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LÜHIKOKKUVÕTE 
 

Elu- ning ettevõtlustegevuse käigushoidmine maapiirkondades on kujunenud tähtsaks 

probleemküsimuseks, mis puudutab oluliselt terve riigi arengut. Käesoleva 

bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida 2012. a. maaettevõtluse uuringu  raames 

tulevikuplaanidele antud hinnanguid ning kuidas need on seotud erinevate ettevõtete 

asukoha KOV-e iseloomustavate sotsiaalmajanduslike näitajatega. 1825 vastajaga 

küsitlusest kasutati kuuele tegevusmahu muutusele ning kuuele tulevikuplaanidega seotud 

väitele antud hinnanguid. Korrelatsioonanalüüsiga vaadeldi hinnangute omavahelisi 

seoseid ning seoseid Statistikaameti andmebaasist võetud KOV-e iseloomustavate 

näitajatega — kaugus maakonnakeskusest, kõrgharidusega rahvastiku osakaal,  

registreeritud töötus, ettevõtete arvu 1000 elaniku  kohta, palgatöötaja bruto kuusissetulek; 

uute etteõtete osakaal ettevõtetes, ülalpeetavate määr ja EMTAK tegevusalade arv KOV-is.  

Enamus maaettevõtluse uuringus osalajetest soovib oma tegevusmahtusid hoida samal 

tasemel või suurendada.  Samal tasemel sooviti jätkata ka töötajate arvuga. Suurendada 

plaaniti klientide arvu ning müügitulu. Ka tulevikuplaanidega seotud väideted soosisid 

pigem senise tegevusega jätkamist.  

Korrelatsioonanalüüs näitas, et ettevõtjad, kes soovisid enamjaolt tegevusmahte säilitada 

samaväärsel tasemel või neid pigem suurendada, soovisid seda sama teha ka teiste 

tegevuste puhul. Uute ettevõtete alustamise hinnangud olid positiivselt korreleerunud 

plaaniga ettevõte müüa  ja alustada uute tegevusaladega. Vastajad, kes kavatsesid oma 

ettevõtte müüa või likvideerida, planeerisid oma tegevusmahtusid, müügitulu, klientide ja 

töötajate arvu ja investeeringuid vähendada.   

KOV-e iseloomustavate näitajate puhul olid olulisemad seosed tegevusmahtudega 

rahvaarvu muutusel, ülalpeetavate määral, ettevõtluse mitmekesisusel ja kaugusel. 

Tegevusmahtusid plaanisid suurendada eelkõige ettevõtted, kes asusid KOV-ides, mida 

iseloomustas kasvav rahvaarv, mitmekesisem ettevõtlus; väiksem ülapeetavate määr ja 

kaugus maakonnakeskusest.  Samasugused olid ka seosed uute ettevõtte loomisplaanidele 

ja ettevõtte müügiplaanidele antud väidetele. Kõrgem kõrgharidusega rahvastiku osakaal ja 

sissetulekute tase omas positiivset mõju müügitulu ja klientide suurendamise plaanidele.  
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Abstract 

The maintenance of human and entrepreneurial activities in rural areas has become an 

important topic  affecting development of the whole country. The objective of this thesis is 

to study the evaluations regarding future plans given by rural entrepreneurs in the 2012 

rural entrepreneurship study and to examine how those are connected with  socioeconomic 

indicators of local municipalities. 

From the survey of 1825 rural enterprises,  six evaluations regarding changes in production 

capacities and six statemenents on future plans were used. Correlation analysis was used to 

study the connection between the future plans and with nine socioeconomic indicators.   

The results showed that the majority of  rural entpreneurs wished to either increase or keep 

up their current  production capacities and keep the number of workforce same.  The 

entrepreneurs wanted to increase number of customers and sales revenue. Also the 

evaluations given to future plan propositions inclined towards proceeding with the 

theretofore business activities.  

The correlation analysis indicated that the entrepreneurs wishing to keep up or increase the 

production capacities, also wanted to do just the same with other business capacities. The 

evaluations regarding the creation of new enterprises were positively correlated to the 

plans to sell the enterprise and to start with new fields of operation. The respondents who 

planned to sell or liquidate the company, also planned to decrease the production 

capacities, sales revenue, number of clientele and workforce and also the volume of 

investments. 

The enterprises located in the local municipalities with increasing population, a more 

diversified entrepreneurship, a lower rate of dependance and lower distance from the 

county centre planned to increase their production capacities. The correlations were similar 

also with the evaluations given to the sales capacities and creation of new enterprises. The 

proportion of highly educated people and level of income had a positive effect on the 

future plans regarding increasing sales revenues and number of clientele.  
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SISSEJUHATUS 

 

Ettevõtlus on aegade jooksul muutunud ühiskonna toimimise üheks peamiseks alustalaks 

ning omab olulist tähtsust selle arengus. Ettevõtlustegevus on kujunenud oluliseks 

majanduslikuks ning sotsiaalseks arenguteguriks, olles vastutav töökohtade loomise, 

inimkonna teenuste ning kaupadega varustamise ning osaliselt nii ühiskonna kui terviku 

kui ka regionaalse arengutaseme kasvatamise, heaolu loomise ja eneseteostuseks vajalike 

võimaluste tagamise eest. Ettevõtlus on oma olemuselt pidevalt uute ning jätkusuutlike 

võimaluste otsimine, innovaatiliste ideede kujundamise ning loomise protsess, mille 

tulemusel on tagatud ka ühiskonna järjepidev areng.  

Tervikliku ühiskondliku arengu jaoks ei ole olulised aga vaid ettevõtluse poolt pakutavad 

hüved, vaid ka, millises keskkonnas ning tingimustes antud ettevõtted peavad tegutsema 

ehk see, mida ühiskond on võimeline vastu pakkuma. Ettevõtlus on loomult riskantne 

tegevus ning on seetõttu oluliselt mõjutatud ümbritsevatest teguritest. Edukas äritegevus 

vajab jätkusuutlikuks arenguks tervet ettevõtluskeskkonda, kus on tagatud kvaliteetne ning 

oskuslik tööjõud, sobilik ning arenenud infrastruktuur, riigipoolsed ettevõtluse käivitamise 

ning alalhoidmise toetusmehhanismid, toetav seadusandlus ning ka ettevõtlustegevust 

tervikuna soosiv ühiskondlik suhtumine.  

Tänases Eestis toimuvad regionaalsed protsessid on muutnud küsitavaks sobiliku ning 

atraktiivse ettevõtluskeskkonna olemasolu ja viimast just maapiirkondades. Maaregioonide 

konkurents linnaga nii töökohtade, elu- ja ettevõtluskeskkonna suhtes on viinud suurema 

elutegevuse koondumise suurlinnade lähedusse. Antud regionaalsed muutused on oluliselt 

pärssinud maapiirkondade arengut ning paljudes kohtades on aktuaalseks teemaks pidev 

sotsiaalne ning majanduslik mahajäämus linnadest. Selle tulemusena on ka paljud 

ettevõtted otsustanud oma tegevust maapiirkondades piirata või selle antud regioonis 

sootuks lõpetada, mis tuleneb sageli ebasoodsaks muutunud ettevõtluskeskkonnast, liigsest 

kaugusest turukeskustest ning ka tarbijatest, ebakvalifitseeritud tööjõust või viimase 

puudumisest. Elu- ning ettevõtlustegevuse käigushoidmine maapiirkondades on tähtis 

probleemküsimus, mis puudutab oluliselt terve riigi arengut. Käesolevas töös ongi 

uurimisobjektiks Eesti maapiirkondade ettevõtted ning nende tulevikuplaanid.  
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Käesoleva töö eesmärgiks on uurida maaettevõtjate poolt 2012. aasta maaettevõtluse 

uuringus tulevikuplaanidele antud hinnanguid ning kuidas need on seotud erinevate 

ettevõtete asukohapõhiseid KOV-e iseloomustavate sotsiaalmajanduslike näitajatega. Töö 

eesmärgist ja selle täitmisest lähtuvalt on püstitatud järgnevad uurimisküsimused:  

1) Erinevatele teoreetilistele allikatele tuginedes anda ülevaade ettevõtjatega, 

ettevõtlusega, ettevõtluskeskkonnaga seotud käsitlustest; 

2) Anda ülevaade regionaalarengu- ja poliitikaga seotud teguritest ning 

regionaalpoliitikast Eestis; 

3) 2012. aastal läbiviidud maaettevõtluse uuringu raames kogutud andmete põhjal 

uurida ettevõtete tulevikuplaane; 

4) Kasutades korrelatsioonanalüüsi analüüsida, millised on maaettevõtjate küsitluses 

antud hinnangute omavahelised seosed ning kuivõrd on need seotud ettevõtete 

asukohapõhist KOV-i iseloomustavate sotsiaalmajanduslike näitajatega. 

Käesolevas bakalaureusetöös kasutatakse sekundaarseid andmeid, mis koguti 2012. aastal 

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi poolt Põllumajandusministeeriumi 

tellimusel läbi viidud maaettevõtluse „Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid 

ning toetusvajadus― (MSI 2012) uuringu raames. Bakalaureusetöö autor ei ole ise osalenud 

ankeetküsitluse koostamisel ega küsitluse läbiviimisel. Käesolevas töös viiakse läbi 

küsitluse käigus kogutud andmete edasitöötlus analüüsi näol. Analüüsis kasutatakse 

maaettevõtluse uuringus osalenud maaettevõtjate ankeetküsitlusega kogutud andmeid: 

ettevõtjate hinnanguid oma tegevuse mahtude muutustele ning tulevikuplaanide kohta 

esitatud väidetele. Samuti uuritakse nende hinnangute omavahelisi seoseid ning kas 

eelpool mainitud  hinnangud  on seotud ettevõtete KOV-e iseloomustavate, Statistikaameti 

andmetel põhinevate sotsiaalmajanduslike näitajatega. Maaettevõtluse uuringu 

ankeetküsitlusega kogutud andmed on kvantitatiivsed andmed. Uuringu juhuvalimi 

moodustasid 5900 maapiirkonnas registreeritud äriühingut ja FIE-t üle Eesti. Kokku laekus 

täidetuna tagasi 1825 ankeeti ehk küsitluse vastamisprotsent oli 30,9% (MSI 2012: 82). 

Käesolev bakalaureusetöö koosneb kahest põhipeatükist ning nende alapeatükkidest. 

Esimeses ehk teoreetilises peatükis on selgitatud ettevõtlusega ja regionaalarenguga seotud 

definitsioone ning erinevate autorite poolt kirjeldatud ettevõtjate, ettevõtluse, 

ettevõtluskeskkonna ja regionaalarengu- ning poliitikaga seotud käsitlusi. Töö teises ehk 

empiirilises peatükis kajastatakse töö autori poolt 2012. aastal läbi viidud maaettevõtluse 
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uuringu ja Statistikaameti andmetel koostatud analüüsi. Töö empiirilises osas selgitatakse 

esmalt lahti maaettevõtluse uuringu metoodika ja tulemused ning millised olid töö autori 

poolt koostatud analüüsis kasutatud andmed. Seejärel kirjeldatakse analüüsiks kasutatud 

korrelatsioonanalüüsi teoreetilist poolt, millele järgnevad ettevõtjate poolt 

tulevikuplaanidele antud hinnangute ja Statistikaameti andmetel põhineva 

korrelatsioonanalüüsi  tulemused, selgitused ja järeldused.  

Käesolev bakalaureusetöö põhineb peamiselt eesti- ja inglisekeelsetel erialastel raamatutel 

ning erinevatest andmebaasidest pärit artiklitele, maaettevõtluse uuringu ja Statistikaameti 

andmetel. Töö koostamisel kasutati tabelarvutusprogrammi Excel ning statistilise 

andmetöötluse programmi SPSS. Korrelatsioonanalüüsis kasutati Pearson’i 

korrelatsioonikordajat.  
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1. ETTEVÕTLUSE OLEMUS 

 

1.1 Ettevõtja definitsioonid 

 

1.1.1 Ettevõtja ajaloolised definitsioonid 

 

Majandusteooria ning ettevõtluse arenguga on ettevõtja kui sellise rolli ajaloolises mõttes 

käsitletud erinevatel viisidel. Alates sellest, kui Vana-Kreeka filosoof Aristoteles tutvustas 

majanduslikku tegevust idee läbi, kus ühe inimese võit on teise kaotus, tajuti kasumit 

teenivaid ettevõtjaid teadusfilosoofide seas kui röövleid. (Van Praag 1999: 311-312) 

Termin „ettevõtja― pärineb prantsuse keelest ning otsetõlkes tähendab „üht, kes võtab 

vahelt―. (Enouh, Inyang 2009: 64) 

Ettevõtluse termini ning ettevõtja funktsiooni majanduses kui ühiskonna majandusliku 

väärtuse looja võttis kaheksateistkümnenda sajandi keskpaigas esmakordselt kasutusele 

prantsuse teadlane Richard Cantillon (1767-1832). (Van Praag 1999: 313) Cantilloni 

arvates on ettevõtja isik, kes suudab vastu võtta riske, suudab toime tulla ebakindlusega 

ning viia ellu tootmisalaseid uuendusi. (Enouh, Inyang 2009: 64)  Autori sõnul ettevõtjad 

ostavad antud momendil kaupu kindla hinnataseme juures, kuid müüvad tulevikus 

määramata hinnaga. (Ahmad, Seymour 2008: 7) Samuti on Cantilloni arvates ettevõtjad 

vastutavad majanduses toimuva vahetuse ja ringluse eest, mille tulemusena peaks tekkima 

tasakaal nõudluse ja pakkumise vahel. (Van Praag 1999: 313) 

Cantilloni definitsioone ettevõtjast on laiendanud ökonomist Jean-Baptiste Say (1767-

1832), kes tõi esmakordselt päevakorda käsitluse ettevõtja juhtivast rollist. Say sõnul on 

ettevõtjal ettevõttes liidrirollis keskne positsioon tootmise ja jaotamise koordineerimisel 

ning juhtimisel. Say arvates peab edukas ettevõtja kandma endas  haruldast kombinatsiooni 

erinevatest isikuomadustest, nende hulgas otsustusvõime, intelligentsus, taktitunne ja 

moraalikindlus, ning  omama  teadmisi ja kogemusi maailmast ja ettevõtlusest endast, 

mistõttu on turul konkureerivate ettevõtjate arv limiteeritud. (Ibid.: 314-316) 
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Olulist rolli moodsa ettevõtluse arengus omab ka Joseph Schumpeter (1883-1950), kelle 

arvates on ettevõtja eelkõige innovaator. (Enouh, Inyang 2009: 64) Schumpeter lükkas 

ümber seni käsitlusel olnud põhimõtted ettevõtlusest kui ettevõtte koordineerimisest ning 

asendas need ideega ettevõtjast kui ettevõtte juhist ning uuendajast ehk majandussüsteemi 

liikumapanevast jõust. (Van Praag 1999: 319)  

Schumpeteri sõnul viib ettevõtja turul muudatusi läbi erinevatel viisidel: 

1) uue toote või kvaliteediklassi tutvustamine; 

2) uue tootmismeetodi tutvustamine; 

3) uue turu avamine; 

4) uute tootmiseks vajalike materjalide või osade allikate avastamine;  

5) uue ettevõtte või organisatsiooni rakendamine mistahes tööstuses või 

majandusharus. (Ahmad, Seymour 2008: 7) 

Oluliseks erinevuseks Schumpeteri teoorias võrreldes eelkäijatega on asjaolu, et ta ei näe 

ettevõtjat enam kui riskikandja või ettevõtte kapitali varustajana – need ülesanded on edasi 

antud pankuritele. (Van Praag 1999: 320) 

 

 

1.1.2 Ettevõtja kaasaegsed definitsioonid 

 

Tänaseks päevaks on ettevõtja roll ning tähtsus ühiskonnas muutunud. Ettevõtjaid peetakse 

vastutavaks majandusliku arengu eest, olles uuenduslike ning innovaatiliste ideede 

tutvustajateks ja rakendajateks. (Van Praag 1999: 312) Frederick ja Kuratko (2010: 11) on 

leidnud, et ettevõtjad teenivad ühiskonda muutuste esindajatena, aidates ettevõtetel 

kasvada ning muutuda tulusaks.  

Kaasaegses kontekstis peetakse ettevõtjaks neid isikuid (ettevõtte omanikke), kes soovivad 

läbi majandusliku tegevuse laiendamise luua väärtust, identifitseerides ning 

ekspluateerides uusi tooteid, protsesse või turge. (Ahmad, Seymour 2008: 14)  

Frederick ja Kuratko (2010: 6) on eristanud kahte tüüpi ettevõtjaid. Äriettevõtjaid juhib 

motiiv saada kasu, taotledes kasvu  ning kasumit ärimaailma piires. Sotsiaalsete ettevõtjate 

tunnusjooned on samad kui äriettevõtjatel, kuid nende motiiviks on leida innovaatilisi 
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lahendusi nendele probleemidele, mida ei saa lahendada turu või avaliku sektori kaudu. 

