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Ettevõtlus ja selle arendamine on maapiirkonna jätkusuutlikkuse ning 

konkurentsivõimelisuse säilitamisel väga olulisel kohal. Selle kaudu on võimalik 

vähendada maalistes piirkondades esinevaid probleeme nagu tööpuudus, noore- ning 

aktiivse elanikkonna lahkumine, teenuste kadumine jne. Kuigi ettevõtluse arendamine ei 

kuulu kohaliku omavalitsuse otseste ülesannete hulka, peetakse seda eriti just 

maapiirkondades üheks oluliseks valdkonnaks. Selleks, et ettevõtlust arendada on väga 

oluline esmalt välja selgitada hetkeolukord ning sellest tulenevad omavalitsuse vajadused 

ja võimalsed ettevõtluse arendamisel. Lähtuvalt sellest on käesoleva magistritöö 

eesmärgiks kohaliku omavalitsuse vajaduste ja võimaluste välja selgitamine ettevõtluse 

arendamisel Otepää vallas. Eesmärgini aitasid jõuda püstitatud uurimisküsimused. 

Empiirilise osa läbiviimiseks kasutas autor juhtumiuuringu meetodit, mida kombineeriti 

dokumendianalüüsi meetodiga. Peamiste ettevõtluse arendamise vajadustena Otepää vallas 

nähakse maapiirkonnas arenguprioriteedide seadmist, tulumaksu laekumise suurendamist, 

ning bürokraatia vähendamist. Ettevõtluse võimalustena toodi välja infrastruktuuri ja 

elukeskkonna arendamine, turismipiirkonna potentsiaali kasutamine ning loomemajanduse 

ja kaugtöö arengu soodustamine piirkonnas. Kuigi tuleviku suhtes ollakse lootusrikas, siis 

selgete arenguprioriteetideta, teadmisteta, millised on omavalitsuse vajadused ja millised 

võimalused, on igasugune arendamine raskendatud. Käesolevast tööst on abi Otepää 

kohalikule omavalitsusele, kes läbiviidud uuringu tulemustest saab täpsema ülevaate, 

milline on ettevõtluse hetkeolukord ning sellest tulenevad vajadused ja võimalused 

ettevõtluse arendamisel. Kui omavalitsuse juhid mõtestavad antud uuringu põhjal, miks 

ettevõtluse arendamine on vajalik ja mida see endaga pikemas perspektiivis kaasa toob, siis 

on tõenäoline, et Otepää konkurentsivõime ja ettevõtluse areng on jätkusuutlikud.  
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SISSEJUHATUS 

 

Maaelu ja sellega seotud väärtused on aja jooksul muutunud üha olulisemaks just nende 

hääbumise tõttu. Ajal, mil toimub aktiivne linnastumine, leidub siiski inimesi, kes 

hindavad üha rohkem maapiirkonna väärtusi ning nende säilimist. Eesti Vabariigi 

presidendi Toomas Hendrik Ilvese sõnul pole oluline mitte ainult traditsiooniliste 

maapiirkondade säiltamine, vaid tähelepanu tuleb pöörata ka väiksematele linnadele ja 

suurematele asulatele, mis on olnud oma piirkonna arengu vedajateks (Maaelu arengu ... 

2011: 7). Oluline pole mitte ainult mõista asustuse säilitamise tähtsust maapiirkonnas, vaid 

ka selles suunas aktiivselt tegutseda. 

Olenemata Euroopa Liidu ning teiste suuremate organisatsioonide toetustest, on väga 

paljud riigid hädas just maapiirkondades süvenevate probleemidega nagu tööpuudus, noore 

ning aktiivse elanikkonna lahkumine ja erinevate teenuste pakkumise vähenemine. Samuti 

on tööandjate jaoks puudu vastava väljaõppe ning haridusega spetsialistidest – taolisi 

probleeme võib üles loetleda veel väga mitmeid, ent lahendusi välja tuua on tihtilugu 

keeruline. Eestis on piirkondi ja kohalikke omavalitsusi, mis on osanud kasutada 

pakutavaid toetusi ning võimalusi ettevõtluse arendamiseks, kuid samas on väga palju ka 

neid, kus elu oleks justkui seisma jäänud ning elatakse mugavustsoonis eriliste 

arenguperspektiivideta. 

Elutegevuse säilitamise üheks võimaluseks maapiirkondades on ettevõtluse arendamine 

ning selle mitmekesistamine. Kuna peamisteks maalt lahkumise põhjusteks on just 

sobivate töökohtade ning erinevate teenuste puudumine, siis on väga oluline pöörata 

tähelepanu piirkonna ettevõtlusele. Kuigi ettevõtluse arendamine ei kuulu otseselt kohaliku 

omavalitsuse ülesannete hulka, on ettevõtluskeskkonna loomine iga piirkonna jaoks üks 

olulisemaid aspekte.  

Otepää valda peetakse Valgamaal areneva ettevõtlusega, konkurentsivõimeliseks ja 

ettevõtjasõbralikuks piirkonnaks. Mitmetest ettevõtlusalastest uuringutest selgunud, et 

ettevõtjad tunnetavad üha enam piirkondade arengu madalseisu ja kohalike omavalitsuste 

kaugenemist ettevõtjatest. Ka Otepää omavalitsuses on läbi viidud mitmeid erinevaid 
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ettevõtlus alaseid uuringuid, kuid autorile teadaolevalt pole üheski täpsemalt uuritud, 

millised on kohaliku omavalitsuse vajadused ja võimalused ettevõtluse arendamisel.   

Uuritavas töös on kohaliku omavalitsuse all mõeldud kohaliku võimu- ja valitsusorganit ja 

sinna kuuluvaid inimesi, kelle huvides ning piirkonna arengu edasiviimiseks on äärmiselt 

oluline selgitada välja ettevõtluse hetkeolukord ja arendamise vajadused, mis enamasti 

tekivad hetkeolukorra nõrkustest ja tugevustest ning arendamise võimalused, mis tagaksid 

valla ja piirkonna arengu üldisemalt. Seejuures on oluline roll just kohalikul omavalitsusel, 

kelle ülesandeks on edendada kogu piirkonna elu, sh ka ettevõtlusvaldkonda.  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on kohaliku omavalitsuse vajaduste ja võimaluste välja 

selgitamine ettevõtluse arendamisel Otepää vallas. Dokumendianalüüsile ning kohaliku 

omavalitsuse liikmete intervjuude analüüsile toetudes selgitatakse välja, millised on 

kohaliku omavalitsuse vajadused ja sellest tulenevalt võimalused ettevõtluse arendamisel. 

Eesmärgini aitavad jõuda järgmised uurimisküsimused: 

1) milline on ettevõtluse hetkeolukord Otepää vallas; 

2) millised on kohaliku omavalitsuse vajadused ettevõtluse arendamisel; 

3) millised on kohaliku omavalitsuse võimalused ettevõtluse arendamisel; 

4) kuidas kohalik omavalitsus teeb ettevõtetega koostööd; 

5) milline on toetuste mõju ja roll ettevõtluse arendamisel; 

6) kuidas peaks omavalitsus kohalikku ettevõtlust arendama? 

Töö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis loob töö autor uurimuse läbiviimiseks 

teoreetilise raamistiku. Välja on toodud kohaliku omavalitsuse olemus ja ülesanded, samuti 

kirjeldatud ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda ning neid mõjutavaid tegureid. Olulisel kohal 

on nüansid, mis puudutavad kohalikku omavalitsust ja ettevõtlust maapiirkondades. 

Kohaliku omavalitsuse vajaduste ja võimaluste alapeatükis on välja toodud põhjused, miks 

omavalitsused peaksid ettevõtlusega tegelema ning millised on vajadused ja võimalused 

ettevõtluse arendamisel. 

Töö teises peatükis keskendub magistritöö autor Otepää omavalitsuse ettevõtluse 

arendamise vajaduste ja võimaluste väljaselgitamisele. Esmalt kirjeldab autor magistritöö 

empiirilise osa läbiviimise metoodikat. Kasutatakse juhtumianalüüsi, mida on 

kombineeritud kvalitatiivse sisuanalüüsiga. Töös tuuakse välja ka saadud tulemuste 

omavaheline võrdlemine. Tuginedes dokumentidest saadud informatsioonile ning 
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intervjuude käigus kogutud täpsustavale ja täiendavale infole kirjeldab magistritöö autor 

Otepää valla ettevõtluse hetkeolukorda, tuues välja tugevused ja nõrkused ning seejärel 

omavalitsuse vajadused ja võimalused ettevõtluse arendamisel. Töö empiirilisele uuringule 

järgneb arutelu osa ning autoripoolsed järeldused ja ettepanekud Otepää omavalitsuse 

vajaduste ning võimaluste paremaks ärakasutamiseks. Eelkõige võiks käesolevast tööst 

kasu saada Otepää kohalik omavalitsus, kelle jaoks peaks esmane vajaduste ja võimaluste 

väljaselgitamine andma hea aluse ettevõtluse arendamiseks.  

Magistritöö autor soovib tänada oma juhendajat Maret Pritsi, kes suunas ja oli toeks 

lõputöö koostamise protsessil. Tema nõuanded ja soovitused olid lõputöö kirjutamisel väga 

suureks abiks. Samuti soovib autor tänada kõiki intervjueeritavaid, kes olid nõus 

käesolevas uuringus osalema ning leidsid aega, et anda oma nägemus Otepää kohaliku 

omavalitsuse vajadusest ja võimalustest ettevõtluse arendamisel.   
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1. KOHALIKU OMAVALITSUSE ROLL ETTEVÕTLUSE 

ARENDAMISEL MAAPIIRKONNAS 

 

1.1. Kohaliku omavalitsuse olemus ja ülesanded 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (KOKS) määratleb kohalikku omavalitsust kui 

demokraatlikult moodustatud valla või linna võimuorganit, millel on võime ja kohustus 

korraldada ning juhtida iseseisvalt kohaliku piirkonna elu, arvestades valla või linna arengu 

iseärasustega (Kohaliku ... 2013, §2 lg 1). Eesti Vabariigi põhiseaduse (1992) järgi on just 

kohalikul omavalitsusel olnud ja on edaspidigi täita valla ja piirkonna arengus väga oluline 

roll – olles tänapäeva demokraatia aluseks. 

1985. aastal Euroopa Nõukogus heaks kiidetud harta kohaselt tähendab kohalik 

omavalitsus võimuorganite õigust ja võimet seaduse piires ning kohalike elanike huvides 

korraldada ja juhtida piirkonna elu. Seda õigust võivad kasutada otsestel, ühetaolistel ja 

üldistel valimistel salajase hääletuse teel valitud volikogu või esinduskogu liikmed. 

(Mäeltsemees 2002: 7) Piirkonna arengu juures on eelkõige oluline rääkida volikogust, sest 

just sinna kuuluvad ja võimul olevad liikmed juhivad kohalikku elu ning määravad suuresti 

kogu piirkonna arengu ning sellest tulenevalt ka jätkusuutlikkuse. 

Volikogu on kohaliku omavalitsuse juurde kuuluv organ, kelle peamisteks ülesanneteks on 

arengupõhimõtete ja –suundade ettenägemine, väljatöötamine ja fikseerimine, kohalike 

eeskirjade väljatöötamine elu korraldamiseks, valitsusele ja ametnikele ülesannete 

andmine, eelarve koostamine ning selle täitmise kontroll, lisaks veel palju muidki 

ülesandeid (Ginter 2005: 11). Kohaliku omavalitsuse esinduskogu (volikogu) valitakse 

valla või linna hääleõiguslike kodanike poolt neljaks aastaks (Kohaliku ... 2013, §16 lg 1) 

ning peab olema vähemalt seitsmeliikmeline (KOV korraldus). Loetletud ülesannetega on 

volikogule antud üsna suur vastutus ja ühtlasi ka võimalus nelja võimul oleku aasta jooksul 

piirkonda ja selle arengut edasi viia. Nende arusaamad ning arengut soosiv mõttemaailm 

on väiksemate, eelkõige maapiirkonna omavalitsuste kõige olulisemaks arenguteguriks. 

Seadusega kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse või kohaliku 
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omavalitsusorgani pädevusse antud küsimusi võib volikogu edasi delegeerida ka 

valitsusele (Kohaliku ... 2013, §22 lg 2).  

Valitsus on omavalitsusüksuse kollegiaalne organ, mis on kinnitatud volikogu volituste 

ajaks ja töötab samade põhimõtete alusel nagu volikogu (Ginter 2005: 55). Kohaliku 

omavalitsuse korralduse seaduse (§30 lg 1) järgi valmistab valitsus (valla- või 

linnavalitsus) ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lähtudes valitsuse 

seisukohtadest või volikogu otsustest ning lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, 

mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud 

täitmiseks valitsusele. Valitsust juhib vallavanem või linnapea, kelle ettepanekul nimetab 

volikogu ametisse ka teised valla- või linnavalitsuse liikmed (KOV korraldus). 

Kohaliku omavalitsuse ülesanded, vastutuse ja korralduse määrab kindlaks kohaliku 

omavalitsuse korralduse seadus (Kohaliku ... 2013, §1 lg 1). Ginter (2005: 31) hinnangul 

on kohaliku omavalitsuse ülesandeks ühendada kohalike inimeste huvisid ja tegevust, 

seejuures kohaliku omavalitsuse, sh volikogu ja valitsuse funktsioonid on järgmised: 

 kohalike huvide ühendamine - piirkonna kohta info kogumine, prioriteetide ja 

maine kujundamine, üldise elutegevuse tagamine; 

 riigi huvidega arvestamine – seaduste elluviimine, keskvalitsuse poliitika täitmine 

ja saadud ülesannete täide viimine, toetuste ja fondide vahendite jagamine; 

 valla vara majandamine – kohalike asutuste haldamine, ettevõtlusega tegelemine 

kasumi saamiseks, maakasutuse jälgimine; 

 tegevuse reguleerimine – kogu üldise elukorralduse reguleerimine; 

 tööhõive – valla või linna tööhõive korraldamine.  

Üldise elu korraldusena on omavalitsuse ülesanneteks kindlas piirkonnas (vallas või linnas) 

korraldada sotsiaalabi ning erinevaid seadusega ette antud teenuseid. Seaduse järgi 

kuuluvad selle juurde vanurite hoolekanne, noorsootöö, elamu- ja kommunaalmajandus, 

veevarustus ja kanalisatsioon, heakord, jäätmehooldus, territoriaalplaneerimine ning 

ühistranspordi korraldus. Samuti on ülesanneteks korraldada koolieelsete lasteasutuste, 

koolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hoolekodude 

ning tervishoiuasutuste ülalpidamist. (Kohaliku... 2013, §6 lg 1; 2) Seaduse alusel võib 

vald või linn volitada oma ülesandeid täitma ka näiteks erafirmat või mittetulundusühingut 

(KOV korraldus).  
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Volikogule ettepanekute tegemiseks, otsuste vastuvõtmiseks ning nõu andmiseks võivad 

volikogud moodustada erinevaid komisjone, mis Rahandusministeeriumi KOV korralduse 

(KOV korraldus) järgi võivad olla nii alalised kui ajutised. Kohaliku omavalitsuse 

korralduse seaduse (§48 lg 1) järgi on kohustuslik vaid kolmeliikmeline revisjonikomisjon, 

mis kontrollib ja hindab valla- või linnavalitsuse, valla- või linnavalitsuse ametiasutuste ja 

nende hallatavate asutuste valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja MTÜde 

tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning vara kasutamise sihipärasust. 

Ginter (2005: 21) põhjal on enamlevinumateks komisjonideks veel eelarvekomisjon 

(maksu- ja ettevõtlusteemad), hariduskomisjon, kultuurikomisjon (sh ka vaba aja 

sisustamine, sport), sotsiaalkomisjon (sotsiaalhoolekanne, tervishoid), maakomisjon 

(maareformi küsimused) ja arengukomisjon. 

Joonisel 1 on välja toodud kohaliku omavalitsuse struktuur, mille järgi omavalitsuse tööd 

korraldavad vallavalitsus ning vallavolikogu. Vallavolikogu jaguneb erinevateks 

komisjonideks, mille loetelu omavalitsuste lõikes võib olla erinev. 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Kohaliku omavalitsuse üks enamlevinumaid struktuure (Autori koostatud Ginter 

2005, Kohaliku ... 2013 põhjal) 

Ettevõtluse arendamisega tegeleb kohalikes omavalitsustes enamasti eelarvekomisjon, mis 

mõnedes kohalikes omavalitsustes võib olla liidetud majanduskomisjoniga. Majandus- ja 

eelarvekomisjon on volikogu komisjon, kelle põhiülesandeks on tegeleda valla 

majandusliku arengu, eelarve ja maksupoliitika väljatöötamise ning selle elluviimise kaasa 

aitamisega. Lisaks eelarvega seotud ülesannetele teeb komisjon ettepanekuid ja osaleb 

aktiivselt valla ettevõtluse arendamisel. (Majandus ja ... § 3 lg 1,5) Eelarvete koostamine ja 

selle vastuvõtmine on tihti üks aeganõudvamaid osasid (Noorkõiv 2002: 51), seetõttu võib 

VALLAVALITSUS 

Volikogu esimees 
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muu majandusliku arendamisega, sh ettevõtluse arendamisega, tegelemise aeg olla sageli 

üsna piiratud.  

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei sätesta omavalitsuse ülesandeks ettevõtlusega 

tegelemist, kuid ometi on see piirkonna arengu üheks kõige olulisemaks aluseks. Seetõttu 

on oluline, et igas kohalikus omavalitsuses oleks piisavalt ametnikke, kes tegeleksid oma 

valdkonna probleemide ning arendamisega. Udrase (2013: 14) uuringus „Kohalik 

omavalitsus ettevõtluse edendajana” on probleemina välja toodud just ebakompententsed 

ja vähese professionaalsusega ametnikud, mis on tõenäoliselt põhjustatud olukorrast, kus 

paljud maapiirkonna omavalitsused on kulude kokkuhoiu mõttes pidanud ametnike arvu 

vähendama. Sellest tulenevalt võib tekkida olukord, kus üks spetsialist peab haldama 

korraga mitut erinevat valdkonda ning tal puudub võimalus keskenduda konkreetsele, 

erialalisele valdkonnale.  

Erinevate valdkondade ametnike puudumine kohalikus omavalitsustes võib lisaks kulude 

kokkuhoiule olla põhjustatud piirkondade ja omavalitsuste suutmatusest määratleda 

fookuseid, millele peamiselt keskenduda. Laan (2014: 3) arvates seisneb Eesti erinevus 

näiteks Soome kohalikest omavalitsustest just selgete fookuste puudumises, mis tähendab, 

et eelisarendatavad teemad erinevates piirkondades pole paika pandud. Kuna 

arenguvajadused on piirkonniti erinevad, siis peab ka Eesti regionaalarengu strateegia 2020  

oluliseks piirkondade oskuslikku spetsialiseerumist vastavalt olemasolevatele ressurssidele 

ning piirkonnale sobilikele ettevõtlusharudele, sidudes seda kõike teadus- ja 

arendustegevusega ning tööjõukoolitustega (Eesti regionaalarengu ... 2013: 15). 

Omavalitsustel endil on seejuures väga oluline roll välja selgitada, millised on need 

ettevõtlusalased ressursid ning perspektiivsed valdkonnad, millele piirkonna spetsiifikat 

arvestades keskenduda. Sellisel juhul on võimalik palgale võtta erinevate valdkonna 

spetsialiste, kes aitaksid omavalitsuse perspektiivseid valdkondi põhjalikult tundes 

piirkonna arengule oluliselt kaasa.  

Ettevõtlusmotivatsiooni ning kohalike omavalitsuste üldise võimekuse tõstmiseks on üheks 

olulisemaks teemaks kerkinud esile haldusreform. Enamik Eesti praeguseid omavalitsusi 

on liiga väikesed ning ei suuda pakkuda piisavalt kvaliteetseid teenuseid (Palts 2016). 

Omavalitsuste haldusreformi eesmärgiks on luua võimekad omavalitsused, kes suudavad 

kohalikku elu terviklikult arendada nii, et inimestel oleks seal hea elada (Haldusreformi 

seaduse eelnõu, eesmärgid ja ajakava). 
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1.2. Ettevõtluse olemus, ettevõtluskeskkond ja probleemid 

maapiirkonnas 

 

Teadaolevalt ulatub ettevõtluse ajalugu üsna kaugesse minevikku – seega on keeruline 

välja tuua selle täpset algust (Miettinen; Teder 2006: 32). Esmalt võttis ettevõtluse mõiste 

kasutusele Richard Cantillon aastal 1755 (Cassis, Minoglou 2005: 3). Inimesed, kes 

igapäevaselt tegelevad ettevõtluse ajaloo uurimisega, on ettevõtluse algusaja fikseerimise 

asemele keskendunud peamiselt küsimustele, milline see algus oli, ja mis põhjustel 

toimusid muutused ning areng ettevõtluses, tööstuses ning majanduses üldiselt (Miettinen; 

Teder 2006: 32). See aitab neil mõista ka tänapäeva majanduses toimuvaid muutusi.  

1990. aastate majandusalasest tekstidest ja perioodilistest väljaannetest võib leida rohkem 

kui sada erinevat seletust ettevõtluse ning ettevõtjate kohta, lisaks veel definitsioonid, mis 

on ettevõtjatel endil, erinevatel poliitikutel ning teadlastel (Miettinen; Teder 2006: 32). 

Ajaloolised uuringud ettevõtluse ja ettevõtjate defineerimise teemal jõuavad sagedasti välja 

Schumpeteri ettevõtluse teooriani (Jones; Wadhwani 2006: 3). Schumpeter oli radikaalsete 

ideedega mees, kes tõstis oma käsitlustes majandusteooria keskseks kujuks ettevõtja. Tema 

teooria järgi on just ettevõtjad oma loovuse ning innovatsiooniga majandusliku aktiivsuse 

ning majandusarengu loojateks. (Miettinen; Teder 2006: 10-11) 

Erinevate koolkondade käsitluste järgi on ettevõtjal mitmeid olulisi tunnuseid ja 

isikuomadusi nagu intuitiivne võime, kuues meel, ainulaadne suhtumisviis, loovus ning 

äärmiselt hea võime kohaneda erinevates olukordades. Üldiselt on ettevõtja 

majandustegevuse korraldaja, kellel võib olla erinevaid põhjusi, miks ettevõtlusega tegelda 

(Miettinen; Teder 2006: 32). Äriseadustikus kirjeldatakse ettevõtjat kui füüsilist isikut, kes 

pakub tasu eest kaupu või teenuseid ning see on talle püsivaks tegevuseks. Tegutsetakse 

ettevõtte ehk majandusüksuse kaudu, mis koosneb asjadest, õigustest ja kohustustest, mis 

kõik on määratud või peaksid olema ettevõtte tegevusteks. (Äriseadustik 2002 §1). 

Ettevõtlus lihtsustatult on miski, millega ettevõtja tegeleb ning selle tegevuse peamiseks 

motiiviks on tulu saamine (Edukas väikeettevõtlus … 2006: 69). 

Ettevõtlusega tegelemisel on väga oluline ümbritsev keskkond, mida nimetatakse 

ettevõtluskeskkonnaks. Ettevõtluskeskkonna kujundamise ning arendamise all mõistetakse 

eelkõige soodsate tingimuste loomist tulemuslikuks sotsiaal-majanduslikuks tegutsemiseks 

(Raudjärv 2003: 151). Ettevõtluskeskkond on kombinatsioon erinevatest teguritest, mis on 
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olulised ettevõtluse arendamisel – üldine majanduslik olukord, teenuste kättesaadavus ning 

kõik sotsiaalsed, kultuurilised ja poliitilised faktorid, mis mõjutavad inimeste 

ettevõtlusalast käitumist (Gnayawali, Fogel 1994: 44). Ettevõtluskeskkond jaguneb sise- ja 

väliskeskkonnaks: sisekeskkond luuakse ettevõtetesiseselt ning väliskeskkond on kõik, mis 

mõjutab ettevõtja tegevust väljast – bürokraatia, teised ettevõtted, poliitika jne. Eelkõige on 

väliskeskkonna tundmine oluline just ettevõtlusega alustamisel, näiteks äriplaani 

koostamisel – see aitab paremini mõista ümbritsevat keskkonda ning positsioneerida oma 

olukord selles. (Ettevõtlus- ehk ... ) 

Soodsa ettevõtluskeskkonna loomisel peetakse kõige olulisemateks teguriteks riigi ja 

omavalitsuste tegevust. Olulised tingimused nagu ettevõtluse alustamise soodustamine 

ning võimalikult kergeks tegemine, ehituslubade ning lepingute saamise ja tegemise 

lihtsustamine, infrastruktuuri arendamine, sh elektrisüsteemide ning teedevõrgustiku 

parendamine, piirideülese kaubanduse soodustamine, parem maksejõuetuste lahendamine – 

need loovad soodsa ettevõtluskeskkonna. (Doing Business 2014: 4, 17) Need on erinevad 

võimalikud praktikad, mida on paljudes riikides ja omavalitsustes juba kasutatud ning mis 

soodustavad oluliselt ettevõtlusega alustamist, sellega tegelemist ning arendamist. Eriti 

oluliseks peetakse hea ettevõtluskeskkonna arendamist maapiirkondades.  

