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SISSEJUHATUS 

Maaelu on Eesti inimestele olnud iseloomulik juba ajast, mil loodi esimesed talud 

Läänemere piirkonnas ning hakati tegelema põllumajandusega, mis tagas inimestele toidu, 

töö ning elupaiga. Viimasel kümnendil on tekkinud aga probleemid maaelu 

püsimajäämisega ning Eesti seisab silmitsi maapiirkondades süvenevate probleemidega, 

mida Euroopa Liidu toel proovitakse lahendada ning pidevalt otsitakse uusi võimalusi 

maaelu arendamiseks. Maapiirkonna arengut takistab peamiselt üha enam linnastumine, 

äärmuslikud muutused piirkonna demograafias ning samuti on vähenenud tööjõu vajadus 

põllumajanduses, mille tulemusena on inimesed sunnitud maapiirkonnast lahkuma 

(Maapiirkonna... 2012: 231). Kuna põllumajandus on olnud alustala ka teiste ettevõtete 

arengus tootmissisenditega varustamise tõttu, siis on oluline mõista maaelu olulisust riigi 

jätkusuutlikkuses ning uurida võimalusi maapiirkonna arendamisest nii 

ettevõtluskeskkonna kui ka elupaiga seisukohast. 

Maapiirkondade jätkusuutlikkust ning arengut mõjutab olulisel määral kohalik 

omavalitsus, kelle peamiseks ülesandeks on korraldada piirkonna elu. Kohalik omavalitsus 

vastutab elanike heaolu eest nii läbi elukeskkonna haldamise kui ka piirkonna 

ettevõtluskeskkonna toetamise. Ettevõtluskeskkonna arengu seisukohast on oluline osa 

ettevõtlusel, kuna ettevõtted pakuvad tööd kohalikele elanikele ning samuti loob ettevõtlus 

sissetulekuid piirkonna majanduskasvuks. Seega on kohalikul omavalitsusel oluline roll 

ettevõtluskeskkonna arendamisel ning ettevõtluse järjepideval toetamisel, mis kujundab 

kohaliku piirkonna majanduskeskkonna. Tugev majanduskeskkond on iga maapiirkonna 

jätkusuutlikkuse alus ning ettevõtlusaktiivsuse kasv kohalikul tasandil võimaldab hajutada 

ebaühtlast regionaalset arengut terves riigis.  

Eesti Maaülikooli poolt 2012 aastal teostatud uuringust „Maapiirkonna ettevõtjate olukord, 

arengutrendid ning toetusvajadus” selgus, et ettevõtjate hinnangul on kohaliku 

omavalitsuse roll ettevõtluskeskkonna arendamisel ning ettevõtluse toetamisel äärmiselt 

oluline. Kuigi kohalikul omavalitsusel puudub seadusest tulenev ülesanne tegelemaks 

ettevõtluse arendamisega, on ettevõtjad siiski arvamusel, et kohalik omavalitsus on 

ettevõtluskeskkonna looja maapiirkonnas (Maapiirkonna... 2012: 16). Sama uuringu 

tulemusel selgus ka asjaolu, et kohalike omavalitsuste juhid näevad kohaliku omavalitsuse 



4 

 

rolli ettevõtluse arendamisel erinevalt (2012: 277), kuid seni pole sügavuti uuritud 

omavalituste ametnike arusaamasid ettevõtluse arendamise osas. Sellest tulenevalt on 

oluline vaadelda põhjalikumalt, kuidas üldse mõistavad kohalike omavalitsuste ametnikud 

ettevõtluse arendamise olemust ning milline on nende tegevus ettevõtluse arendamisel 

maapiirkonnas.  

Käesoleva magistritöö eesmärk on selgitada välja maapiirkonna kohalike omavalitsuste 

ametnike arusaamad ning tegevuspraktikad ettevõtluse arendamise osas. Arusaamade ja 

tegevuspraktikate baasilt saab võrrelda arusaamade ja praktikate omavahelist seost ning 

määratleda kohaliku omavalitsuse rollitüüp ettevõtluse arendamisel. 

Lähtudes magistritöö eesmärgist on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1) kirjeldada kohalike omavalitsuste ametnike arusaamasid ettevõtluse arendamise osas; 

2) selgitada välja kohalike omavalitsuste tegevuspraktikad ettevõtluse arendamisel; 

3) võrrelda kohalike omavalitsuste ametnike arusaamu ja kirjeldatud tegevuspraktikaid;  

4) määratleda kohalike omavalitsuste rollitüüp ettevõtluse arendamisel. 

Magistritöö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis luuakse teoreetiline raamistik 

uurimistöö läbiviimiseks ja tulemuste tõlgendamiseks. Töö teoreetilises osas selgitatakse, 

mida tähendab ettevõtlus ja millistest komponentidest koosneb ettevõtluskeskkond. Samuti 

defineeritakse maamajandusettevõtete olemus ning kirjeldatakse ettevõtlust soodustavaid 

ja takistavaid tegureid maapiirkonnas. Ülevaade antakse ka kohaliku omavalitsuse 

olemusest, tema põhieesmärkidest ja funktsioonidest. Lisaks käsitletakse kohaliku 

omavalitsuse rolli ettevõtluskeskkonna arendamisel ja selgitatakse tema tegevusvõimalusi 

ettevõtluse arendamisel.  

Töö teises peatükis esitatakse käesoleva magistritöö empiiriline osa, mis kajastab 

magistritöö raames läbi viidud uuringut Võrumaa neljas kohalikus omavalitsuses. Lisaks 

kirjeldatakse uuringu läbiviimise metoodikat ning ülevaade antakse uuringus kasutavatest 

allikatest ja analüüsimeetoditest. Samuti kirjeldatakse Võrumaa kohalike omavalitsuste 

arusaamu ettevõtluse arendamise osas ning tuuakse välja nende tegevuspraktikad 

ettevõtluse arendamisel. Arusaamade ning tegevuspraktikate baasilt kirjeldatakse, kuidas 

on kohalike omavalitsuste ametnike arusaamad ja tegevuspraktikad ettevõtluse arendamisel 

omavahel seotud ning samuti määratletakse kohaliku omavalitsuse rollitüüp ettevõtluse 

arendamisel.  
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1. MAAPIIRKONNA ETTEVÕTLUSE JA KOHALIKU 

OMAVALITSUSE TEOREETILINE KÄSITLUS 

1.1. Ettevõtluse, ettevõtja ja ettevõtluskeskkonna olemus 

Käesolevas osas selgitatakse ettevõtja, ettevõtluse ning ettevõtluskeskkonna olemust. 

Samuti kirjeldatakse ettevõtluskeskkonna mudelit ning väliskeskkonna olulisust ettevõtluse 

arendamisel. Ülevaade esitatakse ka ettevõtte väliskeskkonna komponentidest ning 

ettevõtluskeskkonna arendamise võimalustest.  

Iga inimese iseloom on erinev – mõni on harjunud olema alluv ning järgima ülesandeid, 

mida teised talle ette määravad, kuid on ka inimesi, kes soovivad juhtida ise oma tegevust 

viies täide unistusi ja innovaatilisi ideid. Inimese ideest tärkab plaan ning selle alusel 

realiseeritakse mõtteid pakkumaks teistele inimestele väärtust läbi toote või teenuse. 

Väärtuse pakkumisel suureneb ideid toestava inimese sissetulek ning ta tagab endale 

kõrgema elukvaliteedi. See isik, kes pakub oma ideede alusel mingit kaupa või teenust 

kannab ettevõtja nime ning ta saab nõudluse rahuldamise eest teistelt inimestelt tasu 

(Mereste 2003: 178). 

Ettevõtja ja ettevõtluse definitsiooni selgitamiseks on paljud teadlased esitanud omapoolse 

arvamuse, kuid Miettineni ja Tedre (2006: 10) arvates on olulisel kohal A. Schumpeter’i 

käsitlus ettevõtjast kui majanduse arengumootorist. Miettineni ja Tedre (2006: 10) 

tõlgenduse järgi oli Schumpeter arvamusel, et ettevõtjad on need, kes tagavad 

majandusarengu läbi innovatsiooni ning ettevõtlus on loominguline tegevus, mille käigus 

luuakse ühiskonnale midagi uut. Ettevõtjad pole lihtsalt teenuse või toote pakkujad, vaid 

nendest on kujunenud innovaatilised majanduskeskkonna loojad ning arendajad.  

Inimeste tavaarusaam ettevõtlusest aga erineb teadlaste poolt määratletud definitsioonidest, 

kuna igal inimesel on oma nägemus ettevõtluse olemusest ja selle arendamise võimalustest. 

Fortunato (2014: 388) toob välja, et ettevõtluse mõistet on käsitlenud erinevad 

majandusteoreetikud ning selle uurimiseks on mitmekülgsed lähenemisviisid vastavalt 

uuritava valdkonna olemusele, mis muudab omakorda keeruliseks ettevõtluse 

defineerimise kindlates piirides ning üheselt mõistetava definitsioonina. Ta lisab, et 
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ettevõtlust võib pidada laiaks uurimisvaldkonnaks, mis hõlmab endas erinevaid 

käitumismudeleid, hoiakuid, motivatsioone ning tegevusi – seega puudub ettevõtluse 

selgitamisel üks kindel definitsioon, kuna iga uurimisvaldkond vaatleb ettevõtluse 

defineerimisel erinevaid aspekte. Ettevõtluse defineerimise keerukusest tulenevalt pole 

inimestel ühtset arusaama ettevõtluse olemusest ning nende nägemused ettevõtluse 

arendamise võimalustest on äärmiselt erinevad.  

Ettevõtluse definitsiooni lihtsustamiseks vaadeldakse erinevate teooriate käsitluses 

ettevõtlust eelkõige kui protsessi, mis koosneb ettevõtjast ja ettevõttest. Ettevõtja loob 

mingit väärtust läbi oma ideede ning tegevuse käigus kujuneb tema ümber majandusüksus, 

milles ettevõtluse protsessi järjepidevalt teostatakse. Sellest tulenevalt areneb ettevõtlus, 

mis ettevõtja ning ettevõtte koostööl loob väärtust ühiskonnas esineva nõudluse 

rahuldamiseks. (Charantimath 2006: 51) Seega koosneb ettevõtlus ettevõtja ideest ja 

tahtest midagi pakkuda, kuid olulist rolli ettevõtluse olemuses omab ka ettevõte, kus 

erinevaid protsesse teostatakse.  

Kõik ettevõtjad on oma olemuselt erinevad, kuid siiski on neil ühine eesmärk luua 

sisenditest mingit väärtust pakkuvad väljundid. Protsesse, mille käigus luuakse väljundeid, 

mõjutab olulisel määral keskkond, milles ettevõte tegutseb. Seega on ettevõtluse 

teostamisel oluline arvestada ettevõtluskeskkonnaga, mis mõjutab terve ettevõtte olemust, 

ettevõtja tegevust ning organisatsiooni üldist arengut. Worthington ja Britton (2006: 30) on 

seisukohal, et ettevõtluskeskkond on küll keeruline ja pidevalt muutuv, kuid see on üks 

olulisemaid ettevõtluse mõjureid, mida ettevõtja peab oma tegevuse käigus püsivalt 

arvestama ning põhjalikult analüüsima. 

Worthington’i ja Britton’i (2006: 45) järgi jaguneb ettevõtluskeskkond sise- ning 

väliskeskkonnaks. Nad määratlevad ettevõtte sisekeskkonda selliselt, mida kujundab 

eelkõige ettevõtja ise, kuna see hõlmab endas organisatsioonisiseseid valikuid ning 

ettevõtjal on võimalus seda keskkonda olulisel määral mõjutada. Ettevõtte sisekeskkonna 

moodustavad ettevõtte struktuur, turundus, olemasolevad ressursid ja paljud muud tegurid, 

mis on ettevõtja poolt otseselt mõjutatavad läbi valikute ning ettevõtte juhtimisotsuste. 

Ettevõtte väliskeskkond hõlmab endas aga laiaulatuslikke tegureid, mis pole ettevõtja poolt 

kontrollitavad, kuid need mõjutavad oluliselt terve organisatsiooni tegevust ning üldist 

arengut (Fernando 2011: 38). Ettevõtluse arendamisel on oluline vaadelda, mida sisaldab 
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endas ettevõtte väliskeskkond ning kuidas see mõjutab ettevõtja tegevust ja ettevõtluse 

arengut.  

Ettevõtte väliskeskeskkonda vaatleb Capon (2009: 5) kui suurt maailma, milles ettevõte 

tegutseb ning olenemata ettevõtte struktuurist või ettevõttesisestest valikutest, mõjutavad 

teda olulisel määral ka teised organisatsioonid ja isikud. Seega on ettevõtte väliskeskkond 

laiahaardeline ning raskesti analüüsitav, kuna ettevõtluskeskkonda mõjutavad lisaks 

kohalikule tasandile ka maailmas toimuvad muutused ning sündmused. Sellest tulenevalt 

jaguneb ettevõtte väliskeskkond erinevatesse valdkondadesse, mis lihtsustab 

ettevõtluskeskkonna analüüsimist ning selle mõistmist uuringute läbiviimisel. 

Capon (2009: 6) kirjeldab ettevõtte väliskeskkonda PEST mudeli alusel, kus väliskeskkond 

jaguneb poliitiliste, majanduslike, sotsiaalsete ja tehnoloogiliste tegurite uurimisele. 

Poliitiline keskkond (P) kujutab endast tavapäraseid regulatsioone ja seadusi, mida valitsus 

kehtestab, kuid samuti kuuluvad siia nõuded, mida rakendavad rahvusvahelised 

organisatsioonid. Majanduslik keskkond (E) sisaldab endas peamiselt majanduse üldist 

arengut, kuid ka rahvusvahelist turgu ja inflatsiooni. Sotsiaalne keskkond (S) keskendub 

eelkõige demograafilise olukorra uurimisele, kuid tähtsal kohal on ka ühiskonna kultuur ja 

väärtushinnangud. Tehnoloogiline keskkond (T) kätkeb endas tehnoloogilisi lahendusi, mis 

tõstavad ettevõtjate tootlikkust, kuid samuti kuulub siia valdkonda kommunikatsiooni ja 

informatsioonivahetust võimaldavad tehnoloogiad.  

Paljudes maapiirkonna arengut käsitlevates uuringutes esineb ettevõtluskeskkonna 

analüüsimisel LoNG (local, national, global) lähenemist, mis põhineb PEST analüüsi 

teguritel, kuid siinkohal jaotatakse poliitlised, majanduslikud, sotsiaalsed ja 

tehnoloogilised mõjurid kolmele tasandile lähtuvalt mõjuri esinemise astmest – kohalik 

tasand (Lo), riiklik tasand (N) ja maailmatasand (G). Kohalik tasand sisaldab endas 

mõjureid, mis tulenevad ettevõtte asukohta ümbritsevast piirkonnast (linn, vald või 

regioon). Riiklik tasand koosneb teguritest, mis esinevad riigis, kus ettevõte tegutseb ning 

ülemaailmne tasand kätkeb endas tegureid, mis tulevad väljaspoolt kohalikku või riiklikku 

tasandit. (Capon 2009: 6-7) LoNGPEST metoodika alusel on ettevõtluskeskkonda 

analüüsides võimalik vaadelda vaid teatud piirkonnas esinevaid tegureid, mis tulenevad 

vastavalt kohalikust poliitilisest, majanduslikust, sotsiaalsest ning tehnoloogilisest 

olukorrast ning mille tulemusel saab hinnata ka valdade arengut ettevõtluskeskkonna 

seisukohast lähtuvalt.  
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Kohaliku tasandi ettevõtluskeskkonna analüüsimisel kasutatakse tegureid, mis mõjutavad 

nii kohalikku majandust kui ka piirkonna üldist arengut. Sellest tulenevalt hinnatakse 

ettevõtluskeskkonna analüüsimisel piirkonna infrastruktuuri, kohaliku omavalitsuse 

tegevust ettevõtluse arendamisel, poliitilist keskkonda regulatsioonide baasil ning 

elukeskkonna üldist kvaliteeti (Rogerson 2010: 355-356). Iga analüüsitava valdkonna 

puhul hinnatakse mõjureid, mis soodustavad ettevõtluse arengut antud piirkonnas või 

uuritakse takistusi, mis aeglustavad ettevõtjate järjepidevat tegevust.  

Kohalikku ettevõtluskeskkonda mõjutab Rogerson’i (2010: 356) järgi olulisel määral 

infrastruktuuri kvaliteet, mis analüüsitavas piirkonnas esineb. Infrastruktuuri moodustavad 

kohalikul tasandil elektri kättesaadavus ja kvaliteet, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

kvaliteet, kommunikatsiooni- ja infotehnoloogia areng ning samuti transport ja teede 

üldine olukord. Rogerson’i arvates vastutab maapiirkonna infrastruktuuri olemuse ning 

arengu eest eelkõige kohalik omavalitsus, kelle ülesandeks on luua taristu nii ettevõtete 

heaoluks kui ka kohalike elanike elukvaliteedi suurendamiseks.  

Ettevõtluskeskkonna seisukohalt hinnatakse Rogerson’i (2010: 356) järgi oluliseks ka 

kohaliku omavalitsuse ja erasektori omavahelisi suhteid ning koostööd. Kohalik 

omavalitsus saab olla abiks probleemide lahendamisel ning samuti annab omavalitsuse 

tegevus aluse kohaliku majanduse arenguks. Igal kohalikul omavalitsusel on vaba voli 

ettevõtluse arendamisel, kuid omavalitsuselt oodatakse koostööd eelkõige kohalike 

ettevõtjatega informatsiooni vahetamiseks ning probleemide analüüsimiseks. Rogerson’i 

hinnangul on ettevõtluskeskkonna arendamisel olulised sotsiaalsed suhted ning kohalikult 

omavalitsuselt eeldatakse koostööd ettevõtjatega.   

Oluliseks teguriks ettevõtluskeskkonna analüüsimisel loeb Sloman (2008: 13) ka 

reguleerivat keskkonda, milles ettevõtlust teostatakse. Poliitilised regulatsioonid hõlmavad 

endas nii kohaliku omavalitsuse tegevust kui ka riiklikul ja rahvusvahelisel tasandil 

teostatavat poliitikat. Iga ettevõtte tegevus on piiratud seadusandlusega ning samuti on 

ettevõtlus kontrollitav erinevate organisatsioonide poolt, kes seisavad ühiskonna üldise 

heaolu eest. Poliitiliseks regulatsiooniks loetakse ka kohaliku omavalitsuse tegevust 

asjaajamisel ning dokumentatsiooni korraldamist analüüsitavas piirkonnas ettevõtluse 

seisukohast lähtuvalt.  

Ettevõtluskeskkonna analüüsimisel ei saa välja jätta ka kohaliku elukeskkonna mõju, kuna 

sellest sõltub inimeste heaolu ning elukvaliteet antud piirkonnas. Kohalikud inimesed on 
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ettevõtjatele ressurss töötajate näol ning samuti kujuneb elanikkonnast oluline tarbijaskond 

teenuste või toodete nõudluse baasil. Sloman (2008: 12) peab oluliseks hinnata 

ettevõtluskeskkonna analüüsil ka elukvaliteeti antud piirkonnas, mis koosneb nii 

haridusest, tervishoiust, kultuurist kui ka looduskeskkonnast. Analüüsitava piirkonna 

ettevõtlus- ja elukeskkond on paljuski omavahelises seoses, kuna neid ühendab kohalik 

infrastruktuur ning samuti mõjutavad ettevõtjad ja elanikud oma tegevusega piirkonna 

üldist majandust.  

Eeltoodust selgub, et ettevõtlus on protsess, mille käigus luuakse teenust või toodet 

tarbijate vajaduste rahuldamiseks. Igat ettevõtet ümbritseb aga ettevõtluskeskkond, milles 

ta nõudlust rahuldavat väärtust loob ning selle erinevad komponendid on laiaulatuslikud 

ning keeruliselt uuritavad. Siiski hinnatakse ettevõtluskeskkonna tugevust ning selle 

arengut läbi erinevate valdkondade, mis jaotavad ettevõtluskeskkonna 

analüüsivõimelisteks osadeks. Olulisel kohal on ettevõtte väliskeskkonna uurimine, mille 

hindamiseks kasutakse erinevaid tasandeid ning nendest tulenevaid mõjureid. Ettevõtluse 

arendamise seisukohalt hinnatakse kohalikku majandust ning seda mõjutavaid tegureid 

nagu näiteks infrastruktuuri, kohaliku omavalitsuse tegevust ja piirkonna üldist 

elukeskkonda.  