(Ibid.) 

Seadusandlikus mõistes on ettevõtja definitsioonid Eesti Vabariigis kindlalt piiritletud. 

Äriseadustiku (1995: §1) mõistes on ettevõtja „füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu 

eest kaupu või teenuseid ning kaupade ja teenuste müük on talle püsivaks tegevuseks, ning 

seaduses sätestatud äriühing―. Kehtiva äriseadustiku järgi võivad ettevõtjana esineda nii 

füüsilised kui juriidilised isikud (äriühingud). (Mereste 2003: 177) 

Uno Mereste poolt kirjutatud Majandusleksikonis (2003: 177) on ettevõtjat defineeritud 

kui ettevõtte asutajat. Samuti on ettevõtjaks ettevõtte omanik ja selle tegevuse organiseerija 

ning ettevõtte tegevuse eest vastutaja ehk riski kandja. Ettevõtja peab siinkohal vastutama 

kõigi tema poolt sõlmitud lepingute täitmise eest, tema enda tulud pole aga millegagi 

tagatud. Mereste sõnul on ettevõtjaks ka majanduslikus üldkäsitluses inimene (füüsiline 

isik), kes toimib ettevõtjana eelpool toodud definitsioonide mõttes. (Ibid.) 

Euroopa Komisjoni roheline raamat selgitab ettevõtlust kui tegevust, mis hõlmab enda alla 

inimeste otsuseid ja tegevusi ettevõtte loomiseks või ülevõtmiseks. Kuigi ettevõtjad 

iseloomustab üleüldine heterogeensus ehk neid võib tekkida igas eluvaldkonnas, võib 

ettevõtjaid ära tunda kindlate tunnuste järgi, muuhulgas valmisolek võtta riske, 

eneseteostusvajadus ning soov olla iseseisev. (Commission of...2003: 5-6) 

Enouh ja Inyang väidavad kokkuvõtlikult, et ettevõtja on riskivalmidusega innovaator, kes 

ekspluateerib antud keskkonnas uusi ärivõimalusi ning võtab efektiivselt kasutusse 

ressursse, arendamaks tehnoloogiaid ning tootmaks uusi tooteid ja teenuseid, eesmärgiga 

maksimeerida oma kasumit ja märkimisväärselt panustada ühiskonna arengusse. (2009: 64) 

 

 

1.2 Ettevõtluse definitsioonid 

 

Enouh ja Inyang defineerivad ettevõtlust kui ettevõtte organiseerimise ja juhtimise 

protsessi, arvestades ettevõttega seotud  riske. (2009: 64) Autorid leiavad, et ettevõtlus  on 

tihedalt seotud ettevõtja tegevuse ning tema kompetentsusega. Enouh’ ja Inyangi sõnul on 

eduka ettevõtluse aluseks mitmete ettevõtte juhtimisega seotud oskuste omandamine, 
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muuhulgas efektiivne kavandamis- ja planeerimisoskus, ajakasutus, kohanemisvõime ning 

toimetulek teiste isikutega. (Ibid.: 65) 

Frederick ja Kuratko (2010: 11) defineerivad ettevõtlust kui visiooni, muutuste ning 

loomise protsessi, mis eeldab energia ning teotahte olemasolu uute ideede ning 

loominguliste lahenduste arendamisel ja rakendamisel. Autori sõnul on ettevõtluse 

alustaladeks ettevõtja valmidus võtta kalkuleeritud riske, oskus luua efektiivne meeskond 

ning koondada ressursse. Lisaks on olulised püsiva äriplaani koostamine ning näha 

võimalusi seal, kus teised näevad kaost, vastuolu ning segadust. (Ibid.)  

Ahmad ja Seymouri (2008: 14) sõnul on ettevõtlus ettevõtlustegevusega seotud nähtus. 

Ettevõtlustegevust määratlevad Ahmad ja Seymour (ibid.) kui ettevõtlikku inimtegevust, 

mille eesmärgiks on luua lisandväärtust oma majandustegevuse või viimase laiendamise 

kaudu,  võttes kasutusele uusi tooteid, protsesse või turge. Kuura (2001:17) rõhutab ka 

seda, et sageli saab ettevõtlusena arvesse võtta vaid ühiskonnas kehtivate õiguslike ja 

moraalinormidega kooskõlas olevat tegevust. (Ibid.) 

Euroopa Komisjon on Rohelises raamatus (2003: 5) defineerinud ettevõtlust eelkõige kui 

mõtteviisi ning tegevust eesmärgiga luua ja arendada majandustegevust. Ettevõtlusega 

tegelemine eeldab isiku motivatsiooni ning võimeid, nii isiklikul kui ettevõtte tasandil, 

samuti oskust ja loovust ühendada omavahel uuenduslikud ideed turule sisenemise ning 

konkureerimisega. (Ibid.) 

Mereste defineerib ettevõtluse kui kasumit taotlevate ettevõtete asutamise, käigus hoidmise 

ja arendamise. (2003: 178-179) Samuti on Mereste sõnul ettevõtluseks igasugune 

majandustegevus, mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmise ja teenuste osutamise 

teel. (Ibid.) Autori arvates kaasneb ettevõtlusega tegelemisel mitmete otsuste ning riskide 

vastuvõtmine, pidades silmas mida ning kus ettevõtja peaks tootma ja et antud tegevus 

võib lõppeda kahjumiga. (Ibid.) 

Ka seadusandluses on ettevõtlus kindlalt defineeritud. Tulumaksuseaduse kohaselt on 

ettevõtlus „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- (1999: §14 lg2) Käibemaksuseaduse 

alusel on ettevõtluseks „isiku iseseisev majandustegevus, mille alusel võõrandatakse kaupa 

või osutatakse teenust, olenemata tegevuse eesmärgist või tulemustest―. (2003: §2 lg2) 
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Viimase kohaselt ei loeta ettevõtluseks töölepingu alusel ning riigiasutustes töötamist. 

(Mereste 2003: 178-179) 

Kuura (2001: 18) sõnul käsitletakse ettevõtte mõistet kirjanduses ning kõnepruugis 

äriseadustikus määratletust laiemas käsitluses. Joonisel 1 kujutatud laiem tähendus võtab 

enda alla subjekti ehk ettevõtja kui isiku, tegevuse ehk ettevõtluse ning objekti kui 

majandusüksuse ehk ettevõtte. Ettevõte ise esineb samas ka kitsamas tähenduses. (Ibid.)  

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Ettevõtte mõiste kitsam ning laiem käsitlus. Allikas: (Kuura 2001: 19, töö autori 

koostatud) 

 

Ettevõtete klassifitseerimiseks on mitmeid viise. Euroopa Liidu Komisjon soovitab 

ettevõttena arvesse võtta mistahes majandusliku tegevusega seotud üksust, olenemata tema 

seadusandlikust vormist. Ettevõttena peaks samuti käsitlema käsitöö või teistes 

valdkondades hõivatud füüsilisest isikust ettevõtjaid või pereettevõtteid ning ühendusi ja 

ühinguid, mis on regulaarselt majanduslikult tegevad. (Commission of...2003: 39) 

Suuruse alusel eristab Euroopa Komisjon ettevõtteid järgnevalt: 

1) 0-9 töötajat – mikroettevõte; 

2) 10-49 töötajat – väikeettevõte; 

3) 50-259 töötajat – keskmise suurusega ettevõte; 

4) rohkem kui 250 töötajat – suurettevõte. (Commission...1996: 8) 

Eestis tegutsevad valdavalt alla kümne töötajaga ehk mikroettevõtted (tabel 1). Alates 

2007. aastast, mil algas majanduskrahhi järgne periood ning ettevõtete loomine mõnel pool 

langes, on ettevõtete arv jõudsalt kasvanud siiski kõikide ettevõtete suurusjärkude lõikes. 

2014. aastal oli Eestis 191 suurettevõtet, 1162 keskmise suurusega ettevõtet, 5874 

väikeettevõtet ning 106 538 mikroettevõtet (tabel 1). 

 

ETTEVÕTE laiemas (ettevõttemajandusõpetuses kasutatavuses) tähenduses 

ETTEVÕTJA kui 

isik ehk subjekt 

ETTEVÕTE (kitsamas 

tähenduses) kui 

majandusüksus ehk objekt 

ETTEVÕTLUS 

kui tegevus 
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Tabel 1. Ettevõtete arv töötajate arvu järgi. Allikas: Eesti Statistikaamet (ER 28) 

Aasta 250 ja 

enam 

50-249 10-49 Vähem 

kui 10 

2007 187 1 379 7 187 67 406 

2008 201 1 376 7 137 69 234 

2009 177 1 210 6 428 74 094 

2010 149 1 088 5 551 93 428 

2011 165 1 114 5 533 97 021 

2012 173 1 115 5 705 101 891 

2013 182 1 126 5 793 105 659 

2014 191 1 162 5 874 106 538 

 

Kuigi ettevõtluse ning ettevõtete definitsioonides leiab valdavalt käsitlusi viimaste seostest 

ettevõtte juhtimise ning üleüldise majandustegevusega, kumab enamikest läbi ka ettevõtete 

oluline roll uuenduslike ideede, arenguvõimaluste ning väljundite leidmisel.  

 

 

1.3 Ettevõtlusvormid 

 

Ettevõte võib seadusandluse alusel põhineda erinevat liiki omandil. Kuura (2005: 111) 

eristab 1) era-; 2) avalikku; 3) sega; 4) ainu- ja 5) kaasomandit. Lukjanovi (2002: 43) sõnul 

võivad ettevõtete loojateks olla füüsilised isikud ehk kodanikud, juriidilised isikud, KOV-

id ning riigid. (Ibid.) Lisaks võivad omandite omanikeks olla välisriigid, nendest pärit 

füüsilised ja juriidilised isikud, rahvusvahelised organisatsioonid ja kodakondsuseta isikud. 

(Ibid.) 

Majandusteadlane Paul Tammerti (2009) sõnul eeldab riigi ja ühiskonna jätkusuutlik areng 

mitmekülgset erinevate ettevõtlusvormide ning võrdsete konkurentsivõimalustega 

ettevõtluskeskkonda. (Ibid.) Tammert on välja toonud valitsuskultuuridele põhineva 

majandusmudeli, kus esinevad kolme tüüpi ettevõtlusvorme: 

1) Turumajanduslikud; 

2) Riigikesksed; 

3) Neutraalsed. (Ibid.) 

Turumajanduslikud ettevõtlusvormid hõlmavad füüsilisest isikust ettevõtjaid, äriühinguid 

ning ühistud, mida ühendavad omavahel erinevatel viisidel üksikisiku huvide teenimine. 

Riigikesksete ettevõtlusvormide alla kuuluvad fondid, mittetulundusühingud ning avalik-
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õiguslikud juriidilised isikud (AÕ JI), mille rakendamine praktikas tähendab Tammerti 

sõnul riigi kui organisatsiooni vajaduste täitmisest tulenevate isikuvabaduste piiramist. 

Neutraalsete ettevõtlusvormide alla kuuluvad sihtasutused, monopolid ja kommuunid. 

Ettevõtlusvormi neutraalsuse määrab aste isikuvabaduste skaalal. (Ibid.) 

Autori sõnul peaksid riigi majanduse funktsioneerimiseks, jätkusuutlikkuse tagamiseks 

ning arengupotentsiaali säilitamiseks olema riigis esindatud kõik joonisel 2 välja toodud 

ettevõtlusvormid ning ühtegi neist ei tohiks diskrimineerida. (Ibid.) 

 

 

Joonis 2. Valitsuskultuuride põhine majandusmudel. Allikas: (Tammert 2009) 

 

Kuura (2005: 111) on välja toonud kolme tüüpi ettevõtjate liigitused: 

1) füüsilised isikud – soolo- ehk üksikettevõtjad (ainuomandused); 

2) partnerlused (ing. k. partnerships) – täis- ja usaldusühingud; 

3) korporatsioonid – osaühingud ja aktsiaseltsid.  

Sobiliku ettevõtlusvormi valikul tuleks ettevõtte loomisel lähtuda eelkõige ettevõtte 

tegevusalast ning sellega seotud riskidest ja vajadustest, ettevõtte eesmärkidest ning ka 

rahalistest ressurssidest. (Ettevõtlusvormide...2014) Järgnevalt (täies mahus tabeli kujul 

välja toodud Lisas 1) on koondatud erinevad Eestis kasutatavad ettevõtlusvormid: 

1) Füüsilisest isikust ettevõtja ehk FIE; 

2) Osaühing; 



  

16 

 

3) Aktsiaselt; 

4) Täisühing; 

5) Usaldusühing; 

6) Tulundusühistu. (Ettevõtlusvormide...2014) 

Aastal 2014 oli Statistikaameti andmete põhjal (ER029) enim Eestis osaühinguid – 82 558 

äriühingut. Füüsilisest isikust ettevõtjaid oli 27 031, väiksema osakaaluga järgnesid 

aktsiaseltsid (2874). Väga väikest osa Eestis levinud ettevõtlusvormide hulgas omasid 

usaldusühingud, mida oli 674, ning tulundusühistud, mida oli 286. Täisühingud oli 2014. 

aastal Eestis kõigest 123.  

 

 

1.4 Ettevõtluskeskkond 

 

Ettevõtja majandustegevusele ning arengule avaldab otsest mõju erinevatest 

majanduslikest, sotsiaalkultuurilistest ning poliitilistest faktoritest koosnev 

ettevõtluskeskkond, milles ettevõtted tegutsevad. (Alas 2001: 32, Gnywali, Fogel 1994: 

44) Antud keskkond mõjutab ka iga inimese valmidust ning suutlikkust ettevõtlusse 

siseneda ja ettevõtlusega alustada. (Gnywali, Fogel 1994: 44)  

Alas (2001: 35) on iseloomustanud keskkonda kahe teguri alusel. Keskkonna keerukuse 

määr näitab ettevõtte jaoks tähtsate mõjurite olemasolu ning kas nendes esineb erinevusi 

või sarnasusi. Muutlikkuse määr kirjeldab aga keskkonnamõjurite (poliitilised, õiguslikud, 

tehnoloogilised jne.) muutumist ja püsimist teatud perioodil. Tulemuslikuks tegutsemiseks 

peab ettevõte suutma toime tulla keskkonna määramatusega ehk olema paindlik, 

kohanemisvõimeline ja võtma vastu riske. (Ibid.) 

Lukjanov (2002: 21) on toonud välja, et ettevõtlustegevus seisneb ümbritseva keskkonna 

mitmesuguste vajaduste rahuldamises ning suhtlemine keskkonnaga ilmneb pea kõigis 

ettevõtja põhitoimingutes: planeerimises, organiseerimises, kontrollimises jne. Autori 

sõnul on keskkonna vastastikuse toime arvestamine äri edukuse põhiline määraja. (Ibid.) 

Ettevõtluskeskkond jaguneb kaheks: sise- ja väliskeskkond. (Alas 2001: 32) Sisekeskkonna 

moodustavad ettevõttesse kuuluvad inimesed, organisatsiooni kultuur ja juhtimine. 

Väliskeskkonda võib määratleda kui väljaspool ettevõtet asuvate ja ettevõtet või selle 
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mingeid osasid mõjutavate tegurite kogumit. Väliskeskkonda võib veel omakorda jagada 

mikro- ja makrokeskkonnaks (tabel 2). (Ibid.: 35)  

Mikrokeskkonnas omavad konkurendid tarbija samade vajaduste rahuldamist, mis tekitab 

ettevõtetevahelise konkurentsi, kuna ettevõtte edu on sõltuv kõige otsesemalt just 

klientidest. (Alas 2001: 35) Tarnijad määravad ettevõtte kasutatavate materjalide kvaliteedi 

ning õigeaegse saabumise. Regulaatoritena funktsioneerivad ettevõtte tegevust kontrollivad 

ja mõjutavad valitsuse poolt loodud (nt keskkonnakaitse, tervishoiuinspektsioon jt.) ja 

kodanikualgatusest tekkinud organisatsoonid ja rühmitused (tarbijate liidud, roheliste 

ühendused jms.). (Ibid.)  