Väliskeskkonnast tulenevalt võib ettevõtlust, mille eesmärk on ettevõtlusvõimaluste 

avastamine, kinnihaaramine ning ärakasutamine maapiirkondades, käsitleda kui 

maaettevõtlust (Miettinen: Teder 2006: 208). Maaettevõtluseks peetakse väljaspool 

linnasid toimuvat majanduslikku tegevust, mis võib hõlmata väga erinevaid valdkondi 

nagu traditsiooniline põllumajandus, mahepõllundus, metsandus, mitmekesistamine ning 

maaelu arendamine, sh turismi edendamine ning kohaliku kogukonna elu elavdamine 

(Maaettevõtlus). 

Eestis tegeleb maaettevõtluse ja maaelu arendamisega esmajoones Maaeluministeerium, 

kes on seadnud enda eesmärgiks läbi maaelu ja maaettevõtluse arendamise aidata kaasa 

maapiirkondade harmoonilisele ja terviklikule arengule (Maaettevõtlus ja ...). Eesmärkide 

saavutamiseks koordineerib ministeerium Eesti maaelu arengu poliitikat, viib ellu Euroopa 

Liidu ühist põllumajanduspoliitikat (ÜPP) ning töötab välja ja rakendab Eesti maaelu 

arengukavasid.  
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Maaettevõtluse juures on oluline defineerida maapiirkonna mõiste ehk näitajad, mille 

alusel maapiirkonda klassifitseerida. Neid näitajaid on mitmeid – asustustihedus, 

suuremate tõmbekesksute lähedus, tegevusalad jms. Riikide ja riikide ühenduste vahel 

võivad maapiirkondade mõistete tähendused varieeruda sõltuvalt sotsiaalse diskursuse 

tüübist, vastavalt teaduslikule distsipliinile ning ka erinevate teoreetiliste koolkondade ja 

teadlaste vahel (Maaelu arengu ... 2011: 13). 

Kõige suuremad erinevused maapiirkonna määratlemisel tulenevad rahvastikust – 

rahvaarvu suuruse olulisest erinevusest riikide vahel on tingitud ka inimeste paiknemise 

varieerumine ühe ruutkilomeetri kohta. Näiteks OECD defineerib maapiirkondi eelkõige 

lähtuvalt asustustihedusest ehk selle järgi on maapiirkonnad asukohad, mille asustustihedus 

on väiksem kui 150 inimest ruutkilomeetril (OECD Regional ... 2011). Antud lähenemise 

kasutamine Eesti omavalitsuste analüüsimisel on küsitav, kuna siinne rahvastikuarv ning 

sellest tulenevalt ka rahvastikutihedus on alla 150 in/km
2 

enamikes omavalitsustes (joonis 

2). 

 

Joonis 2. Rahvastikutihedus 2011. aasta rahvaloenduse andmetel (EV 95. Aastapäevale ... 

2013) 

2011. aasta rahvastikuloenduse andmete põhjal elab Eestis keskmiselt 30 inimest 

ruutkilomeetri kohta, sealjuures enamikes valdades elab kõigest kuni 10 inimest 

ruutkilomeetril (EV 95. Aastapäevale ... 2013). Seega tuleb Eesti puhul maaelulisi 

piirkondi iseloomustada rohkemate tunnustega kui vaid asustustihedus. Maaelu arengu 
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aruandes (2011: 14) on välja toodud Hugh D. Clouti 1984. aastal kirja pandud omaduste 

nimekiri, mille järgi kirjeldavad maalisi piirkondi järgmised tunnused:  

1) madal asustustihedus ehk väike elanike arv ruutkilomeetri kohta; 

2) välja arendamata taristute ning teenuste võrgustikud;  

3) tihedad sidemed ning tugev identiteet kodupaigaga; 

4) madal tööstustootmise ning kontoritöö hõive; 

5) domineerivad põllu- ning metsamaad. 

Madala asustustihedusega, välja arendamata taristute ja teenuste võrgustikega, madala 

tööstustootmise ja kontoritöö tööhõivega piirkondi, kus domineerivad põllu- ning 

metsamaad, on enamik territooriumist – seega võib öelda, et suur osa Eestist on 

maapiirkond. Eesti puhul võib maapiirkondade määratlemise juures arvesse võtta veel ka 

näiteks suuremate tõmbekeskuste - Tallinna, Tartu, Pärnu jt lähedust ning samuti ka 

tegureid, mis iseloomustavad maalist eluviisi ning eristavad seda linnalisest, näiteks 

põllumajandusettevõtete ja põllumaa osatähtsus piirkonnas (Maaelu arengu ... 2011: 44). 

Põllumajanduslikust seisukohast on maapiirkonnas asuvatel põllumaadel ja metsadel väga 

mitmekesine ning oluline kultuuriväärtus, mis muudab sealsed piirkonnad inimeste jaoks 

oluliseks turismi- ning puhkepiirkondadeks. Turismi peetakse kogu maailmas üheks 

arenevaks ja kasvavaks majandusharuks, seda eelkõige rahvastiku arvu suurenemise ning 

elatustaseme tõusu tõttu. Eesti turismisektor on suuresti sõltuv välisnõudlusest - ligikaudu 

70% moodustavad välisturistid, samas Eesti tuntus ning maine reisisihtkohana mujal 

maailmas on paraku suhteliselt madal (Eesti riiklik ... 2013: 5, 6). Mitmekesisest ning 

väärtuslikust loodusest olenemata on Eesti turismisektor eelkõige maapiirkondades üsna 

keerulises seisus, sest liialt palju mõjutab turismi sesoonsus.   

Ettevõtluse arengu probleemina võib välja tuua ka arengut pärssiva tööjõu puuduse (Neito 

2014). Ühelt poolt vabaneb põllumajandussektorist tänu automatiseerimisele ning tehnika 

arengule palju tööjõudu, kuid sellegipoolest jääb maapiirkondades puudu spetsialistidest 

ning oskustöölistest. Piirkondades, kus põllumajandusest vabaneb tööjõudu, peaks 

omavalitsused oskuslikult tegutsema, et rakendada vabanevat tööjõudu maksimaalselt 

muudes mittepõllumajanduslikes tegevustes (Prioriteet 6: 2). 

Lisaks tööjõu puudusele pärsib maapiirkonna ettevõtluse arengut sihtturgude kaugus 

(Neito 2014). Pikad vahemaad suurendavad märgatavalt kulusid transpordile ja 
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vähendavad tarnekordi (Kulawczuk 1998: 98). Eesti Maaülikooli majanduse- ja 

sotsiaalinstituudi korraldatud uuringu "Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid 

ning toetusvajadus" käigus tõid ettevõtjad esile, et probleemiks pole mitte ainult sihtturu 

kaugus, vaid ka tooraine, materjalide ning teenuste kehvem kättesaadavus võrreldes 

linnadega (Uuring „Maapiirkonna ...  2012: 13). 

Lisaks on maapiirkondade ettevõtluse arendamise juures probleeme sellega, et passiivsed 

investorid/ressursiomanikud hoiavad enda valduses teatud maaüksusi või kinnisvara, mida 

kohalik ettevõtja tahaks kasutada, kuid omanik ei ole müügist ning kasutusõiguste 

edasiandmisest huvitatud, pigem ollakse huvitatud isiklikust kasust, oodates maa või 

kinnisvara hindade tõusu või saades iga-aastaselt põllumajanduslikke otsetoetusi (Uuring 

„Maapiirkonna ... 2012: 13).  

Kokkuvõtteks võib öelda, et ettevõtlus ja selle arendamine on maapiirkonna üldise arengu  

lahutamatu osa. Olgugi, et sellega kaasneb mitmeid erinevaid lahendust vajavaid 

probleeme, on see siiski maapiirkondade jaoks äärmiselt oluline võimalus pakkuda 

inimestele hea ja turvalise elukeskkonna kõrval kvaliteetseid ja kergesti kättesaadavaid 

teenuseid ning  töökohti.  

 

 

1.3. Kohaliku omavalitsuse vajadused ja võimalused ettevõtluse 

arendamisel maapiirkonnas 

 

Peamiste eesmärkidena ettevõtluskeskkonna arendamisel võib välja tuua üldise 

majanduskasvu tagamise, täielikuma tööhõive saavutamise, maksebilansi tasakaalustamise, 

investeeringute soodustamise, keskkonnakaitse tõhustamise ning sissetulekute 

suurendamise (Raudjärv 2003: 151). Igas omavalitsuses, kus peetakse oluliseks 

elukeskkonna parandamist ning kvaliteetsete teenuste tagamist, peab esmaseks 

prioriteediks võtma ettevõtluse ja selle arendamise (Scultz 2003: 560). Osades riikides on 

ettevõtluse ja tööhõivega tegelemine määratud kohaliku omavalitsuse ülesandeks, kuid 

Eestis ei tulene ühestki õigusaktist otsest kohustust tegeleda kohaliku ettevõtluse 

arendamisega (Kohaliku ... 2013, §6). Seega peavad omavalitsused ise otsustama, millised 

on nende vajadused ettevõtluse arendamisel ning kas ja milliste meetmete abil soovitakse 

sellele kaasa aidata. Seejuures on oluline meeles pidada, et ettevõtlus on piirkonna jaoks 
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üks olulisemaid tegureid, mis aitab omavalitsusel püsida jätkusuutliku ja atraktiivsena nii 

kohalike kui piirkonnas mitte elavate inimeste jaoks. 

Vajadus on seisund, milles tuntakse puudust mingitest olulistest tingimustest. Niimoodi on 

seda mõistet selgitanud Maslow, kelle vajaduste teooria toob välja, et inimeste aktiivsuse 

aluseks ja motivatsiooni tekitajateks on vajadused. (Maslow's Hierarchy ...) Vajadused 

ettevõtlust arendada tekivad erinevate ettevõtlusega seotud nõrkuste vähendamise või 

tugevdamise suurendamise vajadusest. Tavaliselt kaasnevad vajadustega olulised 

majanduslikud või sotsiaalsed kasud. 

Kulawczuk (1998: 97) arvates peaks maapiirkonna ettevõtluse toetamine olema kohaliku 

omavalitsuse jaoks äärmiselt oluline, kuna kohaliku omavalitsuse otsesed tulud on seotud 

ettevõtete ja töötajate arvu ning seeläbi maksutulu laekumisega. Samuti suurendab 

ettevõtluse areng kohalike inimeste aktiivsust, reklaamib ja tõstab omavalitsuse mainet 

ning toob piirkonda täiendavaid investeeringuid. 2012. aastal Eesti Kaubandus-

Tööstuskoja poolt läbi viidud uuringu "Kohalike omavalitsuste ettevõtja sõbralikkuse 

uuring 2012" põhjal pidas 75% kohalikke omavalitsusi oluliseks toetada kohaliku 

ettevõtluse arengut ja ettevõtlusekeskkonna edendamist (Udras 2013: 5). Sellest tulenevalt 

võib väita, et omavalitsused peavad ettevõtluse arendamist oluliseks, kuid nende otsest 

huvi selle arendamise vastu on raske hinnata, sest selgeid tulemeid sellest pole. Ettevõtjad 

tunnetavad, et Eesti riigi ja kohalike omavalitsuste panus ettevõtluse (eelkõige 

maaettevõtluse) arengusse on pigem ebapiisav (Uuring „Maapiirkonna ... 2012: 117). 

Seega ühelt poolt tundub, et kohalikes omavalitsustes peetakse ettevõtlust oluliseks, kuid 

konkreetsete tulemite puudumine näitab, et sellega tegeletakse siiski liiga vähe.  

Kohaliku elu üldise korraldamise ning seejuures ka elukeskkonna arendamise kohustus 

tuleneb omavalitsustele kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest (Kohaliku ... 2013, §6 

lg 1). Omavalitsuse huvi peaks olema ettevõtluskeskkonda arendada ning atraktiivsete 

töökohtade loomist soodustada, sest need on olulised näitajad, mis pidurdavad inimeste 

lahkumist maapiirkondadest suurematesse linnadesse. 2013 aastal Eesti Kaubandus 

Tööstuskoja poolt läbi viidud uuringu "Kohalik omavalitsus ettevõtluse edendajana" põhjal 

kolm kõige vajalikumat KOV-i tegevust piirkonna ettevõtluse arendamisel olid 

infrastruktuuri arendamine ja selle toetamine, kiire, läbipaistva ja lihtsa asjaajamise 

võimaldamine ning piirkonna tuntuse suurendamine ja/või maine parandamine (Udras 

2013: 22).  



18 

 

Maapiirkondadesse investeerimise ja ettevõtlusega alustamise üheks oluliseks ajendiks 

saab kindlasti olla ka maapiirkondade suur toidutootmise võime, mis strateegilises plaanis 

on muutunud isegi üheks julgeolekugarantiiks. Arvestades maailma rahvastiku kiiret 

kasvu, on toidu tootmine väga oluline aspekt, mille tõttu tuleb maapiirkondade 

arendamisele pöörata järjest suuremat tähelepanu. Maapiirkondades on soodsad tingimused 

taastuvate toorainete ning energia kasutamiseks ning nende aktuaalsus on aja jooksul 

muutumas üha suuremaks. (Maaelu arengu ... 2011: 114) Seega peaks omavalitsuste 

vajadus olema oma piirkonnas säilitada olemasolevaid või luua soodsad tingimused uute 

toiduainete tootmisega tegelevate ettevõtete tekkeks, mis omakorda looks ka spetsialiste 

ning rohkem teadmisi (kõrgharidust) nõudvaid töökohti. 

Iga omavalitsuse jaoks on oluline, et tema territooriumil oleks piisavalt atraktiivseid ja 

head sissetulekut pakkuvaid töökohti, mis suurendaksid omavalitsuses hõivatud elanike 

arvu abil üksikisiku tulumaksu laekumist (Schultz 2003: 555). Väitega, et kohaliku 

omavalitsuse aktiivne tegevus ettevõtluse valdkonnas aitab vallas/linnas luua või vähemalt 

säilitada olemasolevaid töökohti, nõustus „Kohalike omavalitsuste ettevõtjasõbralikkuse 

uuring 2012” ligi 85% vastanutest (Udras 2013: 5, 8). Paljud inimesed võivad seda mõneti 

valesti mõista, sest omavalitsuste võimalused ise töökohti luua on üsna keerulised, välja 

arvatud erinevad ametnike töökohad ning otseselt vallavalitsuse palgal olevad töökohad – 

koristajad, hooldustöötajad jms. Nende ametikohtade arv väiksemates omavalitsustes on 

väikese eelarve tõttu siiski üsna piiratud. Samas uute töökohtade loomisest ning 

olemasolevate säilitamisest tulenevalt peaks ettevõtluse arendamine kindlasti omavalitsuse 

vajaduseks olema.  

Ettevõtluse arendamist maapiirkondades toetab Kulawczuk (1998: 100) arvates töötajate 

suurem lojaalsus (inimesed hindavad olemasolevat tööd kõrgemalt, kuna alternatiivsete 

töökohtade arv on väike), madalam maa hind ning madalamad tööjõukulud. Seetõttu 

võiksid ettevõtjad olla väga huvitatud oma ettevõtete loomisest just maapiirkondadesse, 

kuid siinkohal on oluline roll piirkonna eripäradel ning olemasoleval ettevõtluskeskkonnal. 

Välja arendamata ning ebapiisav infrastruktuur, mille olukord paljudes kohalikes 

omavalitsustes on väga varieeruv (Uuring „Maapiirkonna ... 2012: 295) ei motiveeri 

ettevõtjaid maapiirkondasse asuma. Palju mõjutab seda olukorda just omavalitsuste 

ebapiisav huvi ettevõtluse ja ettevõtluskeskkonna arendamisel, sest vaid üks otsene 
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majanduslik kasu – tulumaksu laekumine – hetkel omavalitsusi ettevõtlust arendama 

piisavalt ei motiveeri.  

Tulumaksu laekumise protsendimäära suurendamine oleks kohalike omavalitsuste jaoks 

kindlasti üks olulisemaid põhjuseid, miks ettevõtlust oma piirkonnas arendada. Joonisel 3 

on näha omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude struktuur erinevates riikides aastal 

2014. Võrreldes teiste joonisel välja toodud riikidega moodustab Eestis üksikisiku 

tulumaks 91% omavalitsusse laekuvatest maksudest. Seetõttu on üksikisiku tulumaks 

omavalitsuse kõige olulisem tuluallikas.  

 

Joonis 3. Omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude struktuur 2014 (Allikas: KOV 

rahastamismudelite ... 2014: 10) 

Üheks omavalitsuse huvi suurendamise võimaluseks oleks üksikisiku tulumaksu jaotamine 

kaheks, millest suurem osa laekuks elukohajärgsele kohalikule omavalitsusele ning 

väiksem osa töökohajärgsele kohalikule omavalitsusele või kehtestada vastavalt vajadusele 

piirkonnad, kus omavalitsustele laekuv tulumaks on erinev (Laan 2014: 12). Tulubaasi 

suurenemine peaks baseeruma loogikale, et enne tulu saamist tuleb investeerida, mitte 

peituma võimaluses rohkem kõrgemaid kohalikke makse kehtestada (Palts 2016). Kuna 

tulumaksu laekumine toimub elukohajärgselt, mitte töökohajärgselt (Udras 2013: 24), siis 

ühe võimalusena on välja mõeldud ka ettevõtte tulumaksu kehtestamine, mis laekuks 

kohalikele omavalitsustele, kuid see lähenemine on pigem ebatõenäoline (Laan 2014: 12).  
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Et omavalitsuste motivatsiooni ja huvi suurendada, tuleks riigi poolt analüüsida kehtivat 

maksusüsteemi ning teha selles vastavad muudatused, mis oleksid omavalitsuste jaoks 

kasulikud ning motiveerivad. Samuti tuleks riigi poolt kohaliku omavalitsuse korralduse 

seadusesse sisse kirjutada omavalitsuste kohustus ettevõtluse ning selle arendmisega 

tegeleda, sest kui mõistetakse, et see on kasulik ning ellujäämiseks hädavajalik, siis peaks 

seda ka seaduses kajastama (Palts 2016).  

Tulenevalt vajadustest ning erinevatest kohaliku omavalitsusega seotud asjaoludest, on 

omavalitsustel mitmeid erinevaid võimalusi ettevõtluse arendamiseks. Sageli võib aga 

jääda puudu oskustest, teadmistest ning motivatsioonist neid piisavalt hästi ära kasutada. 

Probleemiks võib olla ka omavalitsuste suutmatus paika panna konkreetsed lühiajalised ja 

pikaajalised eesmärgid ning fokuseerida teiste oluliste ülesannete kõrval ka ettevõtluse 

edendamisele. (Udras 2013: 23) Konkreetsete eesmärkide ning sihtide seadmine on oluline, 

sest see võimaldab paremini välja töötada strateegiaid püstitatud eesmärkide elluviimiseks. 

Omavalitsused, kes soovivad taotleda riiklikest ja/või üle-Euroopalistest fondidest toetusi, 

peavad esmalt kohalikul tasandil paika panema arenguprioriteedid (Schultz 2003: 557). 

Tihtipeale see täielikult ei õnnestu, sest tahetakse tegutseda liialt kiiresti ning piisava 

analüüsimiseta (Steiner 1964). Kitsaskohtade leevendamiseks ning arenguprioriteetide 

väljaselgitamiseks on omavalitsuse üheks võimaluseks korraldada ümarlaudasid ning 

koolitusi (Udras 2013: 15), mille tulemusena on ühiselt võimalik piirkonna jaoks koostada 

toimiv prioriteetidega arengukava.  

Arengukava on dokument, mis põhineb kohalike elanike valitud esindajate ning ettevõtjate 

ühistel arusaamadel, võttes aluseks arenguvõimalused ning –takistused (Schultz 2003: 

557). Eelkõige peetakse oluliseks piirkonna potentsiaalide juhtimist ja nende kasutamist 

pikemaajaliselt. Seetõttu on väga oluline tunda erinevaid planeerimismeetodeid. Samuti 

võimaldab kohaliku omavalitsuse arengu planeerimine paremini rahuldada kodanike 

vajadusi, suurendada valikuvõimalusi, mitmekesistada teenuste kvaliteeti ning tänu sellele 

peaks ka omavalitsuse tegevus olema tulemuslikum. (Noorkõiv 2002: 13) Arengukava 

peaks arvestama majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste keskkondadega, olles aluseks 

erinevate valdkondade arendamisele ning integreerimisele (KOKS § 37). Kohalikul 

omavalitsusel on arengukava alusel võimalik taotleda erinevaid toetusi ning see peaks 

lihtsustama ka arengu planeerimist ja korraldamist. 



21 

 

Nii nagu ettevõtete puhul on väga oluline, et omanikud suudaksid selgelt defineerida oma 

ettevõtluse olemust ning olukorda, on ka kohalikele omavalitsustele äärmiselt oluline 

mõista ja defineerida hetkeolukord, ressursid ja võimalused ning seejärel hakata leidma 

lahendusi. Tähtis pole mitte ainult mõista oma ettevõtlustegevuse olemust, vaid suuta 

mõista, mida tehakse paremini kui teised samas valdkonnas tegutsevad ettevõtted 

(Markides 1997: 94). Eelkõige on selle juures oluline, et piirkonna arenguprioriteetide, 

arengusuundade ning eesmärkide välja töötamisest saaksid osa võtta kõik asjaga seotud 

ning konkreetse valdkonna juures olulised inimesed – vaid sellisel juhul liigutakse ühise 

eesmärgi suunas. 

Läbimõeldud ja hästi koostatud arengukava peaks olema nii omavalitsuste kohalike 

eelarvete koostamise aluseks, kui ka üheks oluliseks vahendiks suhtlemiseks väljaspool 

oma piirkonda. Rahvusvaheline mõtlemine kohaliku omavalitsuse arengukava koostamisel 

loob võimalused oluliselt paremateks välissuhtluseks. Ühtlasi võimaldab kohaliku tasandi 

seostamine üldise regionaalarenguga rohkem strateegilisema ning prioriteetidele 

keskendunud arengu. (Noorkõiv 2002: 15, 53) Lisaks on arengukavade kaudu võimalik 

riigile ja Euroopa Liidule näidata, et piirkonna arengusuunad ja prioriteedid on kavandatud 

ning arvestavad olemasolevate võimaluste ja ohtudega (Schultz 2003: 557). Tugevatel 

omavalitsustel, kus hinnatakse arengupotentsiaali realistlikult, on oluliselt lihtsam taotleda 

välisvahendeid kui omavalitsustel, kus valitsevad usaldamatus ja konfliktid (Noorkõiv 

2002: 14).  

Sageli ongi arengukavad omavalitsustes koostatud nii öelda formaalsuse mõttes erinevate 

toetuste saamiseks. Toetused ja nende taotlemine on omavalitsuste jaoks üheks 

võimaluseks ettevõtluse arendamisel. Euroopa Liidu eelarveperioodil 2014-2020 on Eestil 

võimalik toetust saada struktuuri- ja investeerimisfondiest kuni 4,4 miljardit eurot. 

