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SISSEJUHATUS 

Tänane Eesti Vabariigi seadusandlus ei kohusta omavalitsusi ettevõtlust kohalikul 

tasandil toetama. Viimastel aastatel on teema aktuaalsus  tõusnud. Erinevate uuringute 

tulemusena on selgunud, et ka omavalitsuste  soov toetust pakkuda on väga eripalgeline 

ja muutlik. Enamus omavalitsusi peab siiski ettevõtluse toetamist oma ülesandeks, 

olenemata seda nõudva seaduse puudumisest. Arusaam toetamise olemusest on igas 

omavalitsuses väga erinev. 

Käesoleva uurimustöö eesmärgiks on välja selgitada omavalitsuste ettevõtluse toetamise 

võimaluste ühisjooned maal. Uurimisülesanneteks on koostada ülevaade omavalitsuse 

seadusest tulenevatest võimalustest ja kohustustest ettevõtluse toetamiseks ning viia läbi 

ankeetküsitlus Tartumaa vallavanematega, et selgitada välja rakendatavad tegevused ja  

meetodid piirkonna errevõtluse toetamiseks. Töö koostamiseks kasutab autor enamasti 

kirjandusallikaid omavalitsuse toimimise teemal, elektroonilist Riigi Teatajat ning 

ankeetküsitluse kaudu saadud andmeid. Uurimistöö põhilised meetodid on 

ankeetküsitluse ning dokumendianalüüs. 

Töö koosneb kahest osast: teoreetiline ja empiiriline. Teoreetilises osas antakse 

ülevaade omavalitsuse toimimisest, ettevõtluse toetamise alasest seadusandlusest ning 

Tartumaa valdadest. Empiirilises osas analüüsitakse ankeetküsitluse tulemusena saadud 

andmeid omavalitsustes ettevõtluse toetamiseks kasutatavatest meetoditest, ressurssidest 

ning muudest ettevõtlusega seotud aspektidest. Töö tulemusena selguvad konkreetsed 

ettepanekud teema osas. 
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1. KOHALIKU OMAVALITSUSE TOIMIMINE 

1.1. Kohaliku omavalitsuse mõiste ja funktsioonid 

Kohaliku omavalitsuse mõistet on defineeritud läbi aegade ja erinevate autorite poolt. 

Käesolevas töös on lähtutud eelkõige kahest definitsioonist, mis on leitavad Eesti 

Vabariigi Kohaliku omavalitsuse korraldamise seaduses ning Peter Schöberi raamatus 

„Kohalik omavalitsus“(2003).  

„Tänapäevane kohalik omavalitsus on ühistu ja asutus ning piirkondlik subjekt ilma 

ülemvõimuta piirkonna üle“ defineerib Schöber kokkuvõtvalt omavalitsuse mõistet 

(2003, lk 47). See definitsioon erineb oluliselt Eesti Vabariigi seadustes leitavast 

definitsioonist: „Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse – 

valla või linna – demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus 

seaduste alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või 

linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu 

iseärasusi“ [Kohaliku…2014, § 2]. Lähtudes nendest kahest seletusest, tulenevad ka 

olulised omavalitsuse funktsioonid, millest igapäevane tegevus juhindub. 

Kohaliku omavalitsuse üldiseks ülesandeks on kogukonna elu juhtimine, seega kohaliku 

omavalitsuse funktsioonid on oma iseloomult kogukondlikud funktsioonid.  

Tänapäevase demokraatliku riigikorralduse aluseks on subsidiaarsusprintsiip. See 

tähendab, et funktsioone tuleb täita eelistatult elanikule kõige lähemal asuval 

haldustasandil. Subsidiaarsusprintsiibi alusel funktsioonide delegeerimine toob aina 

enam kaasa kohalike omavalitsuste vastutuse ning rolli suurenemist avalike teenuste 

osutamisel. [Kohalik omavalitsus: Kohaliku …2014] 

Kohalikule omavalitsusele funktsioonide lisamisel tuleb lähtuda põhiseadusest, mis 

lubab KOVile ülesandeid anda ainult seaduse või lepingutega. Kohaliku omavalitsuse 

korralduse seaduse § 6 toob ära kohaliku omavalitsuse ülesanded, milleks on korraldada 

linna või valla sotsiaalabi, noorsootööd, kommunaalmajandust, veevarustust ja 
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kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ühistransporti ning valla teede ja 

linnatänavate korrashoidu. Lisaks hariduse, kultuuri ja spordi ning teiste kohalike 

asutuste ülalpidamise korraldamine. [Kohaliku…2014, § 6] 

Omavalitsuse funktsioonide loetelu ei saa kunagi olla täielik ja lõplik, sest see oleks 

vastuolus omavalitsuse olemusega. Ülesanded, mis varem olid vaieldamatult 

omavalitsuse pädevuses, võivad varsti olla juba välja kasvanud ja kuuluda nüüd juba 

riigi kompetentsi. (Shöber 2003, lk 77) 

Omavalitsuse funktsioonid muutuvad ajas ning lähtuvalt ühiskonna korralduse 

arengutele võivad seega ülesanded liikuda riigi tasandilt alla või vastupidi. Eestis pole 

ettevõtluse teema veel kajastatud KOVi ülesannetes, kuid tendents on selles suunas.  

1.2. Kohaliku omavalitsuse rahanduse põhikorraldus 

Kohalikud omavalitsused vajavad igapäevaseks toimimiseks finantsvahendeid. 

Rahanduslik ülimlikkus finantsasjades tähendab, et omavalitsusel on õigus reguleerida 

oma rahandust seaduste raames. 

Eesti kohalike omavalitsuste eelarved põhinevad eelarve tasakaalustatuse printsiibil. 

Kohaliku omavalitsuse eelarvete korra sätestab seadus ja iga eelarve on iseseisev. 

Lisakohustusi  võib  kohalikule omavalitsusele panna seaduse alusel või kokkuleppel 

KOViga. Riik on kohustatud omavalitsustele seadusega pandud kohustuste kulud 

kandma riigieelarvest. [Kohalik omavalitsus: Rahandus …2014] 

Omavalitsuse eelarve tulud moodustuvad maksutuludest, kaupade ja teenuste müügist 

saadavast tulust,  saadavatest toetustest ning muudest tegevustuludest. [Kohaliku 

omavalitsuse üksuse…2014, §7] 

Eesti kohalike omavalitsuste põhiliseks tuluallikaks on alaliselt elavate füüsiliste isikute 

maksutulud. Vastavalt maksukorralduse seadusele laekuvad kohalikesse eelarvetesse 

kahesugused maksud. Nendeks on seadusega kehtestatud riiklikud maksud, mis 

täielikult või osaliselt laekuvad kohalikku eelarvesse ning volikogu poolt kehtestatud 

kohalikud maksud. [Kohalik omavalitsus: Eelarve…2014] 

Riiklikest maksudest laekub kohalikku eelarvesse 11,6%  üksikisiku tulumaksust, mille 

määr 2014. aastal on 21%. Üksikisiku tulumaks laekub kodaniku elukohajärgsele 
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omavalitsusüksusele. Maamaks, mille suurus sõltub maa maksustamishinnast, laekub 

täies ulatuses KOVi tuludesse. Lisaks arvestatakse ka eelarve tuluna loodusvara 

kasutusõiguse tasu, mille osakaal on väga väike. [sealsamas] 

Kohalike maksude seaduses  sätestatud korras on omavalitsusel lubatud oma 

territooriumil kehtestada lisaks riiklikele maksudele ka kohalikke makse. Kohalike 

maksude seaduse järgi on lubatud kehtestada järgnevaid makse: reklaamimaks, teede ja 

tänavate sulgemise maks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks, lõbustusmaks, 

parkimistasu. (2013, § 5) 

Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse alusel on omavalitsuse kulud 

kahesugused: antavad toetused ja muud tegevuskulud. [Kohaliku omavalitsuse 

üksuse…2014, §8] 

Arengukava on aluseks omavalitsuse eelarve koostamisele kui ka investeeringute 

kavandamisele ja nende jaoks rahaliste ja muude vahendite taotlemisele ning laenude 

võtmisele. Arengukava on ühe omavalitsusüksuse olulisi  arengu eesmärke määratlev ja 

nende elluviimise võimalusi planeeriv dokument. [Kohalik omavalitsus: Rahandus 

…2014]  

1.3. Ettevõtlus kohalikus omavalitsuses 

Eesti Vabariigi põhiseadus ega teised õigusaktid ei kohusta omavalitsusi otseselt 

tegelema ettevõtluse edendamisega. Omavalitsustele on jäetud õigus ise otsustada, kas 

ja milliste meetmete abil oma piirkonna ettevõtlust toetatakse või arendatakse. Ometi on 

iga omavalitsus vähemal või rohkemal määral seotud piirkonnas registeeritud ning 

tegutsevate ettevõtetega.  