 

Tabel 2. Ettevõtte väliskeskkond: mikro- ja makrokeskkond. Allikas: (Alas 2001: 32, 36) 

Mikrokeskkond Makrokeskkond 

Konkurendid, kliendid, tarnijad, regulaatorid ja 

strateegilised liitlased 

Rahvusvahelised, majanduslikud, sotsiaal-

kultuurilised, poliitilised ja tehnoloogilised 

tegurid 

 

Rahvusvaheliste tegurite all on mõistetud ülemaailmseid arengusuundi ning otseselt 

ettevõtlustegevust kohalikul tasandil ning rahvusvaheliselt mõjutavaid trende, nagu 

üleminek tootmisühiskonnalt teenindusühiskonnale, EL-i laienemine, keskkonnakaitse 

tõhustamine, tehnoloogia ning informaatika areng. Majanduslikud tegurid on eelkõige 

seotud võimalustega saada krediiti, töötasu suuruse, inflatsiooni ning rahvamajanduse 

kogutoodangu muutumisega. Sotsiaal-kultuurilised tegurid hõlmavad elanike 

demograafilist seisundit, religioosseid iseärasusi ning haritust. Poliitilised tegurid 

seostuvad ettevõtlust kujundavate kehtivate õigusaktidega ja valitsuse poolt tehtavate 

soodustuste ning subsiidiumitega. Tehnoloogilised tegurid aga hetke tehnoloogilise taseme 

näitamisega. (Ibid.: 33-34)  

Eelpool toodud allikatele tuginedes võib väita, et ettevõtteid ümbritseva 

ettevõtluskeskkonna tundmine on oluliseks teguriks ettevõtte edukal tegutsemisel. Tundes 

ettevõtluskeskkonna erinevaid komponente ning pöörates neile õigeaegselt tähelepanu, 

samal ajal arvestades võimalike riskidega, on võimalik ära hoida ettevõtlustegevuse 

kadusid ning suurendada seeläbi ettevõtluse tulemuslikkust.  
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1.5 Regionaalareng ning –poliitika 

 

1.5.1 Regionaalarengu definitsioonid ja tegurid  

 

Alates möödunud sajandi viimasest kümnendist, mil hoogustus regionaalökonoomika kui 

majandusteooriaga seotud valdkonna areng, on mõistetud, et majandustegevus toimub 

kindlates, geograafiliselt määratlevates paikades. (Kaldaru, Päll 2002: 23) Tootmise 

kontsentreerumine kindlatesse piirkondadesse, sellega kaasnev areng ning üha selgem 

eristumine mahajäänumatest piirkondadest, on pannud aluse regionaalökonoomikal 

põhineva regionaalpoliitika põhiküsimuste tekkimisele. (Ibid.) 

Regionaalteadus kui uurimisala on tänaseks päevaks välja kujunenud omaette 

teadusharuks. Tegemist on üsna uudse suunaga, mistõttu puuduvad regionaalteadustel väga 

kindlalt välja kujunenud lähenemised. (Ibid.: 25) Kaldaru ja Päll (2002: 25) toovad aga 

välja, et regionaalpoliitikal on kindel seos majanduse arenguga, kuna see tegeleb 

majanduslike näitajate ja tegevuste, nagu heaolu tõstmine, tööpuuduse likvideerimine, 

sotsiaalne siduvuse ja võrdsus, reguleerimisega.  

Euroopa kontekstis sai regionaalpoliitika alguse Suurbritanniast eelmise sajandi 

kahekümnendate lõpul, ajendatuna kõrgest töötusest mõnedes söekaevanduse 

priikondades. (Ibid.: 26). Eesti kontekstis võib regionaalpoliitika algusajaks lugeda 1990. 

aastaid, mil mindi üle plaanimajanduslikust ühiskonnast turumajanduslikule 

ühiskonnavormile. (Mäeltsemees 2002: 15). Mäeltsemees rõhutab, et turumajanduse 

teguritest tingitud regionaalarengu tasakaalustamiseks ning mahajäänud alade toimetuleku 

kindlustamiseks on vajalik sihikindla, järjepideva ning tulemusliku regionaalpoliitika 

olemasolu. (Ibid.: 16) Regionaalpoliitika elluviimine peab põhinema nii kohalikul algatusel 

kui riigi toel, mil regioonide arengusse saab sekkuda nii keskvõimu kui kohaliku 

omavalitsuse tasandil majandust, infrastruktuuri kui ka sotsiaalseid ja ökoloogilise 

protsesse mõjutavate teguritega. (Ibid.: 35-36)  

Mereste (2003: 196) on regionaalarengut defineerinud kui riigi sotsiaalse ning 

majandusliku seisundi muutumist regioonide lõikes. Nijkamp ja Abreu (2009: 2) on 

regionaalarengut defineerinud kui laialdase sotsiaalmajandusliku varieeruvusega 
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kontseptsiooni, mis on mõjutatav paljude faktorite poolt: ressurssidega varustatus, tööjõu 

kvaliteet ning kvantiteet, kättesaadavus ning juurdepääs kapitalile, investeeringud, 

ettevõtluskultuur ning –hoiakud, füüsiline ning tehnoloogiline infrastruktuur, sektorite 

strukturaalsus, avalikud toetusmehhanismid jne. Oluliseks mõjuteguriks regionaalsele 

arengule on ka tööjõu ning kapitali vaba liikumine ning regiooni enda roll piirkonna 

arengu kasvatamisel ja kindlustamisel. (Kaldaru, Päll 2002: 24)  

Regionaalpoliitika on regionaalarengut soodustav tegur, mille eesmärgiks on sobivate 

eelduste ja meetmete rakendamisel tagada riigi territooriumi erinevate osade enam-vähem 

tasakaalustatud majanduslik arenemine. (Mereste 2003: 196) Olulisteks arengut tagavateks 

teguriteks on olemasolevate võimaluste kasutamine ja uute loomine, samuti regioonide 

atraktiivsuse suurendamine, eesmärgiga suurendada välisinvesteeringute mahtu. (Ibid.).  

Kaldaru ja Päll (2002: 41) on toonud välja regionaalpoliitika rakendamise erinevaid 

positiivsed võimalikud tulemusi regionaalse arengu mõjutajana. Regionaalpoliitika kaudu 

on võimalik vähendada tööpuudust mujalt selle arvelt tööpuudust samal ajal kasvatamata. 

Tööpuuduse vähendamine loob aga omakorda parema sotsiaalse keskkonna, ennetamaks 

sotsiaalsete probleemide, nagu kuritegevuse kasv või elamistingimuste halvenemine, 

tekkimist. (Ibid.) Samuti on oluliseks inflatsioonilise surve vähendamine töömigratsiooni 

tagajärjel. Regionaalpoliitika abil on võimalik ka hajutada rahvastiku geograafilist 

paiknemist, mis hoiab ära suurt osa riigi majandusressurssi ärakasutavate tugevate keskuste 

tekkimise. (Ibid.) Lisaks on regionaalpoliitikal oluline roll mahajäänud alade elavdamisel, 

liiga suure ebavõrdsuse tasandamisel, regiooni konkurentsivõme suurendamisel ning riigi 

rikkuse ümberjaotamise abil poliitilise sidususe säilitamisel. (Ibid.) Autorite sõnul sõltub 

regionaalse arengu puhul palju kohalikest otsustest, mis määravad piirkonna arenemise või 

taandarenemise. (Kaldaru, Päll 2002: 47). Eelkõige tuleks muuta inimeste negatiivselt 

meelestatud tulevikulootusi piirkonna arenguvõimaluste suhtes, sest kui inimkapital kui 

regionaalse arengu üks põhitegureid piirkonnast lahkub, on ala edasine areng võimatu. 

(Ibid.) 

 

 

 

 

 



  

20 

 

 

 

1.5.2 Regionaalareng Eestis  

 

Regionaalarenguga seotud ning regionaalpoliitiliste küsimustega tegelemine sai Eestis 

alguse 1990. aastate algul taasiseseisvumise järel, mil siirduti senisest plaanimajanduslikult 

ühiskonnavormilt üle turumajanduslikule. Nõukogude Liidus oli riigi keskses fookuses 

tsentraalne territoriaalne planeerimine, mille puhul olid suhteliselt tundmatud nähtused 

nagu tööpuudus ning selle piirkondlikud erinevused, samuti ei esinenud regionaalseid 

erinevusi palgas ning kogu elatustasemes. (Mäeltsemees 2002: 15)  Tänases turumajanduse 

ühiskonnas on eelpool nimetatud nähtused regionaalpoliitika rakendamise vajaduse 

lähtepunktiks. (Ibid.) 

Eesti esimeseks riigi regionaalpoliitika alusdokumendiks oli 1994. aastal Vabariigi 

Valitsuse poolt heaks kiidetud regionaalarengu kontseptsioon. (Eesti 

regionaalarengu...2014: 3). Varasemalt omasid olulist rolli regionaalarengu strateegiate 

aluste väljatöötamisel siirdeperioodi muutustega toimetulek, Euroopa Liiduga liitumine 

ning ühtekuuluvuspoliitika, millega kaasnenud muutused on nüüdseks läbitud. (Ibid.) 

Praegu kehtiv „Eesti regionaalarengu strateegia―, mis on koostatud aastateks 2014-2020, 

eesmärgiks on ühtlustada Eesti regionaalset arengut, tagades inimestele heade töökohtade 

ja teenuste, eneseteostusvõimaluse ja mitmekesise elukeskkonna kättesaadavuse. Antud 

eesmärgi saavutamiseks on vajalik just kohaliku ja piirkondliku tasandi initsiatiiv ning 

algatus. (Ibid.: 4) Iga regioon peaks sealjuures, tuginedes enda eripäradele ja tugevustele, 

panustama riigi konkurentsivõime kasvu. (Ibid.). 

Eesti üheks tähtsaimaks regionaalpoliitiliseks probleemiks on asustusstruktuuri 

vastandlikkus, kus domineerivaks pooleks nii elanike arvu kui ka majandusliku mõju 

poolest on jäänud Tallinn. (Mäeltsemees 2002: 21). Probleem laieneb edasi ka üleüldise 

suurematesse linnapiirkondadesse – Tallinn, Tartu ja Pärnu, koondumise näol, kus 

pakutakse parimaid võimalusi töötamiseks, õppimiseks ning eneseteostamiseks. (Eesti 

regionaalarengu...2014: 8) Kuigi kirjanduses on migratsiooni maalt linna käsitletud kui 

arengut kasvatava loomuliku nähtusena, tuleb sealjuures tähele panna, et sageli ületavad 

maalt linna suundumise kiirus töökohtade loomise oma linnades. (Parts 2000: 173) 

Kaasnev tööpuuduse kasv ning sotsiaalsed probleemid paraku suurendavad maa- ning 
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linnapiirkondade vahelist majanduslikku ja struktuurset lõhet. Suureneb mahajäämus ning 

eriti väikestest kohtades hakkavad regiooni arengule mõju avaldama madala 

kvalifikatsiooniga tööjõud, inimeste pikaajaline töötus või sootuks varimajandus. (Terk, 

Raagmaa 2004: 14). Tööjõusituatsiooni kõrval avaldab regionaalsele arengule olulist mõju 

ka kaasaegse infrastruktuuri olemasolu. (Nijkamp, Abreu 2009: 4)  

Terk ja Raagmaa (2004: 27) on käsitlenud Eesti asustuse ja majanduse toimeala 

maakondlikena. Maakondades on autorite sõnul olemas kaasaegse majanduse toimimiseks 

vajalikud asutused ja ettevõtted, koolidest, kaubanduskeskuste, hotellide, teatrite ja 

restoranideni välja. (Ibid.) Kuigi 1990. aastate lõpus domineeris Eestis valdavalt 

suurlinnastumine, on see hakanud pöörduma sarnaselt Euroopale ja Ameerika 

Ühendriikidele hajumisele.  (Ibid.: 21) Valglinnastumine on seotud omakorda maakondlike 

suurlinnade ning nende tagamaade seotuse kasvuga. (Ibid.: 28) Kuigi enamus 

(teenindusega seotud) töökohti asuvad linnas, paiknevad tööstus, elukohad ning vaba aja 

veetmine odavamates linnaäärsetes piirkondades. Seetõttu on Eesti üha enam hakanud 

linnade ja valdade asemel koosnema maakondadest ja nende keskele jäävatest 

linnaregioonidest. (Ibid.) 

2011. aastal OECD poolt Eestile koostatud hindamisdokumendis on välja toodud Eesti kui 

riigivalitsemise killustatuse probleem ning on soovitanud arendada riigis terviklikku 

valitsemist, mis väljendub efektiivses riigi, maakondliku ning omavalitsuse tasandite 

omavahelises koostöös. Oluliseks aspektiks oleks sealjuures tõhusam piirkondade 

vajadustega arvestamine. (Eesti Regionaalarengu...2014, OECD 2014) Mäeltsemees (2002: 

17) on rõhutanud kohalike omavalitsuse rolli regionaalpoliitikas, mis avaldub eelkõige 

kohaliku sotsiaalmajandusliku ja maakasutuse planeerimistegevuste kaudu. Kohalike 

omavalitsuste tegevuse mõju võib koostöö tulemusena avalduda ka kõrgemate tasandite, st 

keskvõimu arengukavadele. (Ibid.) 

Terk ja Raagmaa (2004: 16) sõnul on iga regiooni tähtsaimaks jätkusuutlikuks 

arenguteguriks kohapealseid piirkonna vajadusi, võimalusi ning keskkonda tajuvad 

ettevõtjaskond ning inimesed, kes, koostöös teiste ettevõtjate või kohalike omavalitsustega, 

valmis arendama ja mitmekesistama kohalikku ettevõtluskeskkonda. Ilma inimesteta ei saa 

arengut toimuda. (Ibid.)  
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2. ETTEVÕTETE TULEVIKUPLAANIDELE ANTUD 

HINNANGUD NING NENDE SEOSED ETTEVÕTETE 

ASUKOHAPÕHISTE SOTSIAALMAJANDUSLIKE 

NÄITAJATEGA 2012. A. MAAETTEVÕTLUSE UURINGUS 

 

2.1 Andmed ja metoodika 

 

2.1.1 Maaettevõtluse uuringu metoodika 

 

Käesoleva töö eesmärgiks on uurida maaettevõtjate poolt tulevikuplaanidele antud 

hinnanguid ning kuidas need on seotud erinevate ettevõtete asukohapõhise KOV-i 

iseloomustavate sotsiaalmajanduslike näitajatega. Käesoleva töö empiirilises osas on 

uurimis- ning analüüsiobjektiks Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi poolt läbi 

viidud „Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ning toetusvajadus― uuringus 

küsitlusele vastanud maapiirkonna ettevõtjad. Antud uuringut finantseeriti Eesti maaelu 

arengukava 2007-2013 vahenditest ning koostati Eesti Vabariigi 

Põllumajandusministeeriumi tellimusel. (MSI 2012: 6) Uuringu eesmärgiks 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.) Antud uuringus käsitleti 

maapiirkonnana valdu, vallasiseseid linnu, kus elanike arv jääb alla 4000, ning kuni 4000 

elanikuga väikelinnu. (Ibid.) 

Uuringu uurimisobjektiks olid „Eesti 15 maakonna maapiirkonna põllumajanduslike ja 

mittepõllumajanduslike tegevusalade ettevõtjad ning kohalikud omavalitsused―. (Ibid.) 

„Uuringu käigus analüüsiti Statistikaameti ja EMTA andmeid ning viidi läbi 5 intervjuud 

fookusgruppides, maaettevõtete ankeetküsitlus (1825 vastajat) ning KOV-ide juhtide 

süvaintervjuud (31 intervjuud)―. (Ibid.: 10)   Käesolevas bakalaureusetöö empiirilises osas 

kasutatakse maaettevõtluse uuringu ankeetküsitluse andmeid. Bakalaureusetöö autor ei ole 

ise osalenud ankeetküsitluse koostamisel ega küsitluse läbiviimisel. Käesolevas töös 

viiakse läbi küsitluse käigus kogutud andmete edasitöötlus ning küsitluse andmeid 
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käsitletakse sellistest vaatenurkadest, mida uuringu enda raames ega sellel põhinevates 

publikatsioonides ja muudes töödes pole käsitletud.  

Maaettevõtluse uuringu ankeetküsitluse juhuvalimi moodustasid 5900 maapiirkonnas 

registreeritud äriühingut ja FIE-t üle Eesti. Ankeedi täitmine oli võimalik kas interneti 

vahendusel või paberkandjal. Kokku laekus täidetuna tagasi 1825 ankeeti ehk küsitluse 

vastamisprotsent oli 30,9%. (Ibid.: 82) Ankeetküsitlus koosnes kokku kaheksast osast, kus 

ettevõtjatel paluti hinnata ettevõtte tausta; kohalikku elu- ja ettevõtluskeskkonda;  ettevõtte 

tootmismahte, turgusid, tulevikuplaane; investeeringuid; toetusvajadust; koostööd; 

väärtushinnanguid. Käesolevas töö empiirilises osas kasutatakse ainult üht osa küsitluse 

andmetest. Analüüsitakse ainult uuringu ankeedi kolmandas osas esitatud küsimusi, kus 

paluti ettevõtjatel hinnata ettevõtte plaane aastateks 2012- 2018 (Lisa 2).  Täpsemalt paluti 

hinnata ettevõtte tootmis- ja tegevusmahtude muutust 6 teguri lõikes ning hinnata etteantud 

6 väidet ettevõtte tuleviku suhtes.  