Toetuste raames loodi Eesti ja Euroopa Komisjoni vahel kõiki viite fondi hõlmav 

partnerluslepe, mille alusel koostati ka „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava”, 

mille üheks prioriteediks on kasvuvõimeline ettevõtlus ning seda toetav teadus- ja 

arendustegevus. (Tobreluts 2014) 

Põllumajandus Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kaudu on võimalik taodelda 

näiteks LEADER-meetme raames antavat kohaliku tegevusgrupi toetust, mis on suunatud 

aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu soodustamisele (LEADER meetme ...). Ka 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) pakub ettevõtluse valdkonnas väga mitmeid 
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erinevaid toetusi. Maapiirkondades asuvate kohalike omavalitsuste jaoks on 2016. aastal 

loodud "Piirkondade konkurentsi tugevdamise toetus", mille sihtgrupiks on kohalikud 

omavalitsused, äriühingud, MTÜ-d, sihtasutused, riigiasutused ja avalik-õiguslikud 

ülikoolid. Selle toetuse eesmärgiks on toetada majandusaktiivuse, sh ettevõtlusaktiivsuse 

kasvu väljaspool Tartu ja Tallinna piirkondi. (Piirkondade konkurentsivõime ...) Eelkõige 

on erinevad toetused olulised ettevõtluskeskkonna arendmiseks piirkondades.  

Maailmapanga uuringu järgi paigutub Eesti ettevõtluskeskkond 2014. aastal 189 maailma 

riigi seas 22. kohale, konkureerides oma naabrite Läti ja Leeduga, kes paiknevad vastavalt 

17. ja 24. kohal, mis näitab, et ettevõtlusega tegelemiseks on loodud Eestis üsna soodne 

keskkond (Doing Business 2014: 3). On ilmselge, et kui piirkonna ettevõtluskeskkonnas 

pole soodsaid võimalusi loodud, siis ettevõtjate jaoks pole piirkond atraktiivne (Gnayawali, 

Fogel 1994: 59) ning seetõttu nende jaoks ettevõtlusega alustamine või selle arendamine 

piirkonnas on üsna vähe tõenäoline. 

Infrastruktuur ning selle arendamine on oluline nii ettevõtjate kui ka kõigi inimeste jaoks, 

kes jääksid või tuleksid maapiirkondadesse tagasi. Maalistes asulates on oluline välja 

arendada kõvakattega teed, tagada kvaliteetne mobiiliside ning interneti kättesaadavus ning 

üleüldine kaasaegsus taristute arendamisel (Maaelu arengu ... 2011: 83). Ka 2013 aastal 

KOV seas läbiviidud uuringu põhjal pidasid omavalitsuste juhid üheks võimaluseks ja 

kõige vajalikumaks tegevuseks maapiirkonna ettevõtluse edendamisel just infrastruktuuri 

arendamist või selle toetamist – seda tegevust hindas kõige olulisemaks lausa 87,9% 

uuringus osalejatest (Udras 2013: 22). 

Ettevõtluskeskkonna arendamine ning soodsate elutingimuste loomine on üks peamisi 

võimalusi, kuidas kohalik omavalitsus saab toetada olemasoleva ning uue alustava 

ettevõtluse arengut piirkonnas. Uuringus „Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid 

ning toetusvajadus” toodi fookusgruppides läbi viidud intervjuudes välja ühe võimalusena 

ettevõtlus- ja elukeskkonna arendamisel ühistegevus eriaalaliitude, ettevõtjate ning 

omavalitsuste vahel (Uuring „Maapiirkonna ... 2012: 280). Koostöö tihendamist ettevõtjate 

ja kohalike omavalitsuste vahel peeti oluliseks ka uuringus "Kohalik omavalitsus 

ettevõtluse edendajana" osalenud kohalike omavalitsuste poolt (Udras 2013: 22). 

Oluline koostöövorm ja võimalus majandusliku arengu soodustamiseks piirkonnas on 

omavalitsuste omavaheline koostöö (Maaelu arengu ... 2011: 83). Vältimaks elu 
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koondumist nelja Eesti suuremasse linna on eelkõige oluline koostöö riigi ja omavalitsuste 

vahel (Maaelu arengu... 2011: 7) – 2016. aastal proovib Eesti riik majandusliku arengu 

soodustamiseks ning haldusvõimekuse tõstmiseks läbi viia haldusreformi, mis peaks 

toetama kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse kasvu kvaliteetsete avaliku teenuste 

pakkumisel, piirkondade arengueelduste kasutamisel, konkurentsivõime suurendamisel ja 

ühtlasema piirkondliku arengu tagamisel (Haldusreformi seaduse eelnõu, §1). 

Haldusvõimekuse tõstmiseks ning maapiirkondade majanduslikuks arendamise 

võimaluseks ilma haldusreformita on sätestada riigi poolt omavalitsuste omavahelise 

koostöö kohustuslikud valdkonnad, soodustades piirangute kadumist nagu väikesed 

eelarved ja ametnike töö killustatus, sealjuures säilitades väiksemates asulates avaliku 

võimu kohalolek (Maaelu arengu ... 2011: 83). 

Nii nagu ettevõtluses, kerkib ka omavalitsuste puhul esile konkurents ehk omavaheline 

võitlus elanike arvu pärast. Siiski on ettevõtlust silmas pidades omavalitsustel kasulik 

koostööd teha, kuna suurem arv töökohti ühes vallas annab tööd ka naabervaldade 

elanikele. (Schultz 2003: 558) Samuti peaksid kohalikud omavalitsused julgelt ära 

kasutama maakonnapiiride üleseid lahendusi – eelkõige koostööd tehes 

ettevõtluskeskkonna kujundamisel, maksu- ja regionalpoliitika valdkonnas ning samuti 

erinevate toetuste taotlemisel ning kasutamises (Arengustrateegia ... 2014).  

Omavalitsuste ja ettevõtjate koostöö peaks põhinema partnerlussuhtel. Peamine koostöö 

kohalike omavalitsuste ja ettevõtjate vahel seisneb infrastruktuuri arendamises, keskkonna 

nõuete täitmise, infovahetuse ning erinevate kohalike ürituste kaudu (Uuring 

„Maapiirkonna ... 2012: 13). Omavalitsuse roll seejuures peaks olema eelkõige toetav ehk 

omavalitsus peaks soodustama ning toetama kõiki oma piirkonna ettevõtjate algatusi. 

Samas uuringus „Kohalik omavalitsus ettevõtluse edendajana” ettevõtjad kohalikes 

omavalitsustes arvestavat partnerit ei näe, sest ettevõtjad omavalitsusi ei usalda, ettevõtjate 

arust puuduvad vajalike teadmistega ametnikud ning üleüldist omavalitsuste  

koostöövõimaluste teadlikkust peetakse madalaks (Udras 2013:  17).  

Koostöö omavalitsuste ja ettevõtjate vahel on väga oluline kõikide piirkonnas pakutavate 

toodete ja teenuste turustamiseks ja reklaamimiseks. Ettevõtjatel, eelkõige 

väikeettevõtjatel, pole tihtipeale piisavalt võimalusi oma toodete ja teenuste riiklikuks või 

rahvusvaheliseks turustamiseks. Siinkohal peaksid olulist rolli mängima just kõik 

piirkondliku arengu, sh ettevõtluse arenguga, seotud asutused nagu kohalik omavalitsus ja 
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selle ametnikud, kelle roll ei ole tähtis mitte ainult ettevõtete loomisel ja kasvul vaid ka 

nende turustamisel erinevatele turgudele. (Eren, Kosan 2012: 364) 

Lisaks eelpool mainitud koostöövormidele, peaksid ettevõtluse arengust huvitatud 

omavalitsused rohkem tähelepanu pöörama ka piirkonna ettevõtetevahelisele koostööle. 

Kõige enam tehakse koostööd teiste ettevõtetega reklaami ning klientide osas turismi- ja 

puidutööstuse valdkondades (Uuring „Maapiirkonna ... 2012: 13). Ka siin on väga oluline 

roll just omavalitsusel kui koordinaatoril, kes peaks olema huvitatud oma vallas või 

piirkonnas tegutsevate ettevõtjate vahel kontaktide loomisest, ürituste korraldamisest, 

ühistest seminaridest ning ettevõtlusalastest teabepäevadest (Schultz 2003: 559). Igasugune 

koostöö ja selle soodustamine on võimalus suunata piirkonnas tegutsevaid ettevõtjaid 

ühiste eesmärkide nimel tegutsema ning tagada selle kaudu piirkonna areng.  

Kokkuvõttes võib öelda,et ettevõtlus on piirkonna arengus äärmiselt oluline valdkond. 

Mõneti võib tunduda, et kui ettevõtluse arendamine ei ole kohaliku omavalitsuse 

korralduse seadusesse sisse kirjutatud, siis omavalitsused sellega otseselt tegelema ei pea. 

Samas kõik need välja toodud kasud, mis võiksid suurendada kohaliku omavalitsuse 

vajadusi ettevõtlust arendamisel, näitavad miks peaks vald ettevõtluse arendamisega 

tegelema. Pikemas perspektiivis on ettevõtlus oluline nii valla ja kogu piirkonna 

atraktiivsuse tõstmiseks, püsima jäämiseks kui ka arenguks tervikuna. Vajadustest 

tulenevalt on omavalitsustel mitmeid erinevaid võimalusi ettevõtluse arendamise 

soodustamiseks. Kõige esmasemad võimalused on ettevõtlusega seotud bürokraatia 

lihtsustamine, selgete arenguprioriteetide ning fookuse väljaselgitamine, valla ja 

komisjonide töö parem juhtimine, toetuste saamise teadlikkuse suurendamine või erinevate 

koostöövõimaluste efektiivsem ning parim võimalik ära kasutamine. 
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2. OTEPÄÄ KOHALIKU OMAVALITSUSE VAJADUSED 

JA VÕIMALUSED ETTEVÕTLUSE ARENDMISEL 

 

2.1. Uurimistöö metoodika 

 

Magistritöö autor on empiirilise osa aluseks valinud juhtumiuuringu meetodi (case study 

method), mida on kombineeritud kvalitatiivse sisuanalüüsiga ning seejärel võrreldakse 

saadud tulemusi omavahel. Dokumendianalüüs ehk kvalitatiivne sisuanalüüs on 

analüüsimeetod, mida kasutatakse tekstide sisu ja erinevate kontekstiliste tähenduste 

uurimiseks, kus andmed võivad pärineda kõik võimalikest dokumentidest, väljaannetest 

jne (Laherand 2008).  

Käesolevas uuringus on juhtumiks Otepää valla ettevõtlus ning uuritavateks nähtuseks on 

omavalitsuse liikmete arusaamad kohaliku omavalitsuse vajadustest ning võimalustest 

ettevõtluse arendamisel. Juhtumiuuringu käigus uuritakse kindlat sündmust, protsessi, 

tegevust või ühte kuni mitut indiviidi sügavuti (Creswell 2003: 15) ning detailse analüüsi 

põhjal üldistatakse saadud tulemusi suuremale hulgale sama teemaga seotud objektidele 

(George and Bennett 2005: 5). Sellise uuringu headeks omadusteks on paindlikkus, 

uuringuetappide segunemine ning korduv võimalus pöörduda tagasi läbitud etappide 

juurde (Laherand 2008: 24). 

Otepää valla ettevõtluse arendamise vajaduste ning võimaluste uurimiseks kasutati nii 

esmaseid kui teiseseid allikaid. Teiseste andmete kogumine toimus märtsis-aprillis 2016, 

mille käigus tutvus autor esmalt Otepää omavalitsusega kaudselt seotud uuringutega – 

Valgamaa arengustrateegia, uuringud "Otepää piirkonna kohalike omavalitsuste 

koostöövõimaluste analüüs ja ühine rakenduskava", "Kohalik omavalitsus ettevõtluse 

edendajana" ja "Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ning toetusvajadus”.  

Kuna valla arengu mõistes on kõige olulisemaks dokumendiks arengukava, siis põhineb 

järgnev juhtumiuuringu kvalitatiivne sisuanalüüs Otepää valla arengukaval 2015-2023 ja 

sellega seotud Otepää valla eelarvestrateegia 2016. Arengukava võimaldas välja tuua, 

ettevõtluse hetkeolukorra tugevused ja nõrkused ning perspektiivsed suunad. Lisaks 

analüüsiti ka eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni (lühend EMT) koosolekute 
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protokolle (2015. aastast kuni 2016. aasta aprillini), mis tulenevalt teooriast (lk 10) ja seal 

käsitletavatest teemadest on seotud kõige rohkem ettevõtluse arendamise teemadega. 

Kõikide dokumentide analüüsis keskenduti ettevõtluse arendamise vajaduste ja võimaluste 

väljaselgitamisele. Selleks koostati vastavalt püstitatud eesmärgile ning 

uurimisküsimustele kategooriad ning koodid (Lisa 1), et nende alusel selgitada ettevõtluse 

hetkeolukorda ning ettevõtluse arendamise vajadusi ja võimalusi arengukavas ning teistes 

uuritud dokumentides. Dokumendianalüüsi aluseks on võetud järgmised kategooriad: 

ettevõtluse hetkeolukord, ettevõtluse arendamise vajadused ning ettevõtluse arendamise 

võimalused, mida aitavad lahti seletada autori poolt välja töötatud täpsustavad koodid. 

Kategooriad ja koodid on vajalikud esmaste andmete kogumiseks ning edasise magistritöö 

koostamiseks. Dokumendianalüüsile, eelkõige Otepää valla arengukava 2015-2023 ning 

sellele lisaks Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ja uuring „Maapiirkonna ettevõtjate 

olukord, arengutrendid ja toetusvajadus”, toetudes koostas autor poolstruktureeritud 

intervjuude küsimustiku. 

Poolstruktureeritud intervjuud on kombineeritud struktureeritud intervjuudele omastest 

kindlatest küsimustest ja vabast vestlusest, mille käigus saab intervjueerija osaleda 

aktiivselt vestluses, avaldada omapoolseid märkusi ning lisada kommentaare (Grinsted 

2005: 1015, 1017). Lisas 2 on toodud intervjuude küsimused Otepää kohaliku 

omavalitsuse endistele ning praegustele liikmetele. Nende küsimuste abil kontrolliti töö 

teoreetilises osas kirjeldatud ning dokumendianalüüsist selgunud informatsiooni.  Autor 

soovis saada põhjalikumat informatsiooni Otepää valla ettevõtluse hetkeolukorra ning selle 

arendamise vajaduste ja võimaluste kohta sellega otseselt seotud isikutelt (volikogu ja 

vallavalitsuse liikmed). 

Aprill 2016 viidi läbi seitsme endise ja praeguse Otepää kohaliku omavalitsuse liikmega 

intervjuud. Intervjueeritavate valimise aluseks oli isiklik või tööalane seotus ettevõtlusega 

– nad kas tegelevad ise ettevõtlusega või on seotud Otepää ettevõtluse arendamisega 

omavalitsuses. Intervjueeritavate hulka kuulusid kaks Otepää vallavalitsuse ametnikku, 

kolm praegust ning kaks endist volikogu/komisjoni liiget. Intervjueeritavatest kaks olid 

naised ning viis mehed. Vanusevahemikku 21-30 kuulus üks, -vahemikku 31-40 kolm ja -

vahemikku 41-50 kolm intervjueeritavat. Intervjuud kestsid 40-50 minutit. Lisaks 

etteplaneeritud küsimustele küsis töö autor ka mõningaid täpsustavaid lisaküsimusi, et kõik 

uurimisküsimused saaksid kaetud. Intervjuud salvestati helikandjale ning seejärel 
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transkribeeriti. Anonüümsuse tagamiseks on intervjueeritavad töö empiirilises osas 

viidatud numbritega 1-7.  

Intervjuude transkribeerimisele järgnes induktiivne analüüs. See on protsess, mis koosneb 

erinevatest etappidest, mille osad on andmestikuga tutvumine, erinevate küsimuste 

püstitamine, kategooriate moodustamine seoste loomiseks ning tõlgendamiseks. 

Induktiivne analüüs sisaldab avatud kodeerimist, mis tähendab, et kategooriad ja koodid 

luuakse teksti kuulates või lugedes (Elo, Kyngäs 2007: 109). Seega intervjuude 

analüüsimiseks  kasutati dokumendianalüüsiga võrreldavaid kategooriaid ja koode, mis on 

esitatud lisas (Lisa 3). Kategoriseerimise järel kirjutati lahti intervjuude tulemused, mis on 

töös esitatud kvalitatiivse sisuanalüüsi vormis ja mis kontrollivad ja ühtlasi ka kinnitavad 

dokumendianalüüsist saadud informatsiooni ning töö teoreetilises osas välja toodud 

põhimõtteid.  

Käesolevas töös intervjueeritavate vastuseid vanuse, soo või ametikoha järgi ei grupeerita, 

kuid tuuakse välja vastajate erinevaid arvamusi ettevõtluse arendamise kohta. Samuti 

võrreldakse dokumendianalüüsi ja intervjuude tulemusi omavahel ja teoreetiliste 

seisukohtadega. Olulisematest seisukohtadest, välja toodud hetkeolukorra tugevustest, 

nõrkustest, vajadustest ning võimalustest parema ülevaate saamiseks on need tekstis 

vastavalt lisades 1 ja 3 välja toodud kategooriate ja koodide järgi esile toodud jämedas 

kirjas. 

Töö empiirilisest osast täieliku ülevaate saamiseks on autor joonisel 4 välja toonud 

uurimistöö läbiviimise etapid, mis aitavad paremini mõista kogu töö koostamise protsessi.  

 

Joonis 4. Magistritöö empiirilise osa koostamise etapid (Autori koostatud) 

•Teema 
teoreetiline 
analüüs

Teoreetilise 
raamistiku loomine
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•Intervjuud ja 
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Intervjuude 
läbiviimine, 

transkribeerimine 
ja kodeerimine

•Intervjuude 
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analüüs ja 
esitamine •Arutelu

•Järeldused ja 
ettepanekud

Magistritöö autori 
järeldused ja 
ettepanekud 
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Esmalt koostas autor töö teoreetilise raamistiku, millele järgnes teiseste andmete 

kogumine. Teiseste andmete kogumine ja arengukava kvalitatiivne analüüs olid aluseks 

poolstruktureeritud intervjuudele. Intervjuude sisuanalüüsi tulemusi võrreldi 

dokumendianalüüsi tulemustega ja toodi välja omapoolsed järeldused ning ettepanekud 

Otepää omavalitsuse ettevõtluse arendamise parendamiseks.  

 

 

2.2. Otepää valla ettevõtluse hetkeolukord 

 

Käesolevas alapeatükis kirjeldab töö autor dokumendianalüüsi põhjal Otepää valla 

ettevõtluse hetkeolukorda, millele on lisatud intervjueeritavate arusaamad. 

Dokumendianalüüsi käigus tuuakse välja Otepää kohaliku omavalitsuse tugevused ja 

nõrkused, millest tulenevad vajadused ja võimalused ettevõtluse arendamisel.  

Otepää vald on 1999. aastal 22. oktoobril Otepää linna ja Pühajärve valla ühinemise teel 

loodud väike vald, mis asub Valga maakonna kirdeosas. Otepää valla koosseisu kuuluvad 

21 küla ning selle kogupindalaks on 21 736 ha, mis annab Valga maakonnas suuruselt 

kolmanda koha. Maakonna keskusest Valgast ning ka suuremast tõmbekeskusest Tartust 

asub Otepää ligikaudu 47 km ja Tallinnast 216 km kaugusel. Ligikaudu 4000 elanikuga on 

Otepää vald rahvaarvu poolest Valga maakonnas teine. (Otepää vald) 

OECD maapiirkondade mõiste käsitluse järgi, mille kohaselt võib maapiirkonnaks lugeda 

asukohti, mille asustustihedus on väiksem kui 150 inimest ruutkilomeetril (OECD 

Regional...2011) on joonisel 5 näha, et kogu Valgamaad võib lugeda maapiirkonnaks. 

Otepää valla rahvastiku tihedus on kõigest 17,1 in/km
2
 kohta (Otepää vald). 

 

 

 

 

 

Joonis 5. Valga maakonna rahvastikutihedus, inimest km
2
 kohta seisuga 31.12.2011 

(Allikas: Valga ... 2014-2015: 16) 
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Olenemata sellest, et Otepää valla arengukavas 2015-2023 on välja toodud printsiip, mille 

järgi peaks Otepää olema atraktiivne elu- ja puhkepiirkond, kus on olemas vajalikud 

teenused ning väga mitmekülgsed võimalused nii hariduses, ettevõtluses kui spordis, on 

vald elanikke iga aastaga kaotanud. Kui 1. jaanuari 2015. aasta seisuga elas Otepää 

vallas 4019 inimest (Otepää valla arengukava 2015: 10), siis viimaste, 2016. aasta 1. 

jaanuari andmete järgi elab Otepää vallas 3962 inimest (Otepää vald), mis tähendab, et 

aastaga on elanike arv vähenenud 57 inimese võrra. 

Noorkõivu ja Ristemäe (2013: 11, 35) "Kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeksi 

uuringu" kohaselt on Otepää vald perioodil 2010-2013 alla 5000 elanikega valdade seas 

seitsmendal kohal ja üldises valdade tabelis 29 kohal, mis võib tunduda üsna hea 

positsioonina. Ka üks intervjueeritavatest tõi esile Otepää eripära ja eelisena edukuse just 

väikevaldade hulgas. „Rahvarvult on Otepää suhteliselt väike, aga kui sa neid erinevaid 

edukuse edetabeleid oled jälginud ja näitajaid, siis on ju teada, et me oleme alla 5000 

elanikega valdadest pikalt Eestis üks edukamaid olnud” (Intervjueeritav 5). Siiski peab 

tõdema, et võrreldes varasema perioodiga (2006-2009) on Otepää vald alla 5000 elanike 

arvuga valdade seas langenud esimeselt kohalt seitsmendale (Noorkõiv, Ristemäe 2013: 

11). Mõneti tunnetatakse, et Otepääl ollakse jäänud justkui „loorberitele puhkama”, hoides 

kinni aastate pikkusest Talvepealinna tiitlist ning sellega piirkonna turundus ning edasi 

arendamine lõpeb. Seda toob välja ka üks intervjueeritavatest. „Kui 20 aastat tagasi läks 

Otepää linnavalitsus lippude lehvides messile ja me olime raudselt „kõige tegijamad“ ja 

see, kes ei olnud aasta jooksul korra Nuustakul ära käinud, no see polnud üldse midagi 

teinud aasta jooksul. /.../ Olime väga tuntud. Täna Otepää ei ole enam kindlasti 

turismipildi maastikul mingisugune eriline asi. Et on kõik Haapsalud, Pärnud, Saaremaad, 

kes on kõik kõvasti vaeva näinud ja kõvasti edasi läinud. Rakvere, Narva – Tuhamäed, ma 

ei tea misasjad veel. Setumaa oma asjaga. Sibulateed Peipsi ääres. Kõik mõtlevad midagi 

välja. Meie istume rahulikult nendel vanadel loorberitel, oleme talvepealinn ja sellega 

meie selline piirkonna turundus lõpeb.”(Intervjueeritav 1) 

Valla juhtimise ja arengu seisukohalt on kõige olulisem roll kohalikul omavalitsuse 

volikogul ja selle komisjonidel, sest just komisjonidel ning volikogul on õigused otsustada, 

suunata ning planeerida kogu valla ja sealjuures ka piirkonna ettevõtluse arengut. Joonisel 

6 on välja toodud Otepää kohaliku omavalitsuse struktuur aastal 2016. Aegade jooksul on 

see muutunud, 2016 aasta seisuga kuuluvad Otepää vallavolikogu juurde järgnevad 
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komisjonid: revisjonikomisjon; eelarve-,majandus- ja turismikomisjon; haridus-, kultuuri- 

ja spordikomisjon; keskkonna- ja planeeringukomisjon; sotsiaal- ja tervishoiukomisjon 

ning korrakaitsekomisjon (Joonis 6). 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 6. Otepää kohaliku omavalitsuse struktuur aastal 2016 (Allikas: Autori koostatud 

Otepää valla kodulehe andmete põhjal) 

21.aprill 2016 võttis Otepää vallavolikogu vastu otsuse moodustatada lisaks 

olemasolevatele komisjonidele ajutise haldusreformi komisjoni, mis tegeleb 

haldusterritoriaalse korralduse muutmise läbirääkimistega (Otepää vallavalitsuse 

dokumendid, Istungi protokoll 21.04.2016). Võrreldes Otepää omavalitsust käesoleva töö 

teoreetilises osas (lk 10) välja toodud omavalitsuse ühe tavapäraseima struktuuriga, erineb 

Otepää kohalik omavalitsus just komisjonide struktuuri poolest – Otepääl on mitmed 

olulised komisjonid, mis paljudes teistes omavalitsustes toimivad eraldi üksustena, kokku 

liidetud. Kui näiteks keskkonna- ja planeeringute komisjon ja selles käsitletavad teemad 

toetavad teineteist, siis mõnede teiste oluliste komisjonide puhul on teemade valdkond 

liialt lai, mida mõistavad ka komisjonide liikmed ise. Ka haridus-, kultuuri- ja 

spordikomisjoni koosoleku protokollis 12. jaanuar 2015 tuuakse välja, et kõik kolm 

valdkonda – haridus, sport ja kultuur vajaksid eraldi valdkondadepõhist lähenemist ning 

komisjonide töö sellisel juhul hinnataks tulemuslikumaks (Otepää vallavalitsuse 

dokumendid). Teoreetilises osas (lk 10) on välja toodud, et ettevõtluse arendamisega 

tegeleb kohalikes omavalitsustes enamasti eelarvekomisjon, mis võib olla liidetud 

majanduskomisjoniga ning mis lisaks eelarvega seotud ülesannetele peaks tegema 

ettepanekuid ning osalema aktiivselt ka valla ettevõtluse arendamisel. (Majandus ja ...  § 3 

VALLAVALITSUS 

Volikogu esimees 
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lg 1,5) Otepää kohalikus omavalitsuses on selle komisjoni juurde lisatud veel 

turismivaldkond.  