Ettevõtlusel on omavalitsuses oluline sotsiaal-majanduslik mõju, sest ettevõtjad aitavad 

elavdada kohalikku elu ja arengut. Ettevõtluse ja omavalitsuse kui piirkonna vahel on 

mitmeid olulisi seoseid, kui läheb hästi ettevõtjatel, läheb hästi ka KOVil.[Kohalike 

omavalitsuste… 2014, lk 14] 

Kõige suuremaks probleemiks omavalitsustes ettevõtjate jaoks on tööjõud. Valdade 

elanikkond on enamasti väike ja elanikud lahkuvad, ka välismaale. Eriti piiratud on 

kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavus [sealsamas]. Kui omavalitsuses puudub sobiv 
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tööjõud, siis on ka vähetõenäoline, et ettevõtlus piirkonnas iseseisvalt areneb. Seega on 

omavalitsuse elanike arv ja mitmekesisus ostseses seoses piirkonna ettevõtlusega. 

Ettevõtjaid seovad omavalitsusega ka ajaloolised põhjused. Siin juures on oluline ka 

ettevõtja varasem side ja kogemus piirkonnaga [sealsamas, lk 20]. Isiklikel põhjustel 

soovivad paljud ettevõtjad siduda oma tegevust oma kodulinna või –vallaga. Tegemist 

on moraalse seosega ettevõtja ja omavalitsuse vahel. 

Suurem ettevõtjate arv omavalitsuses elavdab kogu piirkonna elu. Ettevõtetel on väga 

palju võimalusi ühiskonna elu mõjutada. Ettevõtete tegevus tööandjatena  määrab 

olulised ühiskonna sotsiaalpoliitika prioriteedid. Mida suurem on tööhõive ja mida 

paremini on töö tasustatud, seda vähem peab omavalitsus tegelema vahendite 

ümberjaotusega. Ettevõttee keskkonnateadlikkus on oluline loodusressursside säästmise 

seisukohalt, inimkapitali suurenemisele aitavad kaasa head töötingimused ja töötajate 

koolitamine ning ettevõtte usaldusväärsus partnerina suurendab sotsiaalkapitali. 

Järelikult on ettevõtlus olulisel positsioonil  jätkusuutliku arengu kõigi ressursside 

sihipärase kasutamise tagamisel. [Kaldaru 2014, lk 12] 

Ettevõte on oluliseks lüliks indiviidi ja ühiskonna vahel just oma positsiooni tõttu 

ühiskondlikus tööjaotuses on. Seda kõike võime käsitleda kui ettevõtte ühiskondliku 

vastutust. [sealsamas, lk 13] 

 Mida tugevamad on ühiskonnas seosed ametnike, kodanike ja ettevõtete vahel, seda 

suurem on sotsiaalkapital kui jätkusuutliku arengu ressurss ning suureneb ühiskonna 

sidusus[sealsamas]. Seega on omavalitsuse ja sealse ettevõtluse koostööl oluline roll 

piirkonna arengus.  

1.4. Sotsiaalne ettevõtlus omavalitsuses 

Sotsiaalne ettevõtlus on küllalki uus ettevõtlustüüp, mis on erinev traditsioonilisest 

kasumile orienteeritud äritegevusest. Sotsiaalse ettevõtluse peamiseks eesmärgiks on 

lahendada erinevaid sotsiaalseid probleeme, kasutades ärimeetodeid nagu erinevate 

toodete ja teenuste tootmine ja müük. [Dobele 2011, lk 6] 

Inimeste toimetuleku toetamiseks loodud avalikud institutsioonid on tihti ülekoormatud. 

Suunates sotsiaalse vastutuse osaliselt hoopis tagasi kodanikele, saaksime vähendada 
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riiklike institutsioonide ja ka sotsiaalkaitse süsteemi ülekoormatust (Algma 2014, lk 

14). Oluline on välja tuua, et kogukonna materiaalseid ja mittemateriaalseid ressursse  

tuleb maksimaalselt rakendada, et (sotsiaal)teenuste pakkumine vastaks konkreetses 

kogukonnas elavate inimeste vajadustele (Gray jt 2003, lk 150). Omavalitsus saab oma 

tegevusega oluliselt mõjutada piirkonnas tegutsevaid sotsiaalseid ettevõtteid, et nende 

tegevus oleks ka vastava kogukonna eripärale. 

Eestis toimib sotsiaalsüsteem, kus peamisteks sotsiaalhoolekandeteenuste ja -toetuste 

pakkujateks on kohalikud omavalitsused. Seega on KOV ülesanne on erinevate 

sotsiaalteenuste pakkumise koordineerimine. Riiklik sotsiaalpoliitika peab siiski 

soodustama erinevate hoolekandeteenuste pakkujate koostööd. (Babovic jt 2008, lk 191) 

Enamik sotsiaalseid ettevõtteid tegutsevad mittetulundusühingu vormis, kuid leidub ka 

sihtasutusi. Vähesel määral tegutseb sotsiaalse ettevõtluse valdkonnas ka äriühinguid, 

need klassifitseeruvad siia näiteks teadliku erivajadustega inimeste palkamise alusel. 

[Lillemets 2011, lk 6] 

Sotsiaalsed ettevõtted tegutsevad väga erinevates valdkondades. Kõige enam on 

tegevaid organisatsioone just puuetega inimeste tööhõive alal. Teistest valdkondadest 

oluliselt rohkem leiab sotsiaalseid ettevõtteid ka keskkonna ja sotsiaalteenuste pakkujate 

hulgas. Lisaks tegutsetakse ka kultuuripärandi, kodanikuühiskonna, lastekaitse, rahva 

tervise, noorsootöö ja hariduse alal. [sealsamas, lk 7] 

Omavalitsuse võimuses on sedalaadi ettevõtete toetamine eelkõige läbi nende teenuste 

tellimise ja tegevustoetuste võimaldamise näol. 

1.5. Munitsipaalettevõtted omavalitsuses 

Omavalitsuses on lisaks tulundusettevõtetele ja sotsiaalsele ettevõtlusele veel vorme 

teenuste ja kaupade pakkumiseks.  Omavalitsusüksus võib ise olla üks pakkujatest. 

Eelnevates peatükkides selgus, et KOVil on kohustus pakkuda oma elanikele teatud 

teenuseid, selleks on mitmeid erinevaid viise. 

Omavalitsuse kohustuseks on pakkuda oma kodanikele teatud avalikke teenuseid, 

selleks on enamasti volikogu poolt loodud haridus-, tervishoiu-, sotsiaalasutused jt 

(Leetsar 2012, lk 560). Neid teenuseid tuleb osutada „soodsaimate tingimuste“ 
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põhimõttel [Kohaliku omavalitsuse korralduse…2014, § 3].  Selleks on omavalitsusel 

õigus olla osanik või aktsionär äriühingus, asutada sihtasutusi ja olla 

mittetulundusühingu liige, sealjuures arvestades kohaliku omavalitsuse üksuse 

finantsjuhtimise seaduses esitatud vastavaid tingimusi. Vallal on lubatud kõigi nende 

teenuste pakkumiseks sõlmida ka lepinguid. [sealsamas § 35] 

Omavalitsustes on olenemata võimalustest enamasti siiski levinud arvamus, et teenuseid 

tuleb tellida tulundusettevõtetelt riikliku konkurssi kaudu. Usutakse, et nii suudetakse 

pakkuda kvaliteetsemaid teenuseid, kuid unustatakse samal ajal soodsamate tingimuste 

põhimõte. (Leetsar 2012, lk 560) 

Teisest küljest on Tallinna linn Eesti suurima omavalitsusena asunud kasutama 

seadusest tulenevaid võimalusi soodsamate teenuste pakkumiseks. Tallinna 

linnavalitsus tegi algust munitsipaalpanga asutamisega, volikogule esitati vastava 

sihtasutuse loomise eelnõu juba 2014. aasta märtsikuus [Eelnõu…2014]. Lisaks avati 

Tallinnas ka munitsipaalpood,  kus pakutakse linnaelanikele soodsamate hindadega 

toidu- ja tarbekaupu. Pealinna tegevus on tekitanud palju erinevaid arvamusi 

munitsipaalettevõtluse teemal. 

Omavalitsuse omandis olev tulundusettevõte pole tavaliselt aktsepteeritav, kuid on 

erandeid nagu puhtlõbustusele suunatud ettevõtted, mis teenivad kasumit otse 

omavalitsuse eelarvesse (Leetsar 2012, lk 561). Lähtudes seadusest tulenevatest 

võimalustest ja praktikas rakendatust on näha, et omavalitsuses on ettevõtluseks 

erinevaid vorme. Oma kodanikele soodsamate teenuste pakkumiseks tuleks 

omavalitsusel asutada vastavaid ettevõtteid ning välistatud pole ka otsese tuluteenimise 

tegevus, kui sellega ei teenita kasu otseselt vallaelanike pealt.  
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2. TARTUMAA VALLAD 

2.1. Tartu maakonna üldiseloomustus 

Tartumaa asub Peipsi ja Võrtsjärve vahel. Neid kahte järve ühendav Suur-Emajõgi on 

ajalooliselt olnud väga tähtis veetee ja selle on muutumas oluliseks turismiobjektiks. 