Käesoleva töö empiirilises osas järgnevalt uuritakse, millised olid nende 2012.a. 

maaettevõtluse küsitluses antud hinnangud; korrelatsioonanalüüsi abil analüüsitakse, 

kuidas on omavahel seotud küsitluse käigus tegevuste mahtude muutustele ja väidetele 

antud hinnangud seotud ettevõtete asukoha KOV-e iseloomustavate sotsiaalmajanduslike 

näitajatega.  

 

 

2.1.2 Korrelatsioonanalüüs 

 

Aarma ja Vensel on välja toonud, et peaaegu kõik nähtused nii looduses kui ka ühiskonnas 

ja majanduses on üksteisega seotud. Üldine seos võib nähtuste vahel avalduda mitmetel 

viisidel, kuid sealjuures tuleb arvestada sellega, et mõnedel juhtudel võib seos jääda 

esinemata. (2005: 154) Käesoleva bakalaureusetöö peamiseks analüüsimeetodiks on 

korrelatsioonanalüüs. Korrelatsioon mõõdab seda, kui ulatuslikult on kaks nähtust 

üksteisega seotud. (Wheelan 2014: 89)  

Korrelatiivne ehk mittetäielik seos on leitav nähtuste vahel siis, kui ühe suuruse kõikidele 

arvväärtustele vastab teise suuruse hulk arvväärtusi, mis on jaotunud selliselt, et igaüks 

neist võib esineda teatud tõenäosusega. (Aarma, Vensel 2005: 159) Korrelatiivsete 
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nähtuste puhul eristatakse paariskorrelatsiooni ehk korrelatiivseid seoseid kahe nähtuse 

vahel ning mitmest korrelatsiooni, kus korrelatiivseid seoseid uuritakse mitme nähtuse 

vahel (Aarma, Vensel 2005: 159-160) Antud bakalaureusetöös kasutatakse 

paariskorrelatsiooni.  

Korrelatsioonanalüüsi alustades tuleb esmalt vaadelda, kas uuritavate tunnuste vahel leidub 

seoseid omavahelise koosvarieeruvuse alusel. Koosvarieeruvus baseerub dispersioonil ehk 

keskmisel ruuthälbel. (Field 2009:167, Aarma, Vensel 2005: 53)  

Tunnuse üksiku väärtuse dispersioon näitab seda, kui palju erinevad uuritavad andmed 

keskmiselt tunnuse keskväärtusest. Tunnustevahelise seose uurimiseks vaadeldakse, kas 

muutused ühes tunnuses esinevad sarnastena ka teises tunnuses. Tunnustevahelise seose 

korral, kui ühe tunnuse üksikväärtus kaldub keskväärtusest kõvale, võib arvata, et teise 

tunnuse üksikväärtus erineb keskväärtusest sarnases või vastupidises suunas. Positiivne 

koosvarieeruvus näitab tunnuste üksikväärtuste kallet keskväärtusest samas suunas, 

negatiivne koosvarieeruvus aga kallet keskväärtusest vastupidistes suundades. (Field 2009: 

167-169) Eelpool kirjeldatud tunnuste dispersioonide kaudu arvutatakse koosvarieeruvus 

ning viimase standardiseerimisel standardhälbe abil leitakse korrelatsioonikoefitsient r – 

Pearson’i korrelatsioonikordaja. (Ibid.) 

Standardiseerimisel leitud korrelatsioonikordajat väljendatakse arvuga, mille suurus jääb 

vahemikku -1 kuni 1. Mida lähemal on saadud korrelatsioonikordaja ühele või miinus 

ühele, seda tugevam on ka tunnustevaheline seos. (Wheelan 2014: 91) Koefitsent, mille 

kordaja on 1, näitab, et uuritud tunnused on täielikus positiivses korrelatsioonis. Seega 

toob ühe tunnuse muutus (näiteks kasv) kaasa vastava kindla samasuunalise muutuse teises 

tunnuses. (Wheelan 2014: 91; Field 2009: 170)  Koefitsent, mille kordaja on -1, näitab 

tunnuste täielikku negatiivset korrelatsiooni, mille korral ühe tunnuse muutus (näiteks 

kasv) toob kaasa teise tunnuse kindla vastassuunalise muutuse (näiteks kahanemise). 

(Ibid.)  Kui tunnused on üksteisest sõltumatud, on korrelatsioonikoefitsent võrdne nulliga. 

(Parring et al. 1997: 189) 

Korrelatsiooni seose tugevuse määramisel loetakse nõrgaks seoseks korrelatsioonikordajat, 

mille absoluutväärtus ei ole suurem 0,3. Keskmiseks seoseks loetakse 

korrelatsioonikordaja absoluutväärtust vahemikus 0,3 kuni 0,7. Tugev seos esineb siis, kui 

korrelatsioonikordaja absoluutväärtus ei ole väiksem kui 0,7. (Parring et al.1997: 190) 
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Kuigi Pearson’i korrelatsioonikordaja annab hea objektiivse hinnangu tunnustevaheliste 

seoste olemasolu kohta, võib selle puuduseks nimetada kordaja lihtsust ning mõjutatavust 

erindite suhtes. Samuti tuleb arvestada Pearson’i korrelatsioonikordaja kasutamisel, et 

kordaja on võimeline eristama ainult lineaarseid seoseid. (Parring et al. 1997: 195-199, 

Jurevitš 2004: 78)  

Lisaks lineaarsele ehk Pearson’i korrelatsioonikordajale on olemas veel teisi tüüpe 

korrelatsioonikordajaid. Spearman’i korrelatsioonikordaja, mida nimetatakse ka 

astakkorrelatsioonikordajaks, mõõdab tunnustevahelise monotoonse seose tugevust. (Ibid.: 

201). Monotoonse sõltuvuse korral toob ühe tunnuse muutus mingis kindlas suunas kaasa 

teise tunnuse, mille suurus võib erineda esimesest tunnuse väärtusest, muutuse kindlas 

suunas. (Ibid.) Kendalli korrelatsioonikordaja uurib samuti monotoonse seose tugevust, 

kuid selle määramisel on aluseks tunnuste üheaegse muutumise tendentsi märkamine, ilma 

seda arvuliselt kirjeldamata. Ehk antud korrelatsioonikordaja näitab sama- ja 

vastassuunaliste paaride suhtelise sageduse erinevusi. (Ibid.)   

Käesolevas bakalaureusetöös on tunnustevaheliste seoste uurimisel kasutatud Pearson’i 

korrelatsioonikordajat ning korrelatsioonanalüüsi läbiviimiseks kasutatud SPSS- tarkvara. 

 

2.1.3 Analüüsis kasutatud andmed 

 

Käesolevas bakalaureusetöös uuritakse 2012. aastal läbiviidud maaettevõtlusuuringu 

andmete alusel, milliseid hinnanguid andsid maaettevõtjad küsitluses uuritud 

tulevikuplaanidele. Korrelatsioonanalüüsi abil analüüsitakse, kas hinnangud on omavahel 

seotud, ning kas on olemas ka seos erinevate ettevõtete asukohapõhiste KOV-e 

iseloomustavate sotsiaalmajanduslike näitajatega.  

Käesolevas töös on kasutatud maaettevõtluse ankeetküsitluse kolmanda osa andmeid, mis 

uurisid maaettevõtjate hinnanguid sellele, kuidas kavatseb vastaja muuta nimetatud kuue 

teguri lõikes oma tegevuste mahtu ning kuidas hinnatakse kuut etteantud tulevikuplaane 

puudutavad väidet (tabel 3). Küsimustele vastamine toimus mõlemal juhul viiepunktisel 

skaalal. Tegevuste mahtude muutusi hindasid ettevõtjad skaalal, kus 5 tähendas kindlasti 

suurendamist, 4 pigem suurendamist, 3 jätkamist samas mahus, 2 pigem vähendamist ning 
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1 kindlasti vähendamist. Tulevikuplaane puudutavaid väiteid hinnati skaalal, kus 5 

tähendas kindlasti jah, 4 pigem jah, 3 nii ja jaa, 2 pigem ei ning 1 kindlasti ei (tabel 3). 

 

Tabel 3. Ettevõtete tulevikuplaane puudutavad küsimused maaettevõtluse uuringus. 

Allikas: koostatud töö autori poolt MSI 2012 andmete alusel 

Küsimus Tunnus Skaala/mõõtmisühik 
Kas Teie või Teie ettevõte 

kavatseb perioodil 2012-2018 

järgnevalt nimetatud tegevuste 

mahtu suurendada või 

vähendada? 6 tegevust 

Praeguse põhitegevuse 

tootmis- või teenindusmaht  
1- Kindlasti vähendada 

2- Pigem vähendada 

3- Jätkata samas mahus 

4- Pigem suurendada 

5- Kindlasti  suurendada 

Praeguste kõrvalategevuste  

tootmis- või teenindusmaht 

Müügitulu 

Klientide arv  

Töötajate arv 

Investeeringute maht 

Kuidas hindate järgnevaid 

väiteid järgneva perioodi 2012-

2018 kohta? 6 väidet 

Kavatsen luua uusi 

ettevõtteid 
1-Kindlasti ei 

2-Pigem ei 

3-Nii ja naa 

4-Pigem jah 

5-Kindlasti jah 

Kavatsen müüa oma 

ettevõtte 
Kavatsen likvideerida oma 

ettevõtte 
Plaanin ettevõtte juhtimise 

üle anda järeltulijatele 
Mul on olemas inimesed, 

kellele anda oma ettevõte 

üle (nt lapsed) 
Plaanin alustada praeguses 

ettevõttes/FIE-na uue 

tegevusalaga 

 

Käesolevas töös on vaadeldud antud hinnangute protsentuaalset jaotust vastajate seas ning 

korrelatsioonanalüüsi kaudu uuritud, kas antud hinnangud on omavahel seotud ja kas 

leidub ka seos ettevõtte asukohapõhist KOV-i iseloomustavate sotsiaalmajanduslike 

näitajatega.  

Tabelis 4 on välja toodud korrelatsioonanalüüsis vaadeldud seosed.  Küsitlusele vastajate 

poolt välja toodud tulevikuplaanide tegevuste mahtude muutustele antud hinnangute puhul 

vaadeldi ka nende omavahelist seost ehk kas samas küsimusteblokis ühele tegevusele 

kõrgema hinnangu andmisega kaasnes ka teise tegevusplaani kõrgem hindamine ning 

vastupidi. Samaseid seoseid otsiti ka tulevikuplaanide väidetele antud hinnangute  

omavahelises korrelatsioonanalüüsis. Samuti uuris töö autor, kas hinnangud 
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tulevikuplaanide tegevuste mahtude muutustele on kuidagi seotud ka tulevikuplaanide 

väidetele antud hinnangutega. 

 

Tabel 4. Korrelatsioonanalüüsis kasutatud andmed. Allikas: koostatud töö autori poolt 

MSI 2012; Statistikaamet 2013, 2015; Geomedia 2014 andmete alusel 

Tunnus Andmeallikas Korrelatsioonanalüüsis 

kasutatud seosed 
Tulevikuplaanide tegevuste 

mahtude muutusele antud 

hinnangud: 6 tegevust 

Maaettevõtluse uuring (MSI 

2012) 
Tulevikuplaanide 

tegevusmahtude muutustele 

(teguritele) antud hinnangute 

omavahelised seosed. 
Tulevikuplaanide väidete näitajate 

antud hinnangud: 6 väidet 
Maaettevõtluse uuring (MSI 

2012) 
Tulevikuplaanide väidetele 

antud hinnangute 

omavahelised seosed.   
Tulevikuplaanide väidetele 

antud hinnangute seosed 

tegevusmahtude muutustele 

antud hinnangutega.  

Kaugus maakonnakeskusest (km) Maaettevõtjate küsitluses 

ettevõtja asukoha KOV-i 

alusel arvutatud keskmine 

kaugus maakonnakeskusest. 

Maaettevõtluse uuring (MSI 

2012) 

Maaettevõtluse küsitluses 

osalenud ettevõtete asukoha 

KOV-e iseloomustava vastava 

tunnuse korrelatsioon 

tulevikuplaanide tegevuste 

mahtude muutustele antud 

hinnangutega (6 tegurit). 
Vastaja asukoha KOV-e 

iseloomustava vastava 

tunnuse korrelatsioon 

tulevikuplaanide väidete 

näitajate hinnangutega (6 

tegurit).  

Registreeritud töötus 2012.a. (%) Statistikaamet 2015 

Kõrgharidusega rahvastiku osakaal 

2011. a rahvaloenduses (%) 
Statistikaamet 2015 

Ettevõtteid 1000 elaniku kohta 

(2012) (tk) 
Statistikaamet 2015 

KOV-i rahvaarvu muutus 2005- 

2012 (%) 
Statistikaamet 2015 

Töötaja bruto kuusissetulek 2012. a 

(€) 
Statistikaamet 2015 

2012. a loodud uute ettevõtete 

osakaal ettevõtete koguarvus (%) 
Statistikaamet 2015 

Ülalpeetavate määr 2012. a (%) Statistikaamet 2013 

Eraõiguslike ühingute EMTAK 

tegevusalade arv (2012. a) (tk) 
Geomedia 2014 

 

Lisaks uuriti, kas tegevuse mahu või väidetele antud hinnangutel on seoseid ettevõtte 

asukoha KOV-i iseloomustavate sotsiaalmajanduslike näitajatega nagu kaugus 

maakonnakeskusest, töötus, kõrgharidusega rahvastiku osakaal, rahvaarvu muutus, 

ettevõtete arv 1000 elaniku kohta jne.  Eraõiguslike ühingute EMTAK tegevusalade arv on 
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KOV-is registreeritud eraõiguslike ühingute (äriühing, mittetulundusühing, sihtasutus) 

EMTAK tegevusalade gruppide arv 3-kohalise klassifikaatori alusel. See näitab kuivõrd 

mitmekesine on KOV-i majandus, sest mida suurem see arv, seda enam erinevaid 

tegevusalasid on KOV-s esindatud. Selle näitaja andmed on võetud Geomedia 2014.a. 

koostatud „Kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks 2013― andmetabelist.  

 

 

2.2 Maaettevõtluse uuringu ülevaade 

2.2.1 Küsitluses osalenute üldandmed 

Maaettevõtluse uuring viidi läbi 2012. aasta kevadel. Välja saadeti 5900 ankeeti, millele 

võis vastata nii interneti teel kui paberkandjal. Valimi moodustasid juhuslikult valitud 

maapiirkonnas tegutsevad ettevõtjad. Kokku laekus tagasi 1825 ankeeti, mis näitas 

suhteliselt madalat vastamisaktiivsust – 30,9 %. (MSI 2012: 82) 

Ettevõtete valimi moodustamisel võeti aluseks tegevusalane kuuluvus ning selle põhjal 

jaotati ettevõtted lisaks esialgsele kolmele sektorile – primaar-, sekundaar- ja 

tertsiaarsektor – EMTAK-i alusel seitsmesse alagruppi: 

1) Grupp 1: haldus- ja abitegevused, kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus, muud 

teenindavad tegevused, maismaaveondus, laondus, mootorsõidukite müük ja 

remont, hulgimüük, vahendamine, jaemüük; 

2) Grupp 2: majutus- ja toitlustusasutused; kunst, meelelahutus ja vaba aeg; 

3) Grupp 3: põllumajandus; 

4) Grupp 4: metsamajandus; 

5) Grupp 5: Toiduainete, joogi ja sööda tootmine; 

6) Grupp 6: Puidu töötlemine, mööbli tootmine; 

7) Grupp 7: Tekstiili, rõivaste, naha ja jalatsite tootmine; muut töötlev tööstus. (Ibid.: 

81) 

Kolme sektori lõikes oli enim vastajaid sekundaarsektorist (34,6%), järgnes tertsiaarsektor 

32,9 % ning primaarsektor 32,5%. Seitsmest grupist oli kõige vähem vastajaid toiduainete, 

joogi ja sööda tootmise alal – kokku 107 vastanut -, mis tuleneb ka nende madalast arvust 

terves Eestis. Enim oli vastajaid majutus- ja toitlustusasutuste; kunsti, meelelahutuse ja 
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vaba ajaga seotud ettevõtjate (322 vastajat) ning põllumajanduse tegevusalal (327 vastajat). 

(Ibid.: 83)  

Kõige suurema osakaaluga vastanutest maakondade lõikes oli Harjumaa 16,3 protsendiga, 

järgnesid Tartumaa, Lääne-Virumaa ning Pärnumaa ettevõtjad. Kõige väiksem oli Hiiu-, 

Lääne-, ja Ida-Virumaa ettevõtjate osakaal – kokku vaid 9,9% (Ibid.: 272). Küsitlusele 

vastajate hulgas oli mehi 63,6% ja naisi 36,4% ning vastajate keskmine vanus oli 47,1 

aastat. Vastajate ettevõtetest olid 88,9% kuni 9 töötajaga mikroettevõtted (MSI 2012: 272).  