 

 

1.2. Maapiirkond ettevõtluskeskkonnana 

Järgnevalt antakse ülevaade maapiirkonna määratlemise alustest ning maamajanduse 

olemusest. Samuti selgitatakse, mille poolest erineb maapiirkonna ettevõtlus 

linnapiirkonna ettevõtlusest ning kuidas määratletakse maamajandusettevõtte mõiste. 

Antud peatükis kirjeldatakse ka tegureid, mis mõjutavad maapiirkonna 

ettevõtluskeskkonda ning millised on ettevõtlust soodustavad ja takistavad faktorid 

maapiirkonnas.   

Maapiirkonna mõiste seostub igale inimesele erinevate väärtustega ning maaelule 

iseloomulike objektidega. Maapiirkonna mõiste selgitamiseks pakutakse välja erinevaid 

teoreetilisi lähenemisviise, mis hõlmavad endas rahvastiku arvu teatud alal või piirkonnale 

iseloomulikke keskkonnategureid nagu põllud, mets ja raba. Uuringute teostamise 

seisukohalt loetakse ametlikult maapiirkondadeks aga vallad ja väikelinnad, mille elanike 

arv on kuni 4000 inimest. (Maaelu... 2011: 5) Sellest lähenemisviisist tulenevalt on kõigile 



11 

 

arusaadav maapiirkonna olemus ning samuti on võrreldavad erinevad uurimistulemused 

ühtselt mõistetava sõnakasutuse baasil.  

Maapiirkonnas esinevad probleemid mõjutavad olulisel määral riigi majandusarengut, 

kuna regionaalselt ebaühtlane areng kannab negatiivset mõjurit ka teiste piirkonade 

heaolule. Siinkohal on oluline mõista maamajanduse olulisust riigi jätkusuutlikkuses ning 

näha võimalusi maapiirkonna ettevõtluskeskkonna arendamiseks. Majanduskeskkonna 

arengu seisukohast on oluline osa ettevõtlusel, kuna ettevõtted pakuvad tööd kohalikele 

elanikele ning samuti suurendab ettevõtlus kohaliku piirkonna tulubaasi. Ettevõtlust võib 

maapiirkonna arengus käsitelda Faggio ja Silva (2014: 67) järgi kui võtmetegurit, mis 

annab aluse majandustegevusele ning ettevõtjatest kujunevad seeläbi maapiirkondade 

majanduskasvu mootorid. 

Maapiirkonna olemust ning arenguvõimalusi analüüsides on oluline hinnata antud 

piirkonna majanduslikku tugevust, kuna see tagab valla või väikelinna üldise arengu ning 

jätkusuutlikkuse. Maapiirkonnas toimivat majandustegevust käsitletakse kui maamajandust 

ning seda vaadeldakse kui väljaspool linnapiirkonda tegutsevate majandusüksuste 

süsteemi. Antud süsteemi moodustavad väljaspool linnapiiri töötavad ettevõtted, asutused 

ja ühendused, kelle omavaheline koosmõju moodustab rahvamajandusliku üksuse valla või 

maakonna näol. (Mereste 2003: 532) 

Seega erineb maamajandus tavapärasest majandusest eelkõige selle poolest, et 

majandustegevus toimub väljaspool linnapiirkonda ning selle moodustavad 

maapiirkondades tegutsevad ettevõtted ja teised ühendused, kelle ülesandeks on tagada 

piirkonna ühtne areng ning jätkusuutlikkus. Iga ettevõte annab panuse kohaliku 

majandustegevuse tugevdamiseks ning samuti omavad olulist rolli piirkonna heaolu kasvus 

ühendused, kes seisavad elu- ning ettevõtluskeskkonna järjepideva toimimise eest (nt 

kohalik omavalitsus). Maapiirkonnas tegutsevate ühenduste vahel on seos, mis mõjutab 

kohaliku piirkonna olemust ja identiteeti ning seetõttu on kohalikku elu korraldaval võimul 

oluline roll toetamaks ka maapiirkonna ettevõtete arengut.  

Maapiirkondades tegutsevaid ettevõtteid iseloomustab eelkõige selle asukohast tulenev 

kriteerium, mille alusel käsitletakse maapiirkonnas eksisteerivaid ettevõtteid 

maamajandusettevõtetena. Maamajandusettevõtted tegelevad nii põllumajandusega, 

metsanduse ja puidutöötlemisega, toiduainete töötlemisega kui ka loodusturismiga. 

Ettevõtluse suuna maapiirkonnas määrab suuresti asukohaline eripära lähtuvalt ressursside 
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kättesaadavusest. (Maamajanduse... 2011: 5) Seega mängivad ettevõtte tegevusvaldkonna 

valikul olulist rolli asukoht ning piirkonnas esinevad ressursid.  

Maamajandusettevõte küll seostub selle asukohalise teguriga, kuid iga maapiirkonnas 

tegutsev ettevõte pole tugevalt seotud põllumajandusega. Viimasel ajal on üha tähtsamaks 

kujunenud maamajanduse mitmekesistamine, mis pöörab tähelepanu eelkõige uute 

töökohtade loomisele ning majanduslike riskide hajutamisele. Samuti on mitmekesistamise 

eesmärk vältida ühekülgsete asulate kujunemist, kus on iseloomulik vaid ühele 

tootmissuunale spetsialiseerunud ettevõtete tegevus. (Maamajanduse... 2011: 4) 

Maamajanduse mitmekesistamine suunab pilgu ka muudele resurssidele ning maapiirkonna 

ettevõtlus ei seostu tänu sellele vaid põllumajandusega. Olulisele kohale on tõusnud 

loodusturism, kuid näiteks esineb ka põllumajandusettevõtteid, kes lisaks piimatootmisele 

tegelevad lastehoiuteenuste pakkumisega (Seuneke jt 2013: 215).  

Seega oskab kaasaegne põllumajandustootja jätta kõrvale traditsioonilise 

põllumajandusliku mõtlemisviisi ning näeb hooajalise tootmisega kaasnevate riskide 

vältimiseks ka muude ressursside kasutamist, mida piirkonna asukohaline paiknemine 

pakub. Iga piirkond erineb aga asukoha poolest ning samuti on kõikides piirkondades 

eripärased ressurssid, mida kohalikel ettevõtjatel on võimalus kättesaadavuse piires 

kasutada. Maapiirkonna ettevõtteid iseloomustab eelkõige põllumajanduslik keskkond ning 

sellest tulenevalt on oluline hinnata maapiirkonna ettevõtluskeskkonda läbi ettevõtlust 

soodustavate tegurite kui ka majanduslikku tegevust takistavate mõjuritena.  

Miettinen ja Teder (2006: 210) toovad välja, et maapiirkonna ettevõtluskeskkond on 

mitmekülgsem võrreldes linnapiirkonna ettevõtluskeskkonnaga ning seda mõjutavad 

erinevad sotsiaal-majanduslikud tegurid ja elukeskkonna kvaliteeti iseloomustavad 

näitajad. Nad lisavad, et maapiirkonnas tõuseb ettevõtluse arendamisel olulisele kohale 

sotsiaalne suhtlus ning ühtekuuluvus, mille alusel kujuneb kohaliku kogukonna arusaam 

ning hoiak ettevõtlusesse. Maapiirkonna kogukond kannab endas piirkonna ühist identiteeti 

ning kohalike elanike ühtne hoiak ettevõtlusesse mõjutab olulisel määral terve valla 

suhtumist ettevõtluse arendamisesse nende elukeskkonnas. Sellest tulenevalt on Korsching 

ja Allen (2004: 25) seisukohal, et maapiirkonna ettevõtluse arendamisel on oluline toetada 

ka sotsiaalstruktuuri arengut, mis võimaldaks kohalikel elanikel mõista ettevõtluse tähtsust 

nende piirkonna arengus.  
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Lisaks kogukonna toetusele peitub maapiirkonna ettevõtluse edukus paljuski koostöös, 

mida tehakse teiste ettevõtetega ning avaliku võimuga. Ettevõtluse arendamisel ei saa jääda 

lootma vaid kohalikule omavalitsusele ning oluliseks kujuneb maapiirkonna ettevõtjate 

enda pingutus heaolu nimel. Ettevõtjad peavad olema valmis tegemaks koostööd ka teiste 

ettevõtjatega ning läbi aktiivse suhtluse tekib enam võimalusi spetsialiseerumiseks ning 

partnerlussuhete arendamiseks. (Terk, Raagmaa 2004: 159-160) Seega on maapiirkonna 

ettevõtlus seotud oluliselt sotsiaalsete suhetega, mis tagavad ettevõtjatele parema 

ressursikasutuse läbi partnerluse ning arenemisvõimalused tänu kiirele infovahetusele. 

Maapiirkonna ettevõtluskeskkond erineb ka tegurite poolest, mis esinevad eelkõige 

maapiirkondades ning takistavad olulisel määral kohaliku ettevõtluse arengut. Kõige enam 

tajutakse probleemi tööjõu seisukohast lähtuvalt, kuna inimesed suunduvad linnadesse, mis 

vähendab tööjõu arvukust piirkonnas ning samuti pole ettevõtetele kättesaadavad 

erialaspetsialistide oskused. (Maapiirkonna... 2012: 294) Inimesed suunduvad 

linnapiirkonda elukvaliteedi tõstmise eesmärgil ning sellest tulenevalt tekib maapiirkonna 

ettevõtetel raskusi tööjõu kättesaadavusega. Enamasti ei suuda maapiirkonna ettevõtted 

pakkuda konkurentsivõimelist palka võrreldes linnapiirkonna ettevõtetega ning seetõttu on 

kohalikud inimesed elukvaliteedi tõstmise nimel sunnitud otsima võimalusi väljaspool 

maapiirkonda.  

Samuti on vähenenud põllumajanduses tööjõu vajadus, mille tagajärjel esineb probleeme 

seoses töökoha leidmisega maapiirkonnas ning inimesed siirduvad teistesse 

piirkondadesse. Värnik (2013: 11-12) on seisukohal, et ettevõtete spetsialiseerumise ja 

tootmistehnoloogia arengu tõttu on toimunud ettevõtete struktuurimuutused 

primaarsektoris ning seetõttu vajavad põllumajanduses tegutsevad ettevõtted järjest vähem 

töötajaid. Ühelt poolt pole maapiirkonnas tegutsevatel ettevõtjatel piisavalt tööjõudu, kuid 

teisalt on vähenenud põllumajandustootjate vajadus inimeste järele tootmistehnoloogia 

arengu tõttu. Seega seisneb maapiirkondades probleem eelkõige spetsialiseeritud tööjõu 

olemasolus, mis toob inimeste lahkudes omakorda kaasa maaelu jätkusuutlikkuse 

hääbumise.  

Üheks oluliseks maapiirkonna ettevõtluskeskkonda mõjutavaks teguriks loetakse aga 

kohaliku infrastruktuuri olukorda. Kvaliteetne infrastruktuur on oluline ettevõtjatele oma 

tegevuse korraldamisel, kuid samuti mõjutab infrastruktuur elanikkonna heaolu antud 

piirkonnas elamisel ning ka töötamisel. Tähtsal kohal on kvaliteetse vee ja elektri 



14 

 

kättesaadavus ning olulist rolli omab ka transport ning teede olukord. (Maapiirkonna... 

2012: 295) Tugev infrastruktuur on aluseks nii ettevõtjatele majandustegevuse toetamiseks 

kui ka kohalike elanike heaolu tõstmiseks. Kui ettevõttele on tagatud kvaliteetsed 

infrastruktuurilised lahendused, siis muudab see ettevõtluskeskkonna maapiirkonnas 

tugevaks ning ettevõtjad on huvitatud antud piirkonnas majandusüksuse loomisest. Samuti 

on inimestele oluline rahulolu pakkuv elukeskkond, mis tänu infrastruktuuri tugevusele 

võimaldab elada maapiirkonnas.  

Eeltoodust selgub, et maapiirkonna ettevõtlus erineb linnapiirkonna ettevõtlusest eelkõige 

selle asukohaga seonduvate tegurite poolest. Maapiirkonna ettevõtted tegutsevad peamiselt 

linnapiirkonnast väljaspool ning nende ettevõtluskeskkonda iseloomustab põllumajanduse 

ning looduskeskkonna suurem osatähtsus. Maapiirkond ettevõtluskeskkonnana on 

mitmekülgne ning seda mõjutavad nii majanduslikud kui ka sotsiaalsed tegurid. 

Maaettevõtluse tugevus sõltub paljuski koostööst, mida tehakse nii teiste ettevõtjatega kui 

ka kohaliku omavalitsusega ning partnerlussuhted loovad eelise paremaks 

ressursikasutuseks. Ettevõtlust takistavaks teguriks loetakse aga tööjõuga esinevaid 

probleeme struktuurimuutuste tagajärjel ja infrastruktuuri kvaliteeti, mille arendamise eest 

seisab maapiirkonnas kohalik võim.  

 

 

1.3. Kohaliku omavalitsuse olemus, ülesanded ning roll ettevõtluse 

arendamisel  

Käesolevas peatükis kirjeldatakse kohaliku omavalitsuse olemust ning antakse ülevaade 

kohaliku omavalitsuse ülesannetest. Samuti selgitatakse kohaliku omavalitsuse võimalust 

osalemaks valdkondades, mis pole omavalitsusele kohustuslik. Vaatluse alla tuleb ka riigi 

ettevõtluspoliitika ja regionaalpoliitika osatähtsus maapiirkonna ettevõtluse arendamisel 

ning käsitletakse kohaliku omavalitsuse rolliteooriat seoses ettevõtluse arendamisega.  

Maapiirkonna areng sõltub olulisel määral kohalikust võimust, kes vastutab piirkonna 

jätkusuutlikkuse eest ning osaleb piirkonna majanduse püsivas arengus. Igal maapiirkonnal 

on valitsusüksus, kes on teadlik piirkonna eripäradest ning soovib tagada enda valla või 

väikelinna püsimajäämise. Sellist kohalikku võimuorganite ühendust nimetatakse 

kohalikuks omavalitsuseks ning tema ülesandeks on korraldada ja juhtida kohalikku elu 

valla- või linnaelanike vajadustest ning huvidest lähtuvalt (Kohaliku... 2013, §2 lg 1). 
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Kohalikku omavalitsust võib vaadelda kui kohaliku ühiskonna reguleerijat, kellele 

omistatud ülesannetega tagatakse hallatava piirkonna heaolu ning jätkusuutlikkus. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (2013, §6 lg 1) alusel on omavalitsuse ülesanne 

vastutada vallas või linnas sotsiaalhoolekande toimimise eest, tagada vanurite hooldamine, 

toetada noorsootööd, tugevdada elamu- ja kommunaalmajandust, tagada veesüsteemide ja 

kanalisatsiooni olemasolu kõigis majapidamistes, korraldada jäätmekäitlust ja 

piirkonnasisest transporti ning samuti teostab kohalik omavalitsus teede ja linnatänavate 

korrashoidu. Nimetatud ülesannete abil tagatakse elukeskkonna kvaliteet kohalike elanike 

heaoluks ning omavalitsusüksuste ülesanne kohaliku infrastruktuuri arendamisel mõjutab 

olulisel määral ka ettevõtluskeskkonna olemust. 

Kohaliku omavalitsuse ülesandeid vaadeldes tuleb pöörata ka tähelepanu tema 

kohustustele hariduse, tervishoiu ning kultuuri toetamise osas. Iga piirkonna 

omavalitsusüksus on kohustatud tagama elanikele hariduse kättesaadavuse ning olulisele 

kohale tõusevad elanikkonna tervishoiuga seonduvad tegevused. Lisaks seadusega 

määratud ülesannetele tuleb kohalikul omavalitsusel tegeleda ka probleemidega, mis ei ole 

seadusega jäetud kellegi teise otsustada ning korraldada. (Kohaliku... 2013, §6 lg 2-3) 

Siinkohal tuleb tõdeda, et kohalikul omavalitsusel pole küll kohustust ettevõtluse 

arendamiseks, kuid lähtudes seadusandlusest on talle antud võimalus selle probleemiga 

tegelemiseks. 

Seda võimalust rõhutab ka Euroopa kohaliku omavalitsuse harta (2008, artikkel 4), mille 

alusel on omavalitsusel täielik vabadus seaduse piires rakendada oma algatusvõimet 

kõikides valdkondades, mis ei jää väljapoole omavalitsusüksuse pädevust või pole 

määratud täitmiseks mõnele teisele võimuorganile. Seega saab kohalik omavalitsus 

kasutada olemasolevaid ressursse vastavalt piirkonna vajadustele ning toetada valdkondi, 

milles nähakse arengut terve maapiirkonna heaks. Omavalitsusüksusel on võimalus oma 

ressursside ning pädevuse piires toetada ka ettevõtluskeskkonna arengut ning tõsta 

ettevõtlusaktiivsust, mis loob aluse kohaliku majanduse tugevdamiseks. 

Tähelepanu tuleb osutada aga asjaolule, et kohalikud omavalitsused paiknevad erinevates 

piirkondades ning seetõttu on nende valduses erinevad ressursid ning samuti esineb 

kõikides piirkondades erinev demograafiline koosseis. Sellest tulenevalt rõhutavad Skica jt 

(2013: 8), et kõikidel omavalitsustel pole piisavalt ressursse maapiirkonna 

ettevõtluskeskkonna toetamiseks ning oma tegevuses keskendutakse pigem ellujäämisele 
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kui elukeskkonna innovatiivsele arengule. Kohalikul omavalitsusel on küll õigus mõjutada 

maapiirkonna ettevõtluskeskkonda, kuid üsna tihti jääb lihtsalt puudu ressurssidest, millega 

piirkonnas esinevat ettevõtluskeskkonda järjepidevalt arendada.  

Bjørnå ja Aarsæther (2010: 61) rõhutavad, et mõnes maapiirkonnas on olulisele kohale 

tõusnud ka rahvuskultuuri säilitamine erinevalt nendest piirkondadest, kus rahvuskultuur 

on hääbunud ning seetõttu teeb omavalitsus suuri investeeringuid eelkõige kohaliku 

kultuuri püsimajäämiseks. Ka Eestis on teatud piirkondades olulisel kohal kultuuripärandi 

säilitamine (nt Setomaa) ning selle jätkusuutlikkuse eest seisab nii kohalik omavalitsus kui 

ka muud regionaalarenguga tegelevad organisatsioonid. Tugeva rahvuskultuuriga 

piirkondades tuleb kohalikul omavalitsusel panustada eelkõige kultuuri ja turismiobjektide 

edendamisesse ning investeeringuid tehakse maaturismi arendamiseks.  

Sellest tulenevalt kujuneb ka kohalike omavalitsuste üldine suund arendustegevuses ja 

strateegiate loomisel lähtutakse piirkonna olemusest. Wæraas (2015: 292) rõhutab, et 

kohalike omavalitsuste positsioneering omavalitsusüksuse arendamisel sõltub peamiselt 

piirkonna eripäradest ning kasutatavate ressursside baasist. Seega, kui mõnele piirkonnale 

on iseloomulik rahvuskultuur, siis kujuneb eelisarendatavaks valdkonnaks turismindus, mis 

pöörab olemasolevad kultuuriressursid väärtust pakkuvaks väljundiks. Sama kehtib ka 

ettevõtjate kohta, kelle tegutsemisvaldkond sõltub suuresti piirkonnas kättesaadavast 

ressursist (nt toormaterjal puidutööstuses). 

Eesti regionaalarengu strateegia 2014 - 2020 (2014: 14) toob esile asjaolu, et suured 

erinevused kohalike omavalitsuste investeerimisvõimekuses on loonud piirkondades 

ebaühtlase arengu ning sisemaised erinevused pärsivad omavalitsusüksuste tegevust 

nendes valdkondades, mis pole talle seadusega kehtestatud (nt ettevõtluse arendamine). 

Samas on piirkondade arendamisel kasutamata potentsiaali ning kohalikud omavalitsused 

peavad tegema tihedamat koostööd ettevõtjatega ja teiste omavalitsusüksustega piirkonna 

arendustegevuses. Regionaalarengu strateegia on võtnud suunaks ettevõtlusaktiivsuse ning 

majanduskasvu tõstmise maapiirkondades ning sellest tulenevalt rõhutakse kohalike 

omavalitsuste rolli ettevõtluse arendamisel. (Eesti... 2014: 23) Võib järeldada, et riikliku 

arendustegevuse üks oluline suund on ettevõtluse arendamine maapiirkondades, mis tagab 

valla või väikelinna jätkusuutlikkuse ning siinkohal on oluline osa ka kohaliku 

omavalitsuse tegevusel.  
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Paraku tuleb tõdeda, et kohalike omavalitsuste initsiatiiv tegelemaks ettevõtluse 

arendamisega sõltub suuresti riigi ettevõtluspoliitikast ning selle olulisuse astmest. 