Tartumaad ümbritsevad põhjast Jõgeva, läänest Viljandi ning lõunast Põlva ja Valga 

maakond. Tartu maakonna idapiiril Peipsi järv, mis on ühtlasi ka riigipiiriks 

Venemaaga. [Tartu maakond. – Eesti Entsüklopeedia, 2014] 

Tartumaal on 22 omavalitsusüksust, neist 3 linna ja 19 valda (Joonis 1). Omavalitsuste 

elanike arv on väga erinev, alustades väiksemaist ligi 100 elanikuga Piirissaare vallast 

ning lõpetades rohkem kui saja tuhandelise elanike arvuga Tartu linnaga. Maakonnas on 

peale Tartu linna veel 2 väiksemat linna Elva ja Kallaste, 23 alevikku ja 324 küla. 

[Tartu maakond. – Eesti Statistikaamet,2014] 

 

Allikas :[ Tartu maakond. – Eesti Statistikaamet,2014] 

Joonis 1: Tartu maakonna kaart 

31.12.2013 seisuga oli Statistikaameti andmetel registreeritud Tartumaal 15255 

äriühingut ja 3265 füüsilisest isikust ettevõtjat. 70% ettevõtlusest on registreeritud Tartu 
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linnas. Seega ainult 30% teistes omavalitsustes. Lisaks veel 3457 mittetulundusühingut 

ja 109 sihtasutust. [Tartu maakond: Ettevõtlus…2014] 

Olulisemad tööstusharud Tartumaal on elektroonikatööstus, klaaspakettide ja 

kilepakendite tootmine, metallitööstus, mööbli-, toiduainete-, rõiva- ja jalatsitööstus, 

ehitus. Piirkonna ettevõtluses on oluline koht ka Tartu Teaduspargil. Seal  luuakse Tartu 

Ülikooli ja Eesti Maaülikooli teadlaste osalusel sobiv ettevõtluskeskkond teadus- ja 

tehnoloogiamahukate ettevõtete tekkeks. [Tartu maakond: Ettevõtlus…2014] 

Kolmandik Eesti raamatutoodangu nimetustest ja ka trükiarvust tuleb just Tartu ja 

Tartumaa trükikodadest. Kiiresti on kasvanud mitmed infotehnoloogia- ja 

biotehnoloogiafirmad. [Elu…2014] 

Arengu seisukohalt on Tartumaa jaoks oluline nii traditsiooniliste tööstusharude, nagu 

puidu- ja mööblitööstus, metalli- ja aparaaditööstus, toiduainetetööstus, ehitus ja 

ehitusmaterjalitööstus, tekstiili-, rõiva- ja jalatsitööstus, areng kui ka uuemate 

tööstusharude tähtsuse tõstmine.  Kõige rohkem töökohti on Tartumaal teeninduse ja 

kaubanduse valdkonnas.[Elu…2014] 

2.2. Peipsi äärsed omavalitsused 

Peipsi äärseteks omavalitsusteks loeb autor Alatskivi, Peipsiääre, Vara, Mäksa, Võnnu, 

Meeksi ja Piirissaare valdasid, mis on otseses kontaktis Eesti idapiiril asuva Peipsi 

järvega. 

Olenemata Peipsi järve suurusest ja selle pikast rannajoonest on järv eestimaalaste elust 

suuresti kõrvale jäänud. Samuti Peipsi lähedal elavate inimeste jaoks on järv justkui 

nurga taga, kuhu tihti ei satuta. Peipsiveere ridakülad ja järveäärsete vanausuliste 

elulaad  loovad Eestis ainulaadse maastiku, mida mujal Eestis ei kohta. Peipsi kallast 

mööda jooksvatel külatänavatel on majad tihedalt teineteise kõrval. Nii moodustavad 

need pikki külasid, mille peenardel hulganisti sibulaid kasvamas. [Faktid… 2014] Just 

sibulad ja vesiviljelus on piirkonna põhilisteks tegevusaladeks. 

Piirkond on ka registreeritud ettevõtete osas teistest Tartumaa valdadest oluliselt maha 

jäänud. Kokku oli piirkonnas Statistikaameti andmetel 2011. aasta seisuga 154 
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äriühingut -  34 Alatskivi, 8 Peipsiääre, 67 Mäksa, 32 Võnnu, 12 Meeksi ja 1 äriühing 

Piirissaare vallas. [Omavalitsusüksuste… 2014] 

Alatskivi vald on eelkõige tuntud oma lossi ja sealse ajaloo poolest. Omavalitsuses on 

domineerivaks majutus ja toitlustusettevõtted. Valda läbivaks suurimaks teeks on 

Aovere-Kallaste-Omedu tee ning keskuseks on Alatskivi alevik.  [Kaart… 2014] 

Peipsiääre vald on üks väiksemaid omavalitsusi Tartumaal. Oma 700 elaniku ja ühe 

põhikooliga on tegemist väga tagasihoidliku aktiivsusega vallaga. Omavalitsus on 

eemal ka suurematest teedest ja ettevõtjate vähesuse tõttu ka nende tegevusalad väga 

erinevad. Valla keskuseks on Kolkja alevik. [Üldiseloomustus 2014] 

Mäksa vald asub Suure-Emajõe ja Emajõe Suursoo mõjupiirkonnas. Tegemist on 

suuruselt kuuenda vallaga Tartumaal, mida läbib Tartu-Räpina-Värska maantee. 

Omavalitsus on Peipsiäärse piirkonna üks aktiivsemaid, omades nii noortekeskust, kahte 

kooli kui ka mitmeid mittetulundusühinguid. Valla keskuseks on Melliste küla. 

[Mäksa… 2014] 

Võnnu vald on üks Tartumaa piiriala omavalitsustest, mida läbi neli jõge : Ahja, Apna, 

Kalli ja Luutsna. Valda läbivaks suurimaks teeks on Tartu-Räpina-Värska maantee ja 

keskuseks Võnnu alevik. Tuntumatest ettevõtetest tegutseb omavalitsuses Ökoehituse 

AS. [Avaleht 2014] 

Meeksi valla keskuseks on Peipsi ääres asuv Mehikoorma alevik. Vald omab pikka 

rannajoont Peipsi ääres, mis soodustab vesiviljelust piirkonnas. Omavalitsus on eemal 

suurematest maanteedest. [Avalik… 2014] 

Piirissaare vald on Tartumaa omapäraseim omavalitsus, olles väikseim nii rahvaarvult 

kui ka pindalalt. Vallamaja, piirivalvekordon ja tehiskanali ääres asuv sadam paiknevad 

Tooni külas, mis on üks kolmest külast vallas. Elanike põhitegevuseks on kalapüük. 

Kasvatatakse ka köögivilju, peamiselt sibulat. Kogu Piirissaar on tänapäeval loodus-

kaitseala. Tänu renoveeritud Piirissaare ja Laaksaare sadamatele on võimalik ühendust 

mandriga pidada parvlaeva „Koidula“ abil. [Avalehekülg 2014] 



14 

 

2.3. Võrtsjärve piirkonna omavalitsused 

Võrtsjärve piirkonna omavalitsusteks loeb autor Rannu, Rõngu, Puhja ja Konguta 

valdasid, mis on seotud rohkemal või vähemal  määral nimetatud järve mõjuala ja 

Võrtsjärve Sihtasutusega. 

Võrtsjärv on oluline turismimagnet piirkonnas ning tänu sellele on nimetatud 

omavalitsused oluliselt mõjutatud kõigest järvega seonduvast. Piirkonna ettevõtlus on 

seotud eelkõige turismi ja vesiviljelusega. 

Piirkond on ka registreeritud ettevõtete osas tagasihoidlik. Kokku on piirkonnas 

Statistikaameti andmetel 2011. aasta seisuga 239 äriühingut. 84 Rõngu, 49 Rannu, 44 

Konguta ja 62 Puhja vallas. [Omavalitsusüksuste… 2014] 

Rõngu vald on eelkõige tuntud oma kultuurilise tegevuse poolest. Omavalitsuses on 

olulisel kohal mitmed traditsioonilised üritused ning ajalugu. Valda läbib Tartu-Valga 

maantee ning keskuseks on Rõngu alevik. Tuntumad ettevõtted omavalitsuses on AS 

Rõngu Mahl ja  AS RPM. [Ettevõtjad… 2014] 

Rannu vald on tihedalt seotud Võrtsjärvega. Omavalitsuses on hulganisti 

turismiettevõtteid ning majutusasutusi ning vaatamisväärsusi. Valda läbib Tartu-

Viljandi maantee ja keskuseks on Rannu alevik. [Ettevõtlus. – Rannu…2014] 

Konguta vald jääb kõrvale suurematest teedest, Tartu-Valga maantee läbib piirkonda 

idast. Tegemist on pika ajalooga piirkonnaga, kus leidub hulganisti kultuurilisi 

vaatamisväärsusi. Valla keskus asub Annikoru külas. [Konguta… 2014] 

Puhja valla territooriumist suurem osa on kaetud soodega, seega on ka tähtsaim maavara 

turvas. Võrtsjärvega seob valda Suur-Emajõgi, kus toimub intensiivne paadiliiklus.  

