtted. Mõlemas grupis on üle 300 mikroettevõtet ning 

puuduvad suurettevõtted. 

Neli gruppi, kus vastanute arv oli vahemikus 250 kuni 274 vastajat, tegelevad järgmiste 

valdkondadega: muu teenindus (haldus- ja abitegevused, kutse-, teadus- ja tehnikaalane 

tegevus, teenindavad tegevused, maismaaveondus, laondus, mootorsõidukite müük ja 

remont, hulgi- ja jaemüük, vahendamine); metsamajandus; puidutööstus (puidu 

töötlemine, mööbli tootmine); muu tööstus (tekstiili, rõivaste, naha ja jalatsite tootmine 

ja muu töötlev tööstus). Erilist tähelepanu võib pöörata puidu töötlemisega ja mööbli 

tootmisega ning ka tekstiili, rõivaste, naha ja jalatsite tootmisega tegelevatele 

ettevõtetele, kuna nende hulgas esineb üsna suur osakaal väikeettevõtteid (vastavalt 37 

ja 38) ja ka 50-249 töötajaga ettevõtteid (vastavalt 9 ja 8), mida on teistes gruppides 

oluliselt vähem. Toiduainete, joogi ja sööda tootmine ei ole Eestis nii levinud ja 

moodustab kõige väiksema osa vastajatest (5,9% koguvastanutest). Võrreldes teiste 

gruppidega on antud grupis rohkem suuremaid ettevõtteid. Mikroettevõtteid on selles 

grupis 63, väikeettevõtteid 39 ning Viljandi, Järva ja Harju maakondades on huvitav 

tendents, kus mikroettevõtete arv on väiksem kui väikeettevõtete arv. Selline jaotus võib 

esineda tegevusala eripärast tingituna, kuna toiduainete, joogi ja sööda toorainest kuni 

valmissaaduseni tootmine nõuab rohkem tööjõudu. 

2.2.2. Küsitlusele vastajate iseloomustus 

Maaettevõtluse küsitlusele 2012.a. vastanud ettevõtjatest suurima osa moodustavad 

mehed (1161 inimest), kellest kõige noorem uuringus osaleja on 19-aastane ja kõige 

vanem 84-aastane. Naistest noorim ettevõtja on uuringu kõige nooremast 

meesettevõtjast kolm aastat vanem (ehk 21-aastane). Keskmine vastajate vanus oli 47 

aastat, vanuse puhul näitaja mood on 43 aastat. 

Meesettevõtjat võib nimetada riskivõtjaks, kuna meeste hulgast on kõige rohkem 

keskharidusega mehi (455 inimest), samas kui naisettevõtja on kõrgema 

haridustasemega ning nende hulgas on rohkem kõrg- või rakendusliku kõrgharidusega 
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inimesi. Mehi eraldi vaadates selgus, et meeste hulgas on peamiselt kesk- (39,2% 

meestest) või kõrgharidusega (36,2% meestest) vastajaid ning kutse- või keskeriharidus 

on vähem levinud (17,5% meestest). Kokku on keskharidusega 30% (551 inimest), 

kellest on 82,6% mehed (455 vastajat). 

Vastajate seost ettevõttega uuriti küsitluses järgmiste valikvastusega: ettevõtte 

omanik/FIE, ettevõtte palgaline juht, ettevõtja pereliige. Vastaja võis valida mitu 

varianti. Vastajate koguarvust suurim osa ehk 85,3% vastanutest (1557 inimest) on 

ettevõtte omanikud/FIE-d ning nendest 129 on ettevõtte palgalised juhid. 1825-st 

vastajast 242 märkis, et nad on palgalised juhid, ning 86 märkis end ettevõtja 

pereliikmeks. Iseendale tööandjaks olemine annab võimaluse oma aega ja ressursse 

iseseisvalt planeerida. Kui vastajate jaoks sobivat valikvarianti ei leidunud, oli võimalik 

iseseisvalt kirjutada enda seotust ettevõttega, nimetades ametit (nt. juht, omanik, 

raamatupidaja, juhiabi, sekretär, tööline). Seda võimalust kasutasid 87 inimest, 

täpsustades oma ametit või lisades muu seose ettevõttega. 

Tööstaaž on arvuline näitaja, mis kajastab vastajate seost ettevõttega. Vastajate ajaline 

seotus ettevõttega on keskmiselt 9,7 aastat, mis on üsna pikk aeg, arvestades praeguseid 

võimalusi tööturul, sh välismaal (ELis) töötamiseks. Üheks oluliseks põhjuseks, mis 

mõjutab  ajalist seost ettevõttega on asjaolu, et 85,3% vastanutest on ettevõtte 

omanikud/FIEd, teisisõnu ise endale tööandjad. Arvesse tuleb võtta ka seda, et vastajad 

on seotud maapiirkonna ettevõtlusega, mida võib mõjutada ka kohalik olukord, kuna 

piirkonnas võivad puududa alternatiivsed sobivad tööpakkumised. 

Kõikidest vastanutest 84,7% oli neid, kes ise elavad maapiirkonnas. Maapiirkonna 

elanike suur osakaal ja pikk keskmine tööstaaž ainult toetavad eeldust alternatiivsete 

töökohtade puudumise võimalikkusele. 13,9% (254 inimest) koguvastanutest ei ela 

maapiirkonnas ja 1,4% on loobunud antud küsimustele vastamast. Maakondade kaupa 

vaadates selgus, et kõige madalam protsent maapiirkonna elanikke on Valga ja Hiiu 

maakondade vastajate seas (vastavalt 76,6% ja 77,6%), kõige kõrgem Jõgeva, Saare ja 

Ida-Viru maakondades. 
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2.2.3. Ettevõtluskeskkonnale hinnangute analüüs 

Käesoleva töö põhifookuses on ettevõtluskeskkonnale antud hinnangud. Joonisel 5 on 

toodud keskmised hinnangud kõikide vastajate lõikes (5-punktisel skaalal) 12 

ettevõtluskeskkonda iseloomustava teguri olulisusele. 

 

Allikas: autori koostatud maaettevõtluse uuringu andmete alusel 

Joonis 5. Teguri olulisus ettevõtte jaoks 

Vastajad hindasid keskmiselt väga kõrgelt kõiki tegureid. Kõige kõrgema hinnangu sai 

elektrivarustuse ja andmeside – väga oluliseks peeti nii nende kvaliteeti kui 

kättesaadavust ning keskmine hinnang 5-punktisel skaalal oli kõigi tegurite puhul 

suurem kui 4,5 punkti. Sellele järgnesid teede olukord ja tarbevee kvaliteet, mida 

hinnati valdavalt väga oluliseks või pigem oluliseks (joonis 5). Mõnevõrra vähem 

oluliseks hinnati ettevõtte klientide lähikonnas asumise tähtsust (3,48) ja ühistranspordi 

korraldust (3,6), mis said etteantud teguritest keskmiselt madalamaid hinnanguid.  
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Allikas: autori koostatud maaettevõtluse uuringu andmete alusel 

Joonis 6. Tegurite hetkeolukorrale antud hinnangud 

Vastajate poolt antud hinnangud tegurite olukorrale olid aga oluliselt madalamad 

(joonis 6). Piisava elektrivõimsuse kättesaadavus sai kõrgeima keskmise hinnangu 

(3,98), sellele järgnes tarbevee kvaliteedi olukord (3,8) ja andmeside kättesaadavus 

(3,74). Kõige suuremaks probleemiks hinnati uute töötajate leidmise võimalusi, mis sai 

keskmise hinnangu ainult 2,53 ning ühistranspordi korraldust (2,98). 

2.2.4. Ettevõtte asukohta iseloomustavad näitajad 

Üheks olulisemaks maaettevõtteid mõjutavaks teguriks on asukoht. Antud analüüsis on 

kasutatud järgmisi maaettevõtluse uuringule vastajate näitajad (tabel 5): keskmine 

kaugus Tallinnast (km), keskmine kaugus maakonnakeskusest (km). Statistikaameti 

andmeid on kasutatud järgmiste näitajate iseloomustamiseks: maakonnakeskuse 

rahvaarv (2012), maakonna rahvaarv väljapool maakonnakeskust, maakonnakeskusest 

väljapool elava rahvastiku osakaal maakonna kogurahvastikust, maakonna rahvaarvu 

muutuse protsent (2002-2012) ja SKP elaniku kohta (2012, eurot). Nimetatud näitajate 
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valikul on lähtutud eesmärgist selgitada välja maakonnakeskuse füüsilise kauguse ja 

ettevõtluskeskkonna omavahelist seost. Erinevates regionaalarengu teooriates on 

rõhutatud, et kaugus on oluline tegur, mis mõjutab arengut. See lisati analüüsi, et 

uurida, kas küsitluses antud hinnangutes tuleb välja seos, et mida suurem on kaugus 

Tallinnast või maakonnakeskusest, seda halvemaks hindavad ettevõtjad oma 

ettevõtluskeskkonda. Samuti pakkus see võimaluse uurida, et kumb on olulisem – kas 

kaugus maakonnakeskusest või Tallinnast. Tallinnast ja maakonnakeskusest keskmise 

kauguse arvutamisel kasutati maaettevõtluse uuringu vastajate andmeid – iga vastaja 

kohta olid olemas tema registreerimisaadressi andmed, mille hulgas oli ka asula kood. 

Selle alusel koostati Mapinfo programmis päring ettevõtte asukoha ning asula 

keskpunkti kauguse kohta Tallinna kesklinnast ja vastava maakonnakeskuse 

keskpunktist linnulennult kilomeetrites. 