Eelarve-, majandus- ja turismikomisjon puutub kokku kõige rohkem ka valla eelarve ning 

tulubaasiga. Töö teoreetilises osas (lk 16) välja toodud Kulawczuki (1998: 97) seisukoha 

järgi peaks kohalike omavalitsuste huvi maapiirkondade ettevõtluse arendmisel olema üsna 

suur, sest kohaliku omavalitsuse otsesed tulud on seotud just ettevõtete ja töötajate arvu 

ning selle kaudu ka maksutulu laekumisega. Otepää valla eelarve 2016. aasta eelarve 

seletuskirjas on välja toodud, et 2016. aasta eelarve kogu mahuks on 5 648 840 eurot. 

Võrreldes 2015. aastaga suurenesid Otepää valla põhitegevuse tulud 3,7% ehk 160 579 

eurot, mis peamiselt tulenes just üksikisiku tulumaksu laekumise suurenemisest. 

Üksikisiku tulumaks moodustab valla 2016. aasta planeeritud maksutuludest ligikaudu 

95,9%, sellele lisanduvad maamaks ning kohaliku maksuna kehtestatud reklaamimaks. 

(Otepää valla 2016 ... 2016: 2-3) 

Piirkonna arengu tagamiseks on oluline infrastruktuuri arendamine, mis loob soodsad 

tingimused nii piirkonna elanikele kui ka ettevõtjatele. Ühelt poolt on Otepää valla 

arengukavas 2015-2023 välja toodud, et Otepääl on arendatud suurepärane taristu 

sportimiseks ja aktiivseks puhkamiseks, mis võimaldab korraldada kohalikke ja 

rahvusvahelisi üritusi, samas mainitakse nii turismi kui ettevõtluse valdkonnas 

infrastruktuuri mahajäämust, puudulikkust ning kesisust. (Otepää valla arengukava 2015: 

46; 52) Tugevustena on välja toodud põhiliste kommunikatsioonide olemasolu ning 

reguleeritud ja korraldatud loodushoid ning järelvalve. Nõrkustena infrastruktuuris nähakse 

korrastamata linnapilti, elamispindade puudust neile, kes Otepääl töötada sooviksid, 

parkimiskohtade puudust, kesist transpordiühendust, samuti ebastabiilset elektrivarustust 

ning ebaühtlast ja kulukat tänavavalgustust. (Ibid 2015: 40) 

2015. aasta seisuga oli Otepää valda registreeritud 663 juriidilist isikut. Suurem osa 

nendest on mikro- ja väikeettevõtted, mis peamiselt tegutsevad teenindusvaldkonnas. 

Lisaks leidub ettevõtjaid ka puidu- ja metsatöötlemise, põllumajandusaaduste tootmise, 

töötlemise või müügi, metalli töötlemise või transpordi valdkonnas, kuid peamiseks on 

siiski kõik turismile suunatud ettevõtlus nagu kaubandus, majutus, toitlustus jms. Seega 

suurim majandusharu on turismi-ja puhkemajandus, millele järgneb tööstusharu ning 

kõige vähem on Otepää piirkonnas esindatud põllumajanduslik ettevõtlus (Otepää valla 

arengukava 2015: 43).  
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Otepää piirkonna looduslikke eripärasid arvestades puudub kuppelmaastiku tõttu eelis 

suuremaks põllumajanduslikuks tootmiseks. Ka Otepää valla arengukavas 2015-2023 on 

põllumajanduse osa kajastatud minimaalselt. Välja on toodud ettevõtluse valdkonna all, et 

piirkonnas leidub põllumajandusaaduste tootjaid (Otepää valla arengukava 2015: 43), kuid 

rohkem seda valdkonda praktiliselt ei mainita. Ka eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni 

koosolekute protokollidest 2015. aasta jaanuarist kuni 2016. aasta aprill ühtegi 

põllumajandusega seotud teemat käsitletud pole. Põllumajanduse tagasihoidlikku osa 

vallas kinnitavad ka intervjueeritavad, kes hetkeolukorda iseloomustades toovad välja, et 

suuremaid põllumajandustootjaid piirkonnas ei ole. „Suht tagasihoidlik, mõned lambad siin 

on ja seakatk võttis vist viimased sead ära”(Intervjueeritav 4), „Mis on Otepää vallas 

suhteliselt tagasihoidlik, on põllumajandus ... aga okei ... meil on siin lihatöötlejad, Oskar 

ja Edgar mõlemad suured, aga no see kuulub rohkem juba tööstuse hulka ... Aga minu 

meelest selliseid suuri põllumajandustootjaid Otepää vallas ei ole.”(Intervjueeritav 3) 

Otepää suurimaks ressursiks on looduskeskkond ning kuppelmaastik, mida on ettevõtluses 

juba kasutatud, kuid milles on kindlasti veel kasutamata potentsiaali. Näiteks on 

arengukavas spordivaldkonna arengu all Otepää kõige suuremaks eeliseks toodud 

looduslikud tingimused, mis soodusatavad erinevate spordialadega tegelemist (Otepää 

valla arengukava 2015: 49). Lisaks sellele peetakse arengukavas oluliseks ressursiks ja 

tulevikusuunaks puidu- ja metsatöötlemist, sest juba tänasel päeval tegutsevad Otepääl 

silmapaistvad ja ekspordivõimelised ettevõtted, kes saavad oma tegevuses piirkonna 

looduslikke ressursse kasutada (Ibid 2015: 44). Samuti mainitakse ettevõtluse valdkonna 

kasutamata ressursina piirkonnas olevaid lisateadmisi ja oskusi suvekodusid omavate 

inimeste näol (Ibid 2015: 46). 

Looduslike eripärade tõttu on Otepää läbi aegade olnud populaarne turismipiirkond, 

mistõttu enamik ettevõtteid Otepää vallas ongi keskendunud peamiselt turistidega seotud 

teenuste osutamisele – majutus, toitlustus, meelelahutus. Otepää vallas on ca 69 

majutusettevõtet, 50 erinevat aktiivse puhkuse võimalust, 27 turismiatraktsiooni, 5 

muuseumi jne (Otepää valla arengukava 2015: 49). Seega on valla suurimaks 

majandusharuks turism. Piirkonnas on üle 100 turismiga otseselt seotud ettevõtte, mis ühe 

väikese valla kohta on üsna hea näitaja. Ka enamus intervjueeritavatest tõid Otepää 

piirkonna puhul esile just turismivaldkonna ning mainiti, et turismi ja selle arengusse 

panustatakse oluliselt rohkem kui mujale. „Kui nüüd eraldi vaadata, mida me teeme 
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tööstuse jaoks ja mida turismi jaoks, siis turismi jaoks panustame rohkem”(Intervjueeritav 

4). Kuigi turism on valla oluliseimaks majandusharuks, puuduvad eelarve-, majandus- ja 

turismikomisjoni päevakordades turismiga seonduvad teemad. „Reaalsus on see, et turismi 

teemat pole selles komisjonis puudutatud juba pool aastat mitteühtegi korda. Ühtegi sellist 

kandvat punkti pole olnud.”(Intervjueeritav 2) 

Otepää valla olulisemaks ja suurimaks tööandjaks on puidu- ja metsatöötlemisega tegelev 

ettevõte UPM-Kymmene Otepää AS, mis on 2015. aasta seisuga tööandjaks ligikaudu 200 

inimesele ning kavandatava arendustegevusega lisandub lähiaastatel kuni 40 töökohta 

(Otepää valla arengukava 2015: 43). UPM-Kymmene AS Otepää on muljet avaldanud 

paljudele piirkonna ettevõtjatele oma tegutsemise, arenemise ning investeeringutega. Ka 

kõik seitse käesolevas uurigus osalenud intervjueeritavat mainivad ettevõtluse 

hetkeolukorra iseloomustamisel piirkonna suurimat tööandjat UPM-Kymmenet. „Kõige 

suurem ettevõte piirkonnas on UPM, mis on tootmisettevõte. Areneb, ehitab järjest juurde, 

nii et järelikult läheb väga hästi. On rahvusvaheline ettevõte. Juht sai just presidendi 

teenetemärgi. Ju siis on nagu märgatud.”(Intervjueeritav 1) Üks intervjueeritav toob välja, 

et tegemist pole mitte vana traditsioonilise tehasega, mida paljud esialgu ette võivad 

kujutada, vaid pigem on tegemist arenenud ettevõttega, kus on oluline tunda tehnikat ja 

masinaid. „Väga oluline tööandja on UPM ja kui osad inimesed mõtlevad, et tegemist on 

tehasega ja seal käivad endised „puhvaikades” inimesed, siis eksitakse, sest tegemist on 

vägagi targa tööga, sest enamus töökohti on masinate taga, kus tuleb osata nuppe vajutada 

ja inimesel jälgida. Ettevõte laieneb ja kindlasti üks kõrgema palgaga tööandjaid Otepääl. 

(Intervjueeritav 6) 

Lisaks sellele, et UPM Kymmene Otepää AS on piirkonna suurim ettevõte, pakub see ka 

piirkonnas kõige kõrgema palgaga töökohti, viies sellega Otepää valla ja kogu Otepää 

piirkonna keskmise palga Eesti keskmise lähedale. Otepää valla arengukavas (2015: 43) 

tuuakse piirkonna tugevusena välja hea palgatase – 2015. aasta esimesel poolel oli Otepää 

keskmine palk 932 eurot, mis on umbes15% kõrgem maakonna keskmisest ja võrreldav 

Eesti keskmisega. Kõrget palgataset mainisid ka intervjueeritavad, kes leidsid, et just 

piirkonna tööstusettevõtted viivad valla keskmise palga kõrgemaks. „Otepää keskmine palk 

on Valga maakonna niikunii kõige suurem, ulatudes ligi Eesti keskmiseni. /..../ See, mis 

Otepääl keskmise palga üles viib, pigem siis piirkonna keskmise palga, on 

tööstusettevõtted. Näiteks piirkonna suurim tööandja UPM-Kymmene Otepää AS.” 
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(Intervjueeritav 3) Intervjueeritav 4 mainis samuti, et „tänu sellele UPM-le ja mõnedele 

tööstustele veel ...Parmet ja Edgar ... et sealt on nagu see maksulaekumine 

suurenenud.UPM keskmine palk on seal 1200 eurot” (Intervjueeritav 4). 

Kuigi Otepää keskmine palk on Valgamaal kõige kõrgem, toovad mitmed intervjueeritavad 

esile probleemina turismisektori madalapalgalised töökohad. „Palgateema ... ega ta on 

jah selline miinimum pluss 10-20% - see on kindlasti probleem, et turismiettevõtted ei 

suuda nagu maksta oma töötajatele piisavalt”(Intervjueeritav 5). Kui piirkonna 

tööstusettevõtted viivad töötasu näitajad pigem kõrgemale, siis turismisektoris on 

vastupidi, kuigi hõivatute arv seal on oluliselt suurem. „UPM keskmine palk on seal 1200 

eurot. Turismis on need palgad tükimaad väiksemad. Kuigi seal hõivatute arv on suurem” 

(Intervjueeritav 4). Arengukavas turismisektori madalat palgataset probleemina välja ei 

tooda. 

Turismivaldkonna ja sealse ettevõtluse puhul on Otepää vallas üheks kõige olulisemaks 

mõjuteguriks sesoonsus. Otepää on mõne teise Eesti piirkonnaga võrreldes küll soodsamas 

seisus, sest Otepääl saab ära kasutada nii talve kui suve, ent suuresti ollakse sõltuvuses 

ilmastikust – enamus tegevusi on seotud õues olemisega ning alternatiivsed siseruumides 

tegevused on minimaalsed. (Otepää valla arengukava 2015: 49) Ka intervjueeritav 5 toob 

välja, et Otepää eeliseks on kaks hooaega: „Et kui teistes ... teistes turismipiirkondades on 

nagu üks selline hooaeg, et siis Otepääl on kaks, et on suvi ja talv ... pluss veel kevad, sügis 

ka võibolla näpistab”(Intervjueeritav 5). Samas paneb sesoonsus Otepää ettevõtjad üsna 

raskesse olukorda, sest aastaringselt ettevõtet üleval pidada ja töötajatele tööd pakkuda on 

üsna keeruline, kui kliente ei ole ja käive on peaaegu olematu. Seetõttu on Otepääl üsna 

palju inimesi, kes käivad tööl ainult suve- või talvehooajal, kuid sellest olenemata on 

töötuse määr vallas üsna madal.  

Otepää valla arengukava (2015: 48) järgi on Otepää töötuse määr alla Eesti keskmise ning 

ametlikke töötuid 2015. aasta 1. jaanuari seisuga on 54, mis tähendab, et töötuse määr on 

umbes 4%. Taolist 4-6%-list töötuse määra protsenti hinnatakse loomulikuks (Kas aasta 

2010 oli ... 2011) ning seda rõhutasid ka interjueeritavad. „Tööpuudus on... opereerin siin 

nüüd umbes aasta taguste andmetega - kui Valga maakonnas keskmiselt tööpuudus ulatus 

ligi 8%, siis Otepääl oli see 4-5% vahepeal. Ehk siis kui nüüd mõelda Valga maakonna 

peale laiemalt – see tähendab, et Valgas endas peaks olema siis üle 10%, Otepääl jääme 

selle 4% juurde. Neli on selline tööpuuduse protsent, mida nimetatakse loomulikuks 
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tööpuuduseks. Väiksemaks seda enam eriti saada ei anna. Kõik, kes tahavad tööd teha, 

nendel kõigil töö on olemas”(Intervjueeritav 3) või „Otseselt tööpuudus pole kindlasti 

Otepääl probleem”(Intervjueeritav 6). 

Kui tööpuudus pole Otepää puhul otseselt probleemiks, siis probleemina tuuakse 

maapiirkondades välja kvalifitseeritud tööjõu puudus (Otepää valla arengukava 2015: 

46), sama mainitakse ka uuringus „Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ja 

toetusvajadus”. Kvalifitseeritud tööjõupuudus on probleemiks kõikidel tegevusaladel, mis 

ühelt poolt tuleneb inimeste vähesusest piirkonnas ning teiselt poolt maapiirkonna 

ettevõtete suutmatusest maksta konkurentsivõimelist palka (Uuring „Maapiirkonna ... 

2012: 12). Tööjõu puudust täheldasid ka intervjueeritavad. „Probleemid, ma arvan, mis on 

... on nagu kui olen suurettevõtetega rääkinud, on ikkagi see tööjõud. Et neil ei ole 

spetsifiilist väljaõpet ...isegi sealt kutsekoolidest, nad ei saa endale otse kohe tööle inimesi 

... et nad peavad korraldama siukse kuu või paarise õppuse /.../ need masinad on nii 

spetsiifilised, et ei ole nagu inimesi, kelle sa võtad ja kes kohe tööle saaks 

asuda.”(Intervjueeritav 5) 

Lisaks kvalifitseeritud tööjõu puudusele on nii arengukavas (2015: 46) kui ka 

intervjueeritavate poolt välja toodud kõrgharidust nõudvate töökohtade nappuse 

probleem. „Küll on kindlasti probleem heade töökohtade nappus. Selles mõttes, et kõrgelt 

tasustatud töökohtade nappus ja eelkõige veel nii öelda intellektuaalsete töökohtade 

nappus, kus ei tehta käsitsi vaid peaga tööd ja need just ongi need kallimad 

töökohad.”(Intervjueeritav 6) Intervjueeritav 2 tõi lisaks spetsiifilist ja head haridust 

nõudvate töökohtade puudusele välja ka prestiižsete töökohtade puuduse Otepääl. „Aga 

selliseid nii öelda prestiižseid töökohti, hästi tasustatud töökohti tegelt Otepääl on ühe käe 

sõrmedel kui kokku lugeda”(Intervjueeritav 2). 

Elukeskkonna hetkeseisu puhul on oluline mainida Otepää valla arengukavas (2015: 46) 

välja toodud ettevõtluse valdkonna nõrkust – puudulikku üüriturgu ning kõrgeid 

kinnisvarahindu. See on oluline nii ettevõtjate jaoks, kes tahaksid siia piirkonda 

investeerida ja oma ettevõtteid rajada kui ka lihtsalt inimeste jaoks, kes sooviksid Otepääle 

elama asuda. Valga maakonna arengustrateegias on välja toodud, et Valgamaa tugevuseks 

on soodne kinnisvarahind (Arengustrateegia ... 2014: 12). Samas populaarse 

puhkepiirkonnana on Otepää keskmine kinnisvarahind aastal 2015 võrreldes Valga 

maakonnaga kaks korda suurem – vastavalt 8661 €/m
2
 ja 4255 €/m

2
 (autori arvutused Maa-



36 

 

ameti andmete põhjal). Seda mainisid ja kinnitasid ka intervjueeritavad, kes tõid välja 

erinevaid elukeskkonda iseloomustavaid näitajaid. „Kolmas näitaja veel – kinnisvara hind, 

see sõltub lisaks ka elukeskkonnast, kinnisvara hind on siin taas oluliselt kõrgem kui Valga 

maakonnas keskmiselt“ (Intervjueeritav 3). Samuti toodi inimeste lahkumise põhjusena 

ning elanike vähesuse põhjusena maapiirkonnas välja just kõrged kinnisvara hinnad 

Otepääl. „Üks probleem kindlasti on kinnisvara. Kinnisvara on Otepääl kallis. Et seda on 

siin meie enda need allasutuste juhid ka öelnud, no näiteks kooliõpetajad, et meil ei ole 

pakkuda munitsipaalelamispindu ja no üüriturg on niivõrd kallis /.../ et see vajadus nagu 

on küll ... aga ilmselt me ei hakka siin munitsipaalkortereid looma, kui mõni ettevõte 

laieneb ...  et me nii rikas vald ei ole ... teisest küljest võib olla see tooks jälle tagasi...” 

(Intervjueeritav 5) 

Ettevõtluse valdkonna nõrkusena on Otepää valla arengukavas 2015-2023 välja toodud ka 

valla toe ja dokumentide menetluskiiruse puudumine ettevõtjate kaasamise ja 

detailplaneeringute osas (Otepää valla arengukava 2015: 46). Intervjueeritav 5 toob lisaks 

ajakulule välja ka ametnike ebakompententsuse ja vähese professionaalsuse – kui 

ametnikule planeering ei meeldi, siis sellega ei tegeleta. „Aga meil on siin praktikaid, et 

enne kui ta üldse töösse võetakse, on see juba kaks kuud kuskil kellegi laua peal seisnud 

see asi ... et kuna siin ühel hetkel oli planeeringuid nii palju, on nagu probleemid olnud, 

seda on meile ette heidetud, aga viimased aastad on see nagu natuke paranenud... et see 

oleneb ... suhteliselt palju ka selle ametniku suvast, kui talle see planeering või asi ei 

meeldi, siis ta sellega ei tegele.”(Intervjueeritav 5) Dokumentide menetlusaegasid 

hindavad intervjueeritavad mõneti erinevalt – kui ühed arvavad, et menetlemine 

vallavalitsuses toimub esimesel võimalusel ja nii kiiresti kui võimalik: „Selles mõttes, et 

ma täiesti veendunult võin öelda, et valla ametnikud teevad oma töö tegelikult 

kiiresti”(Intervjueeritav 6), „Loomulikult siin majas tehakse kõik menetlused nii kiiresti kui 

vähegi võimalik”(Intervjueeritav 3), siis teised leiavad, et tihtipeale võib menetlusaeg nii 

pikaks kujuneda, et investeeringud ja võimalik tulu jäävad seetõttu saamata. „Ma ei tea, 

eelmine volikogu me võtsime mingi planeeringu vastu, hotelli planeeringu, mille 

menetlemist alustati 2006. aastal. 10 aastat menetleti seda planeeringut. No seal olid 

mingisugused vastuolud, kohalike elanike vastuolud, no neid ikka planeeringutel on. Aga 

no see on absurd. Tegelikult ütleme nii, et ka aasta pärast on see, kui see asi hakkab 

venima, siis see raha läheb lihtsalt kohe minema. Planeering küll tiksutakse lõpuni, aga 
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seda planeeringut ei hakata kunagi suure tõenäosusega realiseerima. Sest see raha on 

juba kuskile ära imbunud.”(Intervjueeritav 2)  

Otepää valla arengukava 2015-2023 mitmes osas on välja toodud koostöö puudumine või 

koostöö suurendamise võimalus, seega tunnetatakse, et koostööd piirkonna ettevõtluse 

valdkonnas ei tehta piisavalt. Intervjuudest selgub, et teatud määral koostööd küll tehakse: 

„mingil määral, aga suhteliselt vähe, võiks ikka rohkem olla. Et turismis on püütud igat 

moodi neid siin koostööd tegema panna, aga pole nagu õnnestunud” (Intervjueeritav 4). 

Samas toob intervjueeritav 2 välja, et vald ei tee ettevõtjatega üldse koostööd: „Vald ei tee 

ettevõtjatega koostööd. Ma ei oska isegi mingisugust näidet tuua, mis puhul ta mingit 

koostööd teeks.” Lisaks koostöö puudumisele toovad intervjueeritavad välja ka puudliku 

infovahetuse, mis tähendab, et omavalitsuse ja piirkonna ettevõtete vahel puudub info 

jagamise ja vahetamise näol ka kõige elementaarsem koostöö. Probleemina tuuakse välja, 

et info ei liigu ettevõtjate ja omavalitsuse vahel enam samamoodi nagu aastaid tagasi. 

„Vanasti me saime. Iga nädal, igal esmaspäeval olime me selles listis, kust saime nädala 

lumeolud ja erinevad rajad. Täna enam minu ettevõtte meili peale sellist informatsiooni ei 

tule. Ma pean seda ise otsima. Kuhu me jõudnud oleme ... oleme täielikus vaakumis. Aga 

mul läheb ka siis see huvi väikeseks ja silm enam ei sära.”(Intervjueeritav 1) 

Kokkuvõttes on Otepää valla peamisteks tugevusteks looduskeskkond, mis loob inimestele 

soodsa elukeskkonna ja pakub ettevõtjatele võimalusi looduslikke eeliseid ja ressursse oma 

ettevõtluses ära kasutada. Samuti on tugevusteks arenenud turismisektor, mis olenemata 

madalamast palgatasemest pakub tööd paljudele piirkonna elanikele. Tugevustena on välja 

toodud ka Eesti keskmisele lähenev palgtase ning madal töötuse määr. Kuigi arengukavas 

on infrastruktuuri olukorda kajastatud ebatäpselt, sest infrastruktuuris on välja toodud 

mitmeid puudujääke, võib seda pidada siiski pigem tugevuseks, sest välja on arendatud 

taristu, mis võimaldab korraldada isegi maailmatasemel spordiüritusi. Samuti on 

tugevuseks see, et võrreldes teistega kasutatakse kahte turismihooaega – nii suve kui talve.  