Omavalitsust läbib Tartu-Viljandi maantee ning keskuseks on suurima elanike arvuga 

Puhja alevik. [Üldinfo. – Puhja…2014] 

2.4. Tartu linna lähiümbruse omavalitsused 

Tartu linna lähiümbruse omavalitsusteks loeb autor vallad, mis omavad ühist piiri Tartu 

linnaga või on otseselt selle mõjualas. Nendeks on Ülenurme, Tartu, Luunja, Haaslava 

ja Tähtvere vallad.  
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Tartu linn on Lõuna-Eesti üks suurimaid tõmbekeskusi ning sellest on mõjutatud ka 

linna lähiümbruse omavalitsused, kellele kandub osaliselt see funktsioon. Tartu linna 

laienemine toimub just nendesse valdadesse kolimise ja liikumise tulemusena. Seetõttu 

on ka ettevõtlus ja kogu tegevus oluliselt erinev teistest Tartumaa omavalitsustest, kes 

nii lähedalt linnaga kokkupuutes pole. 

Piirkond on registreeritud ettevõtete osas teistest Tartumaa valdadest oluliselt aktiivsem. 

Kokku on piirkonnas Statistikaameti andmetel 2011. aasta seisuga 1232 ettevõtet. Tartu 

vallas 358, Luunja 180, Haaslava 94, Tähtvere 134 ja Ülenurme vallas 466 äriühingut. 

[Omavalitsusüksuste võrdlus…2014] 

Tartu valla arengu olulisteks mõjuteguriteks on valda läbivad Jõhvi-Tartu ja Tartu-

Jõgeva maantee ning Tallinn-Tartu raudtee. Lisaks on olulisel kohal vallas ka seal asuv 

Saadjärv ning läbivoolavad Suur-Emajõgi ning Ammejõgi. Ettevõtluse kohapealt on 

oluline pidevalt arenev Vahi tööstuspark. [Valla…2014] Suurimateks asulateks on 

Lähte ja Kõrveküla. 

Ülenurme vald on logistiliselt tihedalt seotud Tartu linnaga. Linna ühistransport ulatub 

osaliselt ka valla piiridesse. Valda läbivad Tallinn-Tartu-Luhamaa maantee, Tartu-

Valga maantee ning Tartu-Viljandi maantee.  Suurimateks alevikeks on Ülenurme ja 

Tõrvandi. [Tutvustus ja asukoht. – Ülenurme… 2014] 

Luunja vald on enamasti tuntud oma kurgitoodangu poolest, mis tuleb AS Grüne Fee 

Eesti katmikaladelt. Olulisemad mõjutegurid vallas on sealt läbivoolav Suur-Emajõgi 

ning turismi seisukohalt Emajõe Suursoo. Valla suuremateks keskusteks on Lohkva 

küla, Luunja alevik ja Kavastu küla. [Valla tutvustus. – Luunja…2014] 

Haaslava vald paikneb Tartu – Luhamaa ja Tartu – Räpina maanteede ning Tartu – 

Petseri raudtee vahelisel alal. Looduslikeks piirideks on Emajõgi, Mõra jõgi ja Savijõgi. 

Valla halduskeskus asub Kurepalus ja suurimaks asulaks on Roiu. [Üldinfo. – 

Haaslava…2014] 

Tähtvere vald on eelkõige tuntud oma põllumajandusettevõtete Tartu Agro AS ja Haage 

Agro OÜ poolest. Lisaks on omavalitsuses veel mitmete tuntud ettevõtete osad, näiteks 

A.Le Coq AS Logistikakeskus ja Lasita Maja AS. Valda läbivad olulised Tallinn-Tartu, 
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Tartu-Viljandi ja Tartu-Ilmatsalu maantee ning Tallinn-Tartu raudtee. Vallas on kaks 

alevikku: Ilmatsalu ja Märja. [Üldinfo. – Tähtvere…2014] 

2.5. Kambja, Nõo ja Laeva vald 

Autor peab oluliseks eraldi välja tuua Kambja, Nõo ja Laeva valla eripärad, kuna need 

omavalitsused ei kuulu otseselt ühessegi eelkirjeldatud gruppi. Kõik kolm asuvad 

oluliselt kaugel nii Tartu linnast, Peipsi kui ka Võrtsjärvest. 

Nimetatud omavalitsused asuvad maakonna eri piirkondades ning nende eripärad 

tulenevad asukohast või muudest aspektidest. 

Statistikaameti andmetel 2011. aasta seisuga on Laeva vallas 38, Kambjas 114 ning Nõo 

vallas 127 äriühingut. [Omavalitsusüksuste võrdlus 2014] 

Laeva vald asub Tartu maakonna loodeosas ja seda läbib Tartu-Tallinn maantee. 

Piirkonna asustus paikneb peamiselt Laeva jõe ääres ja Emajõe lähikonnas. Valla 

keskuseks on Laeva küla, kus asuvad põhikool, lasteaed, kultuurimaja, avatud 

noortekeskus, raamatukogu,  perearstikeskus, kauplus ja postipunkt. Üheks suurimaks 

tööandjaks  omavalitsuses on suurettevõte  AS Valio Eesti Laeva Meierei. Valla ala 

katavad enamasti suured luhad ja sood (Karusaare raba, Peenraraba, Ristsaare soo jt.) 

ning soometsad ja metsad. [ Tutvustus ja asukoht. – Laeva … 2014]  

Nõo vald asub Tartu maakonna keskosas ja seda läbivad Nõo valda läbivad kirde-edela 

suunal Jõhvi-Tartu-Valga maantee ja Tartu-Valga raudtee. Valla keskus ja olulisem 

kohalik tõmbekeskus asub Nõo alevikus. Nõo vallas tegutsevad tuntud ettevõtted nagu 

Nõo Lihatööstus, kommivabrik Cautes, taluettevõte Luke farmimeierei. [Tutvustus ja 

asukoht. – Nõo… 2014]  

Kambja vald on eelnimetatud Nõo valla naaber, asudes Tartu maakonna lõunaosas. 

Omavalitsus läbivad Tallinn - Luhamaa, Tatra - Otepää - Sangaste ja Uhti - Põlva 

maantee ning Tartu - Orava raudtee. Vald on tuntud oma Eesti vanima koori ning 

kuppelmaastikuga. Kambja piirkonnas tegutsevatest ettevõtetest on tuntuimad AS Reola 

Gaas ja mittetulundusühingutest Kambja Laulu-ja Mänguselts. [Kambja… 2014] 
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3. ANALÜÜS JA ARUTELUD 

3.1. Uuringu metoodika ja uuringus osalenud omavalitsused  

Andmete kogumine toimus veebipõhise küsitluse abil. E-kiri koos töö tutvustuse ning 

küsitluslehe lingiga saadeti kõikidele Tartumaa valdade vallavanematele ja 

vallasekretäridele.  Küsitlus on toodud lisas 1. 

Küsimustik koosnes 18 küsimusest ning hõlmas järgmisi teemasid:  

1. omavalitsuse roll ettevõtluse edendamisel ja kohaliku ettevõtluskeskkonna 

tundmine 

2. koostöö kohalike ettevõtjatega 

3. meetmed ettevõtluse edendamiseks 

4. omavalitsuse ressursid ettevõtluseks 

5. sotsiaalne ja munitsipaalettevõtlus 

Tartumaa 22 omavalitsusest uuriti töö raames ainult 19 valda, sest linnade ja valdade 

ettevõtluskeskkonnad on väga erinevad. Autor soovis keskenduda valdadele kui 

maaomavalitsustele.  

Peale korduvat kontakteerumist vastas küsitlusele  14 omavalitsust. Seega vastanuid oli 

ligi 74% Tartumaa valdadest. Autori tehtud valdade gruppidest olid aktiivseimad 

Võrtsjärve piirkonna omavalitsused, kes vastasid küsitlusele 100%. Järgnes Tartu linna 

lähiümbruse valdade grupp, kus vastanuid oli 4 omavalitsust ehk 80%. Peipsi äärsetest 

omavalitsustest vastas küsitlusele 4 ehk 57% valdadest ning muudest valdadest vastas 2 

KOVi. 

Autor soovib välja tuua ka suhtluse käigus selgunud mitte vastamise põhjused. 

Takistusena toodi välja Euroopa Parlamendi valimiste perioodi, ettevõtluse puudumisest 

tingitud mitte olulisust ning küsitluse mittekohustuslikkus oli samuti argumendiks.  



18 

 

3.2. Omavalitsuse roll ettevõtluse edendamisel ja kohaliku 

ettevõtluskeskkonna tundmine 

Eespool käsitleti, et teoreetiliselt ei ole omavalitsused kohustatud ettevõtlust toetama ja 

arendama. Selle teema üle otsustamine on jäetud valdade enda otsustada. 