Lisaks kaugusele kaasati analüüsi ettevõtte asukohta iseloomustavaid rahvastiku ja 

majandusandmeid, eesmärgiga uurida, kas konkreetset maakonnakeskust 

iseloomustavad andmed omavad seost ettevõtjate hinnangutega. Eesti 

regionaalpoliitikas on maakonnakeskusi käsitletud peamiste kohalike tõmbekeskustena, 

samas on erinevate maakonnakeskuste rahvaarv ning majandusareng väga erinev. 

Näiteks võib arvata, et maakonnakeskus, kus on alla 10 000 elaniku, või kus suurem osa 

maakonna rahvastikust elab väljaspool keskust, omab teda ümbritsevale maakonnale 

oluliselt väiksemat mõju kui mõni suurem maakonnakeskus. Rahvastiku 

kontsentratsioon ja majandustegevuse kontsentratsioon on tegurid, mille mõju on 

käsitlenud mitmed regionaalarengu teooriad. Nendest lähtuvalt analüüsiti nelja 

rahvastikuarengut iseloomustavat näitajat: 

• ettevõtte asukoha maakonnakeskuse rahvaarv 2012.a.; 

• väljaspool keskust elava rahvastiku arv 2012.a.,  

• väljaspool keskust elava rahvastiku osakaal maakonna kogurahvastikust;  

• maakonna rahvaarvu muutus 10.a. jooksul (2002-2012). 

Maakonnakeskuse rahvaarvu muutust käsitleti näitajana, mis iseloomustaks maakonna 

nö kahanemist. Eeldatakse, et mida suurem on rahvaarvu muutus, seda ebasoodsamad 

on olnud tingimused selles maakonnas. Mitmed maakonnakeskused võivad rahvaarvu 

poolest sarnaneda, kuid maakondade rahvaarvud tervikuna võivad üksteisest oluliselt 

erineda. Sellest tingitult on andmete analüüsimisel valimisse kaasatud ka väljapool 



34 

 

maakonnakeskust elav rahvastik. Näiteks võib maakonnakeskuse rahvaarv olla 

suhteliselt väike, kuid maakonna kogurahvastik võib olla oluliselt suurem kui mõnes 

teises maakonnas (näiteks Saaremaa võrrelduna Rapla- või Jõgevamaaga). Analüüsis 

uuriti, millised on seosed – kas maakonnakeskuse suurusel, väljapool keskust jääva 

rahvastikus suurusel või rahvastiku kontsentratsioonil keskusesse (% rahvastikust 

väljapool keskust) – millistel näitajatel on enim seost ettevõtete hinnangutega ja 

millised on need seosed. Näiteks võiks teooriate alusel eeldada, et mida suurem on 

rahvaarv lähikonnas, seda parem on ettevõtluskeskkond. 

Maakonna SKP elaniku kohta kaasati analüüsi uurimaks, kas maakonnas asuvad 

ettevõtted, kuhu on kontsentreerunud suurem osa majandustegevusest (suurem SKP), on 

andnud ettevõtluskeskkonna olukorra kohta erinevaid hinnanguid nendest ettevõtetest, 

mis asuvad mujal. Erinevate regionaalarengu teooriate alusel võiks eeldada, et 

ettevõtted piirkondades, kus on aktiivsem majandustegevus ning suurem ettevõtete 

akumulatsioon, hindavad ka oma ettevõtluskeskkonna erinevate tegurite olukorda 

paremaks. 

Tabel 5. Maaettevõtjate asukohta iseloomustavad näitajad 2012.a.  

Maakonnad 

Ettevõtte 

keskmine 

kaugus 

Tallinnast, 

km 

Ettevõtte 

keskmine 

kaugus oma 

maakonna 

keskusest, 

km 

Maakonna-

keskuse 

rahvaarv 

Maakonn

a 

rahvaarv 

väljapool 

maakonn

akeskust 

Maakonnakesk

u-sest väljapool 

elava 

rahvastiku 

osakaal 

maakonna 

kogurahvastiku

st 

Maakonn

a 

rahvaarvu 

muutuse 

% 2002- 

2012 

SKP 

elaniku 

kohta, 

eurot 

Harju m. 21,9 21,9 403862 162879 28,7% 6,4 21599 

Hiiu m. 131,5 12,5 3094 5526 64,1% -13,5 8455 

Ida-Viru m. 139,6 33,8 11078 142638 92,8% -13,7 9682 

Jõgeva m. 129,8 21,3 5610 26357 82,5% -16,0 7161 

Järva m. 75,6 17,8 8415 22789 73,0% -16,7 9102 

Lääne m. 82,7 21,8 10498 14236 57,6% -13,9 8748 

Lääne-Viru m. 87,1 21,9 15591 45563 74,5% -13,3 9891 

Põlva m. 203,9 17,7 5848 22178 79,1% -11,4 6845 

Pärnu m. 115,8 27,3 40664 43724 51,8% -7,8 9431 

Rapla m. 49,2 14,3 5255 30248 85,2% -6,7 6765 

Saare m. 166,9 30,9 13386 18449 58,0% -10,1 9457 

Tartu m. 162,0 17,8 99558 53921 35,1% -3,1 11400 

Valga m. 181,9 28,6 12825 18243 58,7% -11,9 7472 

Viljandi m. 128,3 19,8 17857 30747 63,3% -16,0 8963 

Võru m. 221,1 21,3 12947 21231 62,1% -13,4 7593 

Kõik vastajad 112,8 21,6 666488 658729 49,7% -4,2 13495 

Allikas: Eesti Statistika Andmebaas ja autori koostatud maaettevõtluse uuringu andmete ja alusel 
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Maaettevõtjate keskmine kaugus Tallinnast on loogiliselt sõltuv nende maakondade 

asukohast. Harju maakonnas küsitlusele vastanud maaettevõtjate keskmine kaugus 

Tallinnast, mis on ka nende maakonnakeskus, on 21,9 km. Kõige kaugemal Tallinnast 

asuvad Põlva ja Võru maaettevõtjad (vastavalt 203,9 km ja 221,1 km). Maaettevõtluse 

uuringule vastajate keskmine kaugus oma maakonna keskusest on vahemikus 14,3 km 

kuni 33,8 km. Maakonnakeskusest keskmiselt kõige kaugemal asuvad maaettevõtjad 

Ida-Viru (33,8 km) ja Saare (30,9 km) maakondades ning keskmiselt kõige lähemal 

Hiiu ja Rapla maakonna maaettevõtjad (vastavalt 12,5 km ja 14,3 km). Maakondades, 

kus maakonnakeskus ei asu keset maakonda, näiteks Kuressaare, Valga ja Pärnu, 

paistavad silma ka suurema keskmise kaugusega. 

2012. aasta alguse seisuga oli Tallinna linnas registreeritud 403 862 elanikku, Tartus 99 

558 ja Pärnus 40 664 elanikku. Kolme kõige suurema rahvaarvuga linna ja suuruselt 

järgmiste linnade vahel ilmneb suur vahe, mis kajastab hästi rahvastiku koondumist 

Tallinnasse. Seda tõendab ka maakonnakeskusest väljaspool elava rahvastiku osakaal 

maakonna kogurahvastikust. Harju maakonna puhul moodustab see Eesti lõikes kõige 

väiksema protsendi ehk 28,7%. Ida-Viru maakonnas on need näitajad vastupidised – 

92,8% elanikest elab väljaspool maakonnakeskust. Selle põhjuseks on asjaolu, et kuigi 

maakonnakeskuseks on ametlikult Jõhvi, on maakonnas ka suurema rahvaarvuga 

linnasid nagu Narva ja Kohtla-Järve. Peaaegu pool Eesti elanikkest (49,7%) elab 

väljaspool maakonnakeskust. Maakonna rahvaarvu muutuse protsent aastatel 2002-2012 

näitab, et Harju maakonna elanikke arv on kasvanud 6,4% ning kõikide ülejäänud 

maakondade rahvaarv on vähenenud. Suurima rahvastiku vähenemisega maakonnad on 

Järva (-16,7%), Jõgeva (-16,0%) ja Viljandi (-16,0%) maakond. Kõige väiksem on 

rahvastiku vähenemine Tartu maakonnas (-3,1%), mida võib seostada erinevate 

tõmbefaktoritega Tartu linnas (nt. ülikoolid). Harju maakonna sisemajanduse 

koguprodukt (SKP) ühe elaniku kohta 2012. aasta seisuga moodustab 21599 eurot, 

Tartu maakonnas 11400 eurot. Võrreldes teiste maakondadega iseloomustavad need 

näitajad eelkõige suuremat majandustegevuse aktiivsust nimetatud piirkondades. 

Mitmed maakonnad, mis sarnanevad kogurahvastiku poolest, erinevad oma SKP 

näitajate poolest (nt. Saaremaa ja Valgamaa). 
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Lisaks kõikidele ettevõtluskeskkonda iseloomustavate tegurite olukorrale antud 

hinnangute ja maakonna rahvastiku, ettevõtte kauguse ja SKP näitajate omavaheliste 

seoste uurimisele korrelatsioonanalüüsis vaadeldi eraldi veel hinnanguid, mis anti 

küsitluses uute töötajate leidmise võimalustele (tabel 6). Antud hinnangute seoseid 

hinnati analüüsis kolme 2012. aasta Statistikaameti näitajaga: keskmine netokuupalk 

maakondades, kolmanda haridustasemega tööjõu osakaal maakonnas (%), töötuse määr 

maakonnas (%). Eesmärk oli uurida, kas maaettevõtjate küsitluses antud hinnangud uute 

töötajate leidmise võimalustele olid seotud maakonna tööjõu olukorda kirjeldavate 

näitajatega. Näiteks, kas maakonna keskmisel kuupalgal ning keskmisel töötuse määral 

on seos uute töötajate leidmise võimalustega. Samuti uuriti, kas kõrgema 

haridustasemega tööjõu osakaal maakonnas lihtsustab ettevõtjate arvates töötajate 

leidmist. 