Otepää valla nõrkustena võib välja tuua juhtimisprobleemid volikogu ja komisjonide 

tasandil, mistõttu puuduvad arenguprioriteedid ning see pärsib valla ja ühtlasi kogu 

piirkonna arengut. Samuti on nõrkusteks liigne bürokraatia ning koostöö puudumine, mille 

tulemusena võivad mitmed olulised investeeringud ning tulu omavalitsusel ja piirkonnal 

saamata jääda. Lisaks on nõrkustena välja toodud puudulik infrastruktuur, põllumajanduse 

tagasihoidlik osa,kvalifitseeritud tööjõu nappus, sesoonsus, mis mõjutab ettevõtete 
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võimalusi aastaringselt tööd pakkuda ning kõrged kinnisvara hinnad, mis takistavad 

inimeste elukoha valikut Otepääle.  

Ettevõtluse hetkeolukorrast parema ülevaate saamiseks on ettevõtluse hetkeolukorda 

iseloomustavad koodid järgnevas tabelis (Tabel 1) välja toodud tugevuste ja nõrkustena. 

Koodide juures on selgitused, miks üks või teine kood on kas tugevus ja/või nõrkus.  

Tabel 1. Otepää valla ettevõtluses hetkeolukorra kodeeritud tugevused ja nõrkused (Autori 

koostatud) 

Kood TUGEVUS NÕRKUS 

Elanike arv  Elanike arvu vähenemine 

Juhtimine   Juhtimise, sh volikogu ja komisjonide 

töö parendamine 

Arenguprioriteedid  Puuduvad 

Infrastruktuur Teatud piirides välja arendatud 

taristu 

- korrastamata linnapilt 

- puudus elamispindadest ja 

parkimisvõimalustest 

- kesised transpordiühendused 

- ebaühtlane elektrivarustus, 

tänavavalgustus jms 

Majandusharud Turismisektor, tööstussektor Põllumajandussektor 

Ressursid Looduskeskkond – puhas 

loodus, järved, kuppelmaastik 

 

Palgatase Riigi keskmisele lähenev 

palgatase, Valgamaa kõrgeim 

Turismisektoris madalad palgad 

Töötuse määr Loomulikul tasemel  

Tööjõud  Kvalifitseeritud tööjõu puudus 

Sesoonsus Kaks turismihooaega Kevad ja sügisperiood alternatiivsed 

tegevused praktiliselt puuduvad  

Üüriturg, 

kinnisvarahinnad 

 Kõrged kinnisvarahinnad, puudulik 

üüriturg 

Bürokraatia  Liigne bürokraatia dokumentide 

menetlemisel  

Koostöö   Koostöö puudumine 

 

Tabel 1 põhjal on järgnevas peatükis (2.3.) Otepää valla arengukava 2015-2023, eelarve-, 

majandus- ja turismikomisjoni koosolekute protokollide (aastast 2015 kuni 2016 aprill) 

ning intervjueeritavate vastuste põhjal analüüsitud ja võrreldud Otepää kohaliku 

omavalitsuse vajadusi ja võimalusi ettevõtluse arendamisel.  
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2.3. Otepää omavalitsuse vajadused ja võimalused ettevõtluse 

arendamisel 

 

Ettevõtluse arendamise vajadused tekivad enamasti omavalitsuse soovist vähendada 

hetkeolukorra nõrkuseid või ära kasutada potentsiaalseid tugevusi. Võimalusteks on kõik 

olemasolevad tugevused kui ka kasutamata ressursid ja tegevused, mille arendamine 

soodustab ettevõtluse arengut. Eeldus selleks, et midagi üldse arendada saaks, on vaja 

esmalt lahendada juhtimise probleem, sest just omavalitsuse juhtidele on antud õigused 

otsustada, millised on Otepää valla prioriteetsed valdkonnad, kuhu suunatakse 

arendustegevuseks saadavad toetused ning mil määral ja kuidas kasutatakse valla ja 

piirkonna, sh ettevõtluse arendamiseks olulisi võimalusi.  

Valla juhtimise parandamine kui vajadus  

Valla juhtimise, sh volikogu ja komisjonide töö parandamise võib ettevõtluse arendamisel 

välja tuua vajadusena. Juhtimise parandamise vajadus seisneb eelkõige poliitilise 

stabiilsuse saavutamises, mis tagab selgemad arengustrateegiad (Otepää valla arengukava 

2015: 58) ja komisjonide töö efektiivsemaks muutmises. Töö teoreetilises osas (lk 10) 

välja toodud KOV korralduse järgi peaks komisjonide eesmärk olema volikogule 

ettepanekute tegemine otsuste vastuvõtmiseks ning nõu andmiseks (KOV korraldus). 

Intervjueeritav 2, kes kuulub eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni leiab, et Otepää 

kohaliku omavalitsuste komisjonide töö on praktiliselt sisutühi – puuduvad aktiivsed 

arutelud. „Kõik need komisjonid on Otepää kontekstis väga sisutühjad komisjonid. 

Saadakse kokku vahetult enne volikogu istungit, kus on vaja mingisugune eelnõu lihtsalt 

läbi menetleda komisjonis, kuna „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus” (KOKS) seda 

nõuab. Vaadataksemingisugsed eelnõud läbi ja ongi kogu muusika. Aga et oleks 

mingisugust enda aktiivsust, ise mingeid teemasid tõstataks, käia ringi, rääkida 

ettevõtjatega või kuidagi muud moodi, sellist asja ei ole.”(Intervjueeritav 2)  

Ka eelarve-, majandus- ja turismi komisjoni koosolekute (2015. aasta kuni 2016. aasta 

aprilli) protokollidest selgub, et komisjonides kajastatavad teemad on tõepoolest pigem 

vallavolikogu istungitel arutellu tulevate teemade läbi vaatamine. Sisulisi ettepanekuid 

muudatusteks või uusi innovaatilisi ideid komisjoni protokollid praktiliselt ei kajasta – 

eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni peamiseks teemaks on vaid eelarvelised 

küsimused. (Otepää vallavalitsuse dokumendid, EMT protokollid).  
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Arengukava ja arenguprioriteedide välja selgitamine kui vajadus 

Selged arenguprioriteedid võimaldavad oluliselt lihtsamalt valla ja piirkonna arengut 

juhtida. Arengukava koostamine ning selgete arenguprioriteetide kajastamine on 

omavalitsuse jaoks esmalt vajadus, millest kasvab välja võimalus ettevõtluse arengut 

soodustada.  

Töö teoreetilises osas (lk 20) on Noorkõiv (2002: 13) on välja toonud, et arengukava on 

eelkõige oluline alus juhtimaks piirkonna potentsiaaale ja nende kasutamist pikemaajaliselt 

ning arengukava koostamine ja arengu ühine planeerimine peaks omavalitsuste tegevuse 

muutma tulemuslikumaks. Intervjueeritav 7 kinnitab seda väitega, et komisjonid ei saa teha 

tööd ilma algdokumendita ehk selgelt kirja pandud arengukavata: „Eelkõige on ikkagi jälle 

see sama, et ega komisjonid ei saa teha tööd ilma algdokumendita, peab olema ikkagi see 

väga selge tegevuskava koos arengukavaga, kuhu me tahame välja jõuda ja meil peavad 

olema väga selged prioriteeedid, mida me tahame“(Intervjueeritav 7). Mitmed teised 

vastajad tõid välja, et komisjonide ning volikogu töös arengukava põhimõtteliselt ei järgita, 

pigem on see loodud formaalsuse mõttes, sest kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses 

on nii nõutud. „Kuigi eelarve tegemisel peaks nagu järgima, aga ega seal on sellised 

summad, mis ei ole tegelikult vald nagu võimeline ... arengukava järgsed tegevused 

ületavad kordades valla tegeliku eelarve ... noh natuke ebarealistlik ... see on kuidagi 

idealistlik, et no kuidas nagu võiks olla ... formaalsus jah, kuna omavalitsusel peab olema 

arengukava ...” (Intervjueeritav 5). Arengukava koostamist vaid formaalsuse mõttes toetab 

ka intervjueeritava 3 väide, et kohalik arengukava on erinevate toetuste saamise aluseks. 

„Tegelikult kohaliku arengukava eesmärk on see, et kui kuskil mingisugune fond avaneb, et 

siis on alati võimalik leida mingisugune rida, millele toetuda ja taotlus 

esitada.”(Intervjueeritav 3) 

2015. aastal valmis saanud viimane Otepää valla arengukava 2015-2023 selgeid üldisi 

prioriteete ei kajasta. Välja on toodud kaheksa erinevat valdkonda, kus mõningal juhul on 

esile tõstetud eelisarendatavad suunad, kuid üldiselt on prioriteedid Otepää valla 

arengukavast puudu (Otepää valla arengukava 2015). Mainitakse vaid, et looduslikud 

tingimused ning tehnilised ressursid on Otepää jaoks tuleviku mõistes olulised võimalused 

(Ibid 2015: 44). Just looduslikud eelised on arengukavas välja toodud perspektiivse 

suunana, kuid kohalik omavalitsus peaks seda arenguprioriteedina palju selgemalt esile 

tooma. Eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni koosolekute protokollide (2015. aasta kuni 
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2016. aprill) põhjal võib järeldada, et prioriteetseks valdkonnaks on eelkõige eelarve ning 

ettevõtluse arenguprioriteete analüüsitud protokollidest ei selgu (Otepää vallavalitsuse 

dokumendid, EMT protokollid). Selgete prioriteetide puudumist kinnitavad ka 

intervjueeritavad, kes ise osalesid arengukava koostamise erinevates töögruppides. 

Tuuakse esile, et arengukavas ja mõneti seetõttu ka omavalitsuses endas on fookus 

täielikult puudu. „Kui see eelmine arengukava ei olnud selles mõttes nagu arengukava – 

arengukava mõistes vaid mingi täitsa suvaline dokument, aga seal oli hästi konkreetselt 

välja toodud põhieesmärk, et Otepää ongi nii öelda rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud 

turismi- ja puhkepiirkond. Siis täna on seal arengukavas jah peamiselt iga valdkonna 

põhjal loodud selline nii öelda visioon või sarnane asi, et seda fokusseerimist ei ole ja see 

on probleem. (Intervjueeritav 2) Ka intervjueeritav 5 leiab, et arengukava tegemisel 

üldeesmärke ei püstitatud ning ühine osa puudus. „Meil see arengukava läks niimoodi, et 

olid eraldi töörühmad ja mingeid siuksed üldeesmärke tegelt ei püstitatud. Ühist osa minu 

arust üldse ei tehtudki. Need olid hästi erinevad, ja seal polnud siukest ühist vedajat, et ega 

üks töörühm ei teadnudki, mis teine teeb.”(Intervjueeritav 5) Arenguprioriteetide 

puudumist põhjendab intervjueeritav 3 tehnilise nõrkusega „Võimalik, et see on lihtsalt 

tehniline nõrkus.” 

Tulumaksu laekumise suurendamine kui vajadus 

Ettevõtluse hetkeolukorra iseloomustamisel välja toodud tulubaas ja sellega seotud 

omavalitsuse eelarve on üheks kõige olulisemaks vajaduseks, mida teoreetiliste 

seisukohtade (lk 19) järgi ettevõtluse arendamisel oluliseks peetakse. Samas Otepää valla 

arengukavas (2015) tulubaasi suurendamist kui vajadust ettevõtluse valdkonna all ei 

mainita. Ka eelarve-, majandus ja turismi komisjoni koosolekute protokollides 2015. aasta 

kuni 2016. aprill ei kajastu tulubaasi suurendamine ettevõtluse arendamise vajadusena. 

Seega ametlikest dokumentidest seda vajadust välja lugeda ei ole võimalik, kuid ometi 

toovad enamik intervjueeritavatest küsimuse, millised on kohaliku omavalitsuse vajadused 

ettevõtluse arendmisel, juures välja tulumaksu laekumise suurendamise ja valla eelarve. 

„No selles mõttes, et kohalik omavalitsus nii rumal ka ei ole. Valla eelarve tuleb ju ikkagi 

ettevõtjate palgamaksude taskust, et nagu võimalusel ikkagi toetatakse.”(Intervjueeritav 5) 

Ka intervjueeritav 7 mainis sama küsimuse juures esmalt maksutulu. „Eelkõige on see ju 

see maksutulu ikkagi. Ilma selle maksutuluta ei saa ükski omavalitsus eksisteerida. Ega 

seal muud ei ole. Ja see maksutulu kulutada ära nii sihipäraselt kui see vähegi võimalik 
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on.“(Intervjueeritav 7) Intervjueeritav 3 mainis lisaks, et elu säilimiseks ning arengu 

tagamiseks piirkonnas polegi omavalitsustel muud valikut kui ettevõtlust arendada. „... et 

kui kohaliku omavalitsuse ülesandeks on tagada seda või no kaasa aidata nii palju kui 

võimalik elu selles piirkonnas säiliks ja areneks, siis ettevõtlus on see teema, mis toob raha 

ja töökohti inimestele. Ega tal ei olegi muud valikut.”(Intervjueeritav 3) 

Omavalitsusel puudub võimalus kehtivasse maksusüsteemi suuremaid muudatusi teha, mis 

suurendaksid oluliselt ettevõtluse arendamise motivatsiooni. Hetkel on tulumaksu 

laekumist võimalik suurendada piirkonda rohkem inimesi elama meelitades, kuid üldiselt 

nii nagu teoreetilises osas (lk 19) toob Palts (2016) välja, et tulubaasi suurenemine peaks 

lähtuma loogikast, et enne tulu saamist tuleb investeerida, mitte kõrgemate maksude 

kehtestamises. Investeeringud, mis seeläbi suureneda võivad, on omavalitsuse jaoks 

olulised eelkõige infrastruktuuri arendamisel ja soodsa elukeskkonna loomisel. 

Kvalifitseeritud tööjõu puudus ja kõrgharidust nõudvad töökohad kui vajadused 

Oskustööliste vähesust ja kvalifitseeritud tööjõu puudust mainitakse küll arengukavas 

(Otepää valla arengukava 2015: 46), kuid ühestki käesoleva töö raames uuritud 

dokumendist ei selgu, et selle probleemi lahendamisega tegeletakse ning et seda otsese 

vajadusena ettevõtluse arendamisel nähakse. Otepää kontekstis oleks kindlasti oluline 

lahendada kõrgharidust nõudvate töökohtade puuduse probleem, mis tooks piirkonda 

tagasi kõrghariduse omandanud inimesi. Arengukavas on kajastatud kõrgharidust nõudvate 

töökohtade puudust nõrkusena (Otepää valla arengukava 2015: 46), kuid otseseid 

võimalusi selle lahendamiseks välja pole toodud. Probleemina toovad selle esile nii 

arengukava kui ka intervjueeritavad ning võimalusi selle lahendamiseks nähakse just 

ettevõtlusega alustamise ja tegelemise omavalitsuse poolset toetust ja soodustamist, mis 

tooks piirkonda nooremaid inimesi tagasi. „Kõrgharidust nõudvate töökohtade puudus ... 

Need inimesed, kes lähevad näiteks Otepää gümnaasiumist kõrgkoolidesse ja omandavad 

kõrghariduse, ja hoidku jumal omandavad selle kuskil kaugemal kui Eestis /.../ ega neil 

väga palju ei ole Otepääl teha pärast” (Intervjueeritav 3), "Küll on probleem siin eriti 

noorte osas, kes omandavad kõrgharidust ja on vähe taibukamad, siis tegelikult Otepää 

piirkonnas on neil väga keeruline hakkama saada ja tööd leida. Sisuliselt ongi ainuke 

väljund selline eraettevõtlus ehk siis omal käel teha, toimetada, olla enda aja peremees. 

Sellega muidugi kaasnevad hulk igasguseid probleeme". (Intervjueeritav 2) 
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Inimeste maapiirkonda jäämine kui vajadus 

Oluliseks vajaduseks, miks omavalitsused peaksid ettevõtluse arendamisega tegelema, on 

inimeste maapiirkonda jäämine ja piirkonna üldine areng ning sellele pikemas 

perspektiivis kaasaaitamine. Ettevõtluse valdkonna ühe ohuna on välja toodud inimeste 

lahkumine piirkonnast (Otepää valla arengukava 2015: 46). Kui ettevõtluse arendamisele 

mõtlema ei hakata, siis ühel hetkel on omavalitsus olukorras, kus ettevõtetel pole töötajaid 

ja piirkonnas pole inimesi, kellele tooteid ja teenuseid müüa. Intervjueeritav 7 toob välja, et 

piirkonna arengu ja pikema ajaliste plaanide tegemise juures on äärmiselt oluline vaadata 

ja mõelda perspektiiviga, et mõnekümne aasta pärst on meil siin mitu korda rohkem 

elanikke. Praegu sellist mõtteviisi paraku ei paista. „Et sinu müüdav teenuse hulk sõltub 

ikkagi sellest rahvaarvust, kes seda tarbib ja kui väga nagu laialt pilgult vaadata, siis 

kuidas saab omavalitsus aidata, siis aidata saabki sellega, et omavalitsus vaatab ikkagi 30 

aastat ette ja teeb oma arenguplaanid ikkagi selle perspektiiviga, et 30 aasta pärast on 

meil näiteks siin 3 korda või 5 korda rohkem elanikke. Ja see tähendabki selle ettevõtja 

jaoks, et tal on perspektiivi ja ta saab areneda, ta julgeb investeerida ja tal on 

motivatsioon. Et ega see ongi see omavalitsuse ülesanne.”(Intervjueeritav 7) 

Elukeskkonna arendamine kui võimalus 

Elukeskkonna arendamise kui võimaluse eesmärk on omavalitsuse poolt luua selline 

elukeskkond, kus inimesed tahaksid elada ja ettevõtlusega tegeleda. Otepää valla 

arengukavas on visioonina välja toodud, et 2030ks aastaks on Otepää vald tunnustatud ja 

kõrgelt arenenud puhkepiirkond ning suurepärane elukeskkond kohalikele elanikele. 

Ühtlasi on missioonina kirja pandud just elukeskkonna arendamine, mis toetaks nii valla 

elanike kui ettevõtete huvisid. (Otepää valla arengukava 2015: 10-11) Lisaks olulisele nagu 

koolid, lasteaiad, raamatukogud, huviringid, meelelahutusasutused jms on Otepääl ka palju 

kaudseid väärtusi – kaunis ja puhas looduskeskkond, mis tänapäeva maailmas on 

muutumas inimeste jaoks üha olulisemaks. Hetkel hinnatakse Otepää elukeskkonda üsna 

kõrgelt: „Otepääl on mõnus elukeskkond ... me loodamegi selle peale, et kas Tartus tekib 

siis üleküllus ... või et siin on inimesi, kellele näiteks Tartus ei meeldi, et Otepääl on palju 

meeldivam, rahulikum, sportlikum, looduslikum keskkond ... tuleksidki siia ... teeksid kas 

kodutööd”(Intervjueeritav 3). 
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Võimalustena ettevõtluse arengule kaasa aidata tõid ka intervjueeritavad välja just 

elukeskkonna arendamise. „Mis meil ikkagi on, on see keskkonna loomine. Et ettevõtjad, 

kui nad endale töötajaid otsivad, et siis töötajad, kui nad siia elama tuleksid, et neil oleks 

lastel olemas lasteaiakohad, mänguväljakud, hea kooliharidus, esmatasandi arstiabi ... et 

teed oleksid lükatud, et elukeskkond oleks väärt seda, et see muutus mingi ettevõte kuskilt 

ära kolida siia Otepääle.”(Intervjueeritav 4) Intervjueeritav 2 toob välja lihtsa 

võimalusena kuidas omavalitsus saaks elukeskkonda selle kõige lihtsamas mõttes 

arendada. „Meil peaks olema siin nii öelda heakorra poole peal ... peaks olema inimene või 

inimesed tööl ... ma pean nagu silmas, kes mitte ei istu kontoris ja arvutis heakorda ei tee, 

vaid reaalselt võtaks reha ja luua kätte ja pintseldaks ka mingisuguseid prügikaste ...  neid 

rohelisi prügikaste, mis meil siin linnas on ... see on nagu nii lihtne üle värvida ... see isegi 

ei võta eriti aega, aga need on siin mingi 10 aastat sellised olnud ... lihtsad asjad, millega 

saab igapäevast elukeskkonda ilusamaks teha.”(Intervjueeritav 2)  

Ressurside kasutamine kui võimalus 

Otepää suurimaks potentisaaliks peetakse looduslikke tingimusi, mis võiksid avada 

piirkonnale uusi võimalusi ning tooks piirkonda inimesi, kes tegelevad tänapäeval üha 

populaarsemaks muutuva kaugtööga (Otepää valla arengukava 2015: 44). Ka 

hetkeolukorra iseloomustamisel on Otepää ressursina ja ühtlasi tugevusena välja toodud 

just looduskeskkond – kuppelmaastik, järved jms. Intervjuu küsimusele, mille poolest on 

Otepää eriline, tõid vastajad samuti välja eelkõige piirkonna kauni ja huvitava 

looduskeskkonna. „Eriline võiks ta olla selle poolest just, mis puudutab seda kuvandit 

Eesti mõistes. Et me oleme talvepealinn, et meil on imekaunis loodus, 

kuppelmaastik.”(Intervjueeritav 1) 

Arengukavas (2015: 46) on ühe ettevõtluse valdkonna võimalusena välja toodud Otepääl 

suvekodusid omavate inimeste lisateadmised ja oskused kui kasutamata inimressurss, kuid 

intervjueeritavad seda võimalusena välja ei too. Üldiselt peavad enamik 

intervjueeritavatest Otepääd atraktiivseks piirkonnaks ning sellest tulenevalt võib 

järeldada, et potentsiaali nii ettevõtluse kui üldise arengu jaoks on piisavalt – „Piirkond  on 

ma arvan Valgamaa kõige huvitavam piirkond ”(Intervjueeritav 4) või „Nagu ma olen 

kuskil öelnud, et see on elu maal pealinna teenustega“(Intervjueeritav 6).  
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Majandusharude arendamine kui võimalus 

Otepää ettevõtluse valdkonna tugevusena tuuakse välja tasakaal erinevate majandusharude 

vahel (Otepää valla arengukava 2015: 46), samas põllumajandussektori osa jääb oluliselt 

tagasihoidlikumaks kui teised majandusharud. Põllumajandussektori tagasihoidlikkus võib 

olla tingitud sellest, et selle suuremaks arendamiseks looduslikud eelised puuduvad. 

Otepää valla arengukavas 2015-2023 on välja toodud, et piirkonnas on küll 

põllumajandussaaduste tootmisega tegelevaid ettevõtteid ja mainitud on „Maaelu 

arengukavas 2014-2020” välja toodud toetusmeetmeid, mille kaudu 

põllumajandusettevõtete elujõulisust ning konkurentsivõimet on võimalik parandada (Ibid 

2015: 43, 45), kuid tundub, et Otepää omavalitsuse jaoks pole põllumajandus ja selle 

arendamine prioriteediks. Töö teoreetilises osas (lk 18) on välja toodud olulise julgeoleku 

garantiina maapiirkondades toidutootmise võime, kuna maapiirkondades on soodsad 

tingimused taastuvate toorainete ning eneriga kasutamiseks, mis on inimeste jaoks üha 

olulisemaks muutumas (Maaelu arengu ... 2011: 114). Ka intervjueeritavad näevad 

põllumajandussektorit ühe ettevõtluse arendamise võimalusena, eelkõige just 

väiketootmise ning mahepõllumajanduse valdkonnas. „No see on üks suund, kuhu saaks 

arendada... kui jätkuks inimesi, kes seda tahaksid ... selline no mahepõllumajanduslik 

väiketootmine ja nišši põllumajandus – no aiandus näiteks, et see on üks võimalik nišš ja 

teha võibolla kõrgkoolidega koostööd sellel alal jne...“ (Intervjueeritav 3) 

Otepää valla arengukava järgi Otepääl väljakujunenud ega väljaarendatud tööstusparki 

pole (Otepää valla arengukava 2015: 43) ning võimaluse ega perspektiivse 

tulevikusuunana arengukava seda ei kajasta. Ka eelarve-, majandus- ja turismi komisjoni 

koosolekute protokollid (2015. aasta kuni 2016. aprill) tööstus- või tehnopargi rajamist ei 

kajasta. Intervjueeritavate arvamused tööstuspargi rajamisest kui võimalusest lahknevad. 