Ettevõtluse arendamine on piirkonniti ebaühtlane ning Eesti ettevõtluspoliitika toetustest 

saavad osa eelkõige suurematesse linnadesse koondunud ettevõtted (Eesti... 2014: 17). 

Regionaalarengu seisukohalt on oluline toetada aga maapiirkonna ettevõtteid ja 

ettevõtluspoliitika peaks suunama pilgu ka kohaliku omavalitsuse tegevusele. 

Ettevõtluspoliitika eesmärkidest lähtudes tuleks luua kohalikele omavalitsustele ühtne 

arusaam ettevõtluse arendamise vajalikkusest ning rõhutada nende rolli majandusarengus, 

mis omakorda ühildub regionaalpoliitika tegevusega.    

Kui eelnevalt selgus, et ettevõtlus on mõiste, millel puudub üks ja ainus definitsioon, siis 

tuleb siinkohal rõhutada ka ettevõtluspoliitika defineerimise keerukust. Miettineni ja Tedre 

(2006: 108) tõlgendusel on ettevõtluspoliitika eesmärk Dennis De järgi majanduskasvu 

tõstmine, tööhõive suurendamine, ettevõtete konkurentsivõime tagamine ning piirkondade 

jätkusuutliku arengu edendamine. Seega hõlmab ettevõtluspoliitika endas erineva 

suunitlusega eesmärke, mida riik peab regionaalarengu kontekstis järgima. Olenemata 

ettevõtluspoliitika defineerimise lähenemisviisist sisaldab see endas eesmärke, mille abil 

arendatakse ettevõtlust nii linna- kui ka maapiirkonnas ning ettevõtluspoliitika tegevus 

ühildub regionaalpoliitiliste suundadega. 

Mõnes Euroopa riigis on regionaal- ja ettevõtluspoliitika tihedalt omavahel seotud ning 

kohalike omavalitsuste tegevust ettevõtluse arendamisel loetakse omavalitsusüksuse 

kohustuslikuks ülesandeks (Borge 2010: 99). Eestis sellist lähenemist regionaalpoliitika ei 

taga ning seetõttu pole ettevõtluse arendamine omavalitsusüksustele kohustuslik. 

Kohustusliku funktsiooni puudumise tõttu on kohalikul omavalitsusel vabadus 

otsustamaks, kas ettevõtluse arendamisega tuleb tegeleda ning sellest tulenevalt kujunevad 

ka erinevad suhtumised ettevõtluse arendamise suhtes. Siinkohal on oluline osa hoiakutel, 

mida Ajzen (2005: 3) käsitleb kui inimeste käitumist nähtusesse teda soosival või 

mittesoosival viisil. Hoiak määrab inimeste üldise suhtumise ettevõtluse arendamise osas 

ning hoiakute baasilt kujunevad ettevõtluse arendamist soosivad või mittesoosivad 

käitumismustrid.  

Kui omavalitsuse ametnikel on positiivne hoiak ettevõtluse arendamise suhtes, siis on neil 

oluline ülesanne otsustamaks, kas kohalikus omavalitsuses tegeletakse ettevõtluse 

arendamisega või mitte. Siinkohal on oluline rõhutada, et positiivne hoiak ettevõtluse 
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arendamise suhtes ei väljendu alati tegevuses. Kohaliku omavalitsuse ametnikel võib küll 

olla positiivne hoiak ettevõtluse arendamise suhtes, kuid see ei pruugi kajastuda nende 

praktikates. Lisaks hoiakutele mõjutab ettevõtluse arendamist asjaolu, kuidas kohalikud 

omavalitsused mõistavad ettevõtluse arendamise olemust ning selle vajalikkust. Arusaama 

võib vaadelda kui inimese võimekust mõistmaks nähtuse olemust ning arusaam seisneb 

inimese oskuses seda nähtust kirjeldada (Meos 2002: 24). Seega sõltub kohaliku 

omavalitsuse tegevus ettevõtluse arendamisel asjaolust, kuidas mõistetakse ettevõtluse 

arendamise olemust ning ettevõtluse arendamise vajalikkust. Lähtuvalt kohaliku 

omavalitsuse hoiakutest ning tegevusest kujuneb omavalitsusüksuse roll ettevõtluse 

arendamisel ehk rolli vaadeldakse kui kohaliku omavalitsuse käitumiste ja tegevuste 

kogumit (Hess 2000: 51).  

See, kas kohalikus omavalitsuses tegeletakse ettevõtluse arendamisega, võib sõltuda ka 

omavalitsusüksuse ametniku isiklikust hoiakust ettevõtluse arendamise suhtes. Mõne 

maapiirkonna kohaliku omavalitsuse ametnik on isiklikult huvitatud kohaliku 

ettevõtlusaktiivsuse tõstmisest ning ta soovib teha koostööd piirkonnas tegutsevate 

ettevõtjatega. Lähtuvalt isiklikust initsiatiivist on teatud ametnikud huvitatud ettevõtjatega 

suhtlemisest ning on teadlikud, et maapiirkonna areng seisab suurel määral ettevõtluse 

taga. (Bjørnå, Aarsæther 2010: 60) Võib öelda, et iga maapiirkonna ettevõtluse areng 

sõltub olulisel määral kohalike omavalitsuste ametnike isiklikust algatusvõimest osalemaks 

ettevõtluskeskkonna arengus ning ametnike hoiakud ja tegevused määravad kohaliku 

omavalitsuse rolli ettevõtluse arendamisel.  

Kohalike omavalitsuste erinevaid rolle ettevõtluse arendamisel on uurinud Aarsæther ja 

Suopajärvi (2004: 20-21). Nende rolliteooria alusel jaotatakse kohalike omavalitsuste 

eestvedajad ettevõtluse arendamisel seitsmesse erinevasse kategooriasse rolli sisust 

lähtuvalt. Rollitüüp sõltub kohaliku omavalitsuse ametnike hoiakust ettevõtluse 

arendamise suhtes ning nende tegevustest ettevõtluse arendamisel. Esimene rollitüüp on 

„erapooletu” ning sellise rollitüübi puhul ei taju kohaliku omavalitsuse eestvedaja enda 

rolli ettevõtluse arendamisel ning tema arendusstrateegia ei käsitle ettevõtluse arendamist. 

Teine rollitüüp on aga „takistaja”, kes suhtub ettevõtluse arendamisesse pigem negatiivselt 

ning valla arendustegevus võib ettevõtjatele saada piiravaks ning ettevõtlust takistavaks.  

Aarsæther’i ja Suopajärvi kolmas rollitüüp kannab nime „pooldaja”, kes on teadlik 

ettevõtluse arendamise vajalikkusest ning suhtub ettevõtluse arendamisesse positiivselt, 
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kuid tema osalus ettevõtluse arendamisel on kohati puudulik või piirdub üksikute 

tegevustega. Neljas rollitüüp „toetaja” on oma hoiakult eelmisega sarnane, kuid selle 

rollitüübi puhul on iseloomulik ka kohaliku omavalitsuse mõõdukas panus ettevõtluse 

arendamisel ning kohalik omavalitsus on vastutulelik ettevõtjatele abi andmisel (nt 

pakutakse rahalist toetust). Viies rollitüüp paistab silma aga eelkõige enda tahtest olemaks 

„partner” ning ettevõtjatega tehakse aktiivset koostööd nii ettevõtluse arendamisel kui ka 

piirkonna arendusstrateegiate loomisel. Kuues rollitüüp kannab nime „algataja”, kelle 

tegevus annab initsiatiivi ning ideed ettevõtluse arendamiseks, kuid tema roll peitub vaid 

ettevõtluse toetamise algfaasis ning edaspidistes etappides oodatakse ettevõtjate endi 

panust. Seitsmes rollitüüp on „koordinaator”, kes võtab enda kanda nii ettevõtluse 

arendamise algatamise, eestvedamise kui ka ettevõtjate pideva suunamise.  

Aarsæther’i ja Suopajärvi rolliteooriat arendas edasi Hark (2013: 59-63), kes uuris Eesti 

kohalike omavalitsusjuhtide rolle ettevõtluse arendamisel. Uuringu tulemusel lisas ta 

rolliteooriasse veel kolm rollitüüpi vallajuhtidega läbiviidud intervjuude baasil. Üks 

lisanduv rollitüüp oli „elukeskkonna looja”, kes toetab kvaliteetse elukeskkonna loomisega 

ka ettevõtluse arengut, kuna tema arvates võimaldab hea elukeskkond elada ettevõtlikel 

inimestel vallas ning tegeleda seal ettevõtlusega. Teine lisanduv rollitüüp oli 

„informatsiooni vahendaja”, kelle roll ettevõtluse arendamisel tuleneb eelkõige 

ettevõtjatele vajaliku informatsiooni kogumisega ning selle järjepideva edastamisega. 

Kolmas lisanduv rollitüüp seisneb aga „vahekohtunikuks” olemisel, kuna kohalik 

omavalitsus on võtnud endale rolli olemaks lepitaja ettevõtjate tegevuse ja elanikkonna 

heaolu vahel.  

Esitatud rollitüüpidest tulenevalt sõltub kohaliku omavalitsuse hoiak ettevõtluse 

arendamisesse ning rollitüübi alusel kujuneb kohaliku omavalitsuse tegevus ettevõtluse 

arendamisel. Aarsæther ja Suopajärvi (2004: 21) rõhutavad, et kohalike omavalitsuste 

rollitüüp võib arendusprotsessis muutuda ning samuti võib omavalitsusüksusel olla 

erinevate valdkondade lõikes ka erinevad rollitüübid. Näiteks „pooldaja” rolli kandev 

omavalitsusüksus võib kujuneda „koordinaatoriks”, kui tema positiivne hoiak ja passiivne 

tegevus ettevõtluse toetamisel kujuneb aja jooksul aktiivseks ettevõtluse arendamiseks 

ning ta võtab endale uue rolli olemaks arendustegevuse algataja, eestvedaja ning suunaja.   

Maapiirkonna ettevõtluse arengut ning erinevate rollide edasikandumist ettevõtluse 

toetamisel mõjutab olulisel määral ka haldussüsteemi tulevik. Tänasel päeval on 
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võimelised ettevõtlust arendama eelkõige linnad ja üksikud omavalitsused, kus töötab 

ettevõtluse arendamisega tegelev inimene. Olgu selleks siis ettevõtlik vallavanem, kellel on 

isiklik huvi ettevõtluse arendamiseks või on vallal arendusnõunik, kelle pädevusse jääb ka 

ettevõtlusvaldkond. (Terk, Raagmaa 2004: 159-160) Seega tuleb tõdeda, et ettevõtluse 

arendamine tulevikus sõltub suurel määral omavalitsusreformi olemusest ning valdade 

ühinemisest. Üheskoos suudetakse parandada ettevõtluse arendamistegevust ning luua alus 

aktiivseks majanduskasvuks. Siinkohal tõuseb olulisele kohale erinevate rollitüüpide 

edasikandumine ja segunemine, mille alusel kujuneb ühinenud omavalitsusüksuste hoiak 

ning tegevus ettevõtluse arendamisel.  

Eeltoodust selgub, et kohalik omavalitsus on võimuorganite ühendus vallas või linnas, 

kelle ülesandeks on korraldada kohalikku elu. Kohaliku omavalitsuse eesmärk on tagada 

piirkonnas elanike heaolu ning tõsta ühiskonna elukvaliteeti läbi sotsiaalhoolekande ning 

elukeskkonna arendamise. Lisaks on omavalitsusüksusel vabadus seaduse piires rakendada 

oma algatusvõimet kõikides teistes valdkondades, nagu näiteks ettevõtluse arendamine või 

ettevõtluskeskkonna tugevdamine. Paraku pole Eesti regionaalpoliitika kontekstis kokku 

lepitud, et kohaliku omavalitsuse roll on ettevõtluse arendamine ning sellest tulenevalt on 

kujunenud ka erinevad arusaamad, praktikad ja rollitüübid ettevõtluse arendamisel.  

 

 

1.4. Kohaliku omavalitsuse võimalused ettevõtluse arendamiseks ja 

meetmed arendustegevuseks 

Käesolevas peatükis selgitatakse kohaliku omavalitsuse võimalusi ettevõtluse arendamisel 

ning toetamisel maapiirkonnas. Ülevaade antakse kohaliku omavalitsuse 

koostöövõimalustest ettevõtjatega, teiste omavalitsusüksustega ning arendustegevust 

tagavate organisatsioonidega. Samuti kirjaldatakse meetmeid, mida kohalik omavalitsus 

saab ressursside nappuse tõttu oma arendustegevuses kasutada ning seejuures käsitletakse 

ka arengukava olulisust.  

Kohaliku omavalitsuse eesmärkide ning huvide käsitlemisel osutab Schöber (2003: 52) 

tähelepanu asjaolule, et omavalitsusüksuse arendustegevused toimivad nende isikute 

kaastegevusel, kelle heaoluks neid teostatakse. Seega on kohalikul omavalitsusel oluline 

kaasata enda arendusprotsessi ettevõtjad ning lahendada piirkonnas esinevaid probleeme 

ettevõtjate ja valla koostööl. Maapiirkonna jätkusuutlikkus on võimalik tänu kohalike 
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ühenduste ning ettevõtjate koostööle, mis tugineb ühiselt mõistetavatele eesmärkidele. 

Mõlemal üksusel on võimalused andmaks omapoolne panus piirkonna arenguks, sest ühelt 

poolt saab kohalik omavalitsus toetada ettevõtluse arengut erinevate tegevuste ja meetmete 

kaudu ning teiselt poolt toovad ettevõtjad lisatulu vallale ja annavad tööd kohalikele 

elanikele.  

Seega võib kohaliku omavalitsuse koostööd ettevõtjatega lugeda üheks olulisemaks 

ülesandeks ettevõtluse arendamisel ning piirkonna üldiste arengustrateegiate loomisel. 

Bjørnå ja Aarsæther (2010: 54) on arvamusel, et valla juhtimisel tuleb omavalitsusüksusel 

arendada strateegiat, mis peegeldab kohaliku piirkonna identiteeti ning seetõttu vajatakse 

poliitika väljatöötamiseks ka kohalike ettevõtjate toetust. Kohalikul omavalitsusel on õigus 

seista enda maapiirkonna arengu eest ning teostada oma tööd lähtuvalt piirkonnale 

iseloomulikest teguritest, kuid olulisele kohale tõusevad ka ettevõtjate ja elanike huvid 

ning nende väärtushinnangud. Sellest tulenevalt on oluline tegeleda järjepideva 

infovahetusega ning kaasata maapiirkonna arendusse ka ettevõtjate ja kodanikuühiskonna 

ideed, mis kajastuvad piirkonna arengut tagavates strateegiates (nt arengukavades).  

Maapiirkonna ettevõtluse arendamisel peetakse oluliseks ka koostööd teiste valdadega ja 

linnadega. Eesmärkide täitmine on Hawkins’i hinnangul (2010: 269) tõhusam, kui 

suudetakse lahendada probleeme üheskoos ning samuti ollakse ühishuve kaitstes oluliselt 

jõulisemad, kui seda oleks valla- või linnavalitsus iseseisvalt. Samuti on igal piirkonnal 

erinevad võimalused ning väljavaated ettevõtluskeskkonna ja ettevõtluse arendamise 

seisukohast. Läbi koostöö on võimalik omavalitsusüksustel vahetada informatsiooni ning 

pakkuda välja omapoolseid lahendusi piirkondlike probleemide lahendamiseks. Siinkohal 

omab olulist rolli haldussüsteemi tulevik, sest valdade liitumisel ühinevad ka erinevate 

omavalitsuste väljavaated ettevõtluse arendamiseks ning ideed ettevõtluskeskkonna 

tugevdamiseks.  

Lisaks valdade omavahelisele koostööle nähakse koostöövõimalusi maapiirkonna arenguks 

ka kohaliku omavalituse ja ettevõtete vahel läbi partnerluse. Kohaliku omavalitsuse 

ülesanne on pakkuda avalikke teenuseid, mis tagavad elanike heaolu ja rahuldavad ka 

ettevõtjate vajadusi. Siinkohal on omavalitsusel võimalus osutada avalikke teenuseid läbi 

erasektori, volitades oma ülesannete täitmine ettevõtjatele. (Kohalik... 2008: 25) Tänu 

kohaliku omavalitsuse ja ettevõtjate vahelisele partnerlusele suureneb piirkonna 

koostöövõime ning omavalitsusüksusel tekib eelis partnerlussuhte eksisteerimisest – 
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üheaegselt täidab kohalik omavalitsus oma kohustusi ja toetab märkimisväärselt ka 

piirkonna ettevõtlust.  

Partnerlus ettevõtluse arendamisel seisneb ka kohaliku omavalitsuste koostöös 

organisatsioonidega, kelle pädevusse jääb ettevõtlusalane nõustamine ning kelle 

ülesandeks on vahendada olulist informatsiooni toetuste saamisest, äriplaanide 

koostamisest või muudest ettevõtluse arengut edendavatest meetmetest (Kohalike... 2013: 

34-35). Siinkohal tuleb rõhutada kohaliku omavalitsuse võimalust tegelemaks ettevõtete 

suunamisega ning infovahetuse tagamisega. Oluliseks kujuneb koostöö arenduskeskuste 

ning muude nõustamisteenust pakkuvate ühendustega (nt maakondlikud arenduskeskused). 

Omavalitsusüksusel on siinkohal ülesanne tutvuda oma piirkonna ettevõtjate vajadustega 

ning tegeleda nende järjepideva suunamisega organisatsioonini, kes pakub probleemide 

lahendamisel ettevõtjatele abi.   

Koostöö maapiirkonna arengus ning ettevõtluse järjepideval toetusel sõltub ka kolmanda 

sektori tegevusest. Eelnevalt selgus, et kohalike omavalitsuste investeerimisvõimekus on 

äärmiselt erinev ning tihti pole kohalikul omavalitsusel piisavalt vahendeid ja ressursse, et 

tegeleda nende valdkondadega, mis ei kanna endas kohustuslikku funktsiooni. Reiljani jt 

hinnangul (2002: 272) vajab kohalik omavalitsus seetõttu tunnustust ja toetust ka 

kolmandalt sektorilt, kelle abil suudetakse piirkonnas esinevaid probleeme üheskoos 

lahendada. Finantsiliste ressursside puuduse tõttu tuleb teha tihedat koostööd teiste 

organisatsioonidega, kelle huvides on piirkonnas esinevate probleemide lahendamine. 

Olulisele kohale tõusevad suhted mittetulundusühingutega ning muude kohanikuühiskonda 

kuuluvate inimestega, kelle kaasabil suudetakse piirkonna arendustegevust suurendada.  

Lisaks kohaliku omavalitsuse ja ettevõtjate vahelisele koostööle toetab maapiirkondades 

ettevõtluse üldist arengut ka ettevõtjate ühistegevus (sh ühisturundus). Paraku jääb 

ettevõtjatel üsna tihti puudu vajalikest teadmistest, omavahelisest usaldusväärsusest ja 

tahtest tegemaks koostööd. (Maapiirkonna... 2012: 79) Kohalikul omavalitsusel saab selles 

valdkonnas olla koordinaatori roll ning omavalitsusüksuse eestvedamisel saab piirkonnas 

toimida seeläbi ka ettevõtjate ühistegevus. Ettevõtjate omavaheline partnerlus tagab 

ettevõtjate edu ja ressursside parema kasutuse, kuid üsna tihi jääb puudu eestvedajast, kes 

ettevõtjaid omavahelisele koostööle suunaks. Sellest tulenevalt saab kohalik omavalitsus 

sekkuda partnerlussuhete loomisesse ning koostöövõrgustike toetamisse.  
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Partnerlussuhete arendamisel ning uute ettevõtete loomisel omab olulist rolli piirkonna 

ressursside ning asukohaliste eripärade turundamine. Cleave ja Arku (2014: 1) loevad 

piirkonna turundamist üheks olulisemaks vahendiks, mis loob aluse nii investorite, 

turistide, tööjõu kui ka uute elanike suundumiseks maapiirkonda. Piirkonna turundamisel 

peab omavalitsusüksus Wæraas’i (2015: 2) hinnangul järgima valla üldised arengusuundi 

ning valla tutvustamine turismi- või tööstuspiirkonnana sõltub eelkõige olemasolevatest 

ressurssidest. Näiteks, kui vallal on eelised turismipiirkonna arenguks, siis suunatakse 

kohaturunduse tegevused eelkõige turismiobjektide kaardistamiseks ning viiakse läbi 

projekte, mis kutsuvad inimesi külastamaks antud piirkonda.  