Tabel 6. Kohalikku tööturgu iseloomustavad näitajad, mida kasutati 

korrelatsioonianalüüsis uute töötajate leidmise olukorrale antud hinnangu analüüsiks 

 

Keskmine netokuupalk 

maakondades 2012, eurot 

Kolmanda haridustasemega 

tööjõu osakaal maakonnas 

2012.a. 

Töötuse määr 

maakonnas 2012 

Harju maakond 807 44,9% 9,5% 

Hiiu maakond 611 52,5% 11,2% 

Ida-Viru maakond 582 28,7% 17,7% 

Jõgeva maakond 539 19,2% 11,1% 

Järva maakond 559 22,6% 7,8% 

Lääne maakond 607 27,8% 10,4% 

Lääne-Viru maakond 593 32,0% 9,7% 

Põlva maakond 578 32,5% 11,4% 

Pärnu maakond 611 27,5% 11,0% 

Rapla maakond 542 26,5% 8,5% 

Saare maakond 574 22,9% 9,1% 

Tartu maakond 671 45,1% 8,4% 

Valga maakond 547 29,4% 14,5% 

Viljandi maakond 528 24,9% 7,1% 

Võru maakond 526 27,5% 7,2% 

Kogu Eesti 706 37,7% 10,0% 

Allikas: Eesti Statistika Andmebaas 

Harju maakonna tõmbemõju (positiivne rahvaarvu muutuse %) võib põhjendada ka 

kõrgeima keskmise netokuupalgaga Eestis ehk 807 eurot töötaja kohta 2012.a. Kõige 

madalamad netokuupalgad on Viljandi (528 eurot töötaja kohta) ja Võru maakondades 

(526 eurot töötaja kohta). Kõikides maakondades, välja arvatud Tallinn, on Eesti 

keskmisest (706 eurot) madalamad netokuupalgad. Kõige suurem kolmanda 
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haridustasemega tööjõu osakaal on Hiiu (52,5%), Tartu (45,1%) ja Tallinna (44,9%) 

maakondades. Kõige väiksem osakaal on Jõgeva (19,2%) maakonnas, kus ka keskmine 

palgatase on üks madalaimatest Eestis (539 eurot töötaja kohta). Vaatamata Viljandi ja 

Võru maakondade madalale netokuupalgale, on nendes maakondades kõige madalam 

töötuse määr (vastavalt 7,1% ja 7,2%). Kõige kõrgem töötuse määr on Valga 

maakonnas (14,5%). 2012.a. Eesti keskmine töötuse määr oli 10%. 

2.3. Korrelatsioonanalüüsi tulemused 

2.3.1. Ettevõtluskeskkonna teguritele antud hinnangute omavahelised 
seosed 

Tabelis on esitatud kokkuvõte korrelatsioonanalüüsi tulemustest. Täielik 

korrelatsioontabel on välja toodud lisas 1. Tabelis kajastuvad statistiliselt olulised 

seosed on tähistatud halli taustaga. Igale vaadeldavale tegurile vastanute arv, kelle 

vastuste põhjal on arvutatud korrelatsioonikordaja, moodustab 1554 kuni 1607 inimest 

(lisa 1). 

Tabel 7. Ettevõtluskeskkonna olukorrale antud hinnangute omavaheline korrelatsioon 

(Pearsoni korrelatsioonikordaja; stat.olulised seosed on tähistatud halliga) 
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Teguri nr T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 

T1 1           

T2 ,382 1          

T3 ,363 ,844 1         

T4 ,299 ,509 ,470 1        

T5 ,291 ,428 ,452 ,648 1       

T6 ,227 ,237 ,229 ,269 ,270 1      

T7 ,216 ,289 ,284 ,315 ,295 ,582 1     

T8 ,230 ,262 ,302 ,199 ,276 ,180 ,252 1    

T9 ,256 ,361 ,372 ,350 ,360 ,236 ,295 ,372 1   

T10 ,257 ,313 ,340 ,294 ,355 ,199 ,270 ,476 ,528 1  

T11 ,303 ,294 ,292 ,264 ,311 ,169 ,205 ,328 ,395 ,389 1 

Allikas: autori koostatud maaettevõtluse uuringu andmete alusel 
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Analüüsi tulemused näitasid, et kõik olukorrale antud hinnangud on omavahel 

statistiliselt oluliselt seotud. Ühest küljest näitab see vastaja meelsust - need kes 

hindasid asju valdavalt positiivselt, hindasid kõiki asju positiivselt. Samas võib 

vastuseid mõjutada ka asjaolu, et kui piirkonna infrastruktuur jms on heas korras, siis on 

suurem tõenäosus, et ka vastava piirkonna ülejäänud tegurid on paremas olukorras. 

Kõige tugevamalt olid omavahel seotud tegurite hinnangud, näiteks hinnangud sama 

teguri kättesaadavusele ja selle kvaliteedile. Korrelatsioonanalüüs näitas tugevat (0,7 

kuni 0,9) positiivset (samasuunalist) seost andmeside kättesaadavuse ja selle kvaliteedi 

vahel (0,844), ja mõõdukat (0,4 kuni 0,7) seost piisava elektrivõimsuse kättesaadavuse 

ja elektrivarustuse kvaliteedi vahel (0,648). Mida kättesaadavam on andmeside, seda 

kvaliteetsem (kiirem) ta on, sama järelduse võib teha ka elektrivarustuse kohta: mida 

kättesaadavam on elekterivõimsus, seda parem on elektrivarustuse kvaliteet. Tarbevee 

kvaliteet on kõige rohkem seotud kanalisatsioonisüsteemi olukorraga (0,582). 

Ettevõtluskeskkona tegur, mis puudutab uute töötajate leidmise võimalusi lähikonnas, 

korreleerub kõige rohkem andmeside kvaliteediga (0,302). Ettevõtluskeskkonda võib 

oluliselt mõjutada väärtusliku ja vajaliku informatsiooni saamine ja jagamine väljaspool 

ettevõtet. See tähendab kvaliteetse, haritud ja koolitatud tööjõu omamist, mis omakorda 

tõstab toodangu kvaliteeti ja muudab töö paremini organiseerituks. Samas ei saa 

välistada, et selle taga võib olla mõni muu faktor, mis mõjutab mõlemat 

eelpoolnimetatud tegurit - eelkõige võib selleks faktoriks olla piirkonna asukoht või 

rahvaarv. Kui need on ettevõtte jaoks soodsad, siis on seal ilmselt lihtsam leida uut 

tööjõudu ja tõenäoliselt on ka infrastruktuuri olukord seal parem.  

Mõõdukat (0,4 kuni 0,7) seost näitavad avalike teenuste kättesaadavus lähikonnas (nt. 

post, päästeteenistus, arstiabi) ja ettevõtte jaoks oluliste teenuste kättesaadavus 

lähikonnas (hooldus- ja remonditööd jm) (0,528). Avalikud ja ettevõtte jaoks olulised 

teenused on üldjuhul olulised ettevõtluskeskkonna olukorrale, mõjutades otseselt 

ettevõtte organiseeritust. 

Enamike tegurite korrelatsioonid võrreldes teiste teguritega näitasid olulist kuid nõrka 

seost (ehk korrelatsioonikordaja oli vahemikus 0,1 kuni 0,4). Korrelatsioonanalüüsis 

vaadeldi ka, kuidas konkreetse teguri olulisusele antud hinnang, on seotud tema 
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hetkeolukorrale antud hinnanguga. Analüüsi läbiviimise eeldus oli, et 

ettevõtluskeskkonna teguri olulisus peaks olema seotud ettevõtja poolt tema olukorrale 

antud hinnangutega. Igat tegurit on vaadeldud eraldi ning allpool on toodud kokkuvõtlik 

tabel (tabel 8). Lisas 2 on välja toodud kogu korrelatsioonitabel. 

Tabel 8. Ettevõtluskeskkonna teguri olukorrale antud hinnangu seos tema olulisusele 

antud hinnanguga (Pearsoni korrelatsioonikordaja; stat.olulised seosed on tähistatud 

halliga) 
Tegur Iga teguri olukorrale ja 

olulisusele antud 

hinnangute korrelatsioonid  

Teede olukord -,094 

Andmeside kättesaadavus ,083 

Andmeside kvaliteet (ka kiirus) ,004 

Piisava elektrivõimsuse kättesaadavus ,051 

Elektrivarustuse kvaliteet (rikkekindlus) ,004 

Tarbevee kvaliteet ,061 

Kanalisatsioonisüsteemi olukord ,121 

Uute töötajate leidmise võimalused lähikonnas -,102 

Avalike teenuste (nt. post, päästeteenistus, 

arstiabi) kättesaadavus lähikonnas 

,092 

Ettevõtte jaoks oluliste teenuste (hooldus- ja 

remonditööd jm) kättesaadavus lähikonnas 

,056 

Ühistranspordi korraldus ,010 

Allikas: autori koostatud maaettevõtluse uuringu andmete alusel 

Üheteistkümnest tegurist kolme puhul seos olulisuse ja olukorra vahel ei olnud 

statistiliselt märkimisväärne. Ülejäänud tegurite puhul oli seos statistiliselt olemas kuid 

korrelatsioonikordaja oli väga väike, seega oli seos väga nõrk. Tähelepanuväärne on 

seose suund – kahe näitaja puhul oli korrelatsioonikordaja negatiivne, ülejäänute puhul 

positiivne. Selle alusel võib järeldada, et erinevatel teguritel on ettevõtluskeskkonnas 

erinev tähtsus ja mõju.  