 

2.2.2 Tulevikuplaanide hinnangute analüüs 

Käesoleva bakalaureusetöö uurimisobjektiks on maauuringus ettevõtjate poolt antud 

tulevikuplaanidega seotud hinnangud tegevuse mahtude muutustele ning väidetele. 

Joonisel 3 on toodud välja hinnangud protsentuaalselt kõikide vastajate lõikes 

tulevikuplaanidega seotud kuue tegevuse mahu muutustele.  

 

Joonis 3. Ettevõtjate hinnang tegevuste mahu muutustele. Allikas: töö autori koostatud 

maaettevõtluse uuringu andmete alusel 
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Küsitluses osalenute hulgas varieerusid hinnangud tulevikuplaanidega seotud tegevuste 

mahtude muutustele (joonis 3). Kõigi kuue tegevuste mahte vähendada (plaanis „pigem 

vähendada―, „kindlasti vähendada―) soovivate vastajate hulk jäi vastanute hulgas kümne 

protsendi piirile ehk võib väita, et enamus vastajaid soovib oma tegevust hoida samal 

tasemel või selle mahtu suurendada. 

Samas mahus jätkamisel hinnati kõrgeimalt eelkõige töötajate arvu ning praeguse 

kõrvaltegevuse tootmis- või teenindusmahtudega seotud tegevusi. Üle 50% vastanutes 

soovis hoida senist töötajate hulka ning  kõrvaltegevuste tootmis- või teenindusmahuga 

hindasid jätkamist 43,7% vastanutest. Pigem sooviti eelkõige suurendada klientide arvu 

(41,6%) ning müügitulu (44,2%). Samasse kategooriasse kuulus ka praeguse põhitegevuse 

tootmis- või teenindusmahu laiendamine, mida küsitluse hinnangute kohaselt soovis pigem 

laiendada 35,4% vastanutest. Küsitlusel osalenud hindasid, et kindlasti tuleks suurendada 

enim müügitulu suurust (26,8%) ning klientide arvu (25,2%). 

 

 

Joonis 4. Ettevõtjate hinnangud tulevikuplaanidega seotud väidetele. Allikas: töö autori 

koostatud maaettevõtluse uuringu andmete alusel 
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Küsitluses osalenute hinnangud tulevikuplaanidega seotud väidetele soosisid pigem senise 

tegevusega jätkamist (joonis 4). Eelkõige puudutas see hinnangu andmist ettevõtte 

likvideerimisele või müümisele. Rohkem kui 40 % vastanutest leidis, et ei kaalu kindlasti 

ettevõtte likvideerimist (44,6%) ega ka müümist (44,3%). Samuti oli vastanute protsent 

samade väidete juures üle 35% „pigem ei― vastusevariandi puhul. Ehk võib väita, et üle 

80% küsitluses osalenud maaettevõtetest soovivad oma ettevõtlustegevusega jätkata. 

Samuti ei soovi enamus vastanutest alustada praeguses ettevõttes uue tegevusalaga 

(kindlasti mitte 34,9% ning pigem 33,2%) või luua uusi ettevõtteid kindlasti mitte 27,9% 

ning pigem 40,7%).  

Eitava hinnanguna tõid küsitluses osalenud välja ka ettevõtte üleandmisega seotud väited. 

Kuigi pea pooltel vastanutest leidis, et neil on olemas inimesed, kellele oma ettevõte üle 

anda (nt lapsed), ei planeeri rohkem kui pooled (kindlasti mitte 29,8%; pigem ei 32,4%) 

vastanutest ettevõtte juhtimist järeltulijatele jätta.  

 

2.2.3 Ettevõtte piirkonda iseloomustavad näitajad 

Ettevõtte asukoht omab maaettevõtlusega tegelemisel suurt olulisust. Sageli on ettevõtjate 

tegevusplaanide ning edasiste tegutsemisotsuste mõjutajateks just ettevõtte piirkonda 

iseloomustavad näitajad ning seal toimuvad protsessid. Käesolevas töös on vaadeldud 

maaettevõtluse uuringu vastaja asukoha KOV-i iseloomustavaid näitajaid (tabel 5).  

Üheks näitajaks on ettevõtte asukoha kaugus maakonnakeskusest (tabel 5). Küsitlusele 

vastajate keskmine kaugus maakonnakeskusest oli 21,6 kilomeetrit. Väikseim kaugus 

kõigest 100 meetrit ning suurim 66,3 km. Antud näitaja lisati korrelatsioonanalüüsi, et 

näha, kas kaugus maakonnakeskusest mõjutab mingil määral tulevikuplaanidele antud 

hinnanguid. 

Lisaks kaugusele maakonnakeskusest kasutati korrelatsioonanalüüsis Statistikaameti 

ettevõtte asukoha KOV-i iseloomustavad sotsiaalmajanduslikke näitajaid. Analüüsi kaasati 

järgmised näitajad: registreeritud töötus, kõrgharidusega rahvastiku osakaal 2011.a. 

rahvaloenduses, ettevõtete arv 1000 elaniku kohta, KOV-i rahvaarvu muutus, palgatöötaja 

brutokuusissetulek, 2012. a. loodud uute ettevõtete osakaal ettevõtete koguarvus ning 

eraõiguslike ühingute EMTAK tegevusalade arv 2012. aastal (tabel 5).  
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Tabel 5. Maaettevõtluse küsitluses osalenute KOV-e iseloomustavad näitajad. Allikas: töö 

autori koostatud maaettevõtluse uuringu andmete alusel 

KOV-e iseloomustavad näitajad Keskmine Miinimum Maksimum 

Kaugus maakonnakeskusest (km) 21,6 0,1 66,3 

Registreeritud töötus 2012.a. (%) 4,40 1,50 13,70 

Kõrgharidusega rahvastiku osakaal 

2011. a rahvaloenduses (%) 
20,53 5,66 45,78 

Ettevõtteid 1000 elaniku kohta 

(2012) (tk) 78,58 14,60 246,80 
KOV-i rahvaarvu muutus 2005- 

2012 (%) 0,16 46,72 87,75 
Töötaja bruto kuusissetulek 2012. a 

(€) 804,04 555,00 1228,00 
2012. a loodud uute ettevõtete 

osakaal ettevõtete koguarvus (%) 13,34 0 36,10 

Ülalpeetavate määr 2012. a (%) 48,31 31,00 71,88 

Eraõiguslike ühingute EMTAK 

tegevusalade arv (2012. a) (tk) 
84,72 3,00 264,00 

 

Registreeritud töötus 2012. aastal oli keskmiselt vastajate KOV-ide lõikes 4,4% (tabel 4). 

Väikseim töötusemäär oli 1,5% ning suurim 13,7%. Keskmine kõrgharidusega rahvastiku 

osakaal 2011. aasta rahvaloenduses oli 20,53%, madalaim 5,66% ja kõrgeim 45,78%. 

Keskmine ettevõtlusaktiivsus oli 78,58 ettevõtet tuhande elaniku kohta, madalaim 14,6 

ettevõtet ning kõrgeim 246,8 ettevõtet tuhande elaniku kohta. Keskmine kohaliku 

omavalitsuse rahvaarvu muutus perioodil 2005-2012 oli 0,16%. Kõige enam vähenes 

KOV-i rahvastik 46,72%  Madalaim  muutus – KOV-i rahvaarv vähenes 46,72% 

vahemikus 2005 kuni 2012;  kõrgeim muutus – rahvaarv suurenes 87,75% (ühes Harjumaa 

vallas). Keskmine palgatöötaja brutosissetulek oli 808,04 eurot kuus, madalaim 555 eurot 

ning kõrgeim 1228 eurot. Keskmine 2012. aastal loodud ettevõtete osakaal kogu KOV-i 

ettevõtete arvust moodustas 13,34 protsenti. Keskmine ülalpeetavate määr KOV-i kohta 

ehk mitut inimest peab ülal pidama 100 tööealist inimest (Statistikablogi 2010) oli 2012. 

aastal oli 48,31 protsenti, madalaim määr 31 protsenti ning kõrgeim 71,88 protsenti. 

Eraõiguslike ühingute EMTAK 3-kohaline tegevusalade arv oli keskmiselt 84 tegevusala 

KOV-i kohta; samas väikseim oli 3 tegevusala; suurim 264 tegevusala KOV-i kohta.   
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2.3 Korrelatsioonanalüüsi tulemused 

 

2.3.1 Tegevuse mahtude muutustele antud hinnangute omavahelised seosed 

 

Tabelis 6 on esitatud tulevikuplaanidega seotud tegevuste mahtude muutustele antud 

hinnangute korrelatsioonanalüüsi tulemused. Täielik korrelatsioontabel on leitav lisas 3. 

Omavahel võrreldi kuue tegevuse mahu muutustele antud hinnangute seoseid: praeguse 

põhitegevuse tootmis- või teenindusmaht, praeguste kõrvaltegevuste tootmis- või 

teenindusmaht, müügitulu, klientide ja töötajate arv ning investeeringute maht. Statistiliselt 

olulised seosed on tähistatud tabelis helesinise värviga. Igale vaadeldavale tegevuse mahu 

muutusele vastanute arv jääb vahemikku 1109-1219 inimest. (Lisa 3)  

Tabel 6. Ettevõtete tulevikuplaanidega seotud tegevuste mahtude muutustele antud 

hinnangute korrelatsioonid. (Pearson’i korrelatsioonikordaja). Allikas: töö autori poolt 

maaettevõtluse uuringu andmete põhjal koostatud 

 

Praeguse 

põhitegevuse 

tootmis- või 

teenindusmaht 

Praeguste 

kõrvalategevuste  

tootmis- või 

teenindusmaht Müügitulu 
Klientide 

arv 
Töötajate 

arv 

Inves-

teeringute 

maht 

Teguri nr T1 T2 T3 T4 T5 T6 

T1 1      

T2 ,698 1     

T3 ,819 ,729 1    

T4 ,749 ,699 ,852 1   

T5 ,666 ,591 ,670 ,681 1  

T6 ,712 ,642 ,735 ,686 ,681 1 

 

Antud analüüsist selgus, et kõik hinnangud selles küsimusteblokis on omavahel 

statistiliselt oluliselt seotud (olulisuse tõenäosus väiksem kui 0,05). Sellest võib järeldada, 

et vastajad, kes hindasid tegevuste mahtude muutusi ühe tegevuse puhul positiivselt, tegid 

seda ka teiste puhul. Antud tendents tuli välja ka tulevikuplaanide puhul, kus ettevõtjad, 

kes soovisid enamjaolt tegevusmahte säilitada samaväärsel tasemel või neid pigem 

suurendada, soovisid seda sama teha ka teiste tegevuste puhul. Korrelatsioonanalüüsi 

tulemused antud küsimustebloki kohta olid ootuspäraselt tugevalt positiivselt korreleeritud. 

Korrelatsioonikordajate tugevus vaadeldud tunnuste vahel oli valdavalt keskmine 
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(vahemikus 0,3 ning  0,7) ning tugev (kõrgem kui 0,7). Kokkuvõtlikult võib öelda, et antud 

tegevuste mahtude hinnangute korrelatsioonide puhul tähendab ühe tegevuse mahu muutus 

teise tegevuse mahu samasugust muutust. 

 

Kõige tugevamini olid omavahel seotud klientide arvu ning müügitulu mahu muutused 

(korrelatsioonikordaja 0,852). Ehk klientide arvu mahu suurenedes eeldasid ettevõtjad ka 

müügitulu mahu kasvu tulevikus. Samas võib klientide arvu langedes ka müügitulu 

väheneda. Seos oli tugev ka põhitegevuse tootmis- või teenindusmahu ning müügitulu 

vahel (korrelatsioonikordaja 0,819). Ettevõtte müügitulu on lisaks toodangu või teenuse 

müügihinnale otseselt seotud ka hinnangutega tootmis- või teenindusmahule. Mida suurem 

on ettevõtte tootmis- või teenindusmaht, seda suuremates kogustes on võimalik tarbijatele 

kaupa müüa või teenust osutada. Sellest võib järeldada, et maaettevõtjad eeldasid, et 

tulevikus tootmis- või teenindusmahu kasvades suureneb ka müügitulu ning vastupidi. 

Antud analüüsi tulemustest oli võrreldes teiste näitajatega nõrgim seos kõikide teiste 

tegevuste mahtudega töötajate arvul (korrelatsioonikordaja tugevus seostes keskmine). 

Kuigi töötajate arvu suurenemisel või kahanemisel toimuks suurenemine või kahanemine 

ka teistest tegevuste mahtudes, võib antud  muutuste taga veel olla muid tegureid. Näiteks 

võib ettevõtete plaanides tootmismahtu  tööjõufondile lisaks veelgi enam mõjutada vabade 

tootmisvõimsuste olemasolu ning tehnoloogia intensiivsem kasutuselevõtt, mis tuleneb 

omakorda tehtavate investeeringute mahust. Samuti on ettevõtjate hinnangutes müügitulu 

ning klientide arv suuremas omavahelises sõltuvuses kui antud tegurid töötajate arvuga. 

Töötajate arv mõjutab tootmistegurina eelkõige just tootmismahtu.   

 

 

2.3.2 Tulevikuplaanidega seotud väidetele antud hinnangute omavahelised seosed 

 

Tabelis 7 on esitatud tulevikuplaanidega seotud väidetele antud hinnangute 

korrelatsioonanalüüsi tulemused. Täielik korrelatsioontabel on leitav lisas 4. Omavahel 

võrreldi kuuele väitele antud hinnangute seoseid: kavatsen luua uusi ettevõtteid, müüa oma 

ettevõtte, likvideerida oma ettevõtte; plaanin ettevõtte juhtimise anda üle järeltulijatele; on 

olemas inimesed, kellele ettevõte üle anda; plaanin alustada praeguses ettevõttes/FIE-na 
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uue tegevusalaga. Statistiliselt olulised seosed on tähistatud tabelis helesinise värviga. Igale 

vaadeldavale väidetele vastanute arv jääb vahemikku 1042-1210 inimest. (Lisa 4) 

Antud analüüsist selgus, et kõik korreleeritud hinnangud ei ole omavahel statistiliselt 

oluliselt seotud. Korrelatsioonanalüüsi tulemused antud tulevikuplaanidega seotud väidete 

kohta olid nii negatiivselt kui positiivselt korreleerunud. Sellest võib järeldada, et 

küsitluses osalenud, kes vastasid ühele väitele positiivselt, võisid teisele väitele vastata 

negatiivselt. Negatiivne korrelatsioon tähendab, et ühe tegevuse mahu muutuse korral 

(näiteks kasv) teise tegevuse maht muutub vastupidises suunas (näiteks kahaneb). 

Positiivse korrelatsiooni korral on mõlemate tunnuste muutused samasuunalised. 

Korrelatsioonikordajate tugevus vaadeldud tunnuste vahel oli valdavalt nõrk (väiksem kui 

0,3) ning keskmine (vahemikus 0,3-0,7).  

Tabel 7. Ettevõtete tulevikuplaanidega seotud väidetele antud hinnangute korrelatsioonid. 

(Pearson’i korrelatsioonikordaja). Allikas: töö autori poolt maaettevõtluse uuringu andmete 

põhjal koostatud 

 

Kavatsen 

luua uusi 

ettevõtteid 

Kavatsen 

müüa 

oma 

ettevõtte 

Kavatsen 

likvideerida 

oma 

ettevõtte 

Plaanin 

ettevõtte 

juhtimise üle 

anda 

järeltulijatele 

Mul on 

olemas 

inimesed, 

kellele anda 

oma ettevõte 

üle (nt lapsed) 

Plaanin 

alustada 

praeguses 

ettevõttes/FIE

-na uue 

tegevusalaga 

Teguri nr T1 T2 T3 T4 T5 T6 

T1 1      

T2 ,127 1     

T3 -,126 ,530 1    

T4 ,031 ,174 ,118 1   

T5 ,053 -,076 -,130 ,478 1  

T6 ,374 ,066 -,072 ,051 ,155 1 

 

Uute ettevõtete alustamise hinnangud olid statistiliselt olulised ning positiivselt 

korreleerunud plaaniga ettevõte müüa (nõrk seos 0,127) ja alustada uute tegevusaladega 

(keskmine seos 0,374). Seega võib uue ettevõtte loomine tähendada  just uue, 

kasumlikuma ning ettevõtjale sobivama tegevusalaga alustamist, millele leitakse 

stardikapitali just vana ettevõtte, mille tegevus antud alal on muutunud kahjulikuks, 

müümisest. Negatiivselt oli uue ettevõttega alustamise hinnangud seotud ettevõtte 

likvideerimise plaaniga (nõrk seos -0,126) ehk siis uue ettevõtte loomine ei pruugi tähenda 
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samas alati koheselt vana ettevõtte likvideerimist. Osa ettevõtjaid võivad olla huvitatud 

mitmes tegevusalas hõivatud olemisest. 