Küsitluse käigus küsiti valdadelt kõigepealt kas nad peavad ettevõtluse toetamist oma 

piirkonnas prioriteediks. (Joonis 2) 

 

Allikas: Autori koostatud 

Joonis 2. Kas ettevõtluse toetamine on Teie omavalitsuses prioriteediks ? 

Üllatuslikult ei osanud 67% omavalitusjuhtidest öelda, kas ettevõtluse toetamine on 

omavalitsuses prioriteediks. 33% vastanud valdadest peavad teemat oma prioriteediks. 

Põhimõttelistele küsimustele vastamata jätmine väljendab omavalitsuste kahtlevat 

suhtumist teemasse. On oluline, et iga omavalitsus suudaks selgelt määratleda oma 

prioriteete. 

Lisaks küsiti valdadelt otseselt, milline on nende arvamuse kohaselt omavalitsuse roll 

piirkonna ettevõtluse arendamisel. (Joonis 3) 
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Allikas: Autori koostatud 

Joonis 3. Milline on omavalitsuse roll piirkonna ettevõtluse arendamisel? 

80% vastanud omavalitsusi kinnitavad, et ettevõtluse edendamisega tuleb vallas 

tegeleda, kuid see ei kuulu olulisemate ülesannete hulka. 13% vastanutest ei pea 

ettevõtluse toetamist ega arendamist üldse omavalitsuse ülesandeks. 7% vastanud 

Tartumaa omavalitsusi näeb omavalitsust aktiivse ettevõtluse toetaja rollis. 

On teadmata, millest tuleneb vallajuhtide erinev arusaam omavalitsuse rollidest seoses 

ettevõtlusega. On selge, et seadusest tulenevate ülesannete puudumine selle teemaga 

seoses, tekitab olulisi erimeelsusi arusaamades. 

Küsitluses paluti omavalitsustel seletada ka, mida mõistavad nad „ettevõtluse 

toetamise“ all. Vastused olid järgnevad: 

 kindlast ei ole rahaline toetamine (v.a. tegevustoetused üritustele, kuhu on kaasatud 

kogukond); 

 ettevõtjale vajalike dokumentide , lubade kiiret menetlemist. Võimalikult vähe 

bürokraatiat; 

 tingimuste loomist, mis võimaldab ettevõtlusega alustada, tegeleda, laieneda; 

 toetamine on ka kas noorte või mingite teiste isikute grupi ettevõtlusega alustamise 

eelistamine; 

 ettevõtluse arengule kaasaaitamist - igasugune teavituse edasiandmine taetus- ja 

arendusvõimalustest, kohaliku ettevõtluse turustamine omavalitsuse kaudu; 

 alustavate ettevõtjate koolituste korraldamise abistamine; 

 kohaliku infrastruktuuri parendamine; 

 majanduslikku või informatiivset toetust, mis aitab ettevõtte alustamist või 

arendamist ning toetab ettevõtte tegevust; 

 info vahendamine 
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Autor peab lisaks eelnimetatule oluliseks tuua välja ka olulised suhtumist väljendavad 

vastused nimetatud küsimusele(Lisa 1, küsimus 2) : 

 „Teatavasti ei ole KOV-del lubatud osaleda äriettevõtluses ja ka mitte luua eeliseid 

ühele või teisele ettevõtjale. Ka ei võida vald ettevõtete rajamise toetamisest mitte 

midagi, küll aga iga ettevõte, eriti välisosalusega, toob omavalitsusele kuhjaga 

probleeme juurde“  

 „Vallal on välja töötatud regulatsioon, mille alusel makstakse uute töökohtade 

loomise toetust. Uute töökohtade loomise toetust makstakse juriidilisele ja 

füüsilisele isikule, kes on valla territooriumil loonud uue töökoha ja töökohtade arv 

on ettevõttes selle võrra suurenenud ning uut töökohta on säilitatud vähemalt ühe 

aasta jooksul.“ 

 „Ei toeta mitte finantsiliselt vaid eelistame võimalusel teenuse ostmist kohalike 

ettevõtjate käest“ 

Eelnevatest punktidest võib selgelt välja lugeda omavalitsuste väga erinevat suhtumist 

nii ettevõtluse toetamisse kui ka ettevõtlusesse üldiselt. Suhtumise ja arusaamade 

erisused on suureks takistuseks ühtse tegevuse edasiseks kujundamiseks ka riiklikul 

tasandil. Omavalitsuse tasandil on oluline jõuda ühtsele arusaamale ettevõtluse 

teemadel. 

Valdadel on ka erinev ülevaade oma piirkonnas tegutsevatest ettevõtetest. See selgub 

jooniselt 4. 

 

Allikas: Autori koostatud 

Joonis 4. Milline on Teie omavalitsuse ülevaade piirkonnas tegutsevatest ettevõtetest? 

Kõigest 27% vastanud valdadest omavad väga head ülevaadet oma piirkonnas 

tegutsevatest ettevõtetest. Head ülevaadet tunnistavad 60% vastanutest. 13% 

omavalitsusjuhtidest ei oska öelda, milline on nende ülevaade piirkonna ettevõtlusest. 
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Erineva ülevaate omamise põhjuseid on kindlasti mitmeid. Oleneb see valla suurusest ja 

seal tegutsevate ettevõtjate hulgast. 

Omavalitsuse üks tähtsamaid dokumente on arengukava, kus kajastakse prioriteedid ja 

tegevuskava. Autor uuris küsitlusega ka ettevõtluse kajastamist valdade arengukavades. 

(Joonis 6) 

 

Allikas: Autori koostatud 

Joonis 5. Kas Teie omavalitsus kajastab ettevõtluse teemat oma arengukavas ? 

87% vastanud vallajuhtidest kinnitab, et omavalitsuse arengukavas kajastatakse 

ettevõtluse teemat vähesel määral ning 13% arengukavades on ettevõtluse teema sees 

suures mahus. 

Kõik vastanud omavalitsused kajastavad ettevõtlust oma arengukavas, seega võime 

väita, et teema on valdades siiski oluline või päevakajaline. 

3.3 Koostöö kohalike ettevõtjatega 

Kohaliku ettevõtluskeskkonna arendamine saab toimuda ainult omavalitsuse ja 

ettevõtjate koostöös. Oluline on kahepoolne kontakt ja kaasatus. 

Küsitluses uuriti omavalitsustelt, kuidas nad hindavad oma kontakti ja koostööd 

kohalike ettevõtetega. (Joonis 6) 
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Allikas: Autori koostatud 

Joonis 6. Kuidas hindate omavalitsuse kontakti ja koostööd kohalike ettevõtetega? 

20% omavalitsustes hindavad oma kontakti piirkonna ettevõtetega väga heaks. Samas 

80% vastanute hinnangu kohaselt on kohtakt pigem hea. Kontakt ettevõtjatega on kõigil 

vastanud valdadel. 

Järgnevalt uuriti vallajuhtidelt, kui tihti on ettevõtjad kaasatud omavalitsuses otsuste 

tegemise protsessi. (Joonis 7) 

 

Allikas: Autori koostatud 

Joonis 7. Kui tihti on ettevõtjad kaasatud omavalitsuses tehtavatesse otsustesse? 

47% vallajuhtides kinnitavad, et ettevõtjad on kaasatud otsustusprotsessi tihti ning 33% 

vastanud omavalitsustes kaasatakse ettevõtjaid harva. 

Autori hinnangul on vastustest lähtuvalt ettevõtjad otsustusprotsessidesse kaasatud liiga 

vähesel määral. Kohalikud ettevõtjad on osa kogukonnast ning nende kaasamine on 
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sama oluline kui iga teise kogukonnaliikme kaasamine. Ettevõtjate mittekaasamisega 

väljendavad omavalitsused suhtumist terve kogukonna kaasamisse. 

3.4. Rakendatavad meetmed ettevõtluse arendamiseks 

Seadusega pole ette nähtud kindlaid meetmeid ja viise ettevõtluse arendamiseks 

piirkonnas. Seega on igal omavalitsusel omad rakendatavad  meetmed, et oma vallas 

ettevõtluse teemaga tegeleda. 

Omavalitsustes rakendatavate meetmete välja selgitamiseks paluti vallajuhtidel märkida 

ära sobivad meetmed, mida reaalselt kasutatakse. (Joonis 8) 

 

Allikas: Autori koostatud 

Joonis 8. Milliseid meetmeid kasutades toetab KOV ettevõtlikkust ja 

ettevõtlusteadlikkust oma piirkonnas? 