Teede olukorra olulisusele ja olukorrale antud hinnangu korrelatsioon on negatiivne (-

0,094) ning statistiliselt oluline. Need, kes hindasid teede olukorda tähtsaks, hindasid 

selle tegelikku olukorda madalalt, ehk kui teede tegelik olukord vastaja piirkonnas oli 

halb, siis see tegur oli vastajale ka oluline. Ühe muutuja (tunnuse väärtuse) suurenemine 

vastab antud juhul teise muutuja vähenemisele. Sellist sõltuvust nimetatakse 

pöördvõrdeliseks seoseks. 
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Nõrk (ehk 0,1 kuni 0,4) negatiivne (-0,102), kuid statistiliselt oluline seos esineb ka uute 

töötajate leidmise võimalustele lähikonnas. Need, kes hindasid töötajate leidmise 

võimalusi oluliseks, hindasid tegelikku olukorda madalalt. Sellest võib järeldada, et kui 

töötajate leidmise võimaluse tegelik olukord on halb, on see vastajale ka oluline. Antud 

teguri olukorda on mõistlik korreleerida ka teiste teguritega, et aru saada, mis tegurid 

mõjutavad oluliselt kohalikku tööturgu. Käesoleva töö raames on tööjõu leidmise 

võimaluse küsimust vaadeldud ka eraldi alapeatükis 2.3.2 (tabel 10). 

Kuigi võiks eeldada, et sarnaselt nendele kahele tegurile võiks ka muude tegurite puhul 

esineda sarnased seosed (ehk mida keerulisem on teguri tegelik olukord, seda tähtsam 

see tegur ettevõtete on), on ülejäänud tegurite puhul seosed positiivse kordajaga. See 

tähendab, et mida olulisemaks ettevõtjad neid hindasid, seda paremaks nad pidasid ka 

nende olemasolevat olukorda. 

Andmeside kättesaadavuse olulisusele ja olukorrale antud hinnangu seos on statistiliselt 

oluline ning positiivne (0,083), mis tähendab seda, et need, kes olulisust kõrgemalt 

hindasid, hindasid ka olukorda kõrgemalt. 

Väga nõrk (0 kuni 0,1) seos esineb piisava elektrivõimsuse kättesaadavuse 

hinnangulisele olukorrale ja olulisusele (korrelatsioonikordaja 0,051), mis tähendab, et 

mida kõrgemalt ettevõtjad hindasid elektrivõimsuse kättesaadavuse olulisust, seda 

paremaks hinnati ka elektrivõimsuse kättesaadavuse olukorda. 

Andmeside ja elektrivarustuse kvaliteedi olulisuse ja olukorra hinnangud ei olnud 

statistiliselt oluliselt omavahel seotud. Sarnane tulemus on saadud ühistranspordi 

korralduse teguri puhul. 

Tarbevee kvaliteedi ja kanalisatsioonisüsteemi olukorra puhul on tegemist positiivse 

seosega (kordajad vastavalt 0,061 ja 0,121), kus mõlemad seosed on väga nõrgad (0 

kuni 0,1) või nõrgad (0,1 kuni 0,4). Mida kõrgem on tarbevee kvaliteedi olulisus, seda 

parem oli ka selle olukord ning vastupidi, mida madalamalt hinnati olulisust, seda 

madalamalt ka olukorda.  

Avalike teenuste (nt. post, päästeteenistus, arstiabi) kättesaadavuse olukorrale ja 

olulisusele antud hinnangute korrelatsioon on ka väga nõrk, kuid esineb statistiliselt 
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oluline positiivne seos (kordaja 0,092). Ka seos ettevõtte jaoks oluliste teenuste 

(hooldus- ja remonditööd jm) kättesaadavuse olulisuse ja olukorra vahel on nõrk ja 

positiivne (0,056) kordaja. Vastajad, kellel on avalike teenuste ja ettevõtte jaoks oluliste 

teenuste kättesaadavuse olulisus tähtis, hindasid ka olemasolevat olukorda heaks. 

2.3.2. Ettevõtluskeskkonna olukorrale antud hinnangute seosed 
ettevõtte asukohta ja maakonda iseloomustavate teguritega 

Järgnevalt on analüüsitud ettevõtluskeskkonna tegurite olukorrale antud hinnangute 

seoseid maakonda iseloomustavate näitajatega. Analüüsitud on järgmisi 

Statistikaametist pärinevaid andmeid: kaugus Tallinnast, kaugus maakonnakeskusest, 

maakonnakeskuse rahvaarv, maakonna rahvaarv väljapool maakonnakeskust, 

maakonnakeskusest väljapool elava rahvastiku osakaal maakonna kogurahvastikust, 

maakonna rahvaarvu muutuse % aastatel 2002-2012, 2012. aasta SKP elaniku kohta 

maakonnas. Allpool on esitatud kokkuvõtte korrelatsioonanalüüsi tulemustest (tabel 9). 

Lisas 3 on välja toodud kogu korrelatsioontabel. 

Tabel 9. Ettevõtluskeskkonna teguri olukorrale antud hinnangu seosed maakonda 

iseloomustavate näitajatega (Pearsoni korrelatsioonikordaja; stat.olulised seosed on 

tähistatud halliga)  
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Teede olukord ,000 -,048 ,024 ,027 -,028 ,022 ,031 

Andmeside kättesaadavus -,129 -,023 ,052 ,052 -,015 ,049 ,061 

Andmeside kvaliteet  -,144 -,043 ,082 ,086 -,025 ,069 ,090 

Piisava elektrivõimsuse 

kättesaadavus -,149 -,024 ,095 ,091 -,052 ,100 ,098 

Elektrivarustuse kvaliteet  -,154 -,063 ,121 ,112 -,083 ,131 ,121 

Tarbevee kvaliteet -,005 ,021 -,021 -,033 ,019 -,014 -,019 

Kanalisatsioonisüsteemi olukord -,032 -,023 -,001 -,020 ,011 -,010 ,000 

Uute töötajate leidmise võimalused 

lähikonnas -,092 -,100 ,101 ,097 -,066 ,102 ,101 

Avalike teenuste kättesaadavus 

lähikonnas -,117 -,123 ,077 ,036 -,069 ,078 ,072 

Ettevõtte jaoks oluliste teenuste 

kättesaadavus lähikonnas -,095 -,148 ,069 ,057 -,042 ,064 ,070 

Ühistranspordi korraldus -,002 -,075 ,059 ,044 -,092 ,054 ,065 

Allikas: autori koostatud maaettevõtluse uuringu andmete alusel 
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Kõikide tegurite korrelatsioonanalüüsi tulemused omavad kas nõrka või väga nõrka 

seost; samas viitavad statistiliselt olulised seosed ja korrelatsiooni kordaja märgid nii 

mõnelegi huvitavale seosele. 

Üldjuhul pealinn on suurim linn riigis, seega, Eesti suurimas linnas, Tallinnas on 

kontsentreerunud kõige rohkem rahvast ehk tööjõudu ja kapitali. Ettevõtlustegevus on 

seotud mõlemaga ja ka muude teguritega. Analüüsi üheks teguriks on võetud kaugus 

Tallinnast, et selgitada, kuidas vahemaa mõjutab ettevõtluskeskkonda. Seitsme teguri 

puhul oli kaugus Tallinnast tähtis ja kõik saadud korrelatsioonid on negatiivse märgiga. 

Huvitavaks võib pidada asjaolu, et võrreldes kaugusega maakonnakeskusest on kaugus 

Tallinnast olulisem tegur, kuna sellega seoses on hinnanguid rohkem. Seega võib 

järeldada, et maakonnakeskus tõmbekeskusena mõjutab ettevõtluskeskkonda ilmselt 

vähem kui ettevõtte asukoha kaugus Tallinnast. 

Kaugus Tallinnast oli statistiliselt oluliselt seotud hinnangutega järgmistele teguritele: 

andmeside kvaliteet ja kättesaadavus, piisava elektrivõimsuse kättesaadavus ja 

elektrivarustuse kvaliteet, uute töötajate leidmise võimalused lähikonnas, avalike ja 

ettevõtte jaoks oluliste teenuste kättesaadavus lähikonnas. Kõik seosed on negatiivsed 

ehk mida suurem on kaugus Tallinnast, seda halvem on ettevõtjate arvates 

ettevõtluskeskkonna olukord. 

Juhul, kui valmistoodangu transportimine Tallinnasse, ehk kõige suuremale, ühes linnas 

kontsentreerunud rahvamassile Eestis, või teenuste pakkumine Tallinna elanikele ei ole 

otstarbekas või võimalik, tuleb ettevõtjal orienteeruda/suunata oma ettevõtlus 

tarbijatele, kes asuvad lähemal. Igas maakonnas peaks maakonnakeskus olema eelkõige 

tõmbekeskus, mis omab majanduslikku tõmbefaktorit. Näiteks pakkudes inimestele 

avalikke teenuseid, kommerts- või muid teenuseid, töökohti ja kaupu, oleks 

maakonnakeskus peamine turg ja koht, kus kohalikud ettevõtted saavad neile vajalikke 

teenuseid ja tooteid. Maakonnakeskused Eestis ei pruugi asuda aga maakonna keskel. 

Kaugus maakonnakeskusest on statistiliselt oluline viie teguri puhul, mille 

korrelatsioonanalüüsi kordajad on negatiivsed ning seosed on nõrgad või väga nõrgad. 