Üks osa intervjueeritavatest leiavad, et just tööstuse arendamine on üks võimalus 

ettevõtluse arendamisel, millest on juba pikalt räägitud. „Küll on räägitud sellest 

tehnopargist, mis peaks nagu välja arendatama, samas on see ainult selliseks jututasandiks 

jäänud, et sinna ei ole arendatud välja seda tehnoparki, et vot saaks tulla nagu uus 

tootmisettevõte, et talle oleks kohe anda pind, et siia saad oma kaarhalli üles lüüa, siin on 

kommunikatsioonid olemas, et palun hakka tegema. Anname sulle siia näiteks, meil on 

olemas andmebaas ütleme, et mis töölised on olemas ja mida me saame pakkuda ... minu 

teada seda nagu ei ole ...“(Intervjueeritav 7) Leitakse, et põhimõtteliselt on valmidus 
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tööstuspargi rajamise jaoks olemas: „No mis räägitud on ... on neid tööstusalasid 

proovitud välja arendada, et kui keegi tuleb, siis on kohe plats anda Hundisool, et 

kommunikatsioone nagu välja ehitada, et oleks vesi, kanalisatsioon kohe ja just nagu 

küttevõrku saaks ettevõte kohe panna. Aga ega siin neid investoreid ei ole ka, kes tegelikult 

oleks siin küsimas käinud. Et see valmidus iseenesest on olemas.“(Intervjueeritav 5). 

Samas teine osa intervjueeritavatest leiab, et Otepääl tööstussektori laienemist ning selles 

kasutamata ressursse pigem ei näha. „Näiteks mina selgelt ütlen, et kuna tööstus isenesest 

on nagu vajalik piirkonnale /.../ Aga me peame andma selge sõnumi, et järgnevaid suuri 

tööstusettevõtteid me ei ootaks siia...“(Intervjueeritav 6) „Mina näen selgelt, et siia 

piirkonda selliseid suuremaid tööstuseid ja muid selliseid ei tule – lihtsalt tänapäeva 

maailm on selline, kus efektiivsus on hästi tähtis. Efektiivsust arvestades, siis siit juba 

hakata mingit materjali laiali vedama – lihtsalt logistikatasud, transpordikulud lähevad 

hästi suureks. See on igat pidi keeruline.“(Intervjueeritav 2) Seega siinkohal peaks 

omavalitsus selgelt läbi mõtlema, analüüsima ja omavahel kokku leppima, kas tööstusele 

nähakse Otepääl tulevikku või mitte. Seejuures on jällegi oluline eelpool mainitud selgete 

arenguprioriteetide seadmine, mis annaksid üheseid signaale, kas ja mida piirkonda 

oodatakse.  

Otepää olulisemaks majandusharuks ja potentsiaaliks on turismivaldkond. Töö 

teoreetilises osas (lk 15) välja toodud turismivaldkonna üleüldine areng ning kasv, eelkõige 

rahvastiku arvu suurenemise ning elatustaseme tõusu tõttu (Eesti riiklik ... 2013: 5), peaks 

ka Otepääle andma selge siganaali oma tugevust olulise turismipiirkonnana fokusseerida 

ning selle nimel tööd teha. Arengukavas tuuakse välja turimisvaldkonna tugevusi ja 

mitmeid võimalusi, kuidas seda valdkonda arendada, kuid eelarve-, majandus- ja 

turismikomisjoni koosolekute protokolle 2015. aasta kuni 2016. aasta aprill ja nendes 

käsitletavaid teemasid analüüsides võib täheldada, et ettevõtluse ja eelkõige turismiga 

tegelmise osa selles on peaaegu olematu. Eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni 

protokollis 14.09.2015 on päevakorras olnud küll turismivaldkonna ja TIK tegevuse 

ülevaade, sh EAS-i projekti rakendamine, kuid näiteks 19.10.2015 protokollis on 

kajastatud kohapeal algatatud turismivaldkonna probleemina vaid kaarditahvli purunenud 

klaas. (Otepää vallavalitsuse dokumendid, EMT protokollid) Seega kui turismi nähakse, 

Otepää vallas ühe suurima potentsiaalina, siis selle arendamisega tegelemine peaks 

oluliselt rohkem kajastuma ka komisjoni töös.  
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Turismisektori olulisust mainivad ka intervjueeritavad: „Meil on siin turism üks sektor ja 

siis on tööstusektor” (Intervjueeritav 4). Intervjueeritav 3 toob välja, et just tänu 

looduslikele eelistele toimib turismimajandus Otepääl hästi: „Turismimajandus tänu 

looduslikele eeldustele, ajaloolistele traditsioonidele toimib päris hästi”. Intervjueeritav 2 

toob lisaks välja, et vald peaks panustama ja fokusseerima ennast eelkõige turismile, milles 

ollakse selgelt tugevad „Otepää kontekstis ma näen, et tegelikult oleks kõige mõistlikum 

valla poolt ka öelda hästi tugevalt välja, et me oleme turismipiirkond ja panustamegi ainult 

sellesse valdkonda. Sest kogu maailmas on ju tegelikult nii, et panustada tuleb sellesse, 

milles ollakse tugevad.”(Intervjueeritav 2) 

Valgamaa arengustrateegias välja toodud väidet, et turismil on Valgamaal ja eelkõige 

Otepääl on teiste maakondade ees tugev konkurentsieelis ja potentsiaal majanduse 

mõjutamiseks ja ümber kujundamiseks (Arengustrateegia ... 2014: 25), kinnitavad 

kaintervjueeritavad: „80% Valgamaa turismist on Otepääl, siis ongi see raskuskese Otepää 

peale suunatud" (Intervjueeritav 4), "... et noh selles valdkonnas on nagu potentsiaali nagu 

kõvasti ... seda enam, et nagu see loomulik potentsiaal on siin, aga me ei ole seda 

kasutanud /.../ kui me hakkaks seda kasutama teadlikult, siis see piirkond hakkaks 

suhteliselt kiiresti rohkem elama, kui ta täna elab" (Intervjueeritav 2). Leitakse, et 

turismisektor peaks olema eelisarendatav ning põhiline omavalitsuse fookus peaks olema 

just sellele suunatud. „Otepää ise on justkui nagu turismi linn – selle poolega on aga tugev 

probleem, Otepää vald kui nii öelda avaliku sektori institutsioon – see ei ole ennast 

fokusseerinud selle turismisektori peale”(Intervjueeritav 2). Intervjueeritav 1 toob välja, et 

konkurentsieelist turismivaldkonnas praegu ära ei kasutata: "Kui me seljad kokku 

paneksime, siis kindlasti oleks, aga me ju ei pane selgasid kokku". 

Loomemajanduse ja kaugtöö arendamine kui võimalus 

Otepää valla arengu olulise võimalusena võib välja tuua loomemajanduse arendamise, 

mis leevendaks ka Otepää ettevõtluse arendamise vajadusena kirjeldatud kõrgharidust 

nõudvate töökohtade puuduse probleemi. Arengukavas on erinevate valdkondade all 

mainitud just loomemajanduse kaudu lisaväärtuse tõstmist ja puuduvate teenuste 

arendamist. (Otepää valla arengukava 2015: 15) Ka mitmed intervjueeritavad näevad just 

loomemajandust ühe ettevõtluse ja inimeste maapiirkondadesse tagasi meelitamise 

võimalusena Otepääle. „Otepääle pigem ei oodata uusi tööstusettevõtteid niivõrd, kui just 

loomemajandust. Aga me peame andma selge sõnumi, et järgnevaid suuri 
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tööstusettevõtteid me ei ootaks siia. Aga me ootame siia näiteks seda sama 

loomemajandust, et tulgu kui keegi näiteks tõepoolest mõtleks siia panna püsti mingisuguse 

nii öelda IT firma või reklaamibüroo." (Intervjueeritav 6) Intervjueeritav 3 toob välja, et 

Otepääl on üritatud välja töötada projekte, mis on olnud seotud loomemajanduse 

arendamisega, kuid need pole senini veel õnnestunud. „Siin on üritatud ka no väljatöötada 

projekte, mis puudutab näiteks ettevõtlusinkubaatori asutamist Otepääle, seoses 

turismimajandusega, loomemajandusega ... no just intelligentsete töökohtade Otepääle 

juurde toomisega, mis annaks turismisektorile lisaväärtust ... kui pidulikult öelda.” 

(Intervjueeritav 3) Ettevõtlusinkubaatori loomise mõtet loomemajanduse arendamiseks 

toob välja ka intervjueeritav 5, kes tõdeb, et idee on juba 5-6 aastat vana, kuid senini 

teostamata. „No see on siuke jälle ma ei tea noh ... kas on välja mõeldud, et selline vajadus 

või võiks olla teiste näitel ... et võiks olla siuke ettevõtlusinkubaator nagu siin Tallinnas oli. 

Siin paar või no 5-6 aastat tagasi räägiti sellest vanast haiglast, et sellest võiks nagu 

tekkida siuke ettevõtlusinkubaator, siuke kaugtöökeskus, et teeks seal sellised töökohad või 

bürooruumid, et kui keegi tuleb, et saaks nagu kohe ... et valmidus oleks kohe sel samal 

päeval  umbes alustada ilma siis investeeringute tegemiseta alguses.” (Intervjueeritav 5) 

Seda, et loomemajandus ja kaugtöö on ühed väga olulised võimalused Otepää ettevõtluse 

arendamisel, on mõistetud juba varem, sest see on kirjutatud sisse valla arengukavasse 

2015-2023 ning seda protsessi, kuhu sellega jõutud on, kirjeldavad intervjueeritavad üsna 

selgelt. „Selgelt üks arengutest on kaugtöö. Ja mina näen et just nimelt Tartu on meil 

piisavalt lähedal, et miks mitte võiks siia tekkida nii öelda Tartu firmades töötavate 

inimeste elukeskkond. Võibolla kolm päeva nädalas teevad nad üleüldse kaugtööd – üle 

interneti oma mingeid asju. Paar korda nädalas käivad vajalikel koosolekutel, kliendiga 

kohtumistel, mis iganes. Aga selles osas on ka vaja kaasaegset bürooruume.” 

(Intervjueeritav 6) See seostub hästi intervjueeritav 7 välja toodud omavalitsuse 

võimalusega arendada konkreetselt uusi elamurajoone, mis võiksid olla elukohaks just 

kaugtööd tegevatele inimestele. „Mina näeks seda, mis oleks, mida võiks teha ... on ikkagi 

arendada välja päris konkreetseid ... no ma ütlengi, see võib tobedana täna tunduda aga 

ongi näiteks kasvõi konkreetne uus elamurajoon, näiteks uus aedlinn nagu meil on täna 

Pühajärve aedlinn võiks olla ju Tartu poole mingisugune uus aedlinn. Et sinna poole on 

seda arenemisvõimalust ju olemas. Et arendadagi välja mingisugune siuke elamu osa ja 

seda väga edukalt reklaamida, sest arvestades seda kui lähedal me tartule täna oleme, siis 
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ja meie seda nii öelda loodusliku eripära, siis mina küll arvan et seal on 

potentsiaali.“(Intervjueeritav 7) 

Lisaks tõi intervjueeritav 3 välja, et mingil hetkel oli omavalitsuses arutelus teha koostööd 

loomemajanduse arendamisel rahvusvaheliselt Eesti-Läti programmi raames: „Üks plaan 

oli teha seda ka rahvusvaheliselt ... et siin Eesti-Läti programmi raames ... Cesisega oli ... 

neil oli samasugune huvi tegelikult. Cesis tegi endale loomemajanduskeskuse vanasse 

kutsekoolihoonesse ... Kutsekool pandi kinni ... mingisugune ruumide ... no nagu meilgi 

koolipinda liiga palju ... meil oli sama palju ... aga nad olid nagu tugevamad selles osas”. 

Senini on idee tasandil võimalusena välja toodud ka uue elamurajooni rajamine. „Täna ei 

ole sellest küll kuskil kippu ega kõppu, kuigi sellest on räägitud aastaid tagasi ja selle 

kohta on ka mingisugused eksperthinnangud ja asjad tehtud seoses selle Otepää valla 

üldplaneeringuga, et ainuke suund kuhu Otepää saaks täna areneda ongi ainult Tartu 

poole. See võiks olla nagu selline asi,mis minul nagu silma särama lööb, et oh tuleb ja 

tehakse.“(Intervjueeritav 7) 

Ettevõtlusspetsialisti ametikoha loominekui võimalus 

Ettevõtlusspetsialisti kui võimalust ettevõtluse arendamisel Otepää valla arengukava 2015-

2023 ja eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni koosolekute protokollid 2015. aasta kuni 

2016 aprill ei kajasta, kuid mitmed intervjueeritavad tõid välja ettevõtluse arendamise 

võimalusena ettevõtlusspetsialisti, kes peaks lahendama näiteks puuduliku infovahetuse 

probleemi ettevõtjate ja omavalitsuse vahel. „Infovahetus oleks nagu  tähtis ... See annaks 

ka ettevõtjatele positiivsemat suhtumist valla suunas /.../ ettevõtjatele kindlust, et vald 

hoolib ... et sellel piirkonnal on nagu potentsiaali areneda ja sellevõrra ettevõtjad on 

altimad tegema investeeringuid siia piirkonda.”(Intervjueeritav 2) Ettevõtlusspetsialisti 

töökoha loomisest on ka omavalitsuses arutatud, kuid senini on see jäänud idee tasandile, 

sest pole kindel, kas see valdkond pakuks täiskohaga tööd. „Sellest on räägitud ... on 

ettevõtjad rääkinud, et võiks olla üks selline ettevõtlusnõunik, kes siis nõustabki, mis 

võimalused ettevõtjal üldse nagu on. Ja no näiteks kui ettevõtjal on mingi probleem, mida 

ta peaks vallas lahendama, et ta ei peaks nagu ise välja otsima, millise spetsialisti poole ta 

nüüd pöörduma peab, kui ta tahab no mingit heakorda puudutavat küsimust lahendada või 

planeeringut onju, et ta läheb selle ettevõtlusega tegeleva inimese poole.”(Intervjueeritav 

5) 
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Samas leiab intervjueeritav 7, et tänases e-riigis, kus enamik asjaajamisest on võimalik 

interneti kaudu ära ajada, pole vaja eraldi inimest valda tööle võtta. „Ma ei usu, et see 

aitaks, see sõltub ikkagi ettevõttest endast ja sellest,kes seda ettevõtet veab. /.../ Tänases e-

riigis, mina kasutan ikka enamus arvutipõhiselt, ma ei tunne küll mingit vajadust, et peaks 

hakkama oma aega raiskama, sõitmiste ja ukse taga istumiste pärast, aga see on minu 

isiklik arvamus ... kindlasti võibolla vanemal inimesel, kes on veel tahet täis. Temal võib 

olla see arvuti teema keerulisem, temal oleks muidugi meeldiv kui keegi tuleks vastu, 

võtaks teda käest kinni, viiks täpsed instantsid läbi, täidetakse dokumendid ära, ta saab 

päevaga need ära, asjad on tehtud ... Loomulikult, miks mitte.”(Intervjueeritav 7) 

Koostöö ja ühistegevuse arendamine kui võimalus 

Koostöö selle erinevates vormides on ettevõtluse arendamise aluseks. See on erinevates 

ettevõtlusega seotud uuringutes kõige enam esile toodud omavalitsuste võimalus, kuidas 

ettevõtlust valla ja piirkonna tasandil arendada ja paremaks muuta. Ka Otepää valla 

arengukavas 2015-2023 on välja toodud ettevõtlusvaldkonna eesmärgina muuta 

ettevõtluskeskkond mitmekesisemaks ja ettevõtlusaktiivsus suuremaks. Tegevus selleks on 

omavalitsuste ning ettevõtete vahelise koostöö tõhustamine arendusprojektide teostamiseks 

(Otepää valla arengukava 2015: 47).  

Teoreetilises osas (lk 23) välja toodud omavalitsuste ning ettevõtjate vaheline koostöö 

seisneb enamasti infrastruktuuri arendamises, erinevate keskkonnanõuete täitmises, 

infovahetuses ning kohalike ürituste korraldamises, kus omavalitsuse roll peaks olema 

eelkõige partnerlik ja toetav (Uuring „Maapiirkonna ... 2012: 13). Seejuures peaks 

omavalitsus ettevõtjate algatustes võtma mitte eestvedaja, vaid eelkõige toetava partneri 

rolli. Seda kinnitab ka intervjueeritav 6, kes näeb omavalitsuste rolli erinevat laadi 

koostöös ettevõtjate partnerina. „Vald võib seal olla mingisuguses osas partner, et no kui 

see on kuidagi, et otseselt Euroopa rahade toetusmeetmes on ettenähtud, et omavalitsus 

peaks ka osalema, siis mina näen, et see osalemine tähendab eelkõige seda, et omavalitsus 

osaleb seal eelkõige nii öelda partnerina. Selles mõttes, et kinnitab selle rahastuse andjale, 

et jah see ettevõtja on tubli, sellel äriideel on jumet. Aga see on kõik, mitte rohkem.” 

(Intervjueeritav 6) Ka intervjueeritav 7 toob välja, et omavalitsuse ülesanne on olla 

eelkõige toetaja rollis. „Et ega omavalitsuse ülesanne ei olegi see, et tema läheb nüüd 

kuskile eesliinile seisma ja hakkab asju tegema, seda peab tegema ikkagi ettevõtlus – see 

on nende pärusmaa. Aga see tähendab ka seda, et kui ettevõtja läheb eesliinile, siis 
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omavalitsusüksus peab 100% või 125% tema selja taga seisma ja ütlema, et jah me 

toetame seda inimest.“ (Intervjueeritav 7) Samas uuringus „Kohalik omavalitsus 

ettevõtluse edendajana” ettevõtjad ise omavalitsusi arvestatava partnerina pigem ei näe, 

sest nende meelest puuduvad usaldus ja vajalike teadmistega ametnikud. (Udras 2013: 17) 

Seega võib öelda, et omavalitsused ja ettevõtjad näevad ja hindavad koostöö võimalusi 

erinevalt.  

Kindlasti on ettevõtjate ja omavalitsuste vaheline koostöö oluline ka piirkonnas pakutavate 

toodete ja teenuste turustamiseks ning reklaamimiseks ehk ühistegevuseks. Töö 

teoreetilises osas (lk 24) on välja toodud, et eelkõige on probleeme väikeettevõtjatel, kellel 

tihtipeale puuduvad oskused ja võimalused oma toodete, teenuste turustamiseks (Eren, 

Kosan 2012: 364). Sama kinnitab ka intervjueeritav 3: „See on see sama, et enamik 

tegutsejaid on väikeettevõtjad ... neil tegelikult ei ole võimekust iseseisvalt tegeleda näiteks 

uute turgude leidmisega ja turundusega - selliste teemadega, mis nõuavad sellist raha ja 

inimeste kontsentreerimist.“(Intervjueeritav 3) Ühise turundamise olulisust eelkõige 

piirkonna konkurentsivõime mõttes toob välja ka intervjueeritav 7, kelle meelest peaks 

väljaspool omavalitsust nii omavalitsus, ettevõtjad kui elanikud võitlema ühise eesmärgi 

nimel. „Kõigil on ju üks läbiv joon, me müüme ju ikkagi Otepääd ja seda piirkonda /.../ega 

voodikoht ei müü, müüb tegevus /.../ kui meil on teada konkreetsed asjad, mis Otepääl 

müüb, no ütleme see talvel suusatamine, suvel matkamine, seikluspargid, asjad jne, vat siin 

on see koht, kus ettevõtjad saaksid koostööd teha ja õlad kokku panna ja just nimelt 

toetada neid aktiivse tegevusega ettevõtjaid omal näol ja vastupidi /.../ et siin siseringis, 

siseturus me oleme üksteisele konkurendid, aga kui me välja läheme ja teise piirkonnaga 

võistleme, siis peame olema nagu üks mees, sest me võitleme piirkonna 

eest.“(Intervjueeritav 7) 

Ühe potentsiaalse valdkonnana ning osaliselt kasutamata võimalusena tõid 

intervjueeritavad välja koostöö erinevate ettevõtlusõpet pakkuvate koolidega, et 

arendada õpilaste ettevõtlikkust ning ettevõtlusteadlikkust. Osaliselt seda juba Otepää 

vallas täna ka tehakse. „Korraldame ettevõtluspäevi näiteks õpilastele ... no tavaliselt on 

sügisel olnud päev, kus tuuakse ülikoolide õppejõud, ettevõtete esindajad rääkima 

ettevõtlusest ... see on rohkem mõeldud õpilaste ettevõtlikuse arendamiseks.” 

(Intervjueeritav 3) Lisaks sellele, et Otepää Gümnaasiumis võiks olla ettevõtlusõpe, tõi 

intervjueeritav 1 välja võimalusena korraldada Otepääl kui turismipiirkonnas kevadeti ja 
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sügiseti kõikvõimalikke teenindusalaseid koolitusi, et kõik oleksid algavateks 

hooaegadeks ühtemoodi valmis. „Ühised teenindusalased koolitused. Kus me võtaksime 

alates apteekrist ja kassapidajast Maxima poes kuni majutusettevõtete ja ma ei tea ... 

seikluspargi teenindajani ... ja teeksime kevadeti ja sügiseti tavalisi, normaalseid 

klienditeenindus koolitusi ... iga mingi aja tagant... selleks, et kui nad ühel hetkel tulevad 

suvel, me oleksime ise paremini ettevalmistunudja me tunneksime ise ennast mugavamalt 

... siis me oleme paremad teenindajad.“ (Intervjueeritav 1) 

Koostöö osas tõid peaaegu kõik intervjueeritavad välja, et koostööd võiks oluliselt rohkem 

olla. „Aga seda koostööd võiks iseenesest rohkem olla ... Siin võiks olla selline nii öelda 

aktiivsem läbikäimine, et sellist aktiivset läbikäimist pigem ei ole Otepää ettevõtjate puhul. 

Aga see tähendakski, et keegi peab seda eest vedama... see ülesanne võikski nagu valla 

poolt tulla, neid asju korraldada.” (Intervjueeritav 2) Oluline on see just eelkõige 

turismivaldkonna arendamise osas. „Turismipoole pealt on kindlasti puudu niisugusest 

ühisest koostööst. Ega siis näitena sibulatee ei teki asi iseenesest. Sibulatee tekib sellest, 

kui piirkonna inimesed, kes näevad, et nad üksi on väga nõrgad aga kui nad panevad 

seljad kokku ja nii öelda paketeerivad asja endale ära, teevad.  Me käisime seal vaatamas 

ju ... Sa lähed astud Alatskivile sisse, mingisse näiteks lossi ja ta kohe suunab ... ütleb, et 

teate aga, kas te seal olete käinud, vat meil on seal niisugune asi ja siis kui sõidate sealt 

edasi on niisugune asi. Et nad on omavahel välja mõelnud selle kriipsu/joone, kuhu saab 

minna, mida mööda saab minna. Ja kõik need kohad, kus me käisime – kõik kiitsid üksteist. 