Praktikas kõige enam rakendatavateks meetmeteks valdades on ettevõtjate 

tunnustamine, noorte omaalgatuse toetamine ja ettevõtlusega seotud teemade 

kajastamine meedias, mida tehakse vastavalt kümnes, kaheksas ja seitsmes vastanud 

omavalitsuses 14 vastanust. Vähem populaarseteks meetmeteks  on koolides ettevõtluse 

õpetamine, teemanädala või –päeva korraldamine ja muude ettevõtlust edendavate 

ürituste korraldamine, mida rakendavad vastavalt 4, 2 ja 1 valda. Kõikides valdades 

tegeletakse teemaga ning 2 omavalitsust kasutavad lisaks veel teisi meetmeid.  
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Selgitamaks välja, milliseid tegevusi peetakse valdades kõige olulisemaks ettevõtluse 

edendamiseks, paluti vastanutel valida 3 kõige vajalikumat tegevust loetelust. (Joonis 9) 

 

Allikas: Autori koostatud 

Joonis 9. Millised on 3 kõige vajalikumat KOV-i tegevust piirkonna ettevõtluse 

edendamisel? 

Küsitlusest selgus 2 kõige vajalikumat tegevust piirkonna ettevõtluse edendamiseks, 

milleks on infrastruktuuri arendamine või selle toetamine ning oma piirkonna ettevõtete 

teenuste kasutamine ja propageerimine. Neid tegevusi peab vajalikuks vastavalt 13 ja 9 

valda. Piirkonna turundamist ja selle maine parandamist ning asjaajamise lihtsustamist 

peavad oluliseks 6 omavalitsust. Ülejäänud nimetatud tegevusi peavad oluliseks 

oluliselt vähem valdasid. Ametnike koolitamist ettevõtluse teemal, tööturu aktiveerimist 

ning ettevõtjate kaasamist otsustusprotsessidesse ei pea oluliseks tegevuseks ükski 

vastanud omavalitsustest. 

Välja  kujunes kaks vallajuhtide jaoks olulist tegevust piirkonna ettevõtluse 

edendamiseks. Järelikult on välja kujunenud üldine arusaam infrastruktuuri olulisusest 
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valdades. Ettevõtjate tunnustamisega kaasneb enamasti ka meediakajastus ning seega on 

tegevusega kasutusel mitmed meetmed korraga. 

Erinevate meetmete rakendamiseks on vajalikud ka erinevad ressursid. Rahalised 

vahendid on alati aktuaalsed ning seetõttu sooviti vallajuhtidelt teada, millised 

muudatused maksusüsteemis motiveeriks omavalitsust ettevõtlust enam toetama. 

(Joonis 10)  

 

Allikas: Autori koostatud 

Joonis 10. Millised muudatused maksusüsteemis motiveeriks omavalitsust suuremal 

määral toetama ettevõtlust ? 

11 vastanud vallajuhti kinnitas, et neid motiveeriks suuremal määral ettevõtlust toetama 

ettevõtte tulumaksu osaline laekumine KOVi eelarvesse. Muutused kohalikes maksudes 

ja üksikisiku tulumaksus motiveeriks vastavalt kolme ja kahte omavalitsust. 

Maksusüsteemi muudatusi ei pidanud oluliseks 3 omavalitsust ning seisukohta ei 

osanud avaldada 2 valda. Muud muudatused motiveeriks 1 omavalitsust.  

Autori hinnangul on just maksusüsteem üheks oluliseks vahendiks omavalitsuse 

käitumise mõjutamiseks. Oluline on kaaluda muudatuste sisseviimist praegu 

kehtivatesse seadustesse, kuid selle uurimise jätab autor tulevastele tudengitele. 



26 

 

3.5. Omavalitsuse ressursid ettevõtluseks 

Ettevõtluse toetamiseks ja arendamiseks piirkonnas on vajalikud erinevad ressursid. 

Need vahendid ei pea olema otseselt vallavalitsuse- või volikogu käsutuses. Sellised 

ressursid on nii tööjõud, infrastruktuur, maaressurss kui ka erinevad finantskapitali 

saamise võimalused.   

Määratlemaks neid vahendeid piirkonnas, paluti vallajuhtidel kirjeldada omavalitsuse 

kapitali kui majandusressursi seisukorda. Vastused, nagu ka kõik piirkonnad, olid väga 

erinevad: 

Peipsi äärne piirkond: 

 Piirkonnas on piisavalt maad ettevõtluseks 

 Munitsipaalomandis tootmismaad vähesel määral või  puuduvad 

Võrtsjärve piirkond: 

 Suurel hulgal haritavat ja väärtuslikku maad, kuid vähe vaba maad; 

 Piirkonnas on olemas tootmiseks vajalikke hoonetekomplekse; 

 Piirkonnas pole piisavalt kapitali, et ettevõtjates huvi tekitada 

Tartu linna lähiümbruse vallad: 

 Piirkonnas suures hulgas hooneid ja asutusi; 

 Varasemalt enamus valla maadest erastatud ning takistab valla arengut; 

 Remonditud või uuendamisjärgus haridusasutused ja muud vallahooned 

Muud: 

 Tootmiseks sobiv maa (põllumaa) on enamikus kasutuses; 

 Osa nõukogudeaegseid põllumajandushooneid on kasutuseta ja lagunemas; 

 Metsamaad on vähe või on see juba majandatud; 

 Remonti vajavad valla teed, millele rakendatavad piirangud sügisel uja kevadel 

takistavad ettevõtjate tööd 

Piirkondades on kirjeldatud seisukord väga erinev, mis tuleneb kindlasti ka valdade 

erinevast kaugusest Tartu linnast ning selle mõjust. Samas on ühisteks joonteks maa 

kasutuses olemine ning hoonete olemasolu, kuid erinev seisukord. 

Teiseks uuriti selles teemas omavalitsustelt nende finantskapitali saamise võimaluste 

kohta(Lisa1. küsimus 12). Selgus, et osadel valdadel on küsitud allikatest (PRIA, EAS, 

KIK, laenud) finantsvahendite saamine liigselt problemaatiline: 
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 Fondidest toetuste saamine keeruline ning taotluste tingimuste täitmine väga 

kulukas 

 Riigi toetus omavalitsuse teatud valdkondade tööks vähenenud 

 Omafinantseering kõrge projektides, kuid samas soovitakse hoida laenukoormus 

madalana 

Selgus, et enamus omavalitsusi on kasutanud edukalt nimetatud võimalusi 

finantsvahendite saamiseks. Sagedasti kasutatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse 

pakutavaid võimalusi, sest seal toetatakse olulise infrastruktuuri arendamist. 

Järgnevalt paluti vallajuhtidel hinnata omavalitsuses nimetatud ressursse. (Joonis 11) 

 

Allikas: Autori koostatud 

Joonis 11. Palun hinnake Teie omavalitsuses olevaid ressursse ettevõtluse toimimiseks 

Ressursside hindamisest selgus, et haritav maa ning mets on enamikes valdades juba 

kasutuses, vastavalt 11 ja 8 omavalitsuses. Pigem kasutuses on nimetatud ressurss 

vastavalt 2 ja 4 vallas. Mõlemad ressursid puuduvad 2 KOVis. Veevarud vesiviljeluseks 

on kasutuses 3, pigem kasutuses 4, pigem mitte kasutuses 3 ja puudu 1 omavalitsuses 

ning 4 KOVi ei oska veeressurssi hinnata. Maavarad on kasutuses 6 vallas, pigem 

kasutuses 4 ja pigem mitte kasutuses 2 omavalitsuses. Maavarade puudumist kinnitab 2 

vallajuhti ning hinnangut anda ei osata 1 vallas. Tööjõudu hinnates tuli mõelda 

hõivatust  omavalitsuse piirides. (Lisa 1, küsimus 14*)  7 vallas on tööjõud olemas ja 

hõivatud, 5 KOVis on nimetatud ressurss pigem kasutuses ning 3 vallajuhti ei oska 
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ressurssi hinnata. 4 omavalitsust hindavad oma hooneid kasutuses olevaks ning 8 

vallajuhi kinnitusel on hooned ja seadmed tootmiseks pigem kasutuseks. Ühes 

omavalitsuses on hooned ja seadmed olemas, kui kasutamata, ning 2 omavalitsusjuhi 

sõnul piirkonnas vastav ressurss puudub. Infrastruktuur on kasutuses ja pigem kasutuses 

vastavalt 6 ja 7 vallas ning 2 juhul ei osata seda ressurssi hinnata.  

Autori üllatuseks ei oska osad vallajuhid oma piirkonna ressursse hinnata. Kokkuvõttes 

on vastanute hinnangul nimetatud ressursid enamasti kasutuses või pigem kasutuses.  

3.6. Sotsiaalne ja munitsipaalettevõtlus omavalitsuses 

Eespool mainitust lähtuvalt on omavalitsuses klassikaliste tulundusettevõtete kõrval 

veel ka sotsiaalne ja munitsipaalettevõtlus, kui kaks olulist aspekti valla ettevõtluse 

vaatenurgast. Teame, et omavalitsuse osalemine ettevõtluses on piiratud, kuid siiski 

võimalik.  