Neli tegurit olid samad, mis kauguse puhul Tallinnast: olulised olid seosed 

elektrivarustuse kvaliteedi, uute töötajate leidmise, avalike ja ettevõtte jaoks oluliste 

teenuste olukorrale antud hinnangute ja ettevõtte kauguse vahel maakonnakeskusest. 
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Mida kaugemal asus ettevõtte maakonnakeskusest, seda kehvemaks hindas vastaja 

nende tegurite olukorda. Eelpoolnimetatud kolme viimase teguri puhul oli 

korrelatsiooninäitaja mõnevõrra suurem kui seose puhul kaugusega Tallinnast ehk siis 

kaugus maakonnakeskusest mõjutas neid hinnanguid mõnevõrra tugevamalt. 

Ühistranspordi korralduse puhul võib näha olulist negatiivset seost kaugusega 

maakonnakeskusest, ehk mida suurem oli ettevõtte kaugus maakonnakeskusest, seda 

halvemaks hindas vastaja tühistranspordi korralduse olukorda. Samas, võrreldes 

ühistranspordi korralduse seost kaugusega pealinnast, võib näha, et 

korrelatsioonikordaja ei ole statistiliselt oluline. Seega on maakonna enda 

ühistranspordi korraldus pigem keskne tegur, mis mõjutab ettevõtluskeskkonda. Mida 

kaugemale ettevõtjad jäävad keskusest, seda problemaatilisem on ühistransport. 

Elektrivarustuse kvaliteet oli vastajatele tähtis, ning praegu vaadeldud seostes negatiivse 

märgi tõttu võib eeldada, et mida kaugemal keskustest ettevõtte asub, seda keerulisem 

on olukord selle elektrivarustuse kvaliteediga. 

Maakonnakeskuse rahvaarv on kaasatud analüüsi, et hinnata kohaliku keskuse suuruse 

olulisust ettevõtluskeskkonnale antud hinnangutele. Kaheksa teguri puhul oli seos 

statistiliselt oluline ja positiivne, ehk mida suurem oli maakonnakeskuse rahvaarv, seda 

parem oli selle teguri olukord. Seosed oli nõrgad (kordaja valdavalt väga nõrk seos - 

alla 0,1). Kahe näitaja puhul, kus kordaja oli negatiivne, polnud seosed aga statistiliselt 

olulised. 

Maakonna rahvaarv väljapool maakonnakeskust ja hinnangud ettevõtluskeskkonna 

olukorrale korreleeriti, et hinnata, kuidas rahvaarv mõjutab ettevõtluskeskkonda. 

Saadud tulemused on sarnased maakonnakeskuse rahvaarvu ja ettevõtluskeskkonna 

korrelatsiooniga, mis tähendab seda, et andmeside kättesaadavus ja kvaliteet, piisava 

elektrivõimsuse kättesaadavus ja selle kvaliteet, uute töötajate leidmise võimalused 

lähikonnas ja ettevõtte jaoks oluliste teenuste kättesaadavus on mõjutatud nii 

maakonnakeskuses kui ka sealt väljapoole jäävast rahvaarvust. Mida suurem on 

maakonnakeskus rahvaarvult ja mida suurem on maakonnakeskusest väljapoole jääv 

rahvaarv, seda paremaks hindavad ettevõtjad nende tegurite olukorda. See on loogiline 

seos, et mida suurem rahvastiku kontsentratsioon, seda tõenäolisem on, et selle 
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infrastruktuuri olukord on parem. Maakonnakeskuse rahvaarv oli positiivselt (kuid väga 

nõrgalt) korrelatsioonis ka ühistranspordi korraldusega ja avalike teenuste 

kättesaadavusega, millel aga korrelatsioonis maakonnakeskusest väljapoole jääva 

rahvastiku arvuga seos puudus. Seega võiks järeldada, et nende tegurite puhul on 

eelkõige maakonnakeskuse suurus see, mis nende olukorda mõjutab. Seda kinnitab ka 

mingil määral seos väljaspool maakonnakeskust elava rahvastiku osakaaluga - näiteks 

on see negatiivselt korreleerunud ühistranspordi korraldusega ehk mida suurem on 

väljaspool maakonnakeskust elava rahvastiku osakaal maakonnas, seda kehvem on 

ühistranspordi korraldus. Ka elektrivarustuse kohta käivate näitajate puhul ja uute 

töötajate ja avalike teenuste hinnangute puhul on seosed samad – kui 

maakonnakeskusest väljapool elavate inimeste osakaal maakonnas on suurem kui 

maakonnakeskuses, siis on infrastruktuuri näitajate olukord kehvem. Seega puudutab 

see eelkõige maakondi, kus väljapool keskust elavate inimeste osakaal on suurem ning 

seda kehvem on nende üldine olukord. Võib arvata, et nende maakonnakeskuste kui 

tõmbekeskuste positiivne mõju piirkonnale on nõrk ja oluliselt väiksem kui 

maakondades, kus suur osa rahvastikust on kontsentreerunud suurde keskusesse. 

Maakonnakeskuse rahvaarvu vähenemise mõju oli statistiliselt oluline seostes seitsme 

teguriga – andmeside kvaliteet, elektrivõimsuse kättesaadavus ja kvaliteet, uute 

töötajate leidmise olukord, avalike ja ettevõtte jaoks oluliste teenuste kättesaadavus ning 

ühistranspordi olukord. Seosed olid väga nõrgad või nõrgad ja korrelatsioonikordaja 

positiivne. Kuna maakonna rahvaarvu muutus kümne aasta jooksul varieerus 

juurdekasvust (6,4%) kuni kahanemiseni (-16,7%), siis seisnes seos selles, et mida 

suurem oli maakonna rahvaarvu juurdekasv (ehk mida väiksem oli kahanemine), seda 

kõrgemalt hindasid ettevõtjad nende tegurite olukorda. 

Maakonna SKP elaniku kohta oli korrelatsioonanalüüsis oluliselt seotud samade 

teguritega, mis maakonnakeskuse rahvaarv. Kõigi kaheksa teguri puhul oli kordaja 

positiivne. Mida suurem oli maakonnas SKP elaniku kohta, seda parem tegurite 

olukord. Käesolevas analüüsis nende tegurite omavahelist koosmõju (maakonnakeskuse 

rahvaarv ja maakonna SKP) ei vaadeldud, kuid samade tegurite olulisus viitab, et neid 

peaks tulevikus eraldi uurima. Lisas 4 on välja toodud kogu korrelatsioonitabel. 
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Tabel 10. Uute töötajate lähikonnast leidmise võimaluste olukorrale antud hinnangute 

seosed kohalikku tööturgu iseloomustavate näitajatega (Pearsoni korrelatsioonikordaja; 

stat.olulised seosed on tähistatud halliga) 
Teguri olukorrale 

antud hinnang  

Keskmine palk 

netokuupalk 

maakondades 2012 

2012.a. kolmanda 

haridustasemega tööjõu 

osakaal maakonnas 

Töötuse määr 

maakonnas 2012, 

% 

Uute töötajate 

leidmise võimalused 

lähikonnas 

,104 ,051 ,012 

Allikas: autori koostatud maaettevõtluse uuringu andmete alusel 

Regionaalarengu teooriate üheks käsitletud teguriks oli tööjõu olukord. Seetõttu 

vaadeldi antud analüüsis eraldi ettevõtjate poolt antud hinnanguid uute töötajate 

leidmise võimalustele ning nende seost kolme tööjõu olukorda iseloomustava näitajaga:  

• keskmine kuupalk maakonnas 2012.a.; 

• kolmanda taseme haridusega tööjõu osakaal maakonnas 2012.a.; 

• töötuse määr maakonnas 2012.a.  

Uute töötajate leidmise võimalustele antud hinnangud olid statistiliselt oluliselt seotud 

korrelatsioonis nendest kahe esimesega; seosed olid mõlemal positiivse kordajaga, kuid 

väga nõrgad. Mida suurem oli keskmine kuupalk maakonnas ja mida suurema 

kõrgharidusega oli vastajate osakaal, seda paremaks hindasid ettevõtjad uute töötajate 

leidmise võimalusi. Võib arvata, et see tähendas võimaliku tööjõu paremat valikut või 

tööjõu kontsentreerumist eelkõige soodsamate võimalustega piirkondadesse. Siinkohal 

tuleb arvesse võtta, et nende ka tegurite olukord oli kõige parem just kõige suuremates 

maakonnakeskustes, mistõttu tuleks ka neid tegureid tulevikus uurida omavahelises 

koosmõjus. 

2.4. Järeldused 

Antud töös käsitleti 2012.a. maaettevõtluse uuringus ettevõtjate hinnanguid erinevatele 

ettevõtluskeskkonda iseloomustavatele teguritele ning korrelatsioonanalüüsiga vaadeldi, 

kas erinevate tegurite olukorra, olulisuse ja ettevõtte asukohta iseloomustavate 

rahvastiku ja majandusnäitajate vahel on seoseid. 

Ettevõtjate küsitluses hindasid vastajad keskmiselt väga kõrgelt enamike etteantud 

tegurite olulisust, kõige kõrgemad olid hinnangud elektrivarustuse, andmeside ja teede 

olukorraga seotud tegurite olulisusele (keskmine hinnang vastajate lõikes 4,5 või enam 
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5-punktisel skaalal). Nende tegurite olukorda ettevõtte asukohas hinnati aga samal 

skaalal madalamalt (hinnangud jäid valdavalt 3 ja 4 vahele).  