Ehk meil on selline asi puudu.”(Intervjueeritav 1) 

Toetused ettevõtluse arendamiseks kui võimalused 

Otepää valla arengukavas 2015-2023 kohaliku omavalitsuse poolt otseseid toetusi 

ettevõtluse arendamiseks välja toodud pole. Küll aga on mainitud riigipoolseid ning 

erinevate fondide toetusmeetmeid (Otepää valla arengukava 2015). Erinevate Euroopa 

Liidu ja EASi toetuste kaudu on võimalik oma ettevõtlust ja piirkonna üldisele ettevõtluse 

arendamisele kaasa aidata mitmeti. Toetuste baasil on piirkonnas tehtud mitmeid olulisi 

investeeringuid, millega on oluliselt parandatud Otepää elukeskkonda ning arendatud 

infrastruktuuri. „Vald ise on küll kasutanud toetusi ... mis on ka mõistlik olnud .. Siin 

toetuste baasil on tehtud päris palju asju ära Otepää vallas ... on nii öelda turupiirkond 

renoveeritud, keskväljak renoveeritud ... see keskväljak võiks küll vähe atraktiivsem ja 

teistmoodi olla aga muidu veel mingisugune.” (Intervjueeritav 2) 



53 

 

Töö teoreetilises osas (lk 22) on välja toodud mitmeid võimalusi toetusteks, näiteks 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt pakutav „Piirkondade konkurentsi võime 

tugevdamise toetus“, mille sihtgrupiks on just kohalikud omavalitsused ja mille eesmärgiks 

on toetada majandusaktiivsuse kasvu maapiirkondades (Piirkondade konkurentsivõime ...). 

Ainult üks intervjueeritavatest tõi välja, et seda sama toetust on Otepää vallas kasutatud. 

„Et siin piirkondade konkurentsivõime tõstmise meetme raha, mis on Otepää piirkonda, et 

selle suunasime ka näiteks Tehvandile – miljon eurot. Et sinna üks selline suur hall ehitada 

...“(Intervjueeritav 4). Intervjueeritav 6 leiab, et enamus toetused peaksidki olema riigi 

poolt, sest riigil on selleks ettenähtud suuremad ressursid „Ettevõtluse toetuseks mina 

näen, et ongi nii ... on riigil esiteks suuremad ressursid ja selleks ettenähtud ressursid. 

EAS’id, KIK’id – kõik need kus on alustavad ettevõtjad ja suuremad ettevõtjad, kes iganes. 

Et see ongi normaalne. Mida üks vald tegelikult panustama peab ... on, mina näen, mida 

ka tehakse, on läbi omavalitsusliidu ja Valgamaa arenguagentuuri sellist noorte 

ettevõtjate, et see „Nupp nokib” näiteks ja mingi ettevõtlus. Aga noh nendega ei ole mõtet 

tegeleda igal vallal eraldi vaid noh, vaid siis maakonnapõhiselt. Et ja ma arvan selliste 

noorte ettevõtjate mentaliteedi kasvatamine ongi maksimum piir, kus maani saab vald 

toetada ettevõtjat.“(Intervjueeritav 6) 

Käesolevast uuringust selgus, et omavalitsuse liikmete teadmised maapiirkondade ja 

ettevõtluse arendamiseks saadavate toetuste ning nende saamise võimaluste osas on  

küllaltki tagasihoidlikud. Küsimusele, milline on toetuste mõju ettevõtluse arendamisele 

viimastel 2015. ja 2016. aastal, on vastused üsna erinevad. On neid, kes ei tea toetustest 

suurt midagi „Ma ei tea toetustest midagi ...” (Intervjueeritav 1) „Ettevõtja toetusi jah läbi 

EASi on siis mingisugused infra arendamise meetmed, aga ma ei tea kui palju neid 

kasutatud on. No kindlasti midagi on.” (Intervjueeritav 4) Intervjueeritav 1 toob välja ka 

toetuste saamise ja võimaluste vähese selgitamise. „Aga see ongi see, millest ma tunnen 

puudust ... ma tunnen puudust sellest, et me saame kokku ja nüüd räägitakse – meil on 

võimalused vot see, see, see ... esitage küsimusi ... aa kuule, mis see siis on?... aga mis see 

tähendab meie jaoks? ... palju see meile maksab? ...kaua see kestab? ... mida me saame 

sellest lõpuks ... Ma saan selle meili ja ma ei suuda sellesse nagu sisse minna üksinda, ma 

ei tea..." (Intervjueeritav 1) See näitab, et isegi kui omavalitsuse liikmed on toetustest 

midagi kuulnud, siis selge ülevaade toetuste ja nende taotlemisest puudub. 
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Infrastruktuuri arendamine kui vajadus ja võimalus 

Infrastruktuur on ettevõtluse hetkeolukorra iseloomustamisel välja toodud nii tugevusena 

kui nõrkusena. See tuleneb Otepää valla arengukavast, mis toob infrastruktuuri erinevate 

valdkondade all välja ühelt poolt kui valla tugevusena ja teiselt poolt nõrkusena (Otepää 

valla arengukava 2015: 25, 40) Siinkohal on arengukava mõneti vastuolus, sest 

konkreetselt ei selgu, millises seisus Otepää valla infrastruktuur on. Infrastruktuuri 

arendamine kui omavalitsuse vajadus ettevõtluse arendamisel seisnebki eelkõige soodsate 

tingimuste loomises ning elu- ja ettevõtluskeskkonna parendamises. Otepää omavalitsuse 

vajadused infrastruktuuri arendamisel arengukava järgi sesinevad linnapildi korrastamises, 

elamispindade ja parkimisvõimaluste loomises, transpordiühenduste täiustamises, 

elektrivarustuse, tänavavalgustuse jms stabiliseerimises (Otepää valla arengukava 2015: 

40). Eelarve-, majandus- ja turismi komisjoni koosolekute protokollidest (2015. aasta kuni 

2016. aprill) võib täheldada, et mingil määral infrastruktuuri arengut puudutatakse. Näiteks 

paaris viimases protokollis kajastub soojamajandusega tegelemine ja selle arendamine 

(Otepää vallavalitsuse dokumendid, EMT protokollid), kuid mitte rohkemat. 

Intervjueeritavad infrastruktuuri arendamist ettevõtluse arendmise vajadusena välja ei 

toonud.  

Infrastruktuur kui Otepää omavalitsuse võimalus ettevõtluse arendamisel seisneb eelkõige 

välja arendatud taristus, mis võimaldab korraldada kohalikul ja maailmatasandil 

spordivõistlusi ning muidüritusi. Arengukavas (2015: 46) on välja toodud ettevõtluse 

tugevusena puhkepiirkonna infrastruktuur, mis pidevalt paraneb. Kuigi olemasolev välja 

arendatud taristu on Otepää piirkonna võimalus ei kajasta seda oma tegevuses eelarve-, 

majandus- ja turismikomisjon ning ka intervjueeritavad infrastruktuuri kui võimalust välja 

ei too. Ainult üks intervjueeritav toob välja, et piirkonna puuduseks on see, et ei kasutata 

ära oma olemasolevaid tugevusi. „Halvasti on see, et vald ei ole tugevalt spetsialiseerunud 

oma tugevustele. Ehk siis tiksutakse. Just nagu elatakse aga igasugune areng puudub. Ja 

kui arengut ei ole, siis see nii öelda tavaline tiksumine tänapäeva maailmas tähendab 

selget vähikäiku.” (Intervjueeritav 2) Infrastruktuuri, sh elu- ja ettevõtluskeskkonna 

arendamine on otseselt seotud eelpool mainitud eelarve/tulubaasiga, mille suurenemine 

võimaldaks oluliselt rohkem arendada. Intervjueeritav 7 toob välja, et mida rohkem 

omavalitsus suudab oma tegevusega soodustada ettevõtluse arengut ja selle kaudu 

tulubaasi ja valla eelarvet, seda suuremad on võimalused arendada kõike ümbritsevat. „Sest 
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ega vald ei ole ise ju mingisugune ettevõte ... Vald on ikkagi sotsiaalne üksus, kes hoolitseb 

selle eest, et meil on eelkõige tagatud põhivajadused, mis on talle riigi poolt pandud ehk 

siis haridus, turvalisus jne. Need on nagu põhiasjad, mis temale on antud ja mida rohkem 

ta suudab soodustada oma tegevusega ka ettevõtluse arengut, seda suuremad võimalused 

on ta eelarves neid vahendeid ka suunata nendesse üksustesse.“(Intervjueeritav 7) 

Bürokraatia vähendamine kui vajadus ja võimalus 

Bürokraatia vähendamise kui vajaduse eesmärk on soodustada ning lihtsustada võimalikult 

palju igasugust ettevõtlusega seotud asjaajamist. Intervjueeritav 3 tõdes, et dokumentide 

menetlemine omavalitsuses võtab tõepoolest palju aega, kuid siin kohal ollakse sõltuvad 

looduspargist, kelle territooriumite kohta erinevaid menetlusi pidada vaja on. „See on 

täiesti tõene. Aga me ei saa midagi teha, sest me peame seadust järgima. /.../ aga me ei saa 

kontrollida näiteks seda, kuidas looduspark tegutseb ... kus on 30-ne päevased 

mentlustähtajad, siis 30 päeva pärast tuleb kiri, et sul on üks asi valesti ... siis tehakse see 

asi korda, siis on jälle 30 päeva ... me ei saa sinna midagi teha.”(Intervjueeritav 3) 

Seetõttu kõik dokumentide menetlused, mis vajavad kooskõlastust looduspargiga, võtavad 

oluliselt rohkem aega ning omavalitsusel pole seejuures midagi teha, et asja kiirendada. 

„Aga kui see läheb kooskõlastamiseks loodusparki, no siis seal ei ole vallal enam mitte 

midagi teha. Et see kooskõlastus võtab nii kaua aega ja kui sealt tuleb tagasi kiri, et vat 

need need asjad ei rahulda, siis saab ettevõtja/arendaja teha need muudatused ja 

saadetakse jälle valda, vald saadab edasi loodusparki ja see võib käia mitu korda 

niimoodi. Ja selles mõttes võib see asjaajamine olla natukene kohmakas, aga siin ei ole 

omavalitsusel mitte midagi teha.” (Intervjueeritav 6) Bürokraatia vähendamiseks peaksid 

piirkonna ettevõtjad, omavalitsus ning Otepää looduspark praegusest oluliselt rohkem 

koostööd tegema. Vastasel juhul on looduspargi kaitsepiirangute jätkumine ja tugevnemine 

väga suureks ohuks piirkonna ettevõtluse arengule (Otepää valla arengukava 2015: 46). 

Teoreetilises osas (lk 17) on välja toodud, et ettevõtjad tunnetavad Eesti riigi ja kohalike 

omavalitsuste panust ettevõtluse arendamisse pigem ebapiisavana (Uuring „Maapiirkonna 

... 2012: 117). Samas uuringus on riigi ja kohalike omavalitsuste võimalustena välja toodud 

bürokraatia vähendamine ning asjaajamise ja nõuete lihtsustamine. Otepää valla 

arengukavas 2015-2023 nähakse küll nõrkusena valla toe ja menetluskiiruse puudumist, 

kuid võimalusi selle lahendamiseks arengukavas ega komisjoni koosolekute protokollides 

2015 aasta kuni 2016 aprill ei kajastu. Kuna intervjueeritavate hulgas olid enamus 
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tegutsevad ettevõtjad, siis nende jaoks samuti üks olulisemaid võimalusi ettevõtluse 

toetamisel ja arendamisel oleks bürokraatia vähendamine. „Kõige lihtsam, mida vald 

näiteks teha saaks, et igasugused menetlusajad – kirjadele vastamine, kui erasektori poolt 

tuleb mingisuguseid küsimusi või kirju või mingisuguseid ... ma ei tea ... planeeringuid ... 

et mitte ei vasta või tegutseta nii öelda seaduses lubatud 30 päeva raames, vaid ongi, et 

kohe esimesel päeval vastatakse ära. Kõmaki. Kuu aega nii öelda kokku hoidu. Erasektoris 

on see meeletu aeg, on see kuu aega ... ja selle ajaga saab nagu nii palju asju teha ja 

konkreetselt aeg ongi raha.” (Intervjueeritav 2) 

Tabelis 2 on välja toodud Otepää valla vajaduste ja võimaluste kajastamine kolmes 

kategoorias: arengukava, komisjoni protokollid ja autori poolt läbi viidud intervjuud. Iga 

vajaduse ja võimaluse koodi taha on märgitud “+” või “-“ vastavalt sellele, kas seda on 

analüüsitud kategoorias kajastatud või mitte. 

Tabel 2. Ettevõtluse arendamise vajaduste ja võimaluste kajastamine arengukavas, 

eelarve-,majandus- ja turismikomisjoni koosolekute protokollides ja intervjuudes (Autori 

koostatud) 

 Arengukava Komisjoni protokollid Intervjuud 

VAJADUSED    

Valla juhtimise, sh volikogu ja 

komisjonide töö parandamine 
+ + + 

Arengukava ja selgete 

arenguprioriteetide paikapanemine 
- - + 

Tulumaksu laekumise suurendamine - - + 

Inimeste maapiirkonda jäämise 

soodustamine 
+ - + 

Kvalifitseeritud tööjõu puuduse 

vähendamine, kõrgharidust nõudvate 

töökohtade loomine 

+ - + 

VÕIMALUSED    

Elukeskkonna arendamine + - - 

Ressursside kasutamine + - + 

Majandusharude arendamine + - + 

Loomemajanduse ja kaugtöö 

arendamine 
+ - + 

Ettevõtlusspetsialisti ametikoha 

loomine 
- - + 

Koostöö ja ühistegevuse arendamine + - + 

Ettevõtluse arendamise toetuste 

kasutamine 
+ - + 

VAJADUSED JA VÕIMALUSED    

Infrastruktuuri arendamine + + - 

Bürokraatia vähendamine + - + 
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Autori poolt analüüsitud vajadustest ja võimalustest ettevõtluse arendamisel on 

arengukavas põhiliste vajadustena välja toodud valla juhtimise, sh komisjonide töö 

parandamine, kvalifitseeritud tööjõu ja kõrgharidust nõudvate töökohtade puuduse ning 

bürokraatia vähendamine, võimalustena infrastruktuuri, elukeskkonna ja koostöö 

arendamine, samuti loomemajandus ja kaugtöö. Eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni 

koosoleku protokollidest (2015. aasta kuni 2016 aprill) olulisi vajadusi ja võimalusi 

ettevõtluse arendamisel ei selgu, vajadusena võib välja tuua komisjonide töö parandamise 

ning võimalusena infrastruktuuri arendamise. Intervjuudes seevastu tuuakse välja mitmeid 

ettevõtluse arendamise vajadusi ja võimalusi. Kõige olulisemaks vajaduseks peetakse 

tulumaksu laekumise suurendamist ning võimalustena bürokraatia vähendamist, koostöö ja 

elukeskkonna arendamist. 

Olenemata sellest, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ei kohusta omavalitsusi 

ettevõtlusega tegelema, tõid mitmed intervjueeritavad küsimusele, kuidas peaks kohalik 

omavalitsus ettevõtlust arendama, välja erinevaid seisukohti. Kui ühed leidsid, et 

omavalitsus otseselt arendada ei saagi: „Mina ise, ettevõtjana, ka omavalitsuses olnuna, 

ütlen, et otseselt arendada ei saagi midagi, aga saab luua hea keskkonna asjaajamise 

mõttes” (Intervjueeeritav 6), „Ettevõtlus on ikkagi ettevõtlejate enda asi ... nii riigi kui 

omavalitsuse roll selles peaks olema võimalikult vähe segada. Ehk siis luua ... luua 

võimalikult normaalselt funktsioneeriv keskkond seaduste, maksusüsteemi jne näol ... ja 

võimalusel mitte sekkuda” (Intervjueeritav 3). Samas teised jällegi leidsid samale 

küsimusele vastates, et vald peaks ettevõtluse arendamisega kindlasti tegelema ning tema 

roll selles on äärmiselt oluline „Mina arvan, et see annab juurde /.../ 100% peaks 

arendama... sellepärast, et teda ennast ei ole varsti enam tarvis, kui tal ei ole elanikke ja 

ettevõtlust, siis ta läheb laiali. /.../ Enese jaoks. Isiklik kasu peaks see olema. See on tema 

huvi ju ... et elu maal säiliks” (Intervjueeritav 1). Intervjueeritav 2 tõi välja, et kõige 

lihtsam, mida omavalitsus teha saaks, on see, et ta ei takistaks. 

Nii Otepää valla arengukava 2015-2023 kui ka intervjueeritavate vastused kirjeldavad 

Otepää valla olukorda 5 aasta pärast pigem positiivselt. Välja tuuakse, et kindlasti tuleb 

olulisi muudatusi seoses läbiviidava haldusreformiga, kuid kuidas see täpsemalt mõjutab, 

näitab aeg. „Haldusreform läbi läheb, siis need muutused on päris karismaatilised ega see 

mõjutab meid väga palju ... nüüd on küsimus lihtsalt, et palju see meile nagu positiivset 

toob, et see on see küsimus ... mina isiklikult olen skeptiline ...see toob meile kindlasti 
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sellist bürokraatiat toob juurde, teeb selle asja natukene raskemaks ...“(Intervjueeritav 7) 

Nähakse, et haldusreform tekitab pingeid juhtimises „Eks see haldusreform tekitab pingeid 

jne ... Siin ei ole muud teha, kui no tuleb see stabiilsus saavutada.“(Intervjueeritav 6) ning 

pigem ei usuta, et midagi paremaks sellest muutub „No üks on see haldusreform, mis tuleb, 

siis kindlasti muutub. Ei usu, et Otepääl midagi sellest paremaks läheb, et kui siin nüüd 

vaadata neid naabreid, et liitumise tulemusel kindlasti saame neid probleeme juurde, 

millega tegeleda. Sellist valda nagu, millel kõik korras oleks, mis nagu investeeringuid ei 

vaja - ühtegi sellist naabrit ju ei ole.“ (Intervjueeritav 4) Haldusreformi eesmärki, et see 

peaks toetama kohalike omavalitsuste võimekuse kasvu ning toetama konkurentsivõime ja 

piirkonna arengu tagamist – seda intervjueeritavad seoses haldusreformiga välja ei toonud.  

Otepää suurima võimalusena nähaksegi ka tulevikus väikelinna eelist oma kauni ja puhta 

looduskeskkonnaga ning loodetakse, et see on see, mis toob inimesi siia piirkonda. „Mina 

olen tegelikult seda meelt, et kogu maailmas toimuv urbaniseerumine on oma tippu kas 

saavutanud või saavutamas. Selles mõttes, et kui räägime ikka päris suurlinnadest, no 

Shanghai, kus 100 päeva aastas on sudu, mis on tervisele väga kahjulik ... ega Tallinn, 

Tartu pole kaugel sellest, et kevadel oma tolmude ja asjadega, elukeskkond on tegelikult 

päris kehva. Jah, seal on töökohtade valik kindlasti suurem ja jääbki palju paremaks, aga 

kui sa leiad niimoodi väiksemas kohas või vaiksemas kohas selle oma nišši ...“ 

(Intervjueeritav 6) Otepää piirkonnas nähakse potentsiaali, kui suudetakse ennast 

fokusserida ja olemasolevaid tugevusi paremini ära kasutada. „Mina, ettevõtjana, näen, 

sellel piirkonnal potentsiaali ... Potentsiaali on, aga seda ei kasutata ... Kui Otepää vald 

suudaks mingil hetkel fookusseerida konkreetsele valdkonnale, see nagu kiirendaks seda 

protsessi ... see on nagu ilmselge ... ja ma pigem olen nagu ikkagi lootusrikas... kuigi 

tänane seis on suht nukker ...“(Intervjueeritav 2) 

 

 

2.4. Arutelu 

 

Elu säilitamine maapiirkondades on teema, mis on aktuaalne olnud juba aastaid ja 

tekitanud mitmesuguseid arvamusi. Ühed leiavad, et lihtsam oleks lasta elul 

maapiirkondades minna oma teed ning mitte püüda meeleheitlikult ega kunstlikult seda 

säilitada. Samas leiavad teised, et lisaks kohalikule kogukonnale on see äärmiselt oluline 

ka kogu riigi eksistentsi jaoks. Ka Euroopa Liit on pööramas erinevate 
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toetusprogrammidega järjest suuremat tähelepanu just elutegevuse säilimisele ja arengule 

maapiirkondades. Soosides elu maapiirkondades, pöörates tähelepanu sealsetele 

arendustele ja erinevatele tegevustele, mis aitavad maaelu säilitada, on võimalik kohalikel 

omavalitsustel ja maapiirkondadel püsida konkurentsivõimelise ja jätkusuutlikuna.  

Oluline osa maapiirkondade arengus on kindlasti ettevõtlusel, sest just ettevõtluse areng 

loob piirkonnas elutegevuse jätkumiseks soodsa keskkonna. Inimeste jaoks on olulised 

töökohad ning teenuste kättesaadavus, vaid sel juhul on võimalik rääkida elu säilimisest 

maapiirkonnas. Väga oluline roll on seejuures kohalikel omavalitsustel, kes bürokraatia 

vähendamise ning soodsa ettevõtluskeskkonna loomisega saab olla ettevõtjatele ja 

piirkonna arengule üldiselt suureks abiks. 

Olgugi, et ettevõtluse arendamine ei ole kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi 

omavalitsuste kohustus, on see valla arengu seisukohalt üks olulisemaid valdkondi, 

millesse panustada. Omavalitsuse jaoks on väga oluline selgeks teha vajadused, miks üldse 

piirkonna ettevõtlust peaks arendama. Seejärel on võimalik paika panna prioriteedid, 

millele peaks kogu edasine areng põhinema. Samuti saab just kohalik omavalitsus kõige 

paremini defineerida, millised on konkreetse piirkonna ettevõtjate probleemid, kus 

valdkonnas on kõige suuremaid puudujääke ja seejärel on ettevõtluse arendamiseks juba 

oluliselt lihtsam realiseerida kõiki olemasolevaid ning seni kasutamata võimalusi. 

Põhilise vajadusena, miks Otepää kohalik omavalitsus peaks ettevõtlust arendama, tuuakse 

enamasti välja maksutulu ning selle laekumise suurendamine. Siinkohal tekitab vastuolu 

füüsilise isiku tulumaksu elukohajärgne laekumine, mille järgi eraldatakse kindel osa 

maksumaksjate tulust just maksumaksja elukohajärgsele kohaliku omavalitsuse üksusele. 

Seega peaksid maksutulu laekumise suurenemiseks uutes ettevõtetes tööd saama eelkõige 

Otepää valda sissekirjutatud inimesed. Ettevõtluse arendamise vajadus omavalitsustes 

oleks märkimisväärselt suurem, kui suurem osa ettevõtete maksutulust laekuks 

omavalitsustesse. Sellisel juhul on omavalitsused oluliselt rohkem motiveeritud piirkonna 

ettevõtluskeskkonna, infrastruktuuri jms arendamisest ning toetuste pakkumisest.  

Kui omavalitsuse arengukavas on paika pandud prioriteedid ja valdkonnad, mis on 

piirkonna arengu jaoks esmatähtsad, siis on võimalik ka kindlas suunas edasi liikuda. Väga 

oluline on välja selgitada, millised ressursid on piirkonnas kasutamata ning kuidas saaksid 

vald ja selle ettevõtjad olemasolevaid ressursse enda jaoks võimalikult efektiivselt ära 
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kasutada. Otepää puhul on kõige olulisemaks ressursiks looduskeskkond, mis on küll 

suuremalt jaolt ka ära kasutatud, ent pakub siiski erinevaid võimalusi ettevõtluse 

arendamiseks. 

Valla ettevõtlusalane koostöö nii enda piirkonna kui naabervaldade ettevõtjatega peaks 

olema kohaliku omavalitsuse jaoks väga tähtsal kohal. Avatud suhtlemine, ettevõtjate 

toetamine ning oluliselt suurem tähelepanu nende koolitamisele ning ühistele 

ümarlaudadele – need on olulised nii piirkonna kui ettevõtete arengu mõistes. Igasugune 

koostöö muudab omavalitsuse teiste omavalitsustega võrdluses tugevamaks, sest ühiselt 

eesmärkide välja selgitamine, prioriteetide seadmine suurendab ka tõenäosust, et ühiselt 

neid täide viima hakatakse.   