Ettevõtte müümisele antud hinnangud olid statistiliselt olulised ning positiivselt 

korreleerunud plaaniga ettevõte likvideerida (keskmine seos 0,530), ettevõtte juhtimise 

üleandmisega järeltulijatele (nõrk seos 0,174) ning uue tegevusalaga alustamisega (nõrk 

seos 0,066). Ettevõtte müümise plaanide korral on ootuspärane loobumine ettevõtte 

üleandmisest järeltulijatele, mis selgub ka antud seose negatiivsest korrelatsioonist (nõrk 

seos -0,076). Ettevõtte likvideerimise otsuse korral omab olulist tähtsust inimeste 

olemasolu, kellele ettevõte üle anda. Antud analüüsis oli nende tegurite vaheline seos 

negatiivselt korreleerunud (nõrk seos -0,130), millest võib järeldada, et vastajatel, kes 

planeerivad ettevõtlusest äri likvideerimise kaudu loobuda, puuduvad sobilikud inimesed, 

kes ettevõtte juhtimise üle võiksid võtta, mistõttu on sobilikum vajadusel vastu võtta otsus 

see müüa või likvideerida. Samas leidub keskmine positiivne seos (0,478) nende vastajate 

hinnangute vahel, kes hindasid kõrgemalt ettevõtte üleandmist järglastele ning sobivate 

inimeste olemasolu. Ehk need vastajad, kellel olid olemas sobilikud ettevõtte juhid 

tuleviku tarbeks, planeerisid ka ettevõtte üleandmist järglastele.  

 

 

2.3.3 Tegevuse mahtude muutustele ning tulevikuplaanidega seotud väidetele antud 

hinnangute omavahelised seosed 

 

Tabelis 8 on esitatud tulevikuplaanidega seotud tegevuse mahtude muutustele ning 

väidetele antud hinnangute omavahelise korrelatsioonanalüüsi tulemused. Täielik 

korrelatsioontabel on leitav lisas 5. Omavahel võrreldi kuuele tegevuse mahu muutusele 

ning kuuele väitele antud hinnangute seoseid. Statistiliselt olulised seosed on tähistatud 

tabelis helesinise värviga. Igale vaadeldavale tegevuse mahu muutusele vastanute arv jääb 

vahemikku 1097-1192 inimest. (Lisa 5) 

Antud analüüsist selgus, et kõik korreleeritud hinnangud ei ole omavahel statistiliselt 

oluliselt seotud. Korrelatsioonanalüüsi tulemused antud hinnangute seoste võrdlemisel on 

korreleerunud nii negatiivselt kui positiivselt. Negatiivne korrelatsioon tähendab, et ühe 

tegevuse mahu muutuse korral (näiteks kasv) teise tegevuse maht muutub vastupidises 



  

37 

 

suunas (näiteks kahaneb). Positiivse korrelatsiooni korral on mõlemate tunnuste muutused 

samasuunalised.  

Uute ettevõtete loomise ning uute tegevusaladega alustamise plaanidega praeguses 

ettevõttes on eeldatav nii põhi- kui kõrvaltegevuse tootmismahtude, müügitulu, klientide ja 

töötajate arvu kui investeeringute mahu suurenemine, mis väljendub ka mõlema väite 

statistiliselt olulistes ning positiivsetes korrelatsioonides tegevuste mahtude muutustega. 

Näiteks on uue ettevõtte loomisel keskmine samasuunaline seos (0,370) investeeringute 

mahuga. Investeeringud ettevõttesse on ettevõtte loomise üks esimesi samme ning 

märkimisväärse tähtsusega ettevõtte edasises tegevuses.  

Tabel 8. Ettevõtete tulevikuplaanidega seotud tegevuste mahtude muutustele ning 

väidetele antud hinnangute korrelatsioonid. (Pearson’i korrelatsioonikordaja). Allikas: töö 

autori poolt maaettevõtluse uuringu andmete põhjal koostatud 

  

Kavatsen 

luua uusi 

ettevõtteid 

Kavatsen 

müüa 

oma 

ettevõtte 

Kavatsen 

likvideerida 

oma 

ettevõtte 

Plaanin 

ettevõtte 

juhtimise üle 

anda 

järeltulijatele 

Mul on 

olemas 

inimesed, 

kellele anda 

oma ettevõte 

üle (nt 

lapsed) 

Plaanin 

alustada 

praeguses 

ettevõttes/FIE-

na uue 

tegevusalaga 
Praeguse 

põhitegevuse 

tootmis- või 

teenindusmaht  

,364 -,118 -,428 -,048 ,097 ,160 

Praeguste 

kõrvalategevuste  

tootmis- või 

teenindusmaht 

,372 -,090 -,376 -,022 ,113 ,256 

Müügitulu ,355 -,129 -,457 -,067 ,101 ,182 

Klientide arv  ,327 -,106 -,419 -,085 ,057 ,181 

Töötajate arv ,372 -,051 -,300 -,014 ,112 ,198 

Investeeringute 

maht 
,370 -,104 -,387 ,012 ,160 ,159 

 

Samuti on loogiline järeldada, et vastajad, kes kavatsesid oma ettevõtte müüa või 

likvideerida, planeerisid oma tegevusmahtusid, müügitulu, klientide ning töötajate arvu 

ning ka investeeringuid vähendada. Taoline tegevus on ettevõtluse väljumisfaasis oodatav 

ning väljendub antud analüüsis selgunud negatiivsetes seostes. Näiteks oli ettevõtte 

likvideerimise plaanil keskmise tugevusega negatiivne seos põhitegevuse (-0,428) ning 

kõrvaltegevuse (-0,376) tootmismahuga Samuti ei toimu ettevõtte müümisel või 
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likvideerimisel ettevõtte üleandmist pärijatele või sobivatele isikutele, mis tuleneb 

uuringus osalenute pigem negatiivsest hinnangust ettevõtte järglastele pärandamisse. 

 

2.3.4 Tegevuse mahtude muutustele antud hinnangute ning KOV-i iseloomustavate 

sotsiaalmajanduslike näitajate seosed 

Tabelis 9 on esitatud tulevikuplaanidega seotud tegevuse mahtude muutustele antud 

hinnangute ning ettevõtte asukohapõhist KOV-i iseloomustavate sotsiaalmajanduslike 

näitajate seosed. Täielik korrelatsioontabel on leitav lisas 6. Omavahel võrreldi kuuele 

tegevuse mahu muutusele antud hinnangute ning üheksa sotsiaalmajandusliku  näitaja 

seoseid. Statistiliselt olulised seosed on tähistatud tabelis helesinise värviga. Statistiliselt 

olulised seosed olid analüüsis valdavalt nõrga tugevusega (alla 0,3). Igale vaadeldavale 

tegevuse mahu muutusele vastanute arv jääb vahemikku 1110-1219 inimest. (Lisa 6) 

2012. aasta kõrgharidusega rahvastiku osakaalul olid statistiliselt olulised ning positiivselt 

korreleerunud seosed vaid müügitulu (nõrga tugevusega seos 0,059) ning klientide arvuga 

(nõrk seos 0,079). Kõrgharitud elanikkonna ostuharjumused võivad olla küll kaalutletumad 

ning mingil määral mõjutada tarbitud toodete hulka ehk seega ka müügimahtu, kuid antud 

analüüsi kohaselt ei oma kõrgharitud rahvastiku osatähtsus ettevõtete tegevusmahtude 

planeerimisel muud tähtsust kui potentsiaalse kliendibaasi ning seeläbi ka müügimahu 

suurendaja või kahandaja.  

KOV-i rahvaarvu muutus oli statistiliselt oluline ning positiivselt ja tugevalt korreleerunud 

nelja tegevuse mahu muutustele antud hinnanguga. Selle põhjal võib järeldada, et  

põhitegevuse ja kõrvaltegevuse mahtusid, müügitulu ja klientide arvu kavatsesid 

suurendada eelkõige need ettevõtjad, kes asusid KOV-ides, kus rahvastik suurenes. Samuti 

planeerisid müügitulu ning klientide arvu suurendada need ettevõtted, kus töötajate bruto 

kuusissetulek KOV-is oli suurem. Tarbijate sissetulek on oluliseks teguriks inimeste 

ostuharjumuste kujundamisel ning on ilmne, et mida suuremad on sissetulekud, seda 

rohkem inimesed on nõus ka kulutama. Klientide arv ja nendepoolne kulutatud raha on aga 

omakorda tähtsaimaks mõjuriks ettevõtete müügitulu kujunemisel. Seega saab järeldada, et 

nendes valdkondades plaanisid laieneda eelkõige ettevõtjad, kes asusid demograafiliselt ja 

sissetulekute mõttes edukamates KOV-ides. 
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Tabel 9. Ettevõtete tulevikuplaanidega seotud tegevuste mahtude muutustele antud 

hinnangute ja ettevõtte asukoha KOV-i iseloomustavate sotsiaalmajanduslike näitajate 

korrelatsioonid. (Pearson’i korrelatsioonikordaja). Allikas: töö autori poolt maaettevõtluse 

uuringu andmete põhjal koostatud 
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Praeguse 

põhitegevuse 

tootmis- või 

teenindusmaht  

,002 ,053 -,005 ,073 ,052 -,002 -,063 ,061 -,090 

Praeguste 

kõrvalategevuste  

tootmis- või 

teenindusmaht 

-,014 ,055 -,031 ,069 ,055 ,011 -,061 ,074 -,071 

Müügitulu -,017 ,059 ,020 ,071 ,065 -,023 -,084 ,076 -,076 

Klientide arv  -,020 ,079 ,023 ,090 ,083 -,013 -,091 ,097 -,103 

Töötajate arv -,031 ,022 -,033 ,050 ,021 -,001 -,079 ,024 -,062 

Investeeringute 

maht 
,019 ,003 -,007 ,033 ,022 -,028 -,068 ,012 -,051 

 

Tegevuse laiendamist edukamates KOV-ides näitab ka ülalpeetavate määr, mis näitab 100 

tööealise inimese poolt ülalpeetavate mittetööealiste hulka (Statistikablogi 2010). 

Ülalpeetavate määr oli negatiivses korrelatsioonis kõigi kuue tegevuse mahtude muutustele 

antud hinnangutega. Mida suurem oli KOV-is ülalpeetavate määr, seda rohkem planeerisid 

küsitluses osalenud ettevõtjad seal oma tegevusmahtusid, müüki,  klientide ning  töötajate 

arvu ja investeeringute mahtu vähendada. Samane seos oli ka ettevõtte kaugusel 

maakonnakeskusest, millel esines negatiivset korrelatsiooni viie hinnanguga kuuest. Ehk 

võib järeldada, et mida kaugemal asus uuringus osalenud ettevõtja maakonnakeskusest, 

seda enam planeeris ta oma tegevusmahte tulevikus ka vähendada. Kaugus 
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maakonnakeskusest, kus asub ka enamus potentsiaalsetest tarbijatest, omab olulist rolli 

ettevõtte kulude kujunemisel. Eelkõige mõjutab kaugus ettevõtte toodangu tarneks vajalike 

transpordikulude suurust.  Samas on teenuste osutamisel ettevõtja jaoks oluline, kui suur 

on tarbija valmisolek ettevõtteni jõudma, et antud teenuseid ka tarbida. Sageli valivad 

tarbijad enda mugavust ning ka rahalisi väljaminekuid silmas pidades lähemal asuvad ning 

sarnast toodet või teenust pakkuvad ettevõtted, mistõttu kaugemale jäävad firmad kaotavad 

nii klientide arvus kui potentsiaalse müügitulu saamata jäämisel.  

Eraõiguslike ühingute EMTAK tegevusalade arv oli statistiliselt oluliselt ning positiivselt 

korreleerunud nelja tegevuse mahu muutusele antud hinnanguga. Antud KOV-i 

iseloomustav näitaja näitab KOV-i majanduse mitmekesisust. Mida suurem on KOV-is 

registreeritud ettevõtete ja muude ühingute EMTAK tegevusalade arv, seda enam erinevaid 

tegevusalasid on KOV-is esindatud. Mida mitmekesisem oli vastajate KOV-i majandus, 

seda enam planeeriti suurendada põhi- ning kõrvaltegevuse tootmis- ja teenindusmahte, 

müügitulu ja klientide arvu. Huvitav on seos, et just KOV-i majanduse mitmekesisus 

mõjutas hinnanguid rohkem kui üldine ettevõtete arv ja nende sündide arv.   

 

2.3.5 Tulevikuplaanidega seotud väidetele antud hinnangute ning KOV-i 

iseloomustavate sotsiaalmajanduslike näitajate seosed 

Tabelis 10 on esitatud tulevikuplaanidega seotud väidetele antud hinnangute ning ettevõtte 

asukohapõhist KOV-i iseloomustavate sotsiaalmajanduslike näitajate seosed. Täielik 

korrelatsioontabel on leitav lisas 7. Omavahel võrreldi kuuele väitele  antud hinnangute 

ning üheksa sotsiaalmajandusliku näitaja seoseid. Statistiliselt olulised seosed on tähistatud 

tabelis helesinise värviga. Statistiliselt olulised seosed olid analüüsis valdavalt nõrga (alla 

0,3) tugevusega. Igale vaadeldavale tegevuse mahu muutusele vastanute arv jääb 

vahemikku 1045-1217 inimest. (Lisa 7) 

Analüüsist selgus, et statistiliselt olulised seosed puudusid tulevikuplaanidega seotud 

väidetele antud hinnangutel ettevõtete arvuga 1000 elaniku kohta ja 2012. aastal loodud 

uute ettevõtete sünnimääraga.  

2012. aasta registreeritud töötute hulk tööealise elanikkonna kohta oli statistiliselt oluliselt 

ning negatiivselt korreleerunud vaid uute ettevõtete loomise plaanidega (nõrk seos -0,061). 
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Mida kõrgem oli töötuse määr KOV-is, seda väiksemal määral planeerisid uuringus 

osalenud ettevõtjad luua uusi ettevõtteid.  

Tabel 10. Ettevõtete tulevikuplaanidega seotud väidetele antud hinnangute ja ettevõtte 

asukoha KOV-i iseloomustavate sotsiaalmajanduslike näitajate korrelatsioonid. (Pearson’i 

korrelatsioonikordaja). Allikas: töö autori poolt maaettevõtluse uuringu andmete põhjal 

koostatud 
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-,061 ,119 -,051 ,120 ,112 ,017 -,011 ,094 -,072 

Kavatsen 
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ettevõtte 

-,042 ,085 -,053 ,097 ,061 ,028 -,033 ,083 -,059 

Kavatsen 

likvideerida 

oma ettevõtte 

,035 -,039 -,015 -,052 -,053 -,012 ,061 -,039 ,054 

Plaanin 

ettevõtte 

juhtimise üle 

anda 

järeltulijatele 

,033 -,003 -,033 -,002 -,029 -,016 ,003 ,003 -,004 

Mul on olemas 

inimesed, 

kellele anda 

oma ettevõte 

üle (nt lapsed) 

,015 -,011 ,047 -,009 -,023 -,031 -,022 -,030 ,020 

Plaanin 

alustada 

praeguses 

ettevõttes/FIE-

na uue 

tegevusalaga 

-,056 ,074 -,010 ,072 ,064 -,011 -,048 ,048 -,050 
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Kõrgharidusega rahvastiku osakaal oli statistiliselt oluliselt ning positiivselt seotud kolme 

väitega antud hinnanguga kuuest. Kõrgharitud rahvastiku suurem osakaal KOV-s viitab 

tihti atraktiivsemale elukeskkonnale ja suuremale valikule tööjõu osas ning läbi selle ka 

sobivamale ettevõtluskeskkonnale, mis tõttu võib see oluliselt mõjutada uute ettevõtte 

loomise planeerimist (nõrk seos 0,119) või paremaid võimalusi ettevõtete müügiks  (nõrk 

seos 0,085) , eriti, kui ettevõtlus muutub antud piirkonnas kahjumlikuks. Samuti oli tugev 

seos uue tegevusalaga alustamisega (0,074).  

KOV-i rahvaarvu muutus oli oluliselt ning positiivselt seotud uue ettevõtte loomise 

(0,120), ettevõtte müümise ( 0,097) ning uue tegevusalaga alustamise plaanidega, kuigi 

seosed olid nõrgad. Selle põhjal võib järeldada, et uute ettevõtete loomist, vanade müümist 

või uue tegevusalaga alustamist planeerisid eelkõige need ettevõtjad, kes asusid KOV-ides, 

kus rahvaarv kasvas. Samasugune positiivne ning tugevam seos tekkis nendes KOV-ides, 

kus töötajate bruto kuusissetulek oli suurem. Ülalpeetavate määr 2012. aastal oli 

statistiliselt olulises ning positiivses korrelatsioonis vaid ettevõtte likvideerimisega, kuigi 

seos oli nõrk (0,061). Ehk ettevõtte planeerisid likvideerida need ettevõtjad, kes asusid 

KOV-ides, kus ülalpeetavate määr oli kõrge.  