Korrelatsioonanalüüsiga uuriti kõigepealt etteantud tegurite olukorrale antud hinnangute 

omavahelisi seoseid. Kõigi 12 teguri olukorrale antud hinnangud olid omavahel 

statistiliselt oluliselt korreleeritud – seega, kui ühele tegurile anti positiivne hinnang, 

hindasid vastanud ettevõtjad positiivselt ka teisi tegureid. Omavahel olid kõige 

tugevamalt korreleeritud tegurid, mille puhul sama asja kohta küsiti selle kättesaadavuse 

ja kvaliteedi hinnanguid: hinnangud andmeside kvaliteedile ja kättesaadavusele ning 

elektrivarustuse kvaliteedile ja kättesaadavusele. Ülejäänud tegurite puhul jäid nende 

omavaheliste korrelatsioonide kordajad põhiliselt alla 0,4. Üheks järelduseks on, et 

nende tegurite omavahelised korrelatsioonid kajastavad vastajate üldist meelestatust: 

mida kõrgemalt hinnati ühte tegurit, seda kõrgemalt hinnati ka teisi. Teisest küljest võib 

see kajastada ka üldist olukorda: mida parem on üldine infrastruktuuri üks element, seda 

parem on ka üldiselt teiste olukord.  

Eraldi vaadeldi analüüsis sama teguri olulisusele antud hinnangute seost sama teguri 

hetkeolukorrale antud hinnangutega. Üheteistkümnest tegurist kaheksa puhul olid 

seosed statistiliselt olulised, kuid kordaja näitas nõrka või väga nõrka seost. Kahe 

näitaja puhul oli korrelatsioonikordaja negatiivne: teede olukorra ja uute töötajate 

lähikonnast leidmisele antud hinnangutes. See näitab, et mida olulisemaks neid peeti, 

seda madalamalt hinnati nende tegelikku olukorda. Nende kahe teguri olukorra 

keskmised hinnangud olid võrreldes teistega mõnevõrra madalamad, viidates eelkõige 

suuremale problemaatilisusele teiste teguritega võrreldes. Arvestades, et ülejäänud kuue 

teguri puhul oli korrelatsioon olulisusele ja olukorrale positiivse kordajaga, võib 

järeldada, et erinevate tegurite olukorrale antud hinnangutes on kaks tendentsi. Ühelt 

poolt hinnati oluliseks neid tegureid, mis olid ettevõtete jaoks problemaatilisemad, aga 

teisest küljest hinnati kõrgelt ka nende tegurite olulisust, mille olukord tegelikkuses oli 

suhteliselt hea. Samuti kõikide tegurite puhul nentida, et olulisusele antud hinnang ei 

olnud ettevõtluskeskkonna seisukohast seotud nende olukorrale antud hinnangutega. 

Seega ei ole erinevate tegurite olulisus ja olukord ettevõtete jaoks üks ja sama ning 

olulised võivad olla nii hea kui halva hetkeolukorraga tegurid.  
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Lisaks vaadeldi korrelatsioonanalüüsiga seoseid erinevate tegurite olukorrale antud 

hinnangute, ettevõtte kauguse (Tallinnast, maakonnakeskusest) ja maakonda 

iseloomustavate rahvastiku- ja majandusnäitajate vahel. Kaugus Tallinnast oli 

statistiliselt oluliselt seotud seitsmele tegurile antud hinnangutega ning kaugus 

maakonnakeskusest viie teguriga, viidates, et kaugusel Tallinnast oli enam seoseid 

hinnangutega kui kaugusel maakonnakeskusest. Korrelatsioonikordajad olid kõik 

negatiivsed ehk mida suurem oli ettevõtte kaugus Tallinnast kui ka maakonnakeskusest, 

seda madalamaid hinnanguid ettevõtjad andsid erinevatele ettevõtluskeskkonna 

teguritele. Näiteks nii andmeside kvaliteet kui kättesaadavus, elektrivõimsuse 

kättesaadavus ja kvaliteet, uute töötajate leidmise võimalused, avalike kui ka ettevõtte 

jaoks oluliste teenuste kättesaadavusele antud hinnang langes kui ettevõtte kaugus 

Tallinnast oli suurem. Kaugus maakonnakeskusest oli negatiivselt korreleeritud nii 

elektrivarustuse kvaliteedi, uute töötajate leidmise, avalike ja ettevõtte jaoks oluliste 

teenuste kättesaadavuse kui ka ühistranspordi korraldusega. 

Rahvastikku iseloomustavatest näitajatest oli kõige rohkem seoseid maakonnakeskuse 

suurusel rahvaarvu alusel- mida suurem oli maakonnakeskus, seda paremaks hinnati 

reeglina erinevate ettevõtluskeskkonna tegurite olukorda. Maakonnakeskuse suuruse 

kõrval mõjutas pooli tegureid ka väljaspool keskust elav rahvaarv, kuid mida suurem oli 

väljaspool keskust elava rahvastiku osakaal kogu maakonna rahvastikust, seda 

madalamad oli ettevõtjate hinnangud viiele ettevõtluskeskkonda iseloomustava teguri 

olukorrale. Seitsme teguri puhul oli statistiliselt oluline ka maakonnakeskuse rahvaarvu 

muutuse mõju. Seosed ettevõtjate hinnangute ja rahvastikunäitajate vahel olid 

korrelatsioonanalüüsis nõrgad, aga statistiliselt olulised. See viitab eelkõige asjaolule, et 

mida suurem on rahvastiku kontsentratsioon maakonnakeskuses, seda olulisemalt 

mõjutab see ettevõtluskeskkonda. Kui arvestada, et mida väiksemad oli 

maakonnakeskused rahvaarvult, seda madalamalt hinnati ka erineva infrastruktuuri 

olukorda, siis võib arvata, et väiksemate maakonnakeskuste mõju tõmbekeskusena on 

piirkonna ettevõtlusarengule marginaalne. SKP seos ettevõtluskeskkonnale antud 

hinnangutega viitas, et mida tugevam oli majandustegevuse kontsentratsioon 

piirkonnas, seda paremaks hinnati ettevõtluskeskkonna erinevate tegurite olukorda.  
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Uute töötajate leidmisele antud hinnanguid vaadeldi ka veel seoses kolme teguriga. 

Statistiliselt olulised seosed olid maakonna keskmise netokuupalga ja kolmanda 

haridustasemega töötajate osakaaluga. Seosed olid korrelatsioonis nõrgad, kuid 

positiivse suunaga, ehk mida kõrgemad olid mõlemad näitajad, seda paremaks hindasid 

ettevõtjad piirkonnas uute töötajate leidmise võimalusi. See aga viitab asjaolule, et 

paremad tööjõu valikud on eelkõige piirkondades, kus on kõrgem palga- ja haridustase 

ning vaatamata madalale palgale või suurele töötusele on ettevõtetel seal keeruline 

endale tööjõudu leida.  

Antud töös kasutatud korrelatsioonanalüüsil on mitmeid puudusi, näiteks, võib kahe 

teguri koosmuutumist põhjustada mingi kolmas tegur, mis analüüsis ei kajastu. Seega 

peaks käesolevas töös kasutatud uuringu andmetes edaspidi koos analüüsima mitme 

teguri mõju ja koosmõju, näiteks maakonnakeskuse rahvastiku ja majandustegevust 

näitava SKP mõju.  
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KOKKUVÕTE 

Ettevõtlus on paratamatult seotud erinevate piirangutega, riskidega, piiratud 

ressurssidega, konkurentsiga, ebakindlusega. Ümbritsev keskkond on ettevõtte jaoks 

ülioluline, see võib olla nii ettevõtlustegevust soodustatavaks kui ka takistatavaks 

teguriks. Ettevõtluskeskkond on poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja tehnoloogiliste 

jõudude kogum, mida pole võimalik ettevõtjal iseseisvalt kontrollida ega reguleerida. 

Nende keskkonnafaktorite muudatused võivad ettevõtlust mõjutada nii positiivselt kui 

negatiivselt. 

Käesoleva töö eesmärk oli uurida maaettevõtjate poolt neid ümbritseva 

ettevõtluskeskkonna erinevatele teguritele antud hinnanguid ning kuidas need on seotud 

erinevate maakondlikke keskuseid iseloomustavate näitajatega. Eesmärgi saavutamiseks 

käsitles töö autor esimeses peatükis esialgu teoreetiliste allikate alusel erinevaid 

ettevõtlust ja regionaalarengut mõjutavaid tegureid. Magistritöö empiiriline osa põhines 

2012. aasta kevadel läbiviidud uuringule „Maapiirkonna ettevõtjate olukord, 

arengutrendid ning toetusvajadus”. Antud töö raames kasutati uuringu ankeetküsitluse 

ning Statistikaameti andmeid.  

Töös analüüsiti 1825 maaettevõtja poolt ankeetküsitluses antud hinnanguid. 

Vastamisprotsent on suhteliselt madal, moodustades 31% kogu valmist (5900). Kõige 

aktiivsemalt osalesid uuringus Harju maakonna maaettevõtjad, kust laekus 298 täidetud 

ankeeti. 90% ettevõtetest olid mikroettevõtted ehk alla 10 töötajaga ettevõtted. 

Keskmine vastajate vanus oli 47 aastat. Suurim osa ehk 85,3% vastanutest (1557 

inimest) on ettevõtte omanikud/FIE-d. Kogu vastanutest 84,7% elavad ise 

maapiirkonnas. 

Käesoleva töö põhifookus on ettevõtluskeskkonnale antud hinnangute analüüs. 