 

 

2.5. Järeldused  ja ettepanekud 

 

Lähtudes dokumendianalüüsist ning intervjuudest selgunud informatsioonist toob 

magistritöö autor järgenevalt välja omapoolsed järeldused ja ettepanekud Otepää kohaliku 

omavalitsuse vajaduste ja võimaluste kohta ettevõtluse arendamisel. Käesolevast tööst 

selgub, et omavalitsuse liikmete teadlikkus vajadustest ehk ettevõtluse arendamisel 

saadavatest kasudest pole märkimisväärselt suur, kuid samas selgub nii arengukavast kui 

intervjuudest, et ettevõtlus on iga piirkonna jaoks ning elu säilitamiseks maapiirkonnas  

väga oluline. Sellest tulenevalt nähakse ka mitmeid võimalusi, millega saaks ettevõtluse 

arengule kaasa aidata. Siinkohal on oluline eelkõige valla juhtidel mõista, mida toob 

endaga kaasa ettevõtluse arendamine pikemaajaliselt ning miks ja kuidas ettevõtluse 

valdkond just konkreetse piirkonna jaoks oluline on.  

 Valla juhtimise ning komisjonide töö parandamine 

Valda on oluliselt lihtsam juhtida, kui on paika pandud selged fookused ning 

arenguprioriteedid, mis on kajastatud ka konkreetses dokumendis, näiteks valla 

arengukavas. Käesolevast tööst selgub, et valla komisjonides ja volikogus arengukava kui 

alusdokumenti praktiliselt ei kasutata, kuid ettepanekuna omavalitsusele on seda kasutama 

hakata, sest see peaks olema valla arengu aluseks. Samuti tuleks muuta komisjonide tööd 

oluliselt sisukamaks. Need ei tohiks olla lihtsalt teemade ülevaatamised, vaid nendes 
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peaksid toimuma väga konkreetsed sisulised arutelud ja analüüsid koostöös inimestega, kes 

nende teemadega otseselt kokku puutuvad.  

Otepää omavalitsuses on mitmed olulised komisjonid kokku liidetud, mis tõenäoliselt võib 

tuleneda soovist kulusid ja inimeste aega kokku hoida, sest väikestes valdades võivad 

erinevates komisjonides olla ühed ja samad liikmed. Samas nii omavalitsuse dokumentides 

kui ka läbi viidud intervjuudes kajastub, et komisjonides kõiki teemasid võrdselt läbi 

kalkuleerida ning arutleda ei jõuta. Näiteks kui haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni 

protokollides toodi välja, et kõik nimetatud valdkonnad võiksid olla eraldi seisvad 

komisjonid, siis sama olukord on turismikomisjoniga, mis on liidetud majandus- ja 

eelarvekomisjoniga. Töö autorile tundub nii dokumendianalüüsi kui ka läbi viidud 

intervjuude põhjal, et kui Otepää vald tahab nimetada end eelkõige turismipiirkonnaks, siis 

selle valdkonna arendamine peaks olema esmane prioriteet ning selleks peaks olema 

moodustatud eraldi komisjon nii nagu oli mõned aastad tagasi. Arutletavaid teemasid, 

koosviibimisi ja ettepanekuid selles valdkonnas peaks olema oluliselt rohkem. Ettepanek 

omavalitsusele on analüüsida, kas ja milliste komisjonide kokkupanek on end õigustanud 

ning kuidas oleks kõige õigem edasi minna valla ja piirkonna, sh ettevõtluse arendamise 

seisukohast. 

 Selgete arenguprioriteetide seadmine ning välja toomine arengukavas 

Kõige esmasem ja lihtsam, mida üks omavalitsus saab teha on esmalt välja selgitada oma 

tugevused ja nõrkused ning sellest lähtuvalt paika panna valla arenguprioriteedid, mis on 

aluseks edasisele arengule ning mis peaksid toetama valla juhtide otsustamist ning tööd. 

Mõneti mõistetakse, et ollakse turismipiirkond ning see on justkui valla esmane prioriteet, 

kuid samas tundub, et tihti juhtub nii, et kõikide muude küsimuste ja probleemide kõrval 

unustatakse turismivaldkonna prioriteetsus ning pigem selles sektoris olulist arengut ei 

toimu. Otepää vallas võeti 2015. aastal vastu oluliselt sisukam arengukava kui seda oli 

eelmine, kuid probleemina toob töö autor välja, et Otepää valla arengukavas 2015-2023 

puuduvad selged üldised arenguprioriteedid. Ettepanek on kõigi valdkondade ülese SWOT 

analüüsi koostamine koos selgete arenguprioriteetidega – mis on Otepää vallas kõige 

olulisem ja eelisarendatav, millest võidaks piirkond pikaajaliselt ette mõeldes. 
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 Turismisektori kui võimaluse oluliselt parem ära kasutamine 

Otepää vallas on turismivaldkonnas kasutamata potentsiaali näiteks ühistegevuse ja 

koostöö näol. Intervjuudes välja toodud näide, kuidas mõned teised väiksemad kohad on 

võtnud kõik oma ettevõtjad ja aktiivsed inimesed kokku, et koos piirkonna püsima jäämise 

ning arengu nimel tegutseda. See võiks samamoodi olla ka Otepää vallas. Ettepanekuna 

toob autor, et kõik turismiga seotud ettevõtted (majutus-, toitlustus-, meelelahutusjms) 

omavahelise konkurentsi hetkeks kõrvale jätaksid, ühiselt tegutsema ning piirkonna arengu 

nimel oluliselt rohkem koostööd tegema hakkaksid kui seda praegu tehakse. Omavalitsuse 

võimalus seejuures on leida inimesed või olla ise selle koostöö ning ühisturunduse 

eestvedajaks.  

 Põllumajandussektoris alternatiivsete tegevusalade leidmine 

Põllumajandussektor Otepääl on praktiliselt olematu ning suurt arenemisruumi sellele 

piirkonnas ei näha, sest looduslike eripärade tõttu puuduvad selleks eelised. On küll mõned 

tegutsevad loomakasvatajad ning väiksema mastaabiga põllupidajaid, kuid suuremaid 

põllumajandusettevõtteid piirkonnas ei ole ja tõenäoliselt ei tule. Samas leiab töö autor, et 

Otepää piirkonnas võiks põllumajanduses potentsiaali olla marjakasvatajatel, väiksematel 

mahetootjatel või aiandusega tegelejatel. Omavalitsuse roll selle võimaluse kasutamises on 

seda valdkonda piirkonnas reklaamida ning anda selgeid signaale, et toetatakse taolise 

ettevõtlusega alustamist ning arendamist.  

 Bürokraatia (dokumentide menetlemisaegade) vähendamiseks koostöö 

edendamine looduspargi, ettevõtjate, omavalitsuse vahel 

Ühelt poolt tuuakse bürokraatia vähendamine välja võimalusena, kuid teiselt poolt ollakse 

olukorras, kus omavalitsusel dokumentide menetlusaega lühendada pole võimalik. Nii 

nagu selgub mitmetest ettevõtlusalastest uuringutest, et bürokraatia vähendamine on 

esmane, mida omavalitsus teha võiks, selgub ka käesolevas töös läbiviidud intervjuudes, et 

kõige lihtsamaks ja olulisemaks võimaluseks ettevõtluse arengule kaasa aidata on 

dokumentide menetlusaja lühendamine ning lihtsustamine. Nii nagu tööst selgus, on 

Otepää vald tulenevalt looduspargi nõuetest ja nende menetlusaegade pikkusest mõneti 

keerulises olukorras ning seda olukorda on üsna raske lahendada. Ühe võimaluse ja 

ettepanekuna on veelkord kaaluda erinevaid võimalusi koostööks looduspargi, 

omavalitsuse ning ettevõtjate vahel, mis ehk kiirendaks seda menetlusaega.  
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Kui otsest bürokraatiat tulenevalt riiklikust seadusest vähendada ei saa, siis omavalitsusel 

endal on võimalik kiirendada protsessi esmastele küsimustele ja ettepanekutele kiiremini 

vastades. Nii nagu tööst selgus, arvavad mõned omavalitsuse liikmed, et valla poolt 

esmaste vastuste andmine toimub esimesel võimalusel ja piisavalt kiiresti, ent teised tõid 

olulise ettevõtluse arendamise võimalusena välja kiirema vastamise, jättes sellega oma 

valla inimestele ja ettevõtjatele tunde, et nende probleemid lähevad omavalitsusele korda 

ning nendega tõepoolest tegeletakse esimesel võimalusel. Tõenäoliselt tuleks siin uurida, 

kuidas tunnetavad seda probleemi Otepää valla ettevõtjad, sest käesolevast uuringust 

selgub, et omavalitsuse liikmed ise tunnetavad bürokraatiat erinevalt. Seetõttu 

ettepanekuna omavalitsusele üle vaadata vallavalitsuses, kes, kuidas ja kui kiiresti vastab 

kõikidele valda saabuvatele inimestele, kirjadele, küsimustele ja/või ettepanekutele. 

 Ettevõtlusspetsialist, kes organiseeriks kõike ettevõtlusega seonduvat 

Ettevõtlusspetsialisti otsest vajadust intervjueeritavate hinnangutest ei selgu ja võibolla 

tõepoolest on see ressurss täna omavalitsustes juba olemasolevate inimeste näol olemas. 

Samas toob magistritöö autor ettepanekuna välja, et just eelkõige ettevõtlusvaldkonna 

tugevuste ja nõrkuste analüüsimise, probleemide välja selgitamise, koostöö 

organiseerimise ja ühisturunduse mõttes peaks omavalitsuses tööl olema eraldi 

ettevõtlusspetsialist, kes seda kõike veaks ja organiseeriks.  

 Oluliselt suurem ühiste eesmärkidel põhinev koostöö omavalitsuse, 

naabervaldade, ettevõtjate vahel 

Koostöö on kindlasti piirkonna arendamise mõistes üks olulisemaid märksõnasid. 

Igasugune koostöö ning ühiste eesmärkide nimel tegutsemine muudab piirkonna 

tugevamaks ja jätkusuutlikumaks. Mõistes ühistegevuse olulisust, on valla ja kogu 

piirkonna hüvanguks võimalik korda saata palju rohkem kui olukorras, kus igaüks tegutseb 

omaette. Käesolevast uuringust selgus, et Otepää omavalitsus teeb hetkel koostööd 

küllaltki vähe. Peaaegu kõik intervjueeritavad tõid välja, et koostööd võiks oluliselt 

rohkem olla. Valla ülesanne võiks olla leida ja määrata inimene, kes igasugust 

ettevõtlusalast koostööd organiseeriks, sest selle tulemusel on võimalik kogu vald ja 

piirkond tugevamaks muuta.  
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KOKKUVÕTE 

 

Kuigi ettevõtluse arendamine ei ole otseselt omavalitsuse ülesanne, peetakse seda eriti just 

maapiirkondades üheks oluliseks valdkonnaks. Ettevõtlus ning tugev ettevõtluskeskkond 

on maapiirkonna jätkusuutlikkuse ning konkurentsivõimelisuse säilitamisel olulisel kohal. 

Just tänu nendele on võimalik vähendada maalistes piirkondades probleeme nagu 

tööpuudus, noore- ning aktiivse elanikkonna lahkumine, teenuste kadumine jms. Tugev 

ettevõtlus ja selle märgatav arendamine loob piirkonnast oluliselt parema nägemuse nii 

sealsele kogukonnale kui ka neile, kes konkreetset piirkonda väljast poolt hindavad. 

Käesolevas töö eesmärk oli välja selgitada, millised on kohaliku omavalitsuse vajadused ja 

võimalused ettevõtluse arendamisel. Eesmärgini jõudmist toetasid järgnevad 

uurimisküsimused: 

1) milline on ettevõtluse hetkeolukord Otepää vallas; 

2) millised on kohaliku omavalitsuse vajadused ettevõtluse arendamisel; 

3) millised on kohaliku omvalitsuse võimalused ettevõtluse arendamisel; 

4) kuidas kohalik omavalitsus teeb ettevõtetega koostööd; 

5) milline on toetuste mõju ja roll ettevõtluse arendamisel; 

6) kuidas peaks omavalitsus kohalikku ettevõtlust arendama? 

Dokumendianalüüsi ning läbi viidud intervjuude põhjal saab Otepää ettevõtluse 

hetkeolukorda iseloomustades saab välja tuua mitmeid tugevuseid ja nõrkuseid. 

Tugevusteks on eelkõige looduskeskkond, mis loob inimestele hea elukeskkonna ja pakub 

ettevõtjatele võimalusi oma ettevõtluses looduslikke eeliseid ära kasutada. Samuti on 

tugevusteks arenenud turismisektor, Eesti keskmisele lähenev palgatase, madal töötuse 

määr ning infrastruktuur, milles esineb küll mõningaid puudujääke, kuid samas võimaldab 

korraldada näiteks maailmatasemel võistlusi. Nõrkustena võib välja tuua 

juhtimisprobleemid volikogu ja komisjonide töös, arenguprioriteetide puudumise, liigse 

bürokraatia ning koostöö puudmise, mille tulemusena mitmed olulised investeeringud ja 

tulu võivad omavalitsusel saamata jääda. Nõrkusteks on ka tagasihoidlik 

põllumajandussektor, kvalifitseeritud tööjõu nappus, kõrged kinnisvara hinnad ning 

ettevõtluse sesoonsus.  
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Hetkeolukorra iseloomustamisel selgunud nõrkustest tulenevad ettevõtluse arendamise 

vajadused. Käesolevast tööst selgus, et kohaliku omavalitsuse vajadused ettevõtluse 

arendamisel on kohati ebaselged, sest täpselt ei suudeta välja tuua, kas tegemist on 

ettevõtluse arendamise vajaduse või võimalusega. Kõige olulisema vajadusena tõid 

intervjueeritavad välja esmalt tulumaksu laekumise suurendamise, mis võimaldaks Otepää 

elukeskkonda ja infrastruktuuri arendada. Lisaks selgusid oluliste vajadustena ka 

arenguprioriteetide paika panemine ja bürokraatia vähendamine. Kogu piirkonna arengu ja 

jätkusuutlikkuse mõistes on ettevõtluse arendamise vajadus eelkõige oluline inimeste 

lahkumise pidurdamiseks maapiirkonnast.  

Dokumendianalüüsist ning intervjueeritavate vastustest selgunud põhilised kohaliku 

omavalitsuse võimalused ettevõtluse arendamisel on:  

 infrastruktuuri arendamine; 

 bürokraatia vähendamine; 

 ettevõtlusspetsialisti ametikoha loomine; 

 looduslike eeliste ära kasutamine soodsa elukeskkonna loomisel; 

 uue elamurajooni rajamine; 

 ettevõtlusinkubaatori rajamine; 

 loomemajanduse ning kaugtöö võimaluse arendamine piirkonnas; 

 ühisturunduse arendamine; 

 suurem koostöö ja ühistegevus omavalitsuse ja ettevõtjate vahel. 

Nende võimaluste realiseerimisel ja nende suunas tegutsema hakkamisel võib Otepää valla 

elu nimetada tõepoolest „eluks maal pealinna teenustega“. Soodne elukeskkond, välja 

arendatud infrastruktuur, ettevõtlusega alustamise ja tegelemisega toetamine – kõik need 

on aluseks, et areneksid vald ja kogu piirkond tervikuna. Kõige olulisem on seejuures 

tunduvalt suurem koostöö kui praegu tehakse. 

Autoripoolsed ettepanekud Otepää kohalikule omavalitsusele ühtivad enamjaolt kohaliku 

omavalitsuse liikmete poolt välja toodud nägemustega. Erilist tähelepanu peaks Otepää 

kohalik omavalitsus pöörama magistritöö autori hinnangul: 

 selgete arenguprioriteetide seadmisele ning välja toomisele arengukavas; 

 valla juhtimise ning komisjonide töö parendamisele; 
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 turismisektorile kui osaliselt kasutamata potentsiaalile ja võimalusele; 

 põllumajandussektoris alternatiivsete tegevusalade leidmisele; 

 bürokraatia (dokumentide menetlemisaegade) vähendamisele; 

 ettevõtlusspetsialisti ametikoha loomisele, kes organiseeriks kõike ettevõtlusega 

seonduvat; 

 oluliselt suuremale ühiste eesmärkidel põhinevale koostööle omavalitsuse, 

naabervaldade, ettevõtjate vahel. 

Need on esmased asjad, millele tuleks tähelepanu pöörama hakata. Kui omavalitsuses ja 

valla juhtide seas suudetakse aru saada, miks ettevõtluse arendamine on vajalik ja mida see 

endaga pikemas perspektiivis kaasa toob, siis on Otepääl lootust püsida 

konkurentsivõimelise ning jätkusuutlikuna pikka aega. Kuigi tuleviku suhtes ollakse 

lootusrikas, selgete arenguprioriteetideta, teadmisteta, millised on omavalitsuse vajadused 

ja millised võimalused, on igasugune arendamine raskendatud.   
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THE NEEDS AND THE OPPORTUNITES FOR 

DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP IN LOCAL 

GOVERNMENT ON EXAMPLE OF OTEPÄÄ MUNICIPALITY 

SUMMARY 

The Entrepreneurship and a strong business environment are of key importance in a rural 

area to preserve sustainability and competitiveness. The mentioned factors help to reduce 

problems in rural areas, such as unemployment, decrease of young and active population 

through emigration, decrease of services etc. An area's strong entrepreneurship and the 

development of it leads to a significally improved vision for the local community and for 

those assessing it from the distance.  

The Valga county's parish of Otepää is considered to have an emerging, competitive and 

entrepreneur-friendly business environment. However, a number of entrepreneurial 

research have revealed that the entrepreneurs in rural areas feel increasingly a stagnation in 

development and distancing from the local government's activites. Also, various 

entrepreneurial studies regarding the parish of Otepää have been carried out, but none have 

studied in detail the needs and opportunities of the local government to develop the 

business environment.  

Although business development is not directly the local government's task, it is considered 

to be a primary area in rural settings. As the leading authority it is in the local 

government's and region's interest to establish the current state of entrepreneurship with it's 

strenghts and weaknesses. The need to develop business derive from the desire to reduce 

current weaknesses and maximize the already used and also unused strengths to ensure the 

development of the municipality and the entire region. 

The purpose of this paper is to discover the local government's needs and opportunities to 

develop business. The objective was supported by the following research questions: 

1) what is the current state of entrepreneurship in the parish of Otepää; 

2) What are the local government's need to develop business; 

3) what are the local government's opportunities to develop business; 

4) how does the local government cooperate with companies; 

5) what are the subsidies' impacts and role in business development; 

6) how should the local government develop entrepreneurship? 
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The master's thesis was carried out by the author in the form of case study, which was 

combined with document analysis. Primary and secondary sources were used to examine 

the needs and opportunities to develop the business environment of the parish of Otepää. 

Firstly, the author performed the document analysis, on the basis of which it was possible 

to prepare a semi-structured interview questionnaire. 

The document analysis and interviews conducted by the author can be used to identify a 

number of strengths and weaknesses of the current situtation of Otepää's business 

environment. The strenghts include the natural environment, which creates a healthy 

residential environment and provides natural resources to be used in entrepreneurship. 

Other strengths include well-developed tourism, near Estonian average wage levels, low 

unemployment rates and the infrastructure which shows shortcomings, but at the same time 

allows to organise world-class competitions. The weaknesses include governance problems 

of the council and committees, lack of developmental priorities and cooperation, also 

excessive bureaucracy, which all may lead to loss of substantial investments and profit 

regarding the local government. Among other weaknesses are a modest agricultural sector, 

shortage of skilled labour, high housing prices and business seasonality. 

The weaknesses derived from the current states description result in the needs of business 

development. This paper showed that the local government's needs to develop business are 

unclear at times, because of failure to accurately point out whether it is a business 

development need or opportunity. The most vital need that the interviewees pointed out 

first was the increase in income tax revenue, which would enable to develop Otepää's 

environment and infrastructure. Moreover, other important needs were the establishment of 

development priorities and reducing bureaucracy. Throughout the whole region and 

regarding sustainability the need to develop business is particularly important to stop 

people from leaving the countryside. 

The local government's main opportunities for business development based on the 

document analysis and interviewees responses are: 

 development of infrastructure; 

 reducing bureaucracy; 

 creation of the post of a business specialist 
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 taking advantage of the natural advantages to develop a favourable living 

environment; 

 establishment of a new residential development; 

 establishment of a new enterprise incubator; 

 development of opportunities for creative economy and teleworking; 

 development of joint marketing; 

 increasing the local government's and entrepreneurs' cooperation and joint action. 

The realisation of and working towards those opportunities may lead Otepää to be a 

countryside with the services of a capital. A favourable living environment, a developed 

infrastructure, support for start-ups and business engagements all form the basis for the 

development of the parish and the whole region. Thereby the most important is 

substantially greater cooperation than is currently the case.  

The author's proposals to the local government of Otepää largely coincide with the 

responses from interviewed local goverment members. Although, the master's thesis' 

author suggests that special attention should be paid to: 

 establishing and highlighting clear development priorities in the development plan; 

 improving the municipality's management and committee's work; 

 tourism sector as an untapped part with potential and opportunities; 

 finding alternative activities in the agricultural sector; 

 reducing bureaucracy (processing times of documents); 

 creating the post of a business specialist who would organise everything business 

related; 

 substantially increasing cooperation on common objectives between the local 

government, neighbouring parishes and entepreneurs. 

Those are priorities which the local government should address. If the local government 

and the head of the parish are able to understand the reasons why business development is 

important and what derives from it in the long haul, then Otepää has a chance to stay 

competitive and sustainable for a long time. Even if the future is full of hope, without clear 

development priorities and knowledge about the needs and opportunities of a local 

government any kind of development will be difficult. 
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Lisa 1. Dokumendianalüüsi kategooriad ja koodid 

 

KATEGOORIAD KOODID  

 

 

 

Ettevõtluse hetkeolukord  

 

- elanike arv 

- juhtimine 

- fookus 

- infrastruktuur 

- ressursid 

- majandusharud  

- palgatase 

- sesoonsus 

- töötuse määr 

- tööjõu puudu 

- kinnisvara hind 

- sessoonsus 

Ettevõtluse arendamise vajadused - juhtimine 

- arenguprioriteedid 

- majanduslik kasu/ tulubaas 

- tööjõu puudus 

- piirkonna areng  

- infrastruktuur  

- bürokraatia 

Ettevõtluse arendamise võimalused - elukeskkond 

- ressursid 

- turism 

- loomemajandus 

- kaugtöö 

- ühistegevus 

- koostöö  

- toetused  

- infrastruktuur 

- bürokraatia 
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Lisa 2. Intervjuu küsimustik 

 

Sissejuhatus 

1.  Palun rääkige Otepää vallast. Mille poolest on Otepää vald teie jaoks eriline? 

KOV-i teadlikkus ettevõtluse hetkeolukorrast ja probleemidest 

2. Milline on Otepää valla ettevõtluse hetkeolukord? 

3. Kuidas peaks vallas ettevõtlust arendama? 

Ettevõtluse arendamise vajadused ja võimalused 

4. Milline on kohaliku omavalitsuse vajadused ettevõtluse arendamisel? 

5. Millised on kohaliku omavalitsuse võimalused etttevõtluse arendamisel? 

6. Kuidas tehakse koostööd ettevõtluse valdkonnas? 

7. Milline on toetuste mõju ettevõtluse arendamisele? 

Valla tulevik ja ettevõtluse arengusuunad 

8. Millisena näete oma valla ettevõtlust 5 aasta pärast? 
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Lisa 3. Intervjuu analüüsi kategooriad ja koodid 

 

KATEGOORIAD KOODID 

 

 

Ettevõtluse hetkeolukord  

- fookus 

- ettevõtted 

- majandusharud 

- infrastruktuur 

- ressursid 

- palgatase 

- tööpuudus 

- tööjõu puudus 

- kinnisvara hind 

- bürokraatia 

- koostöö 

Ettevõtluse arendamise vajadus 

- juhtimine 

- fookus/arenguprioriteedid 

- majanduslik kasu 

- tulubaas/eelarve 

- tööjõu puudus 

- maapiirkonnas elu säilitamine 

- piirkonna areng 

 

 

 

 

 

Ettevõtluse arendamise võimalused 

- elukeskkond 

- ressursid 

- turism 

- põllumajandus 

- loomemajandus 

- kaugtöö 

- ettevõtlusinkubaator 

- uus elamurajoon 

- ühistegevus/ühisturundus 

- partnerlussuhe 

- ettevõtlusõppe alane koostöö 

- teenindusalased koolitused 

- ettevõtlusspetsialist 

- koostöö  

- toetused 

- infrastruktuur 

- bürokraatia 
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