Investorites huvi äratamisel, uute ettevõtete tekkimisel ning olemasolevate ettevõtete 

toetamisel on oluline maapiirkonna infrastruktuuri tugevdamine ja selle järjepidev 

arendamine. Samuti rajatakse Carlsson’i jt (2013: 266) hinnangul maapiirkondadesse 

tööstusalasid eesmärgiga toetamaks nii tegutsevate ettevõtjate tegevust kui ka uute 

ettevõtete teket. Kaasaegne infrastruktuur loob ettevõtjatele soodsa tegutsemiskeskkonna 

ning tänu tehnoloogilistele lahendustele suudetakse maapiirkonnas edukamalt tegutseda. 

Paraku nõuab infrastruktuur rahalisi investeeringuid ning paljudel kohalikel omavalitsustel 

puuduvad seetõttu võimalused aktiivseks arendustegevuseks.   

Omavahendite nappus investeerimistegevuses paneb kohalike omavalitsusi tegutsema 

toetuste saamise suunas ning siinkohal tõusevad olulisele kohale ka Euroopa Liidu 

struktuuritoetused. Struktuurifondide abil tegeletakse regionaalpoliitika eesmärkide 

rakendamisega ning üheks arendatavaks valdkonnaks on ka ettevõtluskeskkonna toetamine 

ja infrastruktuuri arendamine. (Haljaste jt 2007: 200) Tänu struktuuritoetustele suudavad 

kohalikud omavalitsused paremini investeerida piirkonna jätkusuutlikkusse ning arendada 

valdkondi, mis seisavad kohalike elanike heaolu ning ka ettevõtete arengu eest.  

Erinevatest toetusfondidest finantsressursside saamine eeldab aga kohaliku omavalitsuse 

head planeerimistegevust ning olulisele kohale tõusevad edukate arengueesmärkide ja 

strateegiate valik (Haljaste jt 2007: 199). Kohaliku omavalitsuse eesmärke ja tegevusi 

ühendab endas arengukava, mis käsitleb omavalitsusüksuse hetkelist olukorda ja võimalike 

arengusuundi. Arengukava ülesandeks on omavalitsusel tulla toime pidevate muutustega 

läbi planeerimise ja arendustegevuse, mis järgib eeskätt piirkonna eripära ning vahendeid. 

(Noorkõiv 2002: 13) Seega on arengukava kohalikus omavalitsuses arendustegevuse baas 

ning üks osa arengukavast keskendub üldjuhul ka ettevõtlusvaldkonna probleemide 
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käsitlemisele. Kohaliku omavalitsuse roll on siinkohal aga otsustada, kuivõrd oluliseks 

arendustegevuses kujuneb ettevõtluse toetamine ning kuidas seda arengustrateegiates 

kajastatakse.   

Eeltoodust selgub, et iga maapiirkonna jätkusuutlikkus seisneb ettevõtjate ning 

omavalitsusüksuse omavahelises koostöös. Kohalikult omavalitsuselt ei nõuta ettevõtluse 

arendamist, kuid tal on selleks erinevaid võimalused läbi koostöö. Ettevõtluse arengus 

tõuseb olulisele kohale omavalitsuse koostöö ka teiste organisatsioonidega ning 

ettevõtluskeskkonna arengu seisukohalt on tähtis partnerlus avalike teenuste osutamisel. 

Lisaks on kohalikul omavalitsusel võimalus vahendada informatsiooni, arendada 

infrastruktuuri ning arendustegevuse planeerimisel tuleb järgida arengukavas sätestatud 

eesmärke ning strateegiat.  
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2. VÕRUMAA KOHALIKE OMAVALITSUSTE AMETNIKE 

ARUSAAMAD JA TEGEVUSPRAKTIKAD 

ETTEVÕTLUSE ARENDAMISEL 

2.1. Uurimistöö metoodika  

Uurimistöö eesmärgi ja uurimisülesannete täitmiseks valiti juhtumiuuringu strateegia. 

Yin’i (2013: 4-5) järgi uuritakse juhtumiuuringu käigus nähtust sügavuti selle loomulikus 

keskkonnas ning selles säilib analüüsitava nähtuse terviklik iseloom ning tunnusjooned. 

Yin’i lisab, et juhtumiuuringute puhul kasutatakse erinevaid infoallikaid ja lähenemisviise 

ning tegu on uurimismeetodiga, mida rakendatakse üha enam sotsiaalsete- ja majanduslike 

uuringute läbiviimiseks. Samuti on siinkohal oluline rõhutada, et juhtumiuuringutele lisab 

usaldusväärsust mitmete allikate kasutamine ühe nähtuse analüüsil.   

Magistritöö autor on piiritlenud uuringu Võru maakonnaga, kuna maakonda kuuluvad 

vallad on võtnud ühise strateegilise sihi ettevõtlusaktiivsuse tõstmiseks, mis 2014 aasta 

seisuga jääb alla Eesti keskmisele näitajale (Võrumaal 28 ja Eestis keskmiselt 51 ettevõtet 

1000 elaniku kohta) (Võru... 2014: 6). Võru maakonnas on 2015 aasta veebruari seisuga 

üks linn ja 12 valda (Võru... 2015) ning uuringu läbiviimiseks valiti välja neli valda, mille 

kohalikud omavalitsused osalesid juhtumianalüüsis. Käesolevas uuringus on juhtumiks 

vald (kokku neli valda) ning ühe valla osas on uuritavaks fenomeniks ettevõtluse 

arendamise arusaamad ja tegevuspraktikad, mille väljaselgitamiseks kasutatakse erinevaid 

allikaid.  

Valdade valikul analüüsiti rahvaarvu, ettevõtlusaktiivsuse näitajat, äriühingute müügitulu 

ning kaugust tõmbekeskusest. Valdade valiku eelduseks oli asjaolu, et need vallad oleks 

eelnimetatud näitajate poolest võimalikult sarnased. Uurimistöö autor ei nimeta 

juhtumianalüüsis uuritavaid valdu, kuna eesmärk on kaitsta intervjuudes osalenud inimeste 

anonüümsust ning samuti ei annaks magistritööle valdade identifitseerimine mingit 

lisaväärtust. Sellest tulenevalt tähistatakse uurimistöö raames vallad järgnevalt: vald A, 

vald B, vald C ja vald D.  
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Juhtumianalüüsile on iseloomulik paljude erinevate allikate kasutamine uurimistöö 

läbiviimisel ning sellest tulenevalt kasutati antud uurimistöös nii esmaseid kui ka teiseseid 

allikaid. Esmase allikana kasutati poolstruktureeritud intervjuude teel kogutud andmeid 

ning teiseste allikatena kasutati kohalike omavalitsuste arengukavasid, tegevuskavade 

täitmise aruandeid, kodulehti ning määrusi (ettevõtlustoetuse, tunnustamise määrus). 

Dokumendid kajastasid andmeid, mida kohalikud omavalitsused on oma tegevusel tähtsaks 

pidanud ning dokumendid täiendavad olulisel määral teisi andmekogumismeetodeid, antud 

juhul intervjuusid (Laherand 2008: 258).  

Juhtumianalüüs sai alguse uuritavate valdade valikust, millele järgnes valdade kirjalikest 

dokumentidest andmete kogumine. Andmete kogumine toimus veebruaris 2015 ning 

analüüs hõlmas neid dokumente, mis oli sel perioodil kohalikes omavalitsustes kasutusel ja 

kehtivad. Kohalike omavalitsuste arengukavadest, tegevuskavade täitmise aruannetest, 

kodulehtedelt ning määrustest (ettevõtlustoetuse, tunnustamise määrus) koguti kokku kõik 

ettevõtlust käsitlevad andmed ning saadud andmed koondati üheks dokumendiks. Seejärel 

loeti korduvalt antud dokumenti, et mõista tervikut ja andmete korduval lugemisel koostati 

koodid, mis väljendasid kõige olulisemaid mõtteid (Graneheim, Lundman 2004: 109).  

Andmete kodeerimisel kasutati induktiivset lähenemisviisi ehk kodeerimisele ei lähenetud 

teoreetiliste teadmiste baasilt. Avatud kodeerimise käigus jaotati tekst osadeks ning andme 

sisust lähtuvalt anti koodile nimi. Saadud koodid koondati kategooriateks vastavalt koodi 

sisule ning igas grupis olid sarnaste tähendustega koodid. (Elo, Kyngäs 2007: 109-111) 

Dokumentidest saadud andmete sisust lähtuvalt tekkinud koodid ja koodide kategooriad on 

esitatud lisas 1.  

Dokumentide analüüsile järgnes personaalintervjuude (face-to-face) läbiviimine kohalikes 

omavalitsustes. Poolstruktureeritud intervjuud põhinesid konkreetsetel küsimustel ja 

ettevalmistatud teemadel, kuid vastusevariante polnud ette antud ning küsimuse alusel 

kujunes vaba vestlus intervjueeritava poolt (Flick 2009: 156). Intervjuu küsimused 

koosnesid kolmest teemast: esimene teema andis ülevaate vallas toimuvast ettevõtlusest, 

teine teema selgitas välja kohalike omavalitsuste ametnike arusaamad ettevõtluse 

arendamisest ning kolmas teema puudutas kohaliku omavalitsuse tegevuspraktikaid 

ettevõtluse arendamisel. Intervjuudel kasutatud kava on esitatud lisas 2. Intervjuud viis läbi 

magistritöö autor märtsis 2015 ning intervjuude pikkus oli keskmiselt üks tund, intervjuude 

kogumaht on viis tundi.   
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Intervjueeritavateks olid kohalike omavalitsuste ametnikud, kelle ülesandeks on vallas 

tegeleda ettevõtluse arendamisega või kes puutub vallas ettevõtluse arendamise teemaga 

kõige enam kokku (nt arendusnõunik). Kõik intervjuud salvestati ning transkribeeriti sõna-

sõnalt. Uurimistöö koostamiseks kasutati saadud andmeid üldistatud kujul ning intervjuud 

säilitatakse helisalvestistena ning sõna-sõnalise tekstifailina. Andmete analüüsimisel 

kasutati induktiivset sisuanalüüsi, mille käigus loeti intervjuusid korduvalt ning 

intervjuudele loodi iseloomulikud koodid ja kategooriad analüüsitavate intervjuude põhjal, 

mitte teoreetiliste teadmiste baasil.  

Intervjuude analüüsi esimeses etapis viidi läbi teema analüüs lugedes intervjuusid 

korduvalt ning selle tulemusel selgitati välja, millest intervjueeritav räägib. Järgmise 

etapina kujunesid teksti korduval lugemisel koodid, mis jaotas intervjuu erinevateks 

osadeks. Koodide loomisel kasutati avatud kodeerimist ning teksti sisust lähtuvalt anti 

koodile nimi. Saadud koodid koondati kategooriateks vastavalt koodi sisule ning igas 

grupis olid sarnaste tähendustega koodid. (Elo, Kyngäs 2007: 109-111) Intervjuude 

kodeerimisel kasutati kvalitatiivse uurimismeetodi programmi HyperResearch. Intervjuude 

koodid ja koodide kategooriad on esitatud lisas 3. Tekkinud koodide ning kategooriate 

baasil esitatakse uurimistöö tulemused. 

Tulemuste esitamisel on toodud väljavõtted transkriptsioonidest, mis ilmestavad autori 

tõlgendust uurimistulemustest ning need on esitatud kaldkirjas. Väljavõtte lõpus on 

märgitud, kellega läbiviidud intervjuust esitatud tekst pärineb (nt valla C intervjueeritav). 

Väljavõttes kasutatavad transkriptsioonimärgid on järgnevad: märge /.../ tähendab, et 

intervjuu väljavõtet on lühendatud selle sisu paremaks mõistmiseks; märge (.) tähendab, et 

intervjueeritav tegi küsimusele vastamisel lühikese pausi; tekst ümarsulgudes väljendab 

intervjueeritava emotsiooni, näiteks (naerab); tekst nurksulgudes sisaldab autori 

kommentaare väljavõtte paremaks mõistmiseks, näiteks [küla nimi peidetud]. Sõna-

sõnalisi väljavõtteid pole esitatud analüüsis kasutatud dokumentidest, kuna see võimaldaks 

valdade identifitseeritavust. 

Lisas 4 on esitatud joonis uurimistöö läbiviimise etappidest magistritöö metoodika 

paremaks mõistmiseks. Esimeses faasis tutvuti uuritava probleemi teoreetilise käsitlusega 

ning loodi selge teoreetiline taust uuringu läbiviimiseks erinevate kirjandusallikate baasil. 

Järgmisena valiti välja Võrumaa valdadest neli valda, mis osalesid juhtumianalüüsis. 

Andmete analüüs algas teiseste allikate analüüsist, mis hõlmas endas kohalike 
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omavalitsuste arengukavade, tegevuskavade täitmise aruannete, kodulehtede ning määruste 

(ettevõtlustoetuse, tunnustamise määrus) analüüsi. Uurimistöö neljandas etapis viidi läbi 

intervjuud ning sellele järgnes intervjuude analüüs. Uurimistöö viiendas etapis toimus 

andmete tõlgendamine ja tulemuste esitamine. Töö lõpufaasis loodi uuringu tulemuste 

alusel järeldused ning autor andis omapoolsed ettepanekuid seoses uuritava probleemiga.  

 

 

2.2. Kohalike omavalitsuste ametnike arusaamad ettevõtluse 

arendamisest 

Käesolevas osas esitatakse juhtumianalüüsi tulemused Võrumaa kohalike omavalitsustes 

ettevõtluse arendamisega tegelevate ametnike arusaamadest seoses ettevõtluse 

arendamisega. Ettevõtluse arendamise arusaamade mõistmiseks selgitatakse, kuidas 

uuritava valla ametnik mõistab ettevõtluse arendamist, ettevõtluse arendamise vajalikkust 

ning milline on ametniku hoiak ettevõtluse arendamise suhtes. Lisaks vaadeldakse, kuidas 

hindavad kohalike omavalitsuste ametnikud enda tegevust ettevõtluse arendamisel.  

Ametnike arusaam väljendist „ettevõtluse arendamine” 

Intervjuude käigus paluti intervjueeritavatel selgitada, kuidas nad mõistavad sõnapaari 

„ettevõtluse arendamine”. Antud küsimust esitades võis täheldada vastajate kõhklusi 

mõiste määratlemises, kuna intervjueeritavate hinnangul on tegu küllaltki arusaamatu, kuid 

siiski huvitava sõnapaariga. Intervjueeritavad kirjeldasid ettevõtluse arendamist erinevate 

väljenditega ning analüüsimise käigus jagunesid toodud vastused kolme rühma: arusaam, 

et „ettevõtluse arendamine” on ettevõtluskeskkonna ja tööstusalade loomine, ettevõtjate 

vajaduste väljaselgitamine ja nende baasilt tegevuste väljatöötamine probleemide 

lahendamiseks ning ettevõtluse areng kui uute ettevõtete teke ning ettevõtete käibe kasv.  

Esimese rühma vastajad, kes arvasid, et „ettevõtluse arendamine” on ettevõtluskeskkonna 

ja tööstusalade loomine, tõid oma seisukoha ühes pooles välja üldmõistena 

ettevõtluskeskkonna arendamise, kuid teine pool sisaldas endas konkreetseid tegevusi, 

mille alusel saab kohalik omavalitsus ettevõtlust arendada (tööstusala või tootmisala 

arendamine). Sellise arusaama kohaselt on ettevõtluse arendamine seotud ettevõtluseks 

soodsate keskkonnatingimuste loomisega ning infrastruktuuri tagamisega.  
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No eks ta ole selle ettevõtluskeskkonna loomine ja siin ma tean, et naabervalladki 

arendavad neid tootmisalasid, eks see ole ka ettevõtluse arendamine. (valla B 

intervjueeritav)  

Ja no see tööstusala, /.../ et see on ka nagu ettevõtluse arendamine. (valla C 

intervjueeritav) 

Teise rühma võis paigutada seisukohad, kus läheneti ettevõtluse arendamisele kui 

protsessile, mis algab probleemide teadvustamisest ning nende probleemide lahendamiseks 

konkreetsete tegevuste leidmisest. Sellise arusaama kohaselt algab ettevõtluse arendamine 

baasi ehk olemasoleva olukorra teadvustamisest ning lähtuvalt baasist luuakse kohalikule 

omavalitsusele visioon ettevõtluse arendamiseks. Kujundatud visioon annab aluse 

strateegiate ja planeeringute loomisele, millega määratletakse konkreetsed eesmärgid 

visiooni saavutamiseks ning eesmärkide elluviimiseks määratletakse reaalsed tegevused, 

mis arendavad piirkonna ettevõtlust. Idee alusbaasi loomise osas tõi välja ka valla C 

intervjueeritav, kes tõi intervjuus esile arvamuse, et ettevõtluse arendamine hõlmab endas 

ettevõtete vajaduste kaardistamist ning lähtuvalt ettevõtjate soovidest ja ootustest luuakse 

kohaliku omavalitsuse tegevused ettevõtluse arendamiseks. Nende arusaamade alusel ei 

käsitle ettevõtluse arendamise mõiste kindlate tegevuste kogumit, vaid konkreetsed 

tegevused kujunevad ettevõtjate reaalsete vajaduste ning probleemide baasilt. 

Ettevõtluse arendamine (.) võib-olla kõigepealt mingi baasi loomine. /.../ See ongi 

ettevõtluse arendamine, et me loome visiooni, me võtame teeme sinna strateegia, 

strateegiast lähtuvalt siis tuleb juba detailplaneeringud ja igasugused 

arendusplaneeringu tööd üldse. /.../ Kõigepealt baas [lähteolukord], baasist 

lähtuvalt mingid uued ideed ja visioonid ja siis juba reaalselt konkreetsed tegevused. 

(valla D intervjueeritav)  

Noh see vist olekski see, et vallal oleks teada, mis nende ettevõtete nagu soovid ja 

eesmärgid omavalitsusele on, et kui need oleks nagu omavalitsusele teada, et saaks 

nagu läbi selle seda ettevõtlust arenada. (valla C intervjueeritav) 

Kolmanda rühma arusaam ettevõtluse arendamisest väljendub uute ettevõttete tekkes ja 

ettevõtete käibe kasvus. Sellise arusaama korral tajuvad kohaliku omavalitsuse esindajad 

ettevõtluse arendamist kui sündmust, mis ei sõltu nende endi tegevusest. Selle arusaama 

kesksel kohal on tulemus, milles ettevõtluse areng peaks väljenduma, kuid arusaam 

ettevõtluse arendamisest kohaliku omavalitsuse tegevusena siinkohal puudub.   

See on väga hea sõna jah, et eks ta tähendab, kohe tuleb silme ette, et ettevõtlus 

areneb, hulga uusi ettevõtteid tekib juurde, kõigil on käibe kasv. (valla A 

intervjueeritav) 
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Ametnike arusaam ettevõtluse arendamise vajalikkusest ja hoiakud 

Kui kohalike omavalitsuste ametnikel puudub ühtne arusaam sõnapaarist „ettevõtluse 

arendamine”, siis omavalitsusüksuste ametnike arusaam ettevõtluse arendamise 

vajalikkusest on küllaltki sarnane. Dokumendianalüüsi tulemusel selgub, et uuritavaid 

kohalikke omavalitsusi läbib ühine seisukoht – ettevõtluse areng loob aluse valla omatulu 

suurendamiseks ning tagab valla üldise arenguvõime tänu suurenenud tulubaasile. Sama 

arvamus kajastub ka kohalike omavalitsuste esindajatega läbiviidud intervjuudest, kus 

intervjueeritavad esitasid arvamuse, et ettevõtluse areng on kohaliku omavalitsuse 

võimalus suurendamaks oma valla tulubaasi, mistõttu ollakse ka arvamusel, et kohalik 

omavalitsus peaks ettevõtluse arendamisega aktiivselt tegelema. Sellest tulenevalt on valla 

ametnikel üldjuhul ka positiivne hoiak ettevõtluse arendamise suhtes.   