Küsitlusega uuriti vallajuhtidelt sotsiaalse ettevõtluse toimimist omavalitsuses (Lisa 1. 

küsimus 13). Selgus, et sotsiaalne ettevõtlus toimib enamikes valdades, kuid erinevatel 

viisidel. Tegevust kirjeldati järgnevalt: 

 Noorteklubide, külakeskuste avatuna hoidmine MTÜ vormis; 

 Suurettevõtted toetavad vähekindlustatud peresid toiduabiga; 

 Toimib koduhooldus; 

 Munitsipaalettevõtetes töötavad vähekindlustatud perede liikmed; 

 Töökohtade loomine 

Sotsiaalse ettevõtluse mitte toimimise põhjuseks toodi nii rahalise vahendite nappuse 

kui ka võimaluste puudumise.   

On selge, et omavalitsused ei pea tegevust selles valdkonnas väga oluliseks. Seda 

näitavad ka väga lühikesed ja napisõnalised vastused eelnevale küsimusele. Sotsiaalse 

ettevõtluse tähtsus on jäänud ilmselt vallajuhtide seas tagaplaanile. 

Uuriti ka munitsipaalettevõtluse teemat omavalitsuses. Paluti kirjeldada valla omandis 

olevate ettevõtete tegevust juhul kui need eksisteerivad (Lisa 1. küsimus 16). 

Munitsipaalettevõtete tegevust kirjeldati järgnevalt: 

 Heakorra teenuste pakkumine 

 Soojusenergia tootmine ja edastamine tarbijatele 
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 Vee ja kanalisatsiooni teenuste pakkumine 

 Perearstikeskus 

 Kalmistu haldamine 

 Korterelamute haldamine 

Enamikus ehk 67% omavalitsustes siiski vallajuhtide sõnul munitsipaalettevõtteid ei 

tegutse. (Joonis 11) 

 

Allikas: Autori koostatud 

Joonis 12. Kas Teie omavalitsuses tegutseb munitsipaalettevõtteid ? 

On selge, et omavalitsused ei teadvusta munitsipaalettevõtlusega kaasnevaid võimalusi 

oma elanike paremaks teenindamiseks. Eelnevalt selgus munitsipaalettevõtlust 

kajastavast peatükist, et tegelikult on seaduste järgi valdadel lubatud osaleda 

äritegevuses, kuid ametnike arusaam teemat puudutavates küsimustes on iganenud.  

On küsitav vallajuhtide pädevus munitsipaalettevõtluse teemas orienteerumiseks. Selgus 

juba eelnevates aruteludes (Peatükk 3.2.), kus autor kirjeldas omavalitsuste „ettevõtluse 

toetamise“ arusaamu, et osad vallajuhid on siiani arvamusel, et KOVil pole lubatud 

osaleda äriettevõtluses. On selge, et on kehtestatud olulised piirangud, kuid on vale 

väita, et osalemine pole lubatud. Teemasse tuleks oluliselt põhjalikumalt süveneda ning 

autor loodab, et leidub tulevikus ka selle teema jaoks uurija. 
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4. JÄRELDUSED JA ETTEPANEKUD 

4.1. Järeldused 

Lähtudes püstitatud eemärgist, selgitada välja omavalitsuste ettevõtluse toetamise 

võimaluste ühisjooned maal, teeb autor järgnevad järeldused: 

1. Omavalitsused lähtuvad oma tegevustes seadustes määratud ülesannetest ning 

lisaülesannete üle arutlemisest ei olda väga huvitatud. 

2. Ettevõtluse teema, mis ei kuulu KOVi ülesannete hulka, on omavalitsusjuhtide 

vastustest lähtuvalt 80% vastanute kinnitusel teema, millega tuleb tegeleda. 

3. Tartu maakonna vallajuhtide seas leidub neid, kes pole võimelised oma piirkonna 

ettevõtlusega seotud küsimustes orienteeruma. Ometi omab kokku 87% vastanud 

omavalitsustest head või väga head ülevaadet piirkonna ettevõtlusest. Võib 

järeldada, et ülevaate saamine ei ole enamasti KOVile probleemiks. 

4. Tartumaa valdades kasutatakse väga erinevaid meetmeid ettevõtluse edendamiseks, 

kuid enam kasutatavad on ettevõtjate tunnustamine ning noorte omaalgatuse 

toetamine.  

5. Vallajuhid peavad olulisemateks tegevusteks ettevõtluse edendamisel 

infrastruktuuri arendamist ning samuti ettevõtjate tunnustamist. 

6. Suur osa omavalitsusi oleks valmis suuremal määral tegelema ettevõtluse teemaga 

oma piirkonnas, kui toimuksid muudatused maksusüsteemis. Näiteks soovitakse 

näha ettevõtte tulumaksu osalist laekumist KOVi eelarvesse. 

7. Tartu maakonna valdades on olulised ressursid nagu maa, mets, maavarad, hooned 

jt juba kasutuses ning see võib olla takistuseks piirkondades ettevõtluse 

arendamisel. Järelikult tuleks enam tähelepanu pöörata neid ressursse mitte vajavale 

ettevõtlusele. 

8. Rohkem kui pooltes Tartumaa omavalitsustes munitsipaalettevõtlusega ei tegeleta 

ning tihti ei teadvustata ka sellega seonduvaid võimalusi ning tähtsust. 

9. Omavalitsused, kus tegutsevad munitsipaalettevõtted, on mõistnud teema olulisust. 
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10. Sotsiaalse ettevõtlusega tegeletakse omavalitsustes väga vähe. Tegemist on 

eelkõige mittetulundustegevuse toetamise või toiduabi jagamisega.  

11. Omavalitsusjuhid ei teadvusta piisavalt sotsiaalse ja munitsipaalettevõtluse olulisust 

ja mõju kohalikule kogukonnale. 

12. Omavalitsuste ettevõtlusalases tegevuses on raske tuua välja seaduspärasusi ja 

konkreetseid ühisjooni, sest kõik sõltub olukorrast vallas ja selle juhtidest. 

4.2. Autori ettepanekud 

Lähtuvalt teoreetilistest alustest ning küsitluse tulemusena saadud andmetest, teeb autor 

järgnevad ettepanekud: 

 Ettevõtluse edendamiseks KOVis on vaja omavalitsustele luua 

motivatsioonimehhanism. See seisneks ettevõtete seotuse tugevdamises läbi 

maksusüsteemi muudatuste, mille tulemusena laekuks seonduvatest maksudest osa 

ka omavalitsuse eelarvesse.  

 Tartumaa Omavalitsuste Liit, kui maakondlik omavalitsuste esindaja, peaks 

tegelema ettevõtluse arendamise teemaga süvitsi. Oluline on ka läbi viia arutelusid 

sotsiaalse ja munitsipaalettevõtluse teemal, et ühtlustada teemade mõistmist. 

Teemaga soovitatakse tegeleda ka teistes taolistes ühingutes. 

 2014. aastal väga aktuaalseks muutunud munitsipaalettevõtluse teemat tuleks 

analüüsida oluliselt sügavamalt ka riiklikul tasandil, et vältida eelkõige meediast 

tulenevate väärarusaamade teket. 
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KOKKUVÕTE 

Kohalike omavalitsuste kohustused ja ülesanded on selgelt välja toodud seadustes. 

Ettevõtlusega tegelemine ei kuulu nende ülesannete hulka, kuid aina enam selle teemaga 

siiski silmitsi seistakse. Seoses Tallinna linna munitsipaalpanga ja – poe aktsioonidega 

on aina enam ühiskonna tähelepanu alla sattunud ka munitsipaalettevõtlus, kui üks 

ettevõtlusvormidest. Ettevõtlusel on kohalikus omavalitsuses tähtis roll nii tööhõive kui 

ka sotsiaalses osas. Omavalitsused peaksid ettevõtluse teemaga tegelema,  kuna see on 

tähtis osa ühiskonnast ja kohalikust arengust.  

Antud töö eesmärgiks oli välja selgitada omavalitsuste ettevõtluse toetamise võimaluste 

ühisjooned maal. Andmete kogumiseks koostati teoreetiliste allikate ülevaade ning viidi 

Tartu maakonna valdade seal läbi ankeetküsitlus, millele vastas 14 vallajuhti ehk 74% 

valdadest. Küsitlus hõlmas teemasid nagu omavalitsuse roll ettevõtluse edendamisel ja 

kohaliku ettevõtluskeskkonna tundmine, koostöö kohalike ettevõtjatega, meetmed 

ettevõtluse edendamiseks, omavalitsuse ressursid ettevõtluseks ning sotsiaalne ja 

munitsipaalettevõtlus valdades. Töö teoreetilise osa koostamiseks kasutas autor 

enamasti kirjandusallikaid omavalitsuse toimimise teemal, elektroonilist Riigi Teatajat 

ning valdade kodulehti.  