Küsitluses paluti ettevõtjatel hinnata etteantud nimekirja alusel 5-punktisel skaalal, 

kuivõrd olulised on nende jaoks erinevad tegurid ettevõtluskeskkonna seisukohast ja 
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milline on nende tegurite olukord nende asukohas. Töös vaadeldi korrelatsioonanalüüsi 

kasutades, kuidas on erinevad olukorrale antud hinnangud seotud omavahel, kuidas 

need on seotud sama teguri olulisusele antud hinnangutega ning kuidas erinevate 

tegurite olukorrale antud hinnangud on seotud erinevate maakonda iseloomustavate 

sotsiaalmajanduslike näitajatega.  

Keskmised hinnangud ettevõtluskeskkonna tegurite olulisusele olid väga kõrged, mis 

tähendab, et kõik analüüsis uuritavad tegurid on maapiirkonna ettevõtjate jaoks tähtsad. 

Kõige kõrgemad olid hinnangud elektrivarustuse, andmeside ning teede olukorraga 

seotud tegurite olulisuse osas. Nimetatud tegurite hetkeolukorda hinnati aga oluliselt 

madalamalt, millest võib järeldada maaettevõtjate rahulolematust tegelikkusega. Kõige 

kõrgema hinnangu said piisava elektrivõimuse kättesaadavus, tarbevee kvaliteet, 

andmeside kättesaadavus ja elektrivarustuse kvaliteedi tegelik olukord. Kõige 

suuremaks probleemiks küsitluse läbiviimise hetkel hinnati uute töötajate leidmise 

võimalusi, ühistranspordi korraldust ja ettevõtte jaoks oluliste teenuste kättesaadavust. 

Kõige suurem vahe olulisuse ja tegeliku olukorra vahel esines teede puhul ning seejärel 

uute töötajate leidmise võimaluste puhul. 

Korrelatsioonanalüüsi näitas, et kõigi 12 teguri olukorrale antud hinnangud olid 

omavahel statistiliselt oluliselt korreleeritud ja korrelatsioonikordaja oli positiivne. 

Omavahel olid kõige tugevamalt korreleeritud tegurid, mille puhul sama asja kohta 

küsiti selle kättesaadavuse ja kvaliteedi hinnanguid. Üheks võimalikuks järelduseks on, 

et nende tegurite omavahelised korrelatsioonid kajastavad vastajate üldist meelestatust - 

mida kõrgemalt hinnati ühte tegurit, seda kõrgemalt hinnati ka teisi. Teisest küljest võib 

see kajastada ka üldist olukorda - mida parem on üldine infrastruktuuri üks element, 

seda parem on ka üldiselt teiste elementide olukord. 

Korrelatsioonanalüüs näitas, et sama teguri olulisusele antud hinnangud olid 8 teguri 

puhul 11-st seotud ka selle teguri tegelikule olukorrale antud hinnangutega. Teede 

olukorra ja uute töötajate lähikonnast leidmisele antud hinnangute puhul oli 

korrelatsioonikordaja negatiivne ehk mida olulisemaks neid peeti, seda madalamalt 

hinnati nende tegelikku olukorda. Ülejäänud 6 teguri puhul oli kordaja positiivne. 

Seega, ühelt poolt hinnati oluliseks neid tegureid, mis olid ettevõtete jaoks 

problemaatilisemad, kuid teisest küljest hinnati kõrgelt ka nende olulisust, mille olukord 
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tegelikkuses oli suhteliselt hea. Samuti ei olnud kõikide tegurite puhul nende olulisusele 

antud hinnangud seotud nende olukorrale antud hinnangutega. Seega, ei ole erinevate 

tegurite olulisus ja olemasolev olukord ettevõtete jaoks üks ja sama ning oluline võib 

olla nii tegur, mille olukord on halb, kui ka see, mille olukord on hea.  

Maaettevõtluse uuringus erinevate tegurite olukorrale antud hinnangutest 7 olid 

korrelatsioonianalüüsis statistiliselt oluliselt seotud ettevõtte kaugusega Tallinnast ning 

5 kaugusega maakonnakeskusest. Seega kaugus Tallinnast oli olulisem tegur kui 

maakonnakeskuse mõju. Korrelatsioonikordajad olid kõik negatiivsed ehk mida suurem 

oli ettevõtte kaugus nii Tallinnast kui ka maakonnakeskusest, seda madalamaid 

hinnanguid andsid ettevõtted erinevatele ettevõtluskeskkonna teguritele. 

Rahvastikku iseloomustavatest näitajatest oli ettevõtete hinnangutega kõige rohkem 

seoseid maakonnakeskuse rahvaarvul. Mida suurem oli maakonnakeskus, seda 

paremaks hinnati reeglina erinevate ettevõtluskeskkonna tegurite olukorda. Mida 

suurem oli väljapoolt maakonnakeskust elava rahvastiku osakaal kogu maakonna 

rahvastikust, seda madalamad olid ettevõtjate hinnangud pooltele ettevõtluskeskkonda 

iseloomustavate tegurite olukorrale. Üheks järelduseks on, et rahvastiku 

kontsentratsioon keskuste piirkonnas mõjutab ettevõtluskeskkonda. Arvestades, et mida 

väiksemad oli maakonnakeskused rahvaarvult, seda madalamalt hinnati ka erineva 

infrastruktuuri olukorda. Sellest võib järeldada, et väiksemate maakonnakeskuste mõju 

tõmbekeskusena on piirkonna ettevõtluse arengule marginaalne. SKP seos 

ettevõtluskeskkonnale antud hinnangutega viitas, et mida tugevam majandustegevuse 

kontsentratsioon piirkonnas, seda parem on ettevõtluskeskkonna erinevate tegurite 

olukord. 

Uute töötajate leidmisele antud hinnangutel olid statistiliselt olulised seosed maakonna 

keskmise netokuupalgaga ja kolmanda haridustasemega töötajate osakaaluga. Seosed 

olid korrelatsioonis nõrgad, kuid positiivse suunaga, ehk mida kõrgemad olid mõlemad 

näitajad, seda paremaks hindasid ettevõtjad piirkonnas uute töötajate leidmise 

võimalusi. 

Analüüsi alusel järelduste tegemisel peab arvestama korrelatsioonanalüüsi puudustega, 

sh muude analüüsi mitte kaasatud tegurite mõjuga.  
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Lisa 1. Ettevõtluskeskkonna tegurite olukorrale antud hinnangute korrelatsioonid 
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Teede olukord Pearson Correlation 1 ,382** ,363** ,299** ,291** ,227** ,216** ,230** ,256** ,257** ,303** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1607 1599 1600 1594 1598 1597 1579 1571 1597 1591 1579 

Andmeside kättesaadavus Pearson Correlation ,382** 1 ,844** ,509** ,428** ,237** ,289** ,262** ,361** ,313** ,294** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1599 1600 1597 1590 1593 1594 1577 1568 1594 1588 1576 

Andmeside kvaliteet (ka 

kiirus) 

Pearson Correlation ,363** ,844** 1 ,470** ,452** ,229** ,284** ,302** ,372** ,340** ,292** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1600 1597 1601 1592 1595 1596 1578 1570 1595 1590 1577 

Piisava elektrivõimsuse 

kättesaadavus 

Pearson Correlation ,299** ,509** ,470** 1 ,648** ,269** ,315** ,199** ,350** ,294** ,264** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1594 1590 1592 1598 1592 1591 1574 1565 1590 1584 1574 

Elektrivarustuse kvaliteet 

(rikkekindlus) 

Pearson Correlation ,291** ,428** ,452** ,648** 1 ,270** ,295** ,276** ,360** ,355** ,311** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1598 1593 1595 1592 1601 1594 1576 1568 1595 1588 1577 

Tarbevee kvaliteet Pearson Correlation ,227** ,237** ,229** ,269** ,270** 1 ,582** ,180** ,236** ,199** ,169** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1597 1594 1596 1591 1594 1600 1580 1570 1594 1589 1577 

Kanalisatsioonisüsteemi 

olukord 

Pearson Correlation ,216** ,289** ,284** ,315** ,295** ,582** 1 ,252** ,295** ,270** ,205** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1579 1577 1578 1574 1576 1580 1581 1554 1577 1571 1561 

Uute töötajate leidmise 

võimalused lähikonnas 

Pearson Correlation ,230** ,262** ,302** ,199** ,276** ,180** ,252** 1 ,372** ,476** ,328** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 

N 1571 1568 1570 1565 1568 1570 1554 1573 1569 1567 1554 
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Avalike teenuste 

kättesaadavus lähikonnas 

Pearson Correlation ,256** ,361** ,372** ,350** ,360** ,236** ,295** ,372** 1 ,528** ,395** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

N 1597 1594 1595 1590 1595 1594 1577 1569 1600 1589 1579 

Ettevõtte jaoks oluliste 

teenuste kättesaadavus 

lähikonnas 

Pearson Correlation ,257** ,313** ,340** ,294** ,355** ,199** ,270** ,476** ,528** 1 ,389** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 

N 1591 1588 1590 1584 1588 1589 1571 1567 1589 1593 1573 

Ühistranspordi korraldus Pearson Correlation ,303** ,294** ,292** ,264** ,311** ,169** ,205** ,328** ,395** ,389** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  

N 1579 1576 1577 1574 1577 1577 1561 1554 1579 1573 1583 

**. Korrelatsioon oluline 0.01 nivool (2-poolne). 

*. Korrelatsioon oluline 0.05 nivool (2-poolne). 
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Lisa 2. Iga teguri olukorrale ja olulisuse antud hinnangud 

Tegur  Iga teguri olukorrale ja olulisusele 

antud hinnangute korrelatsioonid 

Teede olukord Pearson Correlation -,094** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 1595 