Ettevõtjate tegevust hinnatakse kohalikes omavalitsustes kõrgelt, kuna arvatakse, et valla 

tulubaas sõltub suurel määral ettevõtlusest ning ettevõtjate edu loob aluse ka valla 

heaoluks. Samuti on kohalike omavalitsuste esindajad seisukohal, et ettevõtjatest sõltub 

maapiirkonna demograafiline koosseis ning ettevõtluse arendamisega tegelemine on 

prioriteet.  

Enamus maksutulust valda laekubki ju ettevõtjatelt, ettevõtjad on väga tähtsad valla 

jaoks. Mida rohkem ettevõtjaid tegutseb, mida suurem on nende kasum, mida rohkem 

seal inimesi töötab, seda paremini elab vald. Eks see asi ongi kõige tähtsam valla 

jaoks. (valla A intervjueeritav) 

No seal on see tulumaks. Vist on kõige olulisem, et see on ainukene maks, mida 

omavalitsus saaks tegelikult läbi selle ettevõtluse arendamise suurendada ja oma 

heaolu ka siis parandada. (valla C intervjueeritav) 

Lisaks toob valla A intervjueeritav olulisena välja, et ettevõtlus loob aluse kohalike elanike 

heaolule ning suurendab vallaelanike sotsiaalset ja majanduslikku turvalisust. Valla A 

esindaja hinnangul peaks ettevõtluse arendamisega tegelema, kuna ettevõtjad pakuvad 

inimestele tööd ning sellest tulenevalt on tagatud ka kohalike inimeste heaolu.  

Ettevõtlus on väga tähtis vallale, kui inimesel on töökoht, ta saab raha, tal on mida 

teha, ta ei istu bussijaama pingi peal, tal on see tegevus olemas, siis on ka tal pereelu 

tavaliselt korras, tal on oma elamine, tal ei ole probleemi, kus elada, et tal on maksta 

selle korteri või maja eest. Et ettevõtlus on kõige alus. (valla A intervjueeritav) 

Samuti selgub intervjuudest kohalike omavalitsuste ametnike üldine hoiak ettevõtluse 

arendamise suhtes. Kohalike omavalitsuste esindajad on üldjuhul arvamusel, et vald peab 

ettevõtluse arendamisega tegelema ning põhjuseks tuuakse ettevõtluse arendamisest saadav 

kasu valla tulubaasi suurendamise alusel. 
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Ettevõtluse arendamine peaks olema valla rida, absoluutselt. /.../ Kui me seda ei 

teeks, mis me siis üldse teeme. (valla D intervjueeritav) 

Noh, kuidas ma nüüd ütlen (naerab), ilma ettevõtluse arendamiseta ei saa ju. (valla 

A intervjueeritav) 

Erinevalt teistest on valla B intervjueeritav seisukohal, et kohalik omavalitsus ettevõtluse 

arendamisega tegelema ei pea ning põhjenduseks tuuakse asjaolu, et seaduse järgi pole 

vallal ettevõtluse arendamise kohustust. Intervjueeritav on arvamusel, et eelkõige peaks 

vald looma ettevõtluskeskkonna, mitte aga konkreetselt tegelema ettevõtluse 

arendamisega. Siinkohal tekib aga vastuolu valla B intervjueeritud esindaja vastustes, kuna 

eelnevalt esitati arusaam, et ettevõtluse arendmine tähendab tema jaoks 

ettevõtluskeskkonna loomist, kuid selles kontekstis käsitleb intervjueeritav ettevõtluse 

arendamist ja ettevõtluskeskkonna loomist erinevalt.  

Ega ei pea (naerab), seaduse järgi ei pea. /.../ Et ega ma ei tea, kas tegelikult peaks 

tegelema eraldi ettevõtluse arendamisega. /.../ Ma ise arvan, et ta pigem võiks olla 

selle ettevõtluskeskkonna loomine, mitte võttagi, et me peaksime ekstra hakkama 

ettevõtluse arendamisega tegelema. /.../ See arendamine ongi selline, et me saame 

toetada enda ettevõtjaid, mitte ettevõtlust arendada. (valla B intervjueeritav)  

Ametnike hinnang enda tegevusele ettevõtluse arendamisel  

Arusaamade käsitlemisel selgus, et kohalike omavalitsuste esindajatel on ettevõtluse 

arendamise suhtes eelkõige positiivne hoiak ning nad on seisukohal, et kohalik omavalitsus 

peaks ettevõtluse arendamisega tegelema. Seetõttu on oluline vaadelda intervjueeritavate 

hinnangut nende poolt esindatava omavalitsusüksuse tegevuspraktikatele ettevõtluse 

arendamisel.  

Ühelt poolt on kõik intervjueeritavad arvamusel, et nende kohaliku omavalitsuse 

tegevuspraktikad ettevõtluse arendamisel on kohati olematud. Vastajate hinnangul on 

nende omavalitsusüksus teinud ettevõtluse arendamiseks vähe, kuid samas ollakse 

seisukohal, et teha tuleks rohkem. Valla B intervjueeritav lisab arvamuse, et nende kohalik 

omavalitsus ettevõtluse arendamisega ei tegele.  

Et sinna võib kirjutada, et mis tehtud, siis on peaaegu null (naerab). (valla D 

intervjueeritav) 

Kuigi me ise arvame, et me suht vähe tegeleme, et võiks rohkem. (valla A 

intervjueeritav) 

No ma ütlengi, et meil ei arendata (naerab). /.../ Me ei ole nagu spetsiaalselt midagi 

selleks teinud, et meil siin hakkaks ettevõtlus arenema. (valla B intervjueeritav) 
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Intervjueeritavad on arvamusel, et nende vähene tegevus ettevõtluse arendamisel peitub 

asjaolus, et ettevõtluse arendamise valdkond pole ühegi omavalitsusüksuse ametniku 

ametijuhendis kirjas ning seetõttu tegeletakse ettevõtluse arendamisega teiste kohustuslike 

ülesannete kõrvalt. Eelisjärjekorras täidetakse kohustuslikud ülesanded ning kui nende 

tegevuste kõrvalt jääb aega üle, siis tegeletakse ka ettevõtluse arengut puudutavate 

tegevustega. Sellest tulenevalt loetakse ajapuudust üheks olulisemaks teguriks, mis takistab 

kohaliku omavalitsuse tegevust ettevõtluse arendamisel.  

Ma arvan, et meie vallas on päris palju asju tehtud sellise mingi asja kõrvalt, 

ettevõtluse poole pealt, et ei ole otseselt kellegi ülesanne olnud, ei ole olnud inimest, 

kes sellega tegeleb. /.../ Kui need kohustuslikud osad nagu korda ära saavad, et siis 

on nagu aega selliste asjadega ka tegelda. (valla D intervjueeritav) 

Aga neid erinevaid ülesandeid, millega tegelema peab, neid on nii palju, et ei jõua. 

Ja siis tuleb ise valida need, mis kõige olulisemad siis on. Et ma ei tea, tegelt 

ettevõtetega tegelemine nagu ametiülesannetes ei ole, et see on siis nagu kõrvalt 

niimoodi, et sellepärast ta ongi niimoodi tahapoole jäänud. Et enne tuleb need ära 

teha, mida nagu tuleb teha, need mis ametiülesannetes kirjas on. (valla C 

intervjueeritav) 

Kuna ettevõtluse arendamine pole ühegi vallavalitsuse töötaja kohustuslik ülesanne, siis on 

intervjueeritavatel tekkinud isiklik initsiatiiv ettevõtluse arendamiseks. Valla D 

intervjueeritav on võtnud ettevõtluse arendamise enda ülesandeks, kuna tal on selleks 

isiklik huvi ning motiveeritus. Samuti on vastaja arvamusel, et ta ei sooviks tegeleda enda 

kohustuslike ülesannetega, kui tal ei oleks võimalust tegeleda ettevõtluse arendamisega. 

Otseselt minu ametijuhendis ei ole ju ka ettevõtlusega tegelikult seotust, aga see on 

nagu asi, mis mulle meeldib ja see on asi, mis mul paneb natukene silma särama, et 

ma tahaks sellega tegeleda. /.../ Et minu meelest ettevõtlusega on vaja tegeleda, et 

kui ma sellega ei tegeleks, siis oleks nagu selles mõttes väga jama, et siis ma ei 

viitsiks selle jäätmete ja teedega ka tegeleda. (valla D intervjueeritav) 

Valla B intervjueeritav esitab aga arvamuse, et nende omavalitsusüksuse vähene aktiivsus 

ettevõtluse arendamisel peitub asjaolus, et kohalikud ettevõtjad ei ootagi vallavalitsuselt 

rohkemat ning suurt nõudlust tema hinnangul ettevõtluse arendamise suhtes ettevõtjate 

poolt ei tule.  

Aga ma olen oma ettevõtjaid intervjueerinud, siis nad tegelt rohkem ei tahagi, et kui 

nagu tuleks ettevõtjate poolt rohkem sellist asja, võib-olla ma ka mõtleks rohkem, et 

mida teha ettevõtluse arendamiseks ja toetamiseks ja veel, et meil ei ole tulnud ka 

seda nõudlust, et oleks nagu vaja veel midagi, mida vald peaks tegema ja mida vald 

siiamaani ei tee. /.../ Need ettevõtjad, kes tegutsevad, need on vallaga rahul. (valla B 

intervjueeritav) 
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2.3. Kohalike omavalitsuste tegevuspraktikad ettevõtluse arendamisel 

Järgnevalt on esitatud uurimistulemused Võrumaa kohalike omavalitsuste 

tegevuspraktikatest seoses ettevõtluse arendamisega. Kirjeldatakse ja selgitatakse kohalike 

omavalitsuste praktilisi tegevusi sellistes valdkondades nagu koostöö, nõustamine, 

kohaturundus ning ühistegevus. Samuti selgitatakse, milliseid infokanaleid kasutab kohalik 

omavalitsus ettevõtlusalase informatsiooni edastamiseks ning kuidas lahendatakse 

probleeme infrastuktuuriga. Lisaks esitatakse kohalike omavalitsuste tegevused ettevõtjate 

tunnustamisel ning rahalisel ja moraalsel toetamisel. 

Ettevõtluse ja ettevõtjate roll kohaliku omavalitsuse arendustegevuses  

Kohalike omavalitsuste arendustegevus eeldab omavalitsusüksuselt piirkonna probleemide 

ning võimaluste kaardistamist. Seejuures loetakse arendustegevuse üheks olulisemaks 

baasdokumendiks valla arengukava, milles leiab kajastust ka ettevõtluse arendamise 

valdkond. Dokumendianalüüsi tulemusel selgub, et ettevõtluse arendamist käsitletakse 

uuritavate kohalike omavalitsuste arengukavades peamiselt neljas erinevas osas: valla 

olukorra kirjeldus, valla visioonid, valla eesmärgid ja tegevuskava. Samuti selgub 

dokumendianalüüsi ja intervjuude tulemusel, et arengukava koostamise protsessi 

kaasatakse kohalikud ettevõtjaid ning nendelt saadavat sisendit kasutatakse lisaks 

arendusstrateegiate loomisele ka muude aruannete ning uuringute tarbeks.  

Dokumendianalüüsi tulemusena selgus, et arengukava üks osa hõlmab valla olukorra 

kirjeldust ning lähteolukorra selgitamisel leiab kajastust ka ettevõtluse arendamisega 

seonduvad probleemid. Lisaks on arengukavades püstitatud valla visioonid ning seejuures 

on määratletud ka ideaalpilt, kuhu soovitakse tulevikus seoses ettevõtluse arendamisega 

jõuda. Püstitatud visioon on andnud kohalikele omavalitsustele aluse strateegiliste 

eesmärkide loomiseks, mis aitavad jõuda soovitud visioonini seoses ettevõtluse 

arendamisega. Dokumendianalüüsi tulemusel on märgata visiooni ning eesmärkide 

sarnasust ning sisuline erinevus peitub sõnastusel. Eesmärkidest tulenevalt on kohalikud 

omavalitsused loonud tegevused, tänu millele jõutakse soovitud eesmärgini ettevõtluse 

arendamisel, kuid seejuures on märgata, et tegevuste kirjeldused on arengukavades 

üldsõnalised ning ei väljenda konkreetsust.  
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Tegevuste konkreetsuse puudust rõhutab intervjuus ka valla C intervjueeritav ning lisab, et 

ettevõtluse arendamist kajastatakse arengukavas vaid üldiste tegevuste kaudu ning 

konkreetseid tegevusi eesmärkide saavutamiseks loodud pole.  

Väga konkreetseid ei ole selliseid. Sellised ümarad tegevused on. /.../ Ütleme, et see 

arengukava tegevuskava ei takista nüüd sellega tegelemist, et seal on laused ja 

viited, et ettevõtjatega, seal ei ole jah nüüd öeldud, et küsitluse korraldamine, sellist 

asja konkreetselt ei ole öeldud, aga et ettevõtjatega nagu koostöö arendamine, et 

sellised laiemad eesmärgid on kirjas. Aga noh tegevusi konkreetselt, et mida teha 

nüüd mingi eesmärgi saavutamiseks seda ei ole. (valla C intervjueeritav) 

Dokumendianalüüsi tulemusel selgub, et arengukavade koostamisse protsessi kaasatakse 

ka kohalikud ettevõtjad ning arenguvajaduste väljaselgitamiseks luuakse ettevõtlusalaseid 

töögruppe, milles on esindatud ka kohalikud ettevõtjad. Lisaks selgub intervjuudest, et 

kohalike ettevõtjate osalus nendes töögruppides loob võimaluse piirkonna vajaduste 

kaardistamiseks ning kohalik omavalitsus arutab ettevõtjatega ühiselt teemasid 

probleemide lahendamiseks. Samuti selgub intervjuudest, et kohalik omavalitsus viib läbi 

küsitlusi ja intervjuusid kohalike ettevõtjate seas, et saada teada ettevõtjate arvamused ning 

vajadused. Ettevõtjad on kaasatud ka volikogu komisjonide töösse ning ettevõtjate 

ettepanekuid ja vajadusi arvestatakse arendusstrateegiate loomisel. Lisaks arengukavade 

koostamisele annavad ettevõtjatega kokkusaamised sisendmaterjali vallavalitsuse 

igapäevatööks.  

Ettevõtjad on esindatud meil volikogu erinevates komisjonides, meil on päris palju 

komisjone ja samamoodi me just hakkame lõpule jõudma oma uue arengukava 

koostamisega, kus oli ka 160 inimest kaasatud ja üle valla oli ka päris palju 

ettevõtjaid. (valla A intervjueeritav) 

Eelmine aasta me tegime niimoodi, et praktiliselt terve aasta jooksul korjasime 

erinevate teemade kaudu sisendit, et mida ettevõtjad vajavad, kuhu poole peaks vald 

liikuma, siis olid meil küsitlused, erinevad koosolekud. (valla B intervjueeritav) 

Paraku pole kõik ettevõtjad ühtemoodi aktiivsed ning nende osavõtlikkus 

arendusstrateegiate loomisel on erinev. Valla B esindaja on arvamusel, et arendustegevuste 

loomisel on aktiivsed eelkõige need ettevõtjad, kes kasutavad arengukava enda projektide 

või taotluste kirjutamisel. Vajadusel esitavad nad ka ettepanekuid arengukavas muudatuste 

tegemiseks, et sobitada seda enda projekti või toetusprogrammile esitatava taotluse sisuga.  

Ma arvan, et need kes kirjutavad projekte, kes raha taotlevad, et need teavad väga 

hästi, kust meie arengukava üles leida ja on neid, kes nagu üldse mitte ei huvitu ja ei 

räägi kaasa ka. Aga need kes kuskilt raha taotlevad, need on ikka aktiivsed ja need 
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on alati nagu valmis, et või tegema seda ettepanekut või et see idee võiks ka siin olla 

või sõnastame selle niimoodi ümber. (valla B intervjueeritav) 

Samuti kasutab kohalik omavalitsus enda arendustöö tarbeks ettevõtjate abi sisendite 

saamisel. Ettevõtjad kutsutakse kokku ning ühiste arutelude käigus saadakse 

informatsiooni lisaks arengukavale ka teiste aruannete ning uuringute tarbeks.  

Siis need samad nagu valla arengu küsimused, et saada tegelikult sealt kaudu 

sisendit enda tööks. Et ta on praegu nagu rohkem niipidi olnud, et nagu siin 

vallavalitsuse kasu on olnud tuntav, et miks neid [ettevõtjaid] kokku kutsuda. (valla 

B intervjueeritav) 

Et kui me tegime nüüd maavalitsusele mingi rakenduskava uuringu, sisendeid pidime 

andma, siis oli jälle hea võimalus, et me kutsusime paar siukest suuremat tegijat 

kokku ja siis arutasime neid asju, et mis need sisendid võiks olla. (valla D 

intervjueeritav)  

Kohaliku omavalitsuse partnerlus valla ettevõtjatega 

Intervjuudest selgub, et üheks koostöövormiks peetakse ka partnerlust ettevõtjate ning 

kohalike omavalitsuste vahel, mille käigus antakse omavalitsuse poolt teostatavad 

heakorratööd üle kohalikele ettevõtjatele. Kõige enam kasutatakse sellist koostöövõimalust 

lumelükkamisel, muruniitmisel ning omavalitsuse allüksusi küttepuudega varustamisel. 

Partnerlussuhte loomisel kuulutatakse välja hange, kuid eelistatud on seejuures kohalikud 

ettevõtjad.  

Vald teeb nende ettevõtjatega koostööd, kelle käest ta mingisugust teenuseid ostab. 

Et valdavalt on need talvel teehooldus ja lumelükkamine. (valla C intervjueeritav) 

Just eile kuulutasime selle hanke välja, et küttepuude varumine, et jälle ettevõtjatelt, 

et ettevõtted pakuvad siis, /.../ ja selle siis oma ettevõtjate kaudu. (valla A 

intervjueeritav) 

See on nagu konkurssi korras hankega, et kuulutame konkurssi välja. Tegelikult 

väike vald, et teen otsepakkumise ka, et poisid tulge osalege, et lumelükkamise 

anname niimoodi üle. /.../ Ja suvel niitmised sama moodi. (valla D intervjueeritav) 

Samuti eelistatakse osta toorainet kohalikelt ettevõtjatelt omavalitsusüksuse allasutustele 

(nt kool, lasteaed, hooldekodu). Kohalikelt ettevõtjatelt ostetakse nii liha- kui ka 

pagaritooteid ning juurvilju.  

Päris palju, nii palju kui saab. Et näiteks see sama kalakasvatus, ma ei tea ühtegi 

teist haridussüsteemi, kus nii palju head kala saab süüa. /.../ Leib, sai samamoodi, et 

[nimi] pagar toimetab [küla nimi], leib-sai ostetakse sealt. (valla D intervjueeritav) 
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Jah, näiteks [nimi] pagar on siin, et pagaritooted, siis on kohalike talu need, et 

varustatakse kartuliga ja hooldekodu köök ja lasteaia kööki ja kooli köök ja et 

juurviljad ja asjad on ikka kohalik, et oma ettevõtjate käest seda. (valla A 

intervjueeritav)  

Valla C intervjueeritav toob välja koostöö ettevõtjatega ka erinevate kohalike omavalitsuse 

ürituste raames seoses toitlustamisega. Ürituste toitlustamisel eelistatakse kohalikke 

ettevõtjaid ning seejuures ei kasutata vaid ühe ettevõtja teenust.  

Kui on erinev valla üritus, et siis tegelikult need toitlustusettevõtted on siin, kes 

toitlustamisega tegelevad, /.../ siis noh nende käest võetakse – kord ühe käest, kord 

teise käest ja niimoodi, et ei eelistata ühte, et sellesmõttes on nagu koostöö olemas 

nende pidulaudade puhul. (valla C intervjueeritav) 

Valla B intervjueeritav on aga arvamusel, et nendel partnerlus ettevõtjatega kohati puudub 

ning teenuseid antakse üle ka teistest valdadest pärit ettevõtjatele. Põhjuseks toovad nad 

piirangud hankeseadusega ning riski vältimiseks ei eelistata kohalikke ettevõtteid.  

Meil ei ole võimalik kohalikke ettevõtjaid eelistada. Et seda võimalust lihtsalt ei ole. 

/.../ Saavad kohalikud tööd ja saavad ka mujalt, et nende hangete kaudu, et meil ei 

ole jah seda võimalust ja selle riski peale me ei ole läinud, et me siin hangete töö 

anname kohalikele. (valla B intervjueeritav) 

Kohalike omavalitsuste kokkusaamised ettevõtjatega 

Kui dokumendianalüüsi ning intervjuude tulemusel selgus, et ettevõtjaid kaasatakse 

arendustegevusse ning ettevõtjaid kutsutakse ühistele kokkusaamistele sisendmaterjali 

saamiseks, on siinkohal oluline tuua välja need konkreetsed kokkusaamised, mida 

omavalitsusüksuste eestvedamisel korraldatakse.   