Töö käigus sai kinnitust seisukoht, et kohalike omavalitsuste arusaam ettevõtluse 

toetamisest on väga eripalgeline ning muutlik. Enamasti on toetamine mõjutatud 

omavalitsusjuhtide hoiakutest. Omavalitsustes peetakse olulisemaks infrastruktuuri 

arendamist ja ettevõtjate tunnustamist, et ettevõtlust piirkonnas edendada. Selgus ka, et 

enamikes Tartumaa omavalitsustes on olulised tootmiseks vajalikud ressursid nagu maa, 

hooned, mets jt juba kasutuses või pigem kasutuses ning see mõjutab oluliselt 

ettevõtluse arengut valdades. Sotsiaalse ja munitsipaalettevõtlusega tegeletakse valdades 

vähesel määral. Munitsipaalettevõtteid ei tegutse 67% vastanud omavalitsustes, mis on 

üllatavalt halb näitaja.  Selgus, et omavalitsused ei oma piisavat ülevaadet teemadest. 
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Lähtuvalt kogutud andmetest töötas autor välja ettepanekud seoses maksusüsteemi 

muutmise ning põhjalikuma teema arutlemise osas erinevatel tasanditel. Lisaks peab 

autor oluliseks, et töö käigus esile kerkinud probleemid saaksid tulevikus uurimistööde 

aluseks ning viiksid põhjalikuma analüüsini.  
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LISAD 

Lisa 1. Ankeetküsitlus 

Lp vastaja, 

Olen Eesti Maaülikooli ökonoomika ja ettevõtluse eriala tudeng ja kirjutan bakalaureuse 

tööd ettevõtluse toetamise teema. Töö eesmärgiks on välja selgitada omavalitsuste 

võimaluste ühisjooned ettevõtluse toetamiseks maal. Saadud andmeid kasutatakse ainult 

töö autori poolt statistilisel eesmärgil.  

 

1. Kas ettevõtluse toetamine on Teie omavalitsuses prioriteediks ? 

 Jah 

 Raske öelda 

 Ei 

2. Milline on omavalitsuse roll piirkonna ettevõtluse arendamisel? 

 Aktiivne ettevõtluse toetamine 

 Ettevõtluse edendamine ei ole  oluliseim ülesanne, kuid sellega tuleb 

tegeleda 

 Omavalitsuse ülesandeks ei ole ettevõtluse toetamine ega arendamine 

 

3. Mida mõistate „ettevõtluse toetamise“ all ? 

 

4. Milline on Teie omavalitsuse ülevaade piirkonnas tegutsevatest ettevõtetest? 

 Väga hea 

 Hea 

 Raske öelda 

 Vähene 

 Puudub 
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5. Kas Teie omavalitsus kajastab ettevõtluse teemat oma arengukavas ? 

 Jah, suures mahus 

 vähesel määral 

 Raske öelda 

 Pigem ei, ainult muude teemade sees 

 Ei, üldse mitte 

 

6. Kuidas hindate omavalitsuse kontakti ja koostööd kohalike ettevõtetega? 

 Väga hea  

 Pigem hea  

 Raske öelda 

 Halb 

 Kontakt puudub 

 

7. Kui tihti on ettevõtjad kaasatud omavalitsuses tehtavatesse otsustesse? 

 Alati 

 Tihti 

 Raske öelda 

 Harva 

 Mitte kunagi 

 

8. Milliseid meetmeid kasutades toetab KOV ettevõtlikkust ja ettevõtlusteadlikkust  

oma omavalitsuses? 

 KOV-is selle teemaga ei tegeleta 

 Korraldatakse ettevõtlus nädalat/päeva 

 Koolides õpetatakse ettevõtlust 

 Toetatakse noorte omaalgatust 

 Ettevõtjate tunnustamine 

 Kajastatakse ettevõtlusega seotud teemasid meedias (koduleht, leht) 

 Muude ettevõtlust edendavate ürituste korraldamine 

 Muu 

 

9. Millised on 3 kõige vajalikumat KOV-i tegevust piirkonna ettevõtluse  

edendamisel? 

 infrastruktuuri arendamine või selle toetamine 

 suurürituste korraldamise toetamine 

 piirkonna turundamine ja selle maine parandamine 

 ettevõtjate rahaline toetamine 

 asjaajamise lihtsustamine 

 ametnike koolitamine ettevõtluse teemal 

 ettevõtlusalase teabe jagamine 

 noorte ettevõtlikkuse tõstmine läbi hariduse 
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 tunnustada ettevõtjaid 

 oma piirkonna ettevõtete teenuste kasutamine ja propageerimine 

 tööturu aktiveerimine läbi selle vahendamise 

 ettevõtjate kaasamine otsustusprotsessidesse 

 

10. Millised muudatused maksusüsteemis motiveeriks omavalitsust suuremal määral 

toetama ettevõtlust ? 

 Muudatused ei tõstaks motivatsiooni 

 Ei oska öelda 

 Osa ettevõtte tulumaksust laekuks KOV-i eelarvesse 

 Lisanduvad kohalikud maksud 

 Osa üksikisiku tulumaksust laekuks töötaja elukohajärgse ja osa 

töökohajärgse KOV-i eelarvesse 

 Muu 

 

11. Kirjeldage kapitali kui majandusressursi olukorda omavalitsuses (hooned, 

seadmed, maa millegi tootmiseks) 

 

12. Kirjeldage omavalitsuse  finantskapitali saamise võimalusi vastavalt Teie 

omavalitsuse eripärale (pangalaenud, finantstoetused PRIA, EAS, KIK jt.) 

 

 

13. Kas omavalitsuses tegeletakse sotsiaalse ettevõtlusega, kui töökohti loova 

tegevusega? 

 

14. Palun hinnake Teie omavalitsuses olevaid ressursse ettevõtluse toimimiseks 

alljärgnevas alajaotuses. 

 Olemas ja 

kasutuses 

Pigem 

kasutuses 

Raske öelda Olemas, aga 

ei ole 

kasutuses 

Puudub 

Haritav maa  

sh söötis maa 

     

Metsamaa      

Veevarud 

vesiviljeluseks 

     

Maavarad      

Tööjõud*      

Hooned ja seadmed      
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tootmiseks 

Infrastruktuur      

*omavalitsuses olev tööealine elanikkond, kasutuses ehk hõivatud omavalitsuses või 

väljaspool KOV-i 

15. Kas Teie omavalitsuses tegutseb munitsipaalettevõtteid ? 

 Jah 

 Raske öelda 

 Ei 

16. Kui vastasite eelmisele küsimusele „jah“, siis kirjeldage munitsipaalettevõtete 

tegevust. 

 

17. Omavalitsuse nimi: 

 

 

18. Omavalitsuses registreeritud eraettevõtete arv: 

 

Tänan vastamast! 
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SUMMARY 

ENTREPRENEURSHIP SUPPORTING IN LOCAL 

MUNICIPALITY EXAMPLE OF TARTU COUNTY 

MUNICIPALITIES 

Mariliis Maremäe 

 

The Bachelor's thesis is written in Estoninan. It consists of 41 pages, one map, 11 

graphs and one annex.  The thesis includes 42 referenced sources. 

The obligations and tasks of local municipalities are clearly stated in legal acts. 

Enganing in enterpreneurship is not among the designated tasks, but this topic is 

nevertheless increasingly encountered by the local municipalities. In relation to Tallinn's 

municipal bank and store actions, municipal enterpreneurship has come to the attention 

of the society as one form of entrepreneurship. Enterpreneurship has an important role 

in local municipality in the fields of occupation and social issues. Local municipalities 

should address the topic of entrepreurship as it is a significant part of society and local 

development. 

The aim of this thesis was to search (define) the common aspects of  etrepreneurship 

support possibilities in rural areas. For data gathering, overview of theoretical sources 

was compiled and a questionnare was conducted among the rural municipalities of Tartu 

county, 14 heads of rural municipalities (74%) answered to the questionnaire. The 

questionnaire included topics such as the role of local municipalities in developing 

entrepreneurhip, measures to promote entrepreneurship, resources for entrepreneurhip 

and social and municipal entrepreneurship in rural municipalities. Sources used in the 

theretical part of the thesis include written sources on the organisation of local 
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municipalities, electronical Riigi Teataja (where legal acts are published) and webpages 

of rural municipalities 

It was confirmed in the research that the understanding of supporting entrepreneurship 

is very diverse and varying among local municipalities. Supporting entrepreneurship is 

mostly influenced by the attitudes of the heads of local municipalities. In local 

municipalities, developing infrastructure and acknowledging entrepreneurs are seen as 

the most important aspects in order to promote entrepreneurship in the area. It was also 

revealed that in Tartu county's local municipalities resources needed for production 

(such as land, buildings, forests etc.) are already  mostly in use and  it affects notably 

the progress of entrepreneursip in rural municipalities. Social and municipal 

entrepreneurship are not widespread. No municipal entreprises practice in 67 % of the 

questionned local municipalities, which is a surprisingly low result. It was revealed that 

the local municipalities do not have enough knowledge of the topics. 

Based on the gathered data, the author constructed proposals of tax system change and 

more detailed discussion on different levels. 

 

 



44 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olen koostanud töö iseseisvalt. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, 

olulised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viisatud. 

 

Autor M. Maremäe ....................................................................................(allkiri ja 

kuupäev) 

Juhendaja dotsent J. Leetsar………............................................................(allkiri ja 

kuupäev) 

 

 

 

Kaitstud hindele 

............................................................................... 

„...............“..................................................2014.a 

 