Eraõiguslike ühingute EMTAK tegevusalade arv oli statistiliselt oluliselt ning positiivselt, 

kuigi nõrgalt, korreleerunud ettevõtte loomise (0,094) või müümise (0,083) plaanidega. 

Mida mitmekesisem oli vastajate KOV-i majandus, seda enam planeeriti uute ettevõtete 

loomist ning vanade ettevõtete müümist. Mitmekesisem majandus annab võimaluse 

ettevõtjatel leida enda jaoks sobivaim ning kõige kasumlikum tegevusvaldkond, mis 

selgitab ka ettevõtjate valmidust seda sobilikus ettevõtluskeskkonnas katsetada.  

Negatiivne statistiliselt oluline ning nõrk korrelatsioon esines uute maakonnakeskuse 

kauguse ja  uute ettevõtete loomise (-0,072)  ning vanade müümise (-0,059) vahel. Sellest 

võib järeldada, et mida kaugemal asus ettevõte maakonnakeskusest, seda vähem planeeriti 

uue ettevõtte loomist või oma ettevõtte müümist.  
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KOKKUVÕTE 

 

Ettevõtlus on muutunud oluliseks ühiskonna majanduslikuks ja sotsiaalseks 

arenguteguriks, olles vastutavaks töökohtade loomisel, inimeste teenuste ja kaupadega 

varustamisel ning innovaatiliste lahenduste, millega on tagatud ka ühiskonna järjepidev 

areng, loomisel. Kuna ettevõtlus on oma olemuselt risk, on ta seetõttu erinevatest teguritest 

ka oluliselt mõjutatav ning vajab edukaks tegevuseks tervet ettevõtluskeskkonda. Tänases 

Eestis toimuvad regionaalsed protsessid, mille tagajärjel on paljude maapiirkondade areng 

jäänud pidama ning aktuaalseks probleemiks on sotsiaalne ning majanduslik mahajäämus 

linnapiirkondadest, on muutnud küsitavaks ettevõtjatele atraktiivse ettevõtluskeskkonna 

olemasolu ning seda just maaregioonides. Taoliste protsesside tagajärjel on paljud 

ettevõtted oma ettevõtlustegevust oluliselt piiranud või otsustanud selle lõplikult peatada. 

Ettevõtlustegevus on maapiirkondade üheks peamiseks elutegevuse käigushoidjaks. Kuna 

maapiirkondade ettevõtlustegevuse arengutrendid on oluliseks uurimisprobleemiks tervele 

ühiskonnale, muudab see ka käesoleva bakalaureusetöö teema aktuaalseks.   

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli uurida maaettevõtjate poolt 2012. aasta 

maaettevõtluse „Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ning toetusvajadus― 

(MSI 2012)  uuringus tulevikuplaanidele antud hinnanguid ning kuidas need olid seotud 

erinevate ettevõtete asukohapõhiseid KOV-e iseloomustavate sotsiaalmajanduslike 

näitajatega. Töö eesmärgi saavutamiseks sõnastas ning leidis töö autor vastuseid neljale 

uurimisküsimusele. Töö esimeses ehk teoreetilises peatükis tõi töö autor välja ettevõtluse, 

ettevõtluskeskkonna ning regionaalarenguga seotud definitsioonid ja erinevate autorite 

poolt kirjeldatud käsitlusi. Töö teises ehk empiirilises peatükis kajastati 2012. aastal läbi 

viidud maaettevõtluse uuringu ja Statistikaameti andmetel töö autori poolt koostatud 

analüüsi. Analüüsi koostamisel kasutati korrelatsioonanalüüsi ning Pearson’i 

korrelatsioonikordajat. 

 

Käesoleva töö koostamisel kasutati eelpool nimetatud 2012. aasta maaettevõtluse uuringu 

andmeid. Uuringus osales 1825 maaettevõtjat ning vastamisprotsent oli 30,9%. 

Maaettevõtluse ankeetküsitlusest kasutati järgnevaid kuuele tegevusmahu antud 
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hinnanguid: praeguse põhi- ning praeguse kõrvaltegevuse tootmis- või teenindusmaht, 

müügitulu, klientide ning töötajate arv ja investeeringute maht. Samuti kasutati küsitlusest 

järgnevale kuuele tulevikuplaanidega seotud väitele antud hinnanguid: kavatsen luua uusi 

ettevõtteid; kavatsen müüa või kavatsen likvideerida oma ettevõtte; plaanin ettevõtte 

juhtimise anda üle järeltulijatele; mul on olemas inimesed, kellele anda oma ettevõte üle 

(nt lapsed); plaanin alustada praeguses ettevõttes/FIE-na uue tegevusalaga. 

Korrelatsioonanalüüsi abil vaadeldi nende hinnangute omavahelisi seoseid  ning seoseid 

järgmiste KOV-e iseloomustavate sotsiaalmajanduslike näitajatega: kaugus 

maakonnakeskusest, registreeritud töötus, kõrgharidusega rahvastiku osakaal, ettevõtete 

arv 1000 elaniku  kohta, töötaja bruto kuusissetulek, uute ettevõtete osakaal ettevõtete 

koguarvus, ülalpeetavate määr ning eraõiguslike ühingute arv EMTAK tegevusalade järgi. 

 

Maaettevõtluse küsitluse tulemused näitasid, et enamus uuringus osalenud ettevõtjatest 

soovib oma tegevusmahtusid hoida samal tasemel või suurendada. Samale tasemel sooviti 

vastajate hulgas enim jääda töötajate arvu ning kõrvaltegevuse teenindus- ja 

tootmismahtudega. Suurendada sooviti pigem klientide arvu ning müügitulu. Ka 

tulevikuplaanidega seotud väidete hinnangud soosisid pigem senise tegevusega jätkamist. 

Eelkõige puudutas see hinnanguid ettevõtete müümisele või likvideerimisele, mida enamus 

maaettevõtjaid tulevikuvõimalusena pigem ei kaalunud. Samuti ei soovinud enamus 

ettevõtjatest alustada uue tegevusalaga või luua uusi ettevõtteid. Eitava hinnanguna tõid 

küsitluses osalenud välja ka ettevõtte üleandmisega seotud väited. Kuigi pea pooled 

vastanutest leidsid, et neil on olemas inimesed, kellele oma ettevõte üle anda (nt lapsed), ei 

planeeri samas rohkem kui pooled vastanutest ettevõtte juhtimist järeltulijatele jätta.  

 

Korrelatsioonanalüüs näitas, et kõigi kuue tegevusmahtude muutustele antud hinnangute 

seosed olid kõik statistiliselt olulised ja positiivselt keskmiselt ning tugevalt korreleeritud. 

Ehk ettevõtjad, kes soovisid enamjaolt tegevusmahte säilitada samaväärsel tasemel või 

neid pigem suurendada, soovisid seda sama teha ka teiste tegevuste puhul. Kõige tugevam 

seos oli klientide arvu ning müügitulu mahu muutuste vahel, millest võis järeldada, et 

klientide arvu mahu suurenedes või vähenedes eeldasid ettevõtjad ka müügitulu 

suurenemist või vähenemist tulevikus. Kuna ettevõtte müügitulu kasv on lisaks toodangu 

või teenuse müügihinnale otseselt seotud  tootmismahuga, võis tugevast seosest järeldada, 

et ettevõtjad, kes planeerisid tulevikus tootmismahu kasvu, eeldasid sealjuures ka 

müügitulu kasvu. Nõrgim seos tegevusmahtude muutustest teiste tegevustega oli töötajate 
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arvul. Kuigi tööjõufond mõjutab ka teiste tegevuste mahtude suurenemist või kahanemist, 

võib antud  muutuste taga veel olla muid tegureid. Tootmismahu puhul näiteks vabade 

tootmisvõimsuste olemasolu või laialdasem tehnoloogia kasutuselevõtt.   

 

Kuuele tulevikuplaanidega seotud väidetele antud hinnangute korrelatsioonanalüüsis ei 

olnud kõik hinnangud omavahel statistiliselt oluliselt seotud ning olid nii negatiivselt kui 

positiivselt korreleerunud. Uute ettevõtete alustamise hinnangud olid positiivselt 

korreleerunud plaaniga ettevõte müüa ja alustada uute tegevusaladega. Seega võis 

järeldada, et uue, kasumlikuma ning ettevõtjale sobivama tegevusalaga seotud ettevõtte 

loomisel võidakse leida stardikapitali vana ning kahjumlikuks muutunud ettevõtte 

müümisest. Samas ei pruugi uue ettevõtte loomine tähendada samas vana likvideerimist – 

ettevõtja võib olla aktiivne ka mitmes tegevusalas. Korrelatsioonanalüüsist ilmnes ka 

asjaolu, et need vastajad, kes planeerisid ettevõtlusest äri likvideerimise kaudu loobuda, 

puudusid sobilikud inimesed ettevõtte juhtimise ülevõtmiseks.  

 

Tegevuste mahtude ning väidetele antud hinnangud ei olnud kõik omavahel statistiliselt 

oluliselt seotud ning hinnangud olid  seoste võrdlemisel korreleerunud nii negatiivselt kui 

positiivselt. Olulisema järeldusena tuli analüüsist välja, et need vastajad, kes kavatsesid 

oma ettevõtte müüa või likvideerida, planeerisid väljumisfaasile omaselt sealjuures ka oma 

tegevusmahtusid, müügitulu, klientide ja töötajate arvu ning ka investeeringuid vähendada.  

 

KOV-e iseloomustavate näitajate puhul olid olulisemad seosed tegevusmahtudega 

rahvaarvu muutusel, ülalpeetavate määral, ettevõtluse mitmekesisusel ja kaugusel. 

Tegevusmahtusid plaanisid suurendada eelkõige ettevõtted, kes asusid KOV-ides, kus 

rahvaarv oli kasvanud, ettevõtlus oli mitmekesisem, ülapeetavate määr ja kaugus 

maakonnakeskusest oli väiksem. Samasugused olid ka seosed uute ettevõtte 

loomisplaanidele ja ettevõtte müügiplaanidele antud väidetele. Ettevõtlust planeerisid 

laieneda eelkõige ettevõtjad, kes asusid demograafiliselt ja sissetulekute mõttes 

edukamates KOV-ides. Tarbijate sissetulek on oluliseks teguriks inimeste ostuharjumuste 

kujundamisel ning on ilmne, et mida suuremad on sissetulekud, seda rohkem inimesed on 

nõus ka kulutama . Kõrgem kõrgharidusega rahvastiku osakaal ja sissetulekute tase omas 

positiivset mõju müügitulu ja klientide suurendamise plaanidele.  
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ENTERPRISES’ FUTURE PLANS AND THEIR CONNECTION WITH 

SOCIOECONOMIC INDICATORS OF LOCAL MUNICIPALITIES IN 

2012 RURAL ENTREPRENEURSHIP SURVEY  

SUMMARY 

 

The current bachelor thesis is written in Estonian and comprises of 47 pages, excluding the 

appendixes. The thesis contains two main chapters and their subchapters, ten tables, four 

graphs and includes 37 referenced sources. The eight appendixes attached all consist of 

tables. 

 

The sustainable maintenance of human and entrepreneurial activities in rural areas has 

become an important question at issue, regarding the development trends in the country. 

As a consequence of an unfavorable entrepreneurial enviornment, which has occurred in 

many rural areas, numerous enterprises have decided to limit or even call a halt to their 

business activities in these regions. Bestowing consideration upon various processes, 

which take place in rural areas, the main focus of this thesis are rural enterprises and their 

future plans. The objective of the current bachelor thesis is to study the evaluations and 

correlations regarding future plans given by rural entrepreneurs in the 2012 rural 

entrepreneurship study and to examine how these evaluations are connected to diverse 

socioeconomic indicators of local municipalities. In order to obtain the objective of the 

thesis the author formulated and found answers to four research questions.  

 

In the current thesis the data from the 2012 The Situation, Development Trends and Need 

for Subsidies of the Rural Enterprises study and Statistics Estonia were used. From the 

survey of rural enterprises, which had in altogether 1825 respondents and a responding 

percentage of 30,9%, six evaluations regarding changes in production capacities and six 

evaluations anent of future plan propositions were used. By means of correlation analysis 

and Pearson’s correlation coefficient, the correlations between these single evaluations of 

future plans and connections to nine different socioeconomic indicators of local 

municipalities were also studied.  



  

49 

 

 

The results of the rural entrepreneurship study showed that the vast majority of the 

entrepreneurs wish to either increase or keep up their current production capacities. The 

amount of workforce is also wished to be kept on the same level. The entrepreneurs would 

more likely enlarge the amount of customers and sales revenue. Also the evaluations given 

to future plan propositions inclined towards proceeding with the theretofore business 

activities. The latter regarded mainly the evaluations to selling or liquidating the 

enterprises, which the majority of entrepreneurs did not consider as an option in the future.  

 

The correlation analysis indicated that the entrepreneurs wishing to keep up or increase the 

production capacities, also wanted to do just the same with other business capacities. The 

evaluations regarding the creation of new enterprises were positively correlated to the 

plans to sell the enterprise and to start with new fields of operation. This indicates that the 

creation of new and more profitable or suitable enterprises can be often financed from the 

liquidation of the previous and perhaps unprofitable company. The respondents who 

planned to sell or liquidate the company, also planned to decrease the production 

capacities, sales revenue, number of clientele and workforce and also the volume of 

investments. The correlation analysis also showed that the entepreneurs, who planned to 

liquidate their company, did not possess suitable people to take command of their 

businesses. 

 

The most important correlations regarding production capacities were found with the 

following socioeconomic indicators of local municipalities: changes in population, the rate 

of dependants, the diversity of entrepreneurship and the distance from county centre. The 

enterprises,  which were located in the local municipalities, that had a higher population, a 

more diversified entrepreneurship environment and lower rate of dependance and distance 

from the county centre, also planned to increase their production capacities. The 

correlations were similar also with the evaluations given to the sales capacities and 

creation of new enterprises. The expansion of enterpreneurship was above all planned in 

demographically more successful and wealthier municipalities. The proportion of highly 

educated people and level of income had a positive effect on the future plans regarding 

increasing sales revenues and number of clientele.  
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Lisa 1. Ettevõtlusvormide peamiste erinevuste võrdlus 

 

Ettevõtlusvorm 

Omakapitali 

nõue (euro) 

Minimaalne 

asutajate arv Vastutus Juhtimine 

Osaühing 2500 

(alates 

2011.a. saab 

asutada ilma 

osakapitali 

sisse-

makseta) 

üks Osanik ei vastuta 

isiklikult osaühingu 

kohustuste eest.  

Vastutatakse 

ühingusse 

paigutatud 

rahaga 

Kohustuslik 

juhtimisorgan on 

juhatus; nõukogu 

ainult siis, kui see on 

ette nähtud osaühingu 

põhikirjas 

FIE puudub üks FIE vastutab 

kohustuste eest kogu 

oma varaga 

Juhtimisorgan 

puudub. Esindaja FIE 

ise 

Aktsiaselts 25 000 üks Aktsionär ei vastuta 

isiklikult aktsiaseltsi 

kohustuste eest 

Kõrgeim 

juhtimisorgan on 

aktsionäride 

üldkoosolek. 

Aktsiaseltsil peavad 

olema juhatus ja 

nõukogu 

Täisühing sissemaksete 

suurus 

määratakse 

ühingu-

lepinguga 

kaks Osanikud vastutavad 

ühingu kohustuste eest 

võrdselt kogu oma 

varaga 

Kohustuslikud 

juhtimisorganid 

puuduvad 

Usaldusühing sissemaksete 

suurus 

määratakse 

ühingu-

lepinguga 

kaks Vähemalt üks 

täisosanik 

kogu 

varaga, 

vähemalt üks 

usaldusomanik 

sissemakse 

ulatuses 

Kohustuslikud 

juhtimisorganid 

puuduvad 

Tulundusühistu 2500 kaks Osanik ei vastuta 

isiklikult 

tulundusühistu 

kohustuste eest, kui 

pole kokku lepitud 

teisiti. Vastutatakse 

ühingusse 

paigutatud 

rahaga 

Kõrgeim organ 

üldkoosolek. Otsused 

tehakse hääletusel, 

kus igal ühistu 

liikmel on üks hääl. 