Intervjuust selgub, et vald B korraldab oma ettevõtjatega koostöökohtumisi, mille raames 

kutsutakse kokku valla ettevõtjad, et arutada ettevõtjate ühiseid probleeme ning leida 

võimalusi ettevõtjate omavaheliseks koostööks. Intervjueeritav lisas, et omavalitsusüksuse 

poolt esitatakse kindel teema kokkusaamiseks ning arutletav teemavaldkond on tavaliselt 

vallale endale vajalik. Ettevõtjate koostöökohtumise käigus arutatakse ühiselt käsitlust 

vajavaid teemasid ning saadavat sisendit kasutatakse kohaliku omavalitsuse töös.  

Meil on need sellised kokkusaamised ja meil olidki need koostöökohtumiste nime all, 

et valla eesmärk oligi tuua ettevõtjad kokku, et nad ise leiaksid mingeid selliseid 

koostööpunkte. /.../ Et mingi ühe teema pakume nagu välja ja siis saavad omavahel 

istuda koos ja jutustada. /.../ Ja meie poolt on läinud ikkagi pigem need teemad, mis 

vallavalitsusele vaja on. (valla B intervjueeritav) 
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Vald D on võtnud aastal 2015 enda ülesandeks äriklubi loomise, mille raames kutsutakse 

kokku ettevõtjad ning ühiste kokkusaamiste käigus arutatakse erinevaid koostöövõimalusi. 

Samuti saavad ettevõtjad vahetada informatsiooni erinevate toetusprogrammide kohta ning 

arutatakse, mida saaks vald teha ettevõtjate heaoluks. Valla D intervjueeritav peab 

oluliseks, et tegu pole omavalitsusüksuse poolt ettevõtjatele pealesunnitud tegevusega, 

vaid ettevõtjate endi initsiatiiviga loomaks äriklubi.  

See ei ole mitte minu algatus õnneks, /.../ tuli ettevõtjate poolt kohe see palve, et 

saaks kokku, teeks midagi – vaataks, kas me saame teha koostööd, kas me saame 

allhankeid teineteise käest võtta, et kas nad saavad siis omavahel infot vahetada, et 

kust saada toetusi, mida vald võib teha jne. Et see on minu jaoks nagu hästi oluline, 

et see ei ole nagu minu pealesunnitud asi, /.../ et meil ettevõtjatelt tuli endalt see huvi 

ja algatus. (valla D intervjueeritav) 

Varasemalt on olnud ettevõtjatega kohtumisi ka vallas A, kus omavalitsuse eestvedamisel 

saadi ettevõtjatega kokku ühes kohalikus ettevõttes ning lisaks külastatava ettevõttega 

tutvumisele arutati ka ettevõtjate ühiseid probleeme. Nüüdseks on sellised kokkusaamised 

ettevõtjatega lõpetatud, kuna ettevõtjatel puudub vajadus ning huvi kokkusaamisteks. 

Siis oli rohkem selliseid kokkusaamisi, et vald võttis eestvedamise, panime mingi 

kuupäeva-kellaaja, mingis ettevõttes siis saadi kokku. /.../ Lihtsalt arutati 

päevaprobleeme, mis ettevõtjatel nagu probleemid on ja siis tutvuti selle ettevõttega. 

/.../ Varem oli neid asju rohkem, aga nüüd on see nagu ära jäänud, kellelgi ei ole 

aega, kõik tegutsevad oma ettevõtte juures. Et võib-olla ei olegi seda vajadust nii 

palju enam, et varem olid sellised kokkusaamised. (valla A intervjueeritav) 

Vallas C on varasemalt korraldatud aga ettevõtjate ümarlaudu, millest võtsid osa lisaks 

kohalikele ettevõtjatele ka teiste organisatsioonide spetsialistid, kes tutvustasid ettevõtluse 

arendamise võimalusi. Ettevõtjatelt on tulnud tagasiside, et sellist kokkusaamist võiks ka 

edaspidi korraldada, kuid kohalikul omavalitsusel pole aega, et kokkusaamist 

koordineerida.  

Oli selline ettevõtjate ümarlaud, seal oli siis Võrumaa Arenguagentuurist üks 

esindaja rääkis, Töötukassast ja siis olid kohalikud ettevõtjad ja siis pärast niimoodi 

küsitledes ja kohapeal nad ütlesid, et jah, selline asi võiks nagu edasi toimuda, aga 

lihtsalt ei ole füüsiliselt jõudu ja aega. (valla C intervjueeritav) 

Sarnase põhimõttega korraldab vald B üks kord aastas ettevõtluspäeva ning vald D 

korraldab infopäevi, kus osalevad ka spetsialistid teistest organisatsioonidest, nagu näiteks 

Maksu- ja Tolliamet, Töötukassa, Võrumaa Arenguagentuur. Vald A teeb oma piirkonna 

ettevõtjatele paar korda aastas ka koolitusi, kus samuti osalevad teistest organisatsioonidest 

pärit spetsialistid ning nad tutvustavad ettevõtjatele uusi seadusi või räägivad muudel 
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ettevõtlust puudutavatel teemadel. Selline tasuta koolitus võib olla mõnikord 

spetsialiseerunud ehk koolitusi korraldatakse vaid kindla tegevusvaldkonnaga ettevõtjatele.  

Siis on meil iga aasta selline ettevõtluspäev, meil on nagu selline suurem, pikem 

päev, kus on erinevad esinejad, Maksu-Tolliametist, Töötukassast käinud. (valla B 

intervjueeritav) 

Mida me ettevõtjatega teeme nagu sellist koolitusi ka, et kui on jälle mingit uut infot 

kuskilt tuleb, näiteks mingid seadused on muutunud, siis kutsume jälle spetsialistid 

kokku, Võrumaa Arenguagentuur, Maksu- ja Tolliamet. /.../ Vahepeal on nagu 

spetsialiseerunud, et kas on nagu puiduettevõtjatega ainult, majutusettevõtjatega ja 

oleneb nagu olukorrast ja sellest, mis turul nagu toimub. (valla A intervjueeritav) 

Ringreisid ettevõtjatele 

Lisaks ühistele koosistumistele korraldavad kohalikud omavalitsused ettevõtjatele tasuta 

ringreise, mille raames külastatakse nii kohalikke kui ka välismaiseid ettevõtteid 

eesmärgiga laiendamaks ettevõtjate ja kohalike omavalitsuste esindajate silmaringi. 

Intervjuudest selgub, et ringreisid on ettevõtjatele tasuta ning kohalike omavalitsuste 

esindajate hinnangul suurendavad need ettevõtjate omavahelist läbikäimist ning 

koostöövõimet. Ettevõtjad saavad seeläbi tutvuda ka teiste ettevõtjatega ning neil on 

võimalus näha, mida konkreetselt ettevõtetes tehakse.  

Et kindlasti on iga aasta mingi selline ringsõit, /.../ käime külastame ettevõtteid, et 

silmaringi laiendada. /.../ Me oleme käinud ka väljaspool maakonda ja välismaal 

isegi, Soomes käisime ettevõtjaid vaatamas. /.../ Külastasime ettevõtjaid, et noh ikka 

näed ja räägid, et teiste inimestega suhtled ja saad isegi mingeid kontakte. (valla A 

intervjueeritav) 

Me oleme korraldanud ringreise mööda /.../ valla ettevõtjaid, et ettevõtjad ise ja kõik 

huvilised saavad siis tulla, et nad näevad, mis konkreetselt kuskil tehakse. /.../ Ja me 

just püüamegi selliste ringreiside käigus, et nad omavahel tuttavaks teha. (valla B 

intervjueeritav)  

Paraku toob valla A intervjueeritav välja ettevõtjate huvi puudumise antud ringreiside 

korraldamisel. Intervjueeritav märgib, et algusaastatel oli ettevõtjate huvi ringreiside vastu 

suur, kuid nüüdseks on ettevõtjate osavõtlikkus vähenenud. Ettevõtjate passiivsus võib 

intervjueeritava hinnangul olla tingitud sellest, et ettevõtjad on saanud aastate jooksul 

teadlikumaks ning nad oskavad ise internetist ettevõtlusalast informatsiooni leida.  

Viimasel ajal on suht nagu huvi väiksemaks jäänud. Et algusaastatel oli ikka 

niimoodi, et kes ees, see mees, et ei mahtunud äragi, buss oli ikka pilgeni täis ja huvi 

oli suur, aga nüüd on nagu tundub, et ettevõtjad on saanud nagu targemaks, neil on 
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kogemusi ja nad teavad juba, oskavad ise juba netist asju otsida. (valla A 

intervjueeritav) 

Kohalike omavalitsuste koostöö teiste omavalitsusüksustega ettevõtluse arendamisel  

Lisaks ettevõtjate ning omavalitsuse omavahelisele koostööle teevad kohalikud 

omavalitsused koostööd ka teiste omavalitsusüksustega ettevõtluse arendamiseks. 

Intervjuude tulemusel selgub, et koostööd teevad aktiivselt omavahel vald A ja vald B, mis 

on intervjueeritavate endi hinnangul tingitud ühisest turismipiirkonnast ning sarnaste 

valdkondadega ettevõtmistest. Seejuures vald A ja vald B teiste omavalitsustega aktiivselt 

koostööd ei tee.  

Pigem vallaga B ikka jah, et on kuidagi välja kujunenud, et vald A ja vald B on 

selline ühine turismipiirkond, siin maastik on sama, sarnased ettevõtmised on siin ja 

ma mõtlen jah, et ega teistega nagu eriti ei ole. (valla A intervjueeritav) 

Valla D intervjueeritav toob intervjuu käigus esile, et nende kohalik omavalitsus teeb kõige 

rohkem koostööd vallaga C. Koostöövõimalus on intervjueeritava hinnangul sujuv 

seetõttu, et valla D arendusnõunikul on head suhted valla C vallavanemaga ning samuti 

rõhutab ta valla C arendusnõuniku isiklikku initsiatiivi tegelemaks ettevõtluse 

arendamisega.  

Me teeme vallaga C päris tihedalt koostööd, /.../ ja selle vallaga C on selles mõttes 

hea koostööd teha, et vallas C on väga hea vallavanem, /.../ suhted on korras ja 

vallas C on väga hea arendusjuht, /.../ on ka igas mõttes nagu hästi selline 

positiivselt meelestatud, et teeme midagi ettevõtjatega koos. (valla D intervjueeritav) 

Kuigi valla D intervjueeritav on arvamusel, et nendel on tihe koostöö vallaga C, siis valla 

C esindaja toob intervjuu käigus esile, et nende vald teiste omavalitsusüksustega koostööd 

ei tee. Intervjueeritava hinnangul on vallal vajadus olemas, kuid koostöö tegemiseks jääb 

puudu ajalisest ressursist.  

Valdadega kahjuks veel ei ole jõudnud, see on ka niimoodi, et vajadus on olemas ja 

peaks saama, aga ei jõua. /.../ Aga noh isegi meie puhul, et me võiksime nagu 

koostööd teha teiste valdadega rohkem. (valla C intervjueeritav) 

Kui analüüsida intervjuude baasilt valla B ja valla A ühist koostööd, siis võib täheldada 

erinevaid tegevusi, millega ettevõtluse arendamisel ühiselt tegeletakse. 2015 aasta märtsis 

korraldati ka ühine arengupäev, mille raames said valla A ja valla B esindajad ühiselt 

kokku ning arutati nii olemasolevaid kui ka uusi koostöövõimalusi. 
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Saame kolmapäeval kokku, kõik valla B inimesed, valla A inimesed, volikogu, 

allasutused, et teeme sellise ühise arengupäeva, et mõelda veel teemasid, millega 

noh, et kaasata need teemad, kus me juba teeme koostööd ja siis, et kus me veel 

võiksime teha. (valla B intervjueeritav) 

Vald A ja vald B on loonud ühise ettevõtjate infoportaali ning vajadus ja idee selle 

loomiseks tuli mõlema valla poolt üheaegselt. Lisaks käiakse ühiselt messidel, neil ilmub 

ühine ajaleht ning samuti jagatakse infolehti valla ettevõtjate kohta. Ühiselt on loodud ka 

taluturg, mida reklaamitakse koos ühisel voldikul ning valdade kodulehel.  

Siis me lõime selle sama [infoportaali nimi] ja see on selle kahe valla vahel, et vald 

A ja vald B. Et vallast B tuli samal ajal sama probleem välja ja siis me kuidagi, et 

läks jutuks ja siis me kahepeale kokku tegimegi, et valla A ja valla B ettevõtjatega 

selle. /.../ See oli ka vallaga B koostöös, eelmine aasta sai üks selline ajaleht või 

infoleht tehtud, kus olid siis valla A ja valla B ettevõtted ja mis nad pakuvad. /.../ Siis 

on meil taluturg veel, /.../ et see on ka niisama, et vallas B ja vallas A on korraga, et 

me tegime sellise voldiku. (valla A intervjueeritav) 

Maamessile läheme nüüd ühiselt, meil hakkab ilmuma ühine ajaleht, siis oma valla 

infolehti oleme niimoodi jaganud, et vald A toob oma infolehti valda B ja meie viime 

sinna. (valla B intervjueeritav) 

Tasuta nõustamisteenus ettevõtjatele 

Analüüsitavates kohalikes omavalitsustes pakutakse koostöös Võrumaa Arenguagentuuriga 

ettevõtjatele tasuta nõustamisteenust. Dokumendianalüüsi tulemusel selgub, et Võrumaa 

Arenguagentuuri konsultant külastab omavalitsusüksusi üks kord kuus ning nõustab 

kohalikke ettevõtjaid probleemide lahendamiseks. Näiteks saavad alustavad ettevõtjad 

nõustamist äriplaani loomisel, informatsiooni erinevatest toetusprogrammidest ning 

lisatasu eest pakutakse ka abi äriplaani koostamisel. Tegutsevatele ettevõtjatele pakutakse 

võimalust arendusplaanidega nõustamiseks, toetusprogrammidega tutvumiseks ning abi 

partnerlussuhete loomiseks. Lisaks selgub intervjuust, et ettevõtjatel on võimalus külastada 

Võrumaa Arenguagentuuri ka Võru linnas ning nad ei pea ootama konsultandi tulekut 

valda.  

Võrumaa Arenguagentuur jah, et see käib siin iga korra kuus, käib siin neid 

alustavaid ettevõtjaid nagu konsulteerimas ja ka juba tegutsevaid ettevõtteid, et kes 

nagu soovivad. (valla C intervjueeritav) 

On see tasuta nõustamine, et meil kord kuus on vallas, aga tegelikult on neil 

võimalus koguaeg minna Arenguagentuuri. (valla B intervjueeritav) 
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Omavalitsusüksused toovad intervjuus nõustamise puhul esile asjaolu, et ettevõtjate 

aktiivsus osalemaks nõustamisel on märgatavalt vähenenud. Intervjueeritavad on 

arvamusel, et kohalikud ettevõtjad on saanud teadlikumaks ning nõustamist enam ei vajata. 

Nõustamisteenust kasutavad eelkõige alustavad ettevõtjad, kellel puudub varasem 

kogemus ettevõtluses.  

See on ka nagu suht, mitte soiku jäänud, aga kõik on nagu oma nõustamised ära 

nõustanud. /.../ Nüüd on kõik nagu ära saanud ja oma rea peale. Noh nii palju, kui 

on keegi alustaja ettevõtja, et kes ei ole kunagi ettevõtlusega tegelenud, et siis tema 

vajab nagu rohkem nõustamist. (valla A intervjueeritav) 

Et nüüd viimane kord jäigi ära esimest korda, vist kahe või kolme aasta, ei ikka 

kolme aasta jooksul juba kindlasti, et kedagi ei olnud, /.../ et noh paistab, et ei ole 

enam neid ka, keda nõustada, et kõik on nagu ära võetud. (valla C intervjueeritav) 

Valla B intervjueeritav on võtnud enda tööks ka kohalike ettevõtjate külastamise koos 

Võrumaa Arenguagentuuri konsultandiga. Koos külastatakse neid ettevõtjaid, kes pole 

nõustamisel varasemalt käinud või kellel oleks pealtnäha vaja abi. Külastamise käigus 

tutvutakse ettevõttega ning vajadusel suunatakse nõustamisele, andmaks ettevõtjale 

informatsiooni toetustest või arenguvõimalustest. Intervjueeritava hinnangul on selline 

tegevus ettevõtjatele äärmiselt meelepärane ning nad on tänulikud, et vald tunneb nende 

tegevuse vastu huvi.  

Ja siis me käime lisaks siis ettevõtjatel külas koos selle konsultandiga. /.../ Et eks me 

niimoodi peame ikka ise aktiivsed olema, siin vaatama, et kes meil siin tegutseb, kes 

pole käinud, kellel on näha, et võiks olla abi vaja, et siis me torgime ikka tagant. /.../ 

Ja selle üle on ettevõtjad alati hästi rõõmsad, et neid on märgatud, vald tunneb huvi, 

mida nad teevad. (valla B intervjueeritav) 

Kohalike omavalitsuste poolt kasutatavad infovahetuskanalid  

Ettevõtluse arendamisel tõuseb olulisele kohale infovahetus ning seetõttu on oluline 

selgitada välja, milliseid infovahetuskanaleid kohalikud omavalitsused kasutavad 

ettevõtlusalase informatsiooni edastamiseks. Informatsiooni vahendatakse valdades 

elektronposti kaudu, kasutusel on kodulehed ja sotsiaalvõrgustiku võimalused ning samuti 

jagatakse elanikele erinevaid infolehti ettevõtjate tegevuse kohta.  

Dokumendianalüüsi ning intervjuude tulemusel selgub, et ettevõtlusalase informatsiooni 

edastamiseks kasutatakse eelkõige elektronkirjade saatmist. Valdadel on loodud infolistid, 

millega liitunud ettevõtjad saavad olulist informatsiooni toetuste ja muude valla tegevuste 

kohta elektronkirja kaudu. Valla A intervjueeritav toob olulisena välja, et sellise infolistiga 
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on liitunud ka väljaspool valda tegutsevad inimesed ning ühe väljasaadetud meiliga saab 

kiiresti vahendada informatsiooni erinevate huvigruppide vahel.  

Meil on valla meililist, et kõik saavad sinna liituda ja seal ei ole mitte ainult meie 

valla ettevõtjad ja inimesed, vaid on ka kaugemalt poolt, meediaväljaanded ja 

sellised on liitunud sellega, siis saadad mingi meili, siis läheb kõigile plõksti laiali 

niimoodi. /.../ Et paljud ettevõtjad on ka sellega liitunud, siis nad saavad kohe enda 

meili peale selle, et me ei pea hakkama ühekaupa läbi helistama, see on suur töö ju. 

(valla A intervjueeritav) 

Meil on nagu selline, et mul on selline oma list, kes on soovinud, soovib saada infot 

toetuste ja kuulutuste kohta. Neile läheb see info, ja siis veel sellised üldised asjad, et 

kui ongi arengukava arutelu, siis see info läheb ettevõtjatele meili peale. (valla B 

intervjueeritav) 

Kuigi kohalikud omavalitsused kasutavad ettevõtlusalase informatsiooni vahendamiseks 

eelkõige elektronposti, siis loevad intervjueeritavad selle infokanali tõhusust madalaks. 

Ettevõtjad ei reageeri elektronpostile ning jätavad kirjadele vastamata.  

Et on küll nagu üldinfona meiliga klõpsti välja saadetud, aga noh teate ise, mis siis 

juhtub kui meile välja saadad, et inimesed ei vasta väga. (valla D intervjueeritav) 

Aga samas ei tule sealt ühtegi tagasisidet mitte kunagi. /.../ Kui neile saata meili teel 

mingi küsitlus, siis on selge, et sealt vastust ei tule. (valla C intervjueeritav) 

Intervjueeritavate hinnangul tahavad ettevõtjad personaalset lähenemist ning tähelepanu. 

Ettevõtjate osavõtlikkus on suurem, kui vallavalitsus on võtnud aega, et neid isiklikult 

kokkusaamistele kutsuda.  