Andmeside kättesaadavus Pearson Correlation ,083** 

Sig. (2-tailed) ,001 

N 1590 

Andmeside kvaliteet (ka kiirus) Pearson Correlation ,004 

Sig. (2-tailed) ,876 

N 1588 

Piisava elektrivõimsuse kättesaadavus Pearson Correlation ,051* 

Sig. (2-tailed) ,041 

N 1586 

Elektrivarustuse kvaliteet 

(rikkekindlus) 

Pearson Correlation ,004 

Sig. (2-tailed) ,879 

N 1587 

Tarbevee kvaliteet Pearson Correlation ,061* 

Sig. (2-tailed) ,016 

N 1585 

Kanalisatsioonisüsteemi olukord Pearson Correlation ,121** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 1565 

Uute töötajate leidmise võimalused 

lähikonnas 

Pearson Correlation -,102** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 1557 

Avalike teenuste (nt. post, 

päästeteenistus, arstiabi) kättesaadavus 

lähikonnas 

Pearson Correlation ,092** 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 1588 

Ettevõtte jaoks oluliste teenuste 

(hooldus- ja remonditööd jm) 

kättesaadavus lähikonnas 

Pearson Correlation ,056* 

Sig. (2-tailed) ,026 

N 1580 

Ühistranspordi korraldus Pearson Correlation ,010 

Sig. (2-tailed) ,695 

N 1568 

**. Korrelatsioon oluline 0.01 nivool (2-poolne). 

*. Korrelatsioon oluline 0.05 nivool (2-poolne). 
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Lisa 3. Iga teguri olukorda ja maakonda iseloomustavate näitajate korrelatsioonid 

Tegur  
Kaugus 

Tallinnast 

(km) 

Kaugus 

maakonna-

keskusest (km) 

Maakonna-

keskuse 

rahvaarv 

Maakonna rahvaarv 

väljapool 

maakonnakeskust 

Maakonnakeskusest 

väljapool elava rahvastiku 

osakaal maakonna 

kogurahvastikust 

Maakonna 

rahvaarvu 

muutuse % 

2002- 2012 

2012 SKP 

elaniku kohta 

maakonnas, 

eurot 

Teede olukord Pearson Correlation ,000 -,048 ,024 ,027 -,028 ,022 ,031 

Sig. (2-tailed) ,998 ,055 ,336 ,277 ,267 ,372 ,218 

N 1607 1607 1607 1607 1607 1607 1607 

Andmeside kättesaadavus Pearson Correlation -,129** -,023 ,052* ,052* -,015 ,049 ,061* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,364 ,037 ,036 ,545 ,052 ,015 

N 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 

Andmeside kvaliteet (ka 

kiirus) 

Pearson Correlation -,144** -,043 ,082** ,086** -,025 ,069** ,090** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,089 ,001 ,001 ,325 ,006 ,000 

N 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 

Piisava elektrivõimsuse 

kättesaadavus 

Pearson Correlation -,149** -,024 ,095** ,091** -,052* ,100** ,098** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,329 ,000 ,000 ,038 ,000 ,000 

N 1598 1598 1598 1598 1598 1598 1598 

Elektrivarustuse kvaliteet 

(rikkekindlus) 

Pearson Correlation -,154** -,063* ,121** ,112** -,083** ,131** ,121** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,012 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 

N 1601 1601 1601 1601 1601 1601 1601 

Tarbevee kvaliteet Pearson Correlation -,005 ,021 -,021 -,033 ,019 -,014 -,019 

Sig. (2-tailed) ,826 ,408 ,405 ,188 ,448 ,585 ,453 

N 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 

Kanalisatsioonisüsteemi 

olukord 

Pearson Correlation -,032 -,023 -,001 -,020 ,011 -,010 ,000 

Sig. (2-tailed) ,207 ,362 ,968 ,433 ,654 ,704 ,985 

N 1581 1581 1581 1581 1581 1581 1581 



60 

 

 

Lisa 3 järg 

Tegur  
Kaugus 

Tallinnast 

(km) 

Kaugus 

maakonna-

keskusest (km) 

Maakonna-

keskuse 

rahvaarv 

Maakonna 

rahvaarv väljapool 

maakonnakeskust 

Maakonnakeskusest 

väljapool elava rahvastiku 

osakaal maakonna 

kogurahvastikust 

Maakonna 

rahvaarvu 

muutuse % 

2002- 2012 

2012 SKP 

elaniku 

kohta 

maakonnas, 

eurot 

Uute töötajate leidmise 

võimalused lähikonnas 

Pearson Correlation -,092** -,100** ,101** ,097** -,066** ,102** ,101** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,009 ,000 ,000 

N 1573 1573 1573 1573 1573 1573 1573 

Avalike teenuste (nt. post, 

päästeteenistus, arstiabi) 

kättesaadavus lähikonnas 

Pearson Correlation -,117** -,123** ,077** ,036 -,069** ,078** ,072** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,146 ,005 ,002 ,004 

N 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 

Ettevõtte jaoks oluliste 

teenuste (hooldus- ja 

remonditööd jm) 

kättesaadavus lähikonnas 

Pearson Correlation -,095** -,148** ,069** ,057* -,042 ,064* ,070** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,006 ,022 ,096 ,011 ,005 

N 1593 1593 1593 1593 1593 1593 1593 

Ühistranspordi korraldus Pearson Correlation -,002 -,075** ,059* ,044 -,092** ,054* ,065** 

Sig. (2-tailed) ,932 ,003 ,019 ,077 ,000 ,031 ,009 

N 1583 1583 1583 1583 1583 1583 1583 

**.  Korrelatsioon oluline 0.01 nivool (2-poolne). 

*.  Korrelatsioon oluline 0.05 nivool (2-poolne). 
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Lisa 4. Uute töötajate lähikonnast leidmise võimaluste 

olukorrale antud hinnangute seosed kohalikku tööturgu 

iseloomustavate näitajatega 

Teguri 

olukorrale 

antud hinnang 

 Keskmine palk 

netokuupalk 

maakondades 2012 

2012.a. kolmanda 

haridustasemega tööjõu 

osakaal maakonnas 

Töötuse määr 

maakonnas 2012, 

% 

Uute töötajate 

leidmise 

võimalused 

lähikonnas 

Pearson 

Correlation 
,104** ,051* ,012 

Sig. (2-tailed) ,000 ,044 ,623 

N 1573 1573 1573 

**.  Korrelatsioon oluline 0.01 nivool (2-poolne). 

*.  Korrelatsioon oluline 0.05 nivool (2-poolne). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ БИЗНЕС-СРЕДЫ СЕЛЬСКИХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИСХОДЯ ИЗ ИХ ОЦЕНКИ РАЗЛИЧНЫХ 

ФАКТОРОВ И КАК ОНИ СООТНОСЯТСЯ С РАЗЛИЧНЫМИ 

ПАРАМЕТРАМИ ОБЛАСТНЫХ ЦЕНТРОВ 

Viktoria Savruk 

РЕЗЮМE 

Предпринимательство напрямую связанно с какими-либо ограничениями, 

рисками, ограниченными ресурсами, конкуренцией и нестабильностью. 

Окружающая среда для предприятия имеет ключевое значение, поскольку её 

факторы напрямую влияют на предпринимательскую деятельность, способствуя 

или препятствуя развитию. Созданная бизнес-среда является совокупностью 

политических, экономических, социальных и технологических сил, которые 

предприниматель не в состоянии самостоятельно контролировать и регулировать.  

Количество предпринимателей с годами возрастает. Поскольку 

предпринимательство важно для экономического и социального развития 

региона, являясь главной движущей силой для создания рабочих мест, 

исследование регионального развития предпринимательской деятельности 

несомненно актуально. 

Целью магистерской работы являлось исследование данной сельскими 

предпринимателями оценки различным факторам окружающей бизнес-среды и 

как эта оценка связанна с различными характеризующими показателями 

областных центров. 

Для достижения этой цели исследовались различные англоязычные, 

эстоноязычные и русскоязычные теоретические источники, на основе которых 

построена теоретическая часть работы. Анализ базируется на данных полученных 

с помощью анкетирования сельских предпринимателей и с помощью Эстонской 
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Статистической базы данных. Опрос "Положение сельских предприятий, 

тенденции развития, а также необходимости поддержки" был проведён в 2012 

году. 

Объектом исследования были 1825 предпринимателей, чья предпринимательская 

деятельность находится вне областного центра. 90% предприятий были 

микропредприятия, то есть менее 10 работников на предприятии. Средний возраст 

респондентов составил 47 лет. 84,7% респондентов жители сельской местности. 

С использованием корреляционного был проведён анализ, где исследовалось 

насколько различные оценки факторам бизнес-среды связаны друг с другом, как 

они связанны с оценкой значимости факторов, и как оценки различных факторов 

бизнес-среды связанны с различными социально-экономическими показателями 

характеризующими уезд. 

Оценка всех 12 факторов оказалась статистически значимой и коррелируют друг с 

другом - положительная оценка одного фактора означает, что предприятия 

оценили положительно и другие факторы. Факторы, которые наиболее сильно 

коррелируют друг с другом, касаются оценки доступности и оценки качества 

одного и того же фактора влияния бизнес-среды: оценки качества и доступности 

обмена данными, и качества и доступности электроэнергии. Одним из следствий 

является то, что корреляции между полученными оценками факторов выявили 

общее отношение респондентов к отражающим факторам: чем выше оценивался 

один из факторов, тем выше был оценен другой. С другой стороны, это может 

также отражать общую ситуацию, тем лучше элемент общей инфраструктуры, тем 

лучше общая ситуация в другого элемента. 

Работа представлена на эстонском языке, содержит 65 страниц, 6 графиков и 10 

таблиц. В магистерской работе использовалось 56 источников. 
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