Juhatus on ühistu 

juhtorgan 

Allikas: (Ettevõtlusvormide...2014 andmetel töö autori poolt loodud) 
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Lisa 2. Bakalaureusetöös kasutatud maaettevõtluse uuringu 

ankeetküsitluse 3. osa küsimused ning vastusevariandid 

 

3.1 Kas Teie või Teie ettevõte kavatseb perioodil 2012-2018 järgnevalt nimetatud 

tegevuste mahtu suurendada või vähendada? (märkige x) 

 

3.2 Kuidas hindate järgnevaid väiteid järgneva perioodi 2012-2018 kohta? (märkige x) 

 

  

 
Kindlasti  

suurendada 
Pigem 

suurendada 

Jätkata 

samas 

mahus 

Pigem 

vähendada 
Kindlasti 

vähendada 

Praeguse põhitegevuse 

tootmis- või 

teenindusmaht  

     

Praeguste 

kõrvalategevuste  

tootmis- või 

teenindusmaht 

     

Müügitulu      
Klientide arv       
Töötajate arv      
Investeeringute maht      

 
Kindlasti 

jah 
Pigem 

jah 

Nii 

ja 

naa 

Pigem 

ei 
Kindlasti 

ei 

Kavatsen luua uusi ettevõtteid      
Kavatsen müüa oma ettevõtte      
Kavatsen likvideerida oma ettevõtte      
Plaanin ettevõtte juhtimise üle anda 

järeltulijatele 
     

Mul on olemas inimesed, kellele anda oma 

ettevõte üle (nt lapsed) 
     

Plaanin alustada praeguses ettevõttes/FIE-na 

uue tegevusalaga, nimetage: 

1. 

………………………………………………

……………. 

2. 

………………………………………………

……………. 

3. 

………………………………………………

……………. 
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Lisa 3. Ettevõtete tulevikuplaanidega seotud tegevuste mahtude 

hinnangute korrelatsioonid 

 

 

Praeguse 

põhitegevuse 

tootmis- või 

teenindusmaht 

Praeguste 

kõrvaltegevuste  

tootmis- või 

teenindusmaht Müügitulu 

Klientide 

arv 

Töötaj

ate arv 

Inves-

teeringute 

maht 

Praeguse 

põhitegevuse 

tootmis- või 

teenindusmaht 

Pearson'i  

korrelatsiooni

-koefitsent 

1 ,698 ,819 ,749 ,666 ,712 

Olulisus 
 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 1219 1109 1189 1174 1158 1175 

Praeguste 

kõrvaltegevust

e  tootmis- või 

teenindusmaht 

Pearson'i  

korrelatsiooni

-koefitsent 

,698 1 ,729 ,699 ,591 ,642 

Olulisus ,000 
 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 1109 1110 1100 1090 1086 1091 

Müügitulu Pearson'i  

korrelatsiooni

-koefitsent 

,819 ,729 1 ,852 ,670 ,735 

Olulisus ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,000 

N 1189 1100 1197 1170 1150 1170 

Klientide arv Pearson'i  

korrelatsiooni

-koefitsent 

,749 ,699 ,852 1 ,681 ,686 

Olulisus ,000 ,000 ,000 
 

,000 ,000 

N 1174 1090 1170 1182 1145 1157 

Töötajate arv Pearson'i  

korrelatsiooni

-koefitsent 

,666 ,591 ,670 ,681 1 ,681 

Olulisus ,000 ,000 ,000 ,000 
 

,000 

N 1158 1086 1150 1145 1164 1148 

Investeeringute 

maht 

Pearson'i  

korrelatsiooni

-koefitsent 

,712 ,642 ,735 ,686 ,681 1 

Olulisus ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 1175 1091 1170 1157 1148 1181 
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Lisa 4. Ettevõtete tulevikuplaanidega seotud väidetele antud hinnangute 

korrelatsioonid 

 

 

 

 

 

 

Kavatsen 

luua uusi 

ettevõtteid 

Kavatsen 

müüa oma 

ettevõtte 

Kavatsen 

likvideeri

da oma 

ettevõtte 

Plaanin 

ettevõtte 

juhtimise 

üle anda 

järeltulijat

ele 

Mul on 

olemas 

inimesed, 

kellele 

anda oma 

ettevõte 

üle (nt 

lapsed) 

Plaanin 

alustada 

praeguses 

ettevõttes/FIE

-na uue 

tegevusalaga, 

Kavatsen luua uusi 

ettevõtteid 

Pearson'i  

korrelatsioon

i-koefitsent 

1 ,127 -,126 ,031 ,053 ,374 

Olulisus 
 

,000 ,000 ,279 ,069 ,000 

N 1210 1197 1202 1189 1177 1042 

Kavatsen müüa 

oma ettevõtte 

Pearson'i  

korrelatsioon

i-koefitsent 

,127 1 ,530 ,174 -,076 ,066 

Olulisus ,000 
 

,000 ,000 ,010 ,035 

N 1197 1199 1197 1184 1172 1035 

Kavatsen 

likvideerida oma 

ettevõtte 

Pearson'i  

korrelatsioon

i-koefitsent 

-,126 ,530 1 ,118 -,130 -,072 

Olulisus ,000 ,000 
 

,000 ,000 ,020 

N 1202 1197 1217 1188 1178 1040 

Plaanin ettevõtte 

juhtimise üle anda 

järeltulijatele 

Pearson'i  

korrelatsioon

i-koefitsent 

,031 ,174 ,118 1 ,478 ,051 

Olulisus ,279 ,000 ,000 
 

,000 ,101 

N 1189 1184 1188 1195 1176 1035 

3.2._2012_2018_M

ul on olemas 

inimesed, kellele 

anda oma ettevõte 

üle (nt lapsed) 

Pearson'i  

korrelatsioon

i-koefitsent 

,053 -,076 -,130 ,478 1 ,155 

Olulisus ,069 ,010 ,000 ,000 
 

,000 

N 1177 1172 1178 1176 1186 1022 

Plaanin alustada 

praeguses 

ettevõttes/FIE-na 

uue tegevusalaga, 

Pearson'i  

korrelatsioon

i-koefitsent 

,374 ,066 -,072 ,051 ,155 1 

Olulisus ,000 ,035 ,020 ,101 ,000 
 

N 1042 1035 1040 1035 1022 1045 
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Lisa 5. Ettevõtete tulevikuplaanidega seotud tegevuste mahtudele ning 

väidetele antud hinnangute korrelatsioonid 

 

 
Kavatsen 

luua uusi 

ettevõtteid 

Kavatsen 

müüa oma 

ettevõtte 

Kavatsen 

likvideeri

da oma 

ettevõtte 

Plaanin 

ettevõtte 

juhtimise 

üle anda 

järeltulijat

ele 

Mul on 

olemas 

inimesed, 

kellele anda 

oma ettevõte 

üle (nt 

lapsed) 

Plaanin 

alustada 

praeguses 

ettevõttes/FIE

-na uue 

tegevusalaga, 

Praeguse 

põhitegevuse 

tootmis- või 

teenindusmaht 

Pearson'i  

korrelatsiooni

-koefitsent 

,364 -,118 -,428 -,048 ,097 ,160 

Olulisus ,000 ,000 ,000 ,099 ,001 ,000 

N 1192 1184 1194 1179 1169 1033 

Praeguste 

kõrvaltegevust

e  tootmis- või 

teenindusmaht 

Pearson'i  

korrelatsiooni

-koefitsent 

,372 -,090 -,376 -,022 ,113 ,256 

Olulisus ,000 ,003 ,000 ,465 ,000 ,000 

N 1097 1090 1098 1089 1084 958 

Müügitulu Pearson'i  

korrelatsiooni

-koefitsent 

,355 -,129 -,457 -,067 ,101 ,182 

Olulisus ,000 ,000 ,000 ,021 ,001 ,000 

N 1177 1170 1178 1165 1155 1020 

Klientide arv Pearson'i  

korrelatsiooni

-koefitsent 

,327 -,106 -,419 -,085 ,057 ,181 

Olulisus ,000 ,000 ,000 ,004 ,054 ,000 

N 1164 1158 1164 1155 1145 1012 

Töötajate arv Pearson'i  

korrelatsiooni

-koefitsent 

,372 -,051 -,300 -,014 ,112 ,198 

Olulisus ,000 ,085 ,000 ,647 ,000 ,000 

N 1148 1142 1146 1138 1130 997 

Investeeringute 

maht 

Pearson'i  

korrelatsiooni

-koefitsent 

,370 -,104 -,387 ,012 ,160 ,159 

Olulisus ,000 ,000 ,000 ,677 ,000 ,000 

N 1164 1157 1163 1155 1145 1011 



 

 

 

 

Lisa 6. Ettevõtete tulevikuplaanidega seotud tegevuste mahtude muutuste ja hinnangute ning KOV-i iseloomustavate 

sotsiaalmajanduslike näitajate korrelatsioonid 

 Registreeritud 

töötud 

tööealise 

elanikkonna 

kohta (%, 

2012. a.) 

Kõrghariduseg

a rahvastiku 

osakaal 2011. 

a. rahva-

loenduses 

(%)  

Ettevõtteid 

1000 

elaniku 

kohta 

(2012) (tk) 

KOV-i 

rahvaarvu 

muutus 

2005- 2012 

(%) 

Töötaja 

bruto 

kuusissetul

ek 2012. a 

(€) 

2012. a loodud 

uute ettevõtete 

osakaal 

ettevõtete 

koguarvus (%) 

Ülalpeetavate 

määr 2012. a 

(%) 

Eraõiguslike 

ühingute 

EMTAK 

tegevusalade arv 

(2012. a) (tk) 

Kaugus 

maakonna-

keskusest 

(km) 

Praeguse 

põhitegevuse 

tootmis- või 

teenindusmaht 

Pearson'i  

korrelatsioon

i-koefitsent 
,002 ,053 -,005 ,073 ,052 -,002 -,063 ,061 -,090 

Olulisus 
,943 ,063 ,872 ,010 ,069 ,943 ,029 ,034 ,002 

N 1219 1219 1219 1219 1219 1219 1219 1219 1219 

Praeguste 

kõrvaltegevust

e  tootmis- või 

teenindusmaht 

Pearson'i  

korrelatsioon

i-koefitsent 
-,014 ,055 -,031 ,069 ,055 ,011 -,061 ,074 -,071 

Olulisus ,634 ,069 ,303 ,022 ,069 ,713 ,043 ,014 ,018 

N 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 1110 

Müügitulu Pearson'i  

korrelatsioon

i-koefitsent 
-,017 ,059 ,020 ,071 ,065 -,023 -,084 ,076 -,076 

Olulisus 
,553 ,041 ,491 ,014 ,025 ,432 ,004 ,009 ,008 

N 1197 1197 1197 1197 1197 1197 1197 1197 1197 
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 Registreeritud 

töötud 

tööealise 

elanikkonna 

kohta (%, 

2012. a.) 

Kõrghariduseg

a rahvastiku 

osakaal 2011. 

a. rahva-

loenduses 

(%)  

Ettevõtteid 

1000 

elaniku 

kohta 

(2012) (tk) 

KOV-i 

rahvaarvu 

muutus 

2005- 2012 

(%) 

Töötaja 

bruto 

kuusissetul

ek 2012. a 

(€) 

2012. a loodud 

uute ettevõtete 

osakaal 

ettevõtete 

koguarvus (%) 

Ülalpeetavate 

määr 2012. a 

(%) 

Eraõiguslike 

ühingute 

EMTAK 

tegevusalade arv 

(2012. a) (tk) 

Kaugus 

maakonna-

keskusest 

(km) 

Klientide arv Pearson'i  

korrelatsioon

i-koefitsent 
-,020 ,079 ,023 ,090 ,083 -,013 -,091 ,097 -,103 

Olulisus 
,484 ,007 ,439 ,002 ,004 ,655 ,002 ,001 ,000 

N 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 1182 

Töötajate arv Pearson'i  

korrelatsioon

i-koefitsent 
-,031 ,022 -,033 ,050 ,021 -,001 -,079 ,024 -,062 

Olulisus 
,289 ,452 ,263 ,089 ,482 ,982 ,007 ,410 ,033 

N 1164 1164 1164 1164 1164 1164 1164 1164 1164 

Investeeringut

e maht 

Pearson'i  

korrelatsioon

i-koefitsent 
,019 ,003 -,007 ,033 ,022 -,028 -,068 ,012 -,051 

Olulisus 
,521 ,911 ,805 ,261 ,449 ,329 ,019 ,684 ,079 

N 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 1181 



 

 

 

 

Lisa 7. Ettevõtete tulevikuplaanidega seotud väidetele antud hinnangute ning ning KOV-i iseloomustavate 

sotsiaalmajanduslike näitajate korrelatsioonid 

 

 Registreeritud 

töötud tööealise 

elanikkonna kohta 

(%, 2012. a.) 

Kõrgharidusega 

rahvastiku 

osakaal 2011. a. 

Rahvaloenduses 

(%)  

Ettevõtteid 

1000 

elaniku 

kohta 

(2012) (tk) 

KOV-i 

rahvaarvu 

muutus 

2005- 2012 

(%) 

Töötaja 

bruto 

kuusisse-

tulek 2012. 

a (€) 

2012. a loodud 

uute ettevõtete 

osakaal ettevõtete 

koguarvus (%) 

Ülalpeeta-

vate määr 

2012. a 

(%) 

Eraõiguslike 

ühingute 

EMTAK 

tegevusalade 

arv (2012. a) 

(tk) 

Kaugus 

maakonna-

keskusest 

(km) 

Kavatsen 

luua uusi 

ettevõtteid 

Pearson'i  

korrelatsiooni

-koefitsent 

-,061 ,119 -,051 ,120 ,112 ,017 -,011 ,094 -,072 

Olulisus ,035 ,000 ,074 ,000 ,000 ,555 ,709 ,001 ,012 

N 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 

Kavatsen 

müüa oma 

ettevõtte 

Pearson'i  

korrelatsiooni

-koefitsent 

-,042 ,085 -,053 ,097 ,061 ,028 -,033 ,083 -,059 

Olulisus ,144 ,003 ,068 ,001 ,036 ,330 ,248 ,004 ,043 

N 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 1199 

Kavatsen 

likvideerida 

oma ettevõtte 

Pearson'i  

korrelatsiooni

-koefitsent 

,035 -,039 -,015 -,052 -,053 -,012 ,061 -,039 ,054 

Olulisus ,224 ,179 ,599 ,070 ,066 ,679 ,033 ,171 ,061 

N 1217 1217 1217 1217 1217 1217 1217 1217 1217 
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 Registreeritud 

töötud tööealise 

elanikkonna kohta 

(%, 2012. a.) 

Kõrgharidusega 

rahvastiku 

osakaal 2011. a. 

Rahvaloenduses 

(%)  

Ettevõtteid 

1000 

elaniku 

kohta 

(2012) (tk) 

KOV-i 

rahvaarvu 

muutus 

2005- 2012 

(%) 

Töötaja 

bruto 

kuusisse-

tulek 2012. 

a (€) 

2012. a loodud 

uute ettevõtete 

osakaal ettevõtete 

koguarvus (%) 

Ülalpeeta-

vate määr 

2012. a 

(%) 

Eraõiguslike 

ühingute 

EMTAK 

tegevusalade 

arv (2012. a) 

(tk) 

Kaugus 

maakonna-

keskusest 

(km) 

Plaanin 

ettevõtte 

juhtimise üle 

anda 

järeltulijatele 

Pearson'i  

korrelatsiooni

-koefitsent 

,033 -,003 -,033 -,002 -,029 -,016 ,003 ,003 -,004 

Olulisus ,247 ,924 ,261 ,942 ,319 ,577 ,929 ,911 ,901 

N 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 1195 

Mul on 

olemas 

inimesed, 

kellele anda 

oma ettevõte 

üle (nt 

lapsed) 

Pearson'i  

korrelatsiooni

-koefitsent 

,015 -,011 ,047 -,009 -,023 -,031 -,022 -,030 ,020 

Olulisus ,603 ,709 ,109 ,749 ,420 ,288 ,449 ,303 ,489 

N 1186 1186 1186 1186 1186 1186 1186 1186 1186 

Plaanin 

alustada 

praeguses 

ettevõttes/FIE

-na uue 

tegevusalaga 

Pearson'i  

korrelatsiooni

-koefitsent 

-,056 ,074 -,010 ,072 ,064 -,011 -,048 ,048 -,050 

Olulisus ,069 ,017 ,751 ,019 ,039 ,711 ,118 ,125 ,104 

N 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 1045 



 

 

 

 

Lisa 8. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks 

tegemiseks ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise 

kohta 

 

 

Mina, Anne-Maria Krüünvald, sünniaeg  25.05.1992, 
 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

Ettevõtete tulevikuplaanide ja kohalikke omavalitsusi iseloomustavate sotsiaalmajanduslike 

näitajate seosed 2012. a. maaettevõtluse uuringus, 

 

mille juhendaja(d) on Anne Põder, 

 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor   ______________________________  
 (allkiri) 

 

Tartu, 25.05.2015 
 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 