Isiklik kutsumine, „Tere Kati, sa oled oluline persoon, tule punti” ja ta tuleb. Saadad 

selle umbisikulise meili kuskilt, et hakatakse valla arengukava looma, visiooni-

strateegia seminarid, et palume teid esimesele miiting-kohtumisele, et siis võib kindel 

olla, et sinna ei tule väga keegi. (valla D intervjueeritav) 

Lisaks elektronpostile on kohalikes omavalitsustes populaarne valla kodulehel 

informatsiooni kajastamine. Dokumendianalüüsi tulemusel selgub, et valla kodulehtedele 

on lisatud eraldi ettevõtlusalane link ning sealt on leitavad vallas tegutsevad ettevõtted, 

nende tegevusvaldkonnad ning kontaktandmed. Samuti edastatakse kodulehel olulist 

informatsiooni ettevõtlust puudutavatest võimalustest, nagu näiteks nõustamisteenus, 

toetusprogrammid, koolituste ja messide toimumisajad. Lisaks selgub intervjuudest, et 

mõned vallad on andnud ettevõtjatele võimaluse ka enda töökuulutuste kajastamiseks 

kodulehel.  
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Meil on koduleht, mida me pidevalt uuendame. /.../ Et jagame jah nagu infot, mis 

igaltpoolt kätte tuleb. (valla A intervjueeritav) 

Meil on paar ettevõtjat, kes meil valla kodulehe kaudu sinna infotulpa-uudistetulpa 

koguaeg enda töökuulutusi panevad. (valla D intervjueeritav) 

Valla C intervjueeritav toob intervjuu käigus välja asjaolu, et kodulehel küll kajastatakse 

informatsiooni piirkonnas tegutsevatest ettevõtjatest, kuid sealt leitav informatsioon on 

vananenud. Ka valla B esindaja rõhutab, et ettevõtjad ei uuenda enda informatsiooni valla 

kodulehel, kuigi intervjueeritav on seda pidevalt oma valla ettevõtjatelt küsinud.  

Kodulehel on info üleval ettevõtluse all natukene, natukene vananenud on vist juba. 

(valla C intervjueeritav) 

Ega jah nad ei kipu uuendama oma infot ja ma iga aasta räägin üle, et palun 

vaadake enda andmed üle kodulehelt ja siis sealt väga ei tule midagi. (valla B 

intervjueeritav) 

Kohalike omavalitsuste infokanalitest ei jää välja ka üha enam populaarseks muutunud 

sotsiaalvõrgustik Facebook. Intervjueeritavad peavad seda üheks kiiremaks 

infovahetuskanaliks ning on seisukohal, et see töötab infokanalina kohati paremini kui 

koduleht. Sotsiaalvõrgustikus Facebook jagatakse ettevõtjatele olulist informatsiooni 

ühiste kokkusaamiste korraldamisest ning postitatakse teateid valla arendustegevuse kohta.  

Meil on Facebook'i leht, me olime üks esimesi omavalitsusi, kes Facebook'i võttis 

kasutusele, mis on väga populaarne meil, et seda infot jagada. (valla A 

intervjueeritav) 

See Facebook nagu töötab infovahendajana väga hästi. Palju paremini kui koduleht, 

et ma olen seda juba pannud tähele. /.../ Ja see info läheb ju hästi kaugele hästi 

kiiresti, kui sa tahad. (valla D intervjueeritav) 

Kohalike ettevõtjate tegevusvaldkondi ning müüdavat toodangut tutvustavad ka erinevad 

andmebaasid. Vald A ja vald B on loonud ühise infoportaali ning teostanud selle kodulehe 

vormis, millega liitunud ettevõtted saavad tasuta reklaamida oma toodangut ning kohalikel 

on võimalus seeläbi tutvuda oma valla ettevõtjate tegevusega ning pakutavate toodete-

teenustega. Vajadus kohalike ettevõtete infoportaali jaoks tuli ettevõtjate endi poolt ning 

valla A ja valla B koostöös loodi selleks ühine koduleht. Tänu ühisele infoportaalile on 

võimalus tutvuda vallas tegutsevate ettevõtjate tegevusega ning nende toodanguga.  

Mis me ettevõtjatele tegime, et igalpool on need koosolekud ja käisime ja 

ettevõtjatega rääkisime, et siis tuli välja, et oleks vaja sellist kodulehte või kohta, kus 

ettevõtjad saaksid oma teenuseid ja tooteid tutvustada. /.../ See päris hästi toimib 

kohe niimoodi, et päris paljud on tagasisidet andnud, et „vot tänu sellele, et me ei 
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teadnudki, et meil vallas selline ettevõte on ja et sellist asja saab osta ja et sellist 

toodangut siin tehakse”. (valla A intervjueeritav) 

Noh see vist oligi see eesmärk ka, et meil on nii palju inimesi, keda me ei tea, et kes 

midagi teeb, et siis saab seda infot jagada. (valla B intervjueeritav) 

Siinkohal toob valla A intervjueeritav aga järjekordse näite ettevõtjate passiivsusest ning 

nende tagasihoidlikkusest. Vald on loonud võimaluse ettevõtjatele reklaamimaks tasuta 

enda toodangut või teenuseid, kuid eksisteerib ettevõtjaid, kes on selleks liiga häbelikud. 

Valla A intervjueeritav peab sellist käitumisviisi huvitavaks, kuna tema on olnud alati 

arusaamal, et ettevõtja soovib saada uusi kliente ning reklaamida oma toodangut või 

teenust. Kui vald pakkus ettevõtjatele reklaamimisvõimalust tasuta, siis mõned ettevõtjad 

esitasid arvamuse, et nende toodang või teenus pole reklaamiks piisavalt hea. 

Huvitav on see, et mõned ettevõtted on nagu, /.../ et nad nagu häbenevad või ei julge 

nagu ennast reklaamida. No ma ei saa aru sellest, et ettevõtte eesmärk ongi, et 

rohkem kliente saaks, aga mõned on nagu sellised tagasihoidlikud, et nad ei julge 

nagu. /.../ Huvitav, et ise sa oled nagu ettevõtja, sa tahad teenida rohkem raha, sa 

tahad, et sul rohkem kliente oleks ja see vald pakub sulle tasuta reklaamivõimalust, 

et siin kõik teaksid, millega sa tegeled, siis ta ei julge nagu sinna panna seda. Ta 

arvab, et „minu teenus ikka on siuke, et ei ole nii hea ja nii kvaliteetne või mu 

toodang ei ole nii hea ikka, ma pigem ei reklaami seda”. (valla A intervjueeritav) 

Ettevõtjate andmebaas on kasutusel ka vallas D, kuid see on pigem valla enda teadlikkuse 

ning arendustöö tarbeks. Samuti rõhutab intervjueeritav, et antud andmebaas on veel 

algusetapis ning tema idee on luua kohalike ettevõtjaid ühendav andmebaas, mis annaks 

ülevaate nii ettevõtjate tegevusvaldkonnast, töölistest, käibest kui ka koostööpartneritest.  

Tänasel päeval on niimoodi, et mul on tehtud ära ettevõtjate andmebaas, ettevõtjate 

list, mis on hästi algeline veel. /.../ See andmebaas peaks olema minumeelest selline, 

et ma saan selle andmebaasi põhjal teha korraliku artikli, mis ettevõtted on, palju 

töölisi on, kui palju on käive, sektorid, mis teenindusfääris jne, et koostööpartnerid 

võib-olla ja, et täna nagu selle andmebaasi põhjal me seda teha ei saa. (valla D 

intervjueeritav) 

Lisaks ettevõtjate reklaamiks loodud infoportaalile on teinud vald A ja vald B üheskoos ka 

infolehe-trükise, mis sisaldab endas andmeid valdades tegutsevatest ettevõtjatest ning 

nende poolt pakutavatest toodetest ja teenustest. Antud trükised saadeti kohalike inimeste 

postkastidesse ning tänu infolehele saadi teadlikumaks enda vallas tegutsevatest 

ettevõtjatest ja nende poolt pakutavatest teenustest.  

See oli ka vallaga B koostöös, eelmine aasta sai üks selline ajaleht või infoleht 

tehtud, kus olid siis valla B ja valla A ettevõtted ja mis nad pakuvad, teenuseid ja 

toodangut ja asju, et oli see kirjas nagu selle lehe peal ja see läks laiali kõigile 
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postkastidesse. See oli ka nagu teavitus- või infoleht, et kohalikud teaksid, mida 

kohapeal, mis teenused üldse saadaval on ja mis toodangut pakutakse. (valla A 

intervjueeritav) 

Kohaliku omavalitsuse koostöö kolmanda sektoriga ettevõtluse arendamisel 

Kohalike omavalitsuste esindajad tõid intervjuude käigus esile ka kolmanda sektori 

tegevused ettevõtluse arendamisel. Piirkondlikud külaseltsid pakuvad koostöös kohaliku 

omavalitsusega ettevõtjatele koolitusi ning arendavad ühistegevust. Samuti märgib valla D 

intervjueeritav, et tänu mittetulundusühingule saadakse taotleda raha erinevate projektide 

tarbeks ning suurendada seeläbi ka valla finantsilist võimekust ettevõtluse toetamisel. 

Valla C intervjueeritav toob näite külaseltside ning ettevõtjate omavahelisest koostööst, kui 

ettevõtjal aidati remontida ettevõtte ruume.  

No jah teised külaseltsid meil ju ka /.../ seal on ka märgata nagu seda, et need 

külaseltsid on viimastel aastatel, nad ei tee enam väga selliseid külakiige projekte, 

vaid et teevadki mingisuguseid koolitusi ja otsivad mingite ettevõtjatega mingisugust 

ühistegevusi. /.../ Et see kolmada sektoriga nagu koostöö on ka juba selle pärast 

minumeelest hea, et me saamegi sedasi võib-olla raha saada. /.../ Siis leidsime 

endale ühe kolmada sektori organisatsiooni poolt sellise abi või toe, et temal oli raha 

olemas, meilt läks idee ja siis läheb see asi nüüd käiku. Et mittetulundusühing saab 

ju raha kuskilt. (valla D intervjueeritav) 

[Küla nimi] on vana koolimaja, et üks kohalik ettevõtja ostis selle ära, tegi koostööd 

ühe külaseltsiga ja tegid selle maja põhimõtteliselt siis nagu korda. (valla C 

intervjueeritav) 

Valla A esindaja on aga seisukohal, et nende arengu taga seisab suurel määral noorteklubi 

tegevus. Intervjueeritava hinnangul on noortel ideed ning tahe soodustamaks valla 

innovatiivset arengut ning seeläbi toetatakse ka ettevõtluse arengut.  

Tänu sellele noorsootööle on valla elu ka paremaks läinud. /.../ See on niimoodi, et 

rahvas näeb noortes, et on seda uut energiat, neil on uusi ideid, nad teevad need 

asjad ära kõik. /.../ Tänu noorsootööle ongi meil see vald nagu hästi arenema 

hakanud. (valla A intervjueeritav) 

Ettevõtjate ühistegevus 

Dokumendianalüüsi tulemusel selgub, et kohalike omavalitsuste soov oleks näha 

aktiivsemat koostööd ettevõtjate endi vahel ehk arendada tuleks valdades eelkõige 

ettevõtjate ühistegevust. Üheks koostöövormiks pakutakse välja ühisturundust nende 

ettevõtjate osas, kellel on sama tegevusvaldkond, kuid intervjueeritavate arvates on 

ettevõtjad koostöö tegemisel pigem passiivsed. Kohalike omavalitsuste ametnikud on 
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intervjuude tulemusel seisukohal, et ettevõtjad võiks ise tunda aktiivsemat huvi 

ühistegevuse vastu ning ametnikud soovivad näha ettevõtjate endi panust koostööks. Valla 

B intervjueeritav lisab, et nende kohalik omavalitsus ei saa sundida ettevõtjaid koostööle, 

kuid nad saavad aidata kaasa ettevõtjate omavahelisele tutvusele, millele võiks järgneda 

ühistegevus.  

Ühisturundust võiks ka teha rohkem, kuidagi ühiselt nad nagu ühe mütsi alla saada 

need ettevõtjad, suht raske on. /.../ Aga nad ise ei taha nagu väga sinna panustada 

midagi, võiksid ka seljad kokku panna. (valla A intervjueeritav) 

Ütleme, et noh minu eesmärk on see, et ettevõtjad teeksid ise koostööd, et vald ei 

peaks tagant torkima. /.../ Me väga ei saa ju sundida koostööle, aga sellise 

omavahelisele tutvusele saame kaasa aidata. (valla B intervjueeritav) 

Dokumendianalüüsist selgub, et valla B ettevõtjatel on tahe teha koostööd, kuid 

ühistegevust pärsib koordinaatori puudumine. Samas esitab intervjueeritav arvamuse, et 

ühistegevuse eestvedaja ei saa olla kohalik omavalitsus, kuna eestvedaja tegevuse 

lõppemisel võib lõppeda ka kogu ettevõtjatevaheline koostöö. Valla B intervjueeritav on 

seisukohal, et ettevõtjatelt endilt peab tulema sisemine tahe ja panus koostööks ning 

ühistegevuse koordinaator oleks ideaalis keegi ettevõtjate endi hulgast.  

See peaks olema keegi ettevõtjate hulgast, ma olen seda meelt kindasti, et see ei saa 

olla valla poolt. /.../ Ma arvan, sest see ei vii nagu lõpuks eesmärgini, kui see on 

nagu keegi väljaspoolt või palgatudki, kes nagu üritab ettevõtjaid koos käima panna, 

vedada või organiseerida ja kui ta ära kaob, siis kaob see kõik laiali. Et see peab 

olema nende enda selline sisemine ja kui seda sisemiselt tahet ei ole, siis ei tule ka 

midagi välja. (valla B intervjueeritav)  

Kohaturundus ning kohalike ettevõtjate promotsioon 

Dokumendianalüüsi tulemusel selgub kohalike omavalitsuste seisukoht, et kohaturundus 

on oluline valdkond, millega peaks tulevikus ettevõtluse arendamisel rohkem tegelema. 

Omavalitsuste hinnangul tuleb suurendada inimeste teadlikkust vallast ning valla 

võimalustest seoses piirkonda investeerimisest, turismiobjektide külastamisest või 

ettevõtjatega partnerlussuhete loomisest. Valla D intervjueeritav toob näitena olukorra, kus 

suurettevõtjal polnud enda valla tutvustamiseks pakkuda väliskülalistele ühtegi valda 

tutvustavat meenet ning 2015 aasta kevadel kuulutati ettevõtjate algatusel välja suveniiri 

leidmise konkurss, mille raames otsitakse ideid valda tutvustavate suveniiride ning 

meenete loomiseks.    



47 

 

Meil ei ole isegi tassi praegu vallas, et tass ja pastakas on küll nagu viimased asjad 

teha, aga samas on see jälle siuke liikuv reklaam. /.../ See suveniiri konkurssi idee ja 

üldse sisend oli ettevõtjate poolt, et need samad suurettevõtjad, et tulevad külalised, 

mingisugune delegatsioon kuskil Aasiamaalt, ütleb et tahaks neile kingitust anda, 

midagi enda oma. Ei olegi anda, vot ei olegi. (valla D intervjueeritav) 

Kohaturundust tehakse ka messidel ning vallad külastavad aktiivselt piirkonna 

tutvustamise eesmärgil oma ettevõtjatega Maamessi. Vald maksab renditava boksi eest 

ning võtab endaga kaasa ka ettevõtjad, kes on avaldanud soovi antud üritusel osalemaks. 

Lisaks valla omapoolsele eesmärgile tutvustamaks piirkonda, saavad ettevõtjad messil 

tutvustada enda ettevõtte tegevust ning leida kliente enda toodetele või huvilisi enda 

majutusteenustele.  

Nüüd läheme Maamessile Tartusse, vald maksab selle boksi eest ja võtab ettevõtjad 

kaasa, et ettevõtjad saavad oma tooteid-teenuseid promoda seal. Jälle üks asi nagu 

valla poolt, mis toetab nagu ettevõtlust. Eelmine aasta ka käisime, et see on jälle jah 

valla poolt nagu tugi ettevõtjatele. (valla A intervjueeritav) 

Samuti on kohaturunduses oluline koht projektidel, mis kutsuvad inimesi valda elama või 

hoopiski valda külastama. Dokumendianalüüsist selgub, et vallas A on levinud projekt, 

mille raames kutsutakse inimesi valda elama ning tutvustatakse võimalusi piirkonnas 

elamiseks. Intervjuust selgub, et vallas B on levinud aga projekt kohalike ettevõtjate 

algatusel, mis kutsub aktiivselt inimesi valda külastama ning tutvuma lisaks kohalike 

turismiobjektidega ka ettevõtjate tegevusega.  

Et me nagu julgustaksime inimesi, et nad võivad siia tulla lihtsalt külla ja vaadata 

kuidas meil läheb. Et siis nii turistid, kuid teised ettevõtjad ka, et meil on paljud 

ettevõtjad nagu valmis võtma neid külalisi vastu. Et kui mingi turismitalu, tal on 

külastajad ja kui me tahaksimegi minna sinna ja näha, kuidas neid palkmaju 

ehitatakse, siis see palkmajaehitaja on neid valmis vastu võtma. Et tulge siis selle 

grupiga ja ma näitan teile, kuidas neid tehakse. /.../ Aga ettevõtjate ringist see mõte 

tuli ja selle kontseptsiooni nagu sai koos välja töötatud. (valla B intervjueeritav) 

Kuigi valla B projekt kutsumaks inimesi külla on saanud algatuse ettevõtjate ideest, siis 

projekti madal edukus seisab paljuski ettevõtjate passiivsuse taga. Intervjueeritav toob 

näite, et omavalitsuse idee oli panna valla kodulehele nende ettevõtjate juurde märge, kes 

soovivad inimesi külla kutsuva projektiga liituda, kuid keegi pole selle vastu veel huvi 

tundnud.  

Et siis natukene on see [projekt] jäänud soiku, et me tahtsimegi panna, et iga 

ettevõtja, kes on nagu sellega nõus ja valmis noh, et me paneks kodulehele märgi 

juurde nende ettevõtjate juurde, aga nüüd nad on nagu natukene passiivsed. Et me 
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tahtsime, et igaüks, kes on nagu valmis kasutama, et ütleks ise, et ma olen valmis, et 

võib panna. Et seda nad teinud ei ole. (valla B intervjueeritav) 

Lisaks kohaturundusele on vallad loonud kohalike ettevõtjate promotsiooniks ka taluturud, 

millest osavõtt on ettevõtjatele omatoodanguga tasuta. Sellist võimalust on pakkunud 

koostöös vald A ja vald B ning mõlemas vallas korraldatav taluturg toimub ettevõtjatele 

suveperioodil, kuna turg toimub väljaspool ruume. Koostöö vormis lepivad vallad A ja B 

kokku ühise aja turgude avamiseks ning samuti luuakse ühine reklaam, mida edastatakse 

nii valdade kodulehel kui ka trükitakse infovoldikule.   

Siis on meil taluturg veel, et praegu talvel ta nagu ei toimi, kevadel läheb jälle lahti 

/.../ et see on ka niisama, et vallas B ja vallas A on korraga. /.../ Et saavad ettevõtjad 

tulla ja siis pakkuda oma toodangut seal. (valla A intervjueeritav) 

Ja eelmine aasta oli siis meil turg, toimis ka nagu koordineeritult kaks taluturgu, et 

me leppisime kokku ajad, tegime ühise reklaami, turgude reklaam, ühine kujundus. 

(valla B intervjueeritav) 

Paraku pole valla B intervjueeritav taluturu tulevikus kindel, kuna ettevõtjate huvi antud 

ürituse vastu on vähenenud. Ettevõtjate aktiivsus oli suurem taluturu algusaastatel ning siis 

oli vallas ka vastav inimene, kes ettevõtjaid personaalselt taluturule kutsus. Kui ettevõtjaid 

enam individuaalselt ei kutsutud, kahanes märgatavalt ka ettevõtjate huvi osalemaks 

taluturul.  

See aasta me ei ole nagu otsustanud, sest see turg ei saaks päris nii toimida, et vald 

ärgitab „Et tulge, tulge nüüd müüma!”. Et me kaks aastat pakkusime seda võimalust 

ja siin oleme teinud ju reklaamid ja kõik, aga kui ettevõtjad ei taha ise tulla või ei 

viitsi, siis noh vägisi ei saa. Et kaks aastat me proovisime, et esimene aasta oli 

aktiivsem, eelmine aasta oli natukene juba nihu, sest esimene aasta oli meil ju 

vabatahtlik, kes tõesti iga nädal helistas kõik läbi „Et kas sa tuled, tule ikka!”, et siis 

ta toimis paremini. (valla B intervjueeritav) 

Ettevõtjate tunnustamine ja moraalne toetus 

Kui kohalikud omavalitsused tõid intervjuude käigus esile, et ettevõtjad vajavad 

personaalset lähenemist ning isiklikku kutsumist, siis on siinkohal oluline tegevus ka 

ettevõtjate tunnustamisel. Dokumendianalüüsi tulemusel selgub, et omavalitsusüksused 

tunnustavad eelkõige neid ettevõtjaid, kelle tegevus on olulisel määral mõjutanud valla 

heaolu ning üldist arengut. Ettevõtjatel on võimalus saada tiitleid nagu „Aasta ettevõtja”, 

„Aasta põllumees” või kohalik omavalitsus tunnustab ettevõtjaid konkreetse 

arendustegevuse eest tiitliga „Aasta tegu”. Kohalikud omavalitsused korraldavad 
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ettevõtjate tunnustamiseks vastuvõtte ning intervjueeritavate hinnangul annab 

tunnustamine ettevõtjatele moraalset toetust ning tõstab nende motivatsiooni.  

Meie anname enda valla „Aasta tegu”. /.../ Me kuulutame välja konkursi, kõik 

saavad esitada kedagi ja siis sellel konkursil anname siis erinevaid tiitleid välja, 

„Aasta tegu”, „Aasta tulija” näiteks ja. /.../ Et siis leiad selle väikese ettevõtja ägeda 

asja ja annad siis talle selle motivatsiooni tõusuks. Et väike siuke raam on seina peal 

jälle ja tõstab tema tegutsemisvõimekust. (valla D intervjueeritav) 

Et meil on see tunnustamise üritus ka, et iga aasta valitakse „Aasta ettevõtja” /.../ 

teeme vastuvõtu iga detsember jõulude paiku, enne jõule. Selline tänuüritus, siis on 

neile mingi kontsert, esineb keegi, mingi laud seal, siis antakse „Aasta ettevõtja” 

tiitel kah, et see on ka jälle nagu ettevõtjatele suunatud tänamiseks korra aastas. 

(valla A intervjueeritav) 

Intervjuude käigus väljendasid intervjueeritavad kohalike omavalitsuste moraalset toetust 

ettevõtjatele. Valla A intervjueeritava hinnangul on nende kohalik omavalitsus hoiakult 

ettevõtjatesse positiivne ning ettevõtjate tegevuse toetamine on vallas prioriteediks. 

Näitena toob valla A intervjueeritav juhtumeid, kus dokumentide menetlusaeg on tehtud 

ettevõtjatele võimalikult kiireks.  

Ja eks see asi ka, mida paljud ettevõtjad ütlevad, et kui neil on vaja mingit ehitusluba 

või mis iganes, et me proovime võtta ettevõtjad kohe prioriteediks, et hästi kiiresti 

selle asja ära teha. Tavaliselt on omavalitsusel menetlusaeg mingi kuu aega, siis 

meie proovime nagu päeva, paariga selle ära teha. Et nii ruttu kui võimalik, et 

ettevõtja on alati prioriteet. (valla A intervjueeritav)  

Samuti pakuvad valla D ja valla B intervjueeritavad kohalikele ettevõtjatele moraalset 

toetust läbi suunamise. Valla D intervjueeritav teab nõustajate ja projektikirjutajate 

võrgustikku ning sellest tulenevalt saab ta aidata ettevõtjaid suunamise teel. Valla B 

intervjueeritav lisab, et isegi kui nad ei saa ettevõtjaid toetada, saavad nad ettevõtjaid oma 

muredega ära kuulata ning vajadusel edasi suunata.   

Mina tänasel päeval suudan oma ettevõtjad aidata, suunata õigesse kohta raha 

küsima, et ma tean nagu seda nõustajate-projektikirjutajate võrgustikku. (valla D 

intervjueeritav)  

Kui nad [ettevõtjad] tulevad oma idee või mõttega, et siis neid tõesti, et me ei saa ju 

alati aidata, aga me saame kasvõi öelda seda, et kuhu sellega edasi minna või kust 

saab raha või midagi sellist. /.../ Siis nende konkreetsete ideedega nagu aitame edasi 

minna. (valla B intervjueeritav) 
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Infrastruktuuri arendamine 

Kohalikud omavalitsused on seisukohal, et infrastruktuuri arendamine on üks võimalusi 

ettevõtluse arendamiseks ning seetõttu tuleb vaadata täpsemalt, milliseid probleeme 

omavalitsusüksused infrastruktuuris näevad ning milliste infrastruktuuriliste lahenduste 

kaudu on nad ettevõtluse arendamisele kaasa aidanud.  

Kohalikud omavalitsused näevad probleeme infrastruktuuri valdkonnas eelkõige 

teedevõrgustiku ning kommunikatsiooni kvaliteedis. Dokumendianalüüsi tulemusel selgub, 

et piirkonda katvad teed on halvas seisukorras ning vajavad mustkatte alla viimist. Vallad 

on teinud investeeringuid teede asfalteerimiseks, kuid intervjuudest selgub, et probleem 

seoses teedega on endiselt suur. Samuti selgub intervjuudest, et valdades on jätkuvalt 

probleemiks madal kvaliteet kommunikatsiooni valdkonnas ning arendamist vajaks enim 

mobiililevi ning internetiühenduse kvaliteet, mis rahuldaks ettevõtjaid. Intervjuudest selgus 

asjaolu, et kohalikud omavalitsused on teinud läbirääkimisi mobiilsideoperaatoritega 

piirkonna mobiililevi kvaliteedi tõstmiseks, kuid siiski pole kvaliteet piisavalt hea. 

Noh teed ikkagi endiselt. Teed ja igalpool pole meil internett ka, ei jõua või ei jõua 

siis sellisel tasemel, mis ettevõtjaid rahuldaks. (valla B intervjueeritav) 

Noh et netiga ja telefoniga meil ongi pisut probleeme, et see maastik on selline, et 

kuplid ja orud ja mäed, et need netid ja telefonid need ei levi hästi. /.../ Ikkagi on 

päris palju muresid selle netiga ka, et paljud inimesed tahavad ikkagi internetti, noh 

neil on mingi hädine, et need netikiirused on väga viletsad. (valla A intervjueeritav) 

Valla B intervjueeritav toob välja ka piirkonna probleemi seoses elektrivõimsusega, kuigi 

teistel valdadel probleeme elektriga pole. Künkliku maastikuga vallas B on probleemid 

elektripingega ning intervjueeritav lisab, et kaardistatud piirkonnad on arendustegevusel 

eelisjärjekorras. 

Elektrivõimsusega on probeem, et meil on selliseid piirkondi, kus on ikkagi pinge 

kvaliteet on selline kõikuv. Et me oleme ära märkinud sellised pingeparanduse 

piirkonnad, kus siis peaks nagu eelisjärjekorras sellised pingeprobleemid 

lahendama. (valla B intervjueeritav) 

Infrastruktuuri osas peab valla A intervjueeritav eeliseks tankla ning sularahaautomaadi 

olemasolu võrreldes teiste maapiirkonna valdadega. Omavalitsus kuulutas välja konkursi 

tankla rajamiseks ning dokumendianalüüsi tulemusel selgub, et 2011 aastal sai vald endale 

automaattankla. Lisaks selgub intervjuust, et vallas on sularahaautomaat, mida teistes 

taolistes maapiirkondades pole.  
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Meil oli probleem, et tanklat ei olnud, et kolm-neli aastat tagasi, et meil oli selline 

maatükk vallal, kus aastal 2000 pakkusime välja kõigile Eesti tanklakettidele, et tulge 

ja ehitage tankla siia meile /.../ ja siis nüüd mõned aastad tagasi tegime uue konkursi 

ja siis ehitati täiesti uus automaattankla meile. Ja sularahaautomaat on meil siin, 

mis on väga tähtis, et maapiirkonnas tavaliselt ei ole, aga meil on sularahaautomaat. 

(valla A intervjueeritav) 

Intervjuudest selgub, et infrastruktuuri toetamiseks kavandavad vallad tööstusalasid, mis 

pakuvad ettevõtjatele võimalusi ettevõtlusega tegelemiseks ning tootmishoonete 

rajamiseks. Kavandatavad tööstusalad varustatakse elektriga, ehitatakse välja vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemid, tööstusala kaetakse teedevõrgustikuga ning ühendatakse 

kommunikatsioonitehnoloogiaga. Ettevõtjatel on võimalus väljaarendatud tööstusalale 

ehitada oma tootmishooned ning intervjueeritavate hinnangul toetab see ettevõtjate 

võimalust ettevõtlusega tegelemisel.  

Siis on meil siit kolm kilomeetrit väljatöötlemisel tööstusala, /.../ et sinna siis need 

kommunikatsioonid välja ehitada, ala asfaldiga üle katta /.../ siis välja ehitada sinna 

ka tootmishooned või siis tuleb keegi, kui kommunikatsioonid on peal, et tuleb keegi 

ise kohale ja paneb püsti. /.../ Et seal tingimused on olemas, suur tee, asfalttee on 

lähedal, suur võimas alajaam on kõrval, valguskaabel jookseb läbi, et sellesmõttes 

vesi-kanalistatsioon saab nüüd hiljemalt järgmise aasta jooksul nagu liitumiskohad 

juurde. (valla C intervjueeritav) 

Tööstusalale sarnase kontseptsiooniga soovib vald D arendada enda piirkonnas 

ettevõtluslinnakut. Valla D intervjueeritaval on isiklik visioon ettevõtluslinnaku loomisest 

ning ta loodab, et tema ideega haakuvad ka valla suuremad ettevõtjad.  

Et meil on endal suur äge visioon praegu roosa pilvena õhus, et me püüame 

algatada ja arendada siin oma ettevõtluslinnakut. Et see on nagu minu suur roosa 

pilv. (valla D intervjueeritav) 

Valla B intervjueeritav esitab aga seisukoha, et nende valda tööstusala planeeritud pole, 

kuna tegu on turismipiirkonnaga ning oma arendustegevuses keskendutakse pigem 

keskkonnasäästlikkusele ning loodusväärtuste hoidmisele. Samuti poleks intervjueeritava 

hinnangul nende valda tööstusala loomine logistiliselt mõistlik.  

Meil ei ole ette nähtud ühtegi suuremat tööstusala, ega suuremat tootmist, sest pigem 

keskkonnasäästule ja loodusele rõhume siin. /.../ Et seda juba puhtalt, üks on see, et 

meie turismiväärtus on siin loodus, me ei taha seda ära rikkuda ja teistpidi, et see ei 

ole nagu logistiliselt mõistlik ja mõeldav, et siia tuleks midagi suuremat. (valla B 

intervjueeritav) 

Lisaks infrastruktuuri puudutavatele probleemidele toovad kohalikud omavalitsused olulise 

takistusena ettevõtluse arendamisel välja ka probleemid seoses ruumide puudusega. Nii 
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dokumendianalüüsi kui ka intervjuude tulemusel selgub, et valdadel pole pakkuda 

ettevõtjatele tootmiseks vajalikke ruume ning seetõttu on raskendatud uute ettevõtete teke.   

No meie takistus on see, et meil ei ole ühtegi sellist pinda neile pakkuda, et otsitakse 

ju valmis tootmishooneid, mitte tühja kohta, et sellist kohta ei ole meil. (valla B 

intervjueeritav) 

Et selliseid tootmisruume ei ole nagu, /.../ et kui mingi ettevõte tuleb, et ma tahan siia 

valda, et siin ilus koht ja hea elada ja tahaks nagu ettevõtlust ka arendada ja teha, 

aga ei ole ruume pakkuda talle. /.../ Et kui praegu ettevõtja tuleb, tal ei ole seda 

kohta, ta lähebki minema ja me oleme sellest ettevõtjast ilma. (valla A 

intervjueeritav) 

Valdades on vanu tootmishooneid, millest ettevõtjad pole aga huvitatud. Vanad 

tootmishooned vajavad intervjueeritavate hinnangul suuri investeeringuid ning ettevõtjatel 

puudub huvi lagunenud hoonete renoveerimiseks.  

Ega selliseid nad ei taha ka (naerab). Sest need on 20 aastat tühjalt seisnud ja 

lagunevad, et sellist ei taheta enam. Tahetaksegi sellist, mis on olnud kasutuses, mis 

on korras, aga selliseid ei ole. (valla B intervjueeritav) 

Need energianõuded hoonetel on nii karmiks läinud, et ei ole mõtet seda vana enam 

taastada. (valla D intervjueeritav) 

Kuna kohalikes omavalitsustes on suur probleem ettevõtjatele vajalike ruumide 

pakkumisega, otsustas vald A hakata rajama kerghooneid ettevõtjatele. Sellised hooned on 

tööstusalale sarnase kontseptsiooniga, kuid seejuures pakub vald väljaehitatud ruume 

tootmispinda otsivatele ettevõtjatele. Ettevõtjatel on võimalus neid kerghooneid valla käest 

rentida ning rajada sinna kontoriruum või tootmishoone.  

Me hakkame ühte [nimi peidetud] ehitama siia, /.../ tulevad sellised krundid, kuhu 

ettevõtjad saaksid nagu rajada endale mingi väikse tootmise või sellise. /.../ Et nad 

siis rendivad nagu valla käest seda pinda ja teevad sinna kontoriruumi ja 

tootmishooned. (valla A intervjueeritav) 

Elukeskkonna arendamine 

Teistest valdadest erinevalt on valla A esindaja seisukohal, et ettevõtluse arendamisel on 

oluline osa ka elukeskkonna kvaliteedi tõstmisel. Intervjueeritava hinnangul tagab hea 

elukeskkond võimalused maapiirkonnas elamiseks ning seejuures ka ettevõtlusega 

tegelemiseks. Kui vallal on pakkuda renoveeritud lasteaed ja kool ning muud 

aktiivtegevust soodustavad asutused-organisatsioonid, siis on ettevõtjatel võimalus ka 

vallas elada ning samal ajal tegeleda ettevõtlusega. Intervjueeritav on seisukohal, et nende 
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kohalik omavalitsus on loonud kõik võimalused elanike heaoluks ning olemasolev 

elukeskkond soodustab ka ettevõtjate tegevust.  

Siin on kõik see muu kommunikatsioon. Ütleme, et kui see ettevõtja elab ka siin 

vallas, siis tal on super lasteaed, kõik on täisrenoveeritud, seal on bassein lausa 

olemas, kool on täiesti renoveeritud nii väljast kui seest, spordihoone on olemas, 

saab lapsed kooli panna, meil on olemas ka jääväljak. /.../ Et see on nagu see, et kõik 

muu on nagu olemas, et tule ja tee oma ettevõte ja tegutse siin, kõik see muu on 

loodud, võimalused on loodud. /.../ Ja praegu on meil arengukavas idee ujula 

rajamine, et see on üks sellistest vähestest asjadest, mis meil vallas puudu on veel 

(naerab). Et kui see ka veel ära saab, siis meil on kõik olemas. (valla A 

intervjueeritav) 

Rahalised toetused ettevõtjatele 

Kohalike omavalitsuste tegevus ettevõtluse arendamisel on seotud ka rahaliste toetustega. 

Dokumendianalüüsi tulemusel selgub, et vald A pakub oma ettevõtjatele alates 2001 

aastast ettevõtlustoetust ning intervjueeritav rõhutab, et nad on üks esimesi valdasid, kes 

seesugust toetussüsteemi ettevõtjatele rakendas. Dokumendianalüüsist selgub, et 

ettevõtlustoetust on võimalik taotleda nii alustaval ettevõtjal kui ka juba tegutseval 

ettevõtjal ning toetust makstakse ettevõtluse arenguga seotud investeeringuteks, nagu 

näiteks masinate soetamine, tootmishoonete renoveerimine või tootmisruumide ehitus.  

Meil on vallas see ettevõtlustoetuste süsteem, /.../ et me olime Eestis üks esimesi 

üldse, kes selle tegi. Ma arvan, et vist Tallinna linn jõudis meist ette, aga muidu 

olime ikka üks esimesi. (valla A intervjueeritav) 

Ettevõtlustoetuse saamiseks esitavad ettevõtjad vallavalitsusele vormikohase taotluse ning 

valla A intervjueeritav lisas, et arengukomisjoni liikmed külastavad taotluse esitanud 

ettevõtjaid, saamaks paremat ülevaadet ettevõtja ideest ning tegevustest.  

Ja siis me käime nagu enne, et kui tuleb taotlus, kohapeal vaatamas ja siis nad 

räägivad, et mis nad tahavad teha ja mis neil arengud on ja millega nad tegelevad 

siis, nagu pildi ette panemine. (valla A intervjueeritav) 

Intervjueeritav rõhutab, et tänu ettevõtlustoetusele on paljud ettevõtjad saanud alustada 

oma tegevusega. Saadav toetus pole küll suur, kuid see on märkimisväärne abi alustavale 

ettevõtjale.  

Ma tean, et paljud ettevõtted, alustavad ettevõtted on ikka tuule tiibadesse saanud 

selle ettevõtlustoetusega. /.../ Päris mitu ettevõtjat on öelnud, et kui seda ei oleks 

olnud, siis ma ei oleks saanud alustada. /.../ Kuigi see [toetuse suurus] ei ole eriti 

midagi, aga ta on abiks. (valla A intervjueeritav) 
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Dokumendianalüüsist selgub, et lisaks ettevõtlustoetusele annab vald A enda ettevõtjatele 

toetust koolitusteks ning praktiliste erialaoskuste omandamiseks. Näitena toob 

intervjueeritav ettevõtjad, kes on käinud kondiitrikoolitusel ning keevituskursustel. Samas 

pole valla A intervjueeritava hinnangul koolitustoetus ettevõtjate seas populaarne ning 

eelkõige soovitakse osta uusi masinaid või seadmeid ning pigem taotletakse 

ettevõtlustoetust. 

Üks pagar käis õppimas või noh kondiitril on firma, et käis mingeid kondiitriasju 

õppimas. Siis üks oli mingi keevituskursustel, mul meenub praegu. Aga see 

koolitustoetus nii väga populaarne pole, et pigem tahetaks mingit asja osta. (valla A 

intervjueeritav) 

Projektid ettevõtluskeskkonna arendamiseks 

Kohaliku omavalitsuse võimekus toetamaks ettevõtjaid sõltub suurel määral ka 

omavalitsuse tegevusest projektide kirjutamisel ning toetusprogrammidest raha taotlemisel. 

Valla A ametnikud on kirjutanud aastate jooksul mitmeid erinevaid projekte, tänu millele 

on suurenenud ka kohaliku omavalitsuse investeerimisvõimekus. Intervjueeritav toob näite 

valla eelarvest, mis on suurusjärgus 2 000 000 eurot ning pool sellest on saadud tänu 

projektidele erinevatest toetusprogrammidest. Näiteks valla poolt rajatavad kerghooned 

valmivad tänu välisabile.   

Me oleme nagu tohutult palju välisraha endale hankunud erinevate projektidega. /.../ 

Et see on ka põhjus, miks meil on nagu rohkem arenenud see asi. /.../ Kui valla 

eelarve on umbes kaks miljonit, /.../ iga aasta umbes miljon võib-olla oleme nagu 

juurde väljastpoolt saanud. (valla A intervjueeritav) 

Valla A intervjueeritav lisab, et nende tegevust projektide kirjutamisel ning valla 

eelarvesse raha taotlemisel soodustab valla ametnikkonna isiklik tahe ning kogemus 

projektide kirjutamisel ning eestvedamisel. Projekte kirjutavad iga valdkonna esindajad 

iseseisvalt ning vallal ei kulu raha projektide sisseostmiseks, mistõttu jääb ka 

investeerimiseks rohkem raha kätte.  

Ja me ei osta teenust sisse, me teeme ise nagu neid projekte, et kes iganes – mina, 

siin on üks projektikirjutaja, abivallavanem, noorsootöötaja, et kõik teevad nagu 

oma valdkonnas neid projekte, et kõik teevad nagu ise ja viivad need projektid ellu 

ise, et sellepärast sinna ka raha ei kulu. (valla A intervjueeritav) 
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Kohaliku omavalitsuse teadlikkus ettevõtjate probleemidest ja vajadustest 

Intervjuude käigus esitasid intervjueeritavad arvamuse, et kohalikud ettevõtjad on koostöö 

tegemisel pigem passiivsed ning nad ei teavita vallavalitsust oma probleemidest ning 

vajadustest. Üsna tihti jääb intervjueeritavate hinnangul puudu just ettevõtjate initsiatiivist 

tegemaks vallavalitsusega koostööd ning seetõttu ei ole kohalik omavalitsus teadlik ka 

ettevõtjate probleemidest.  

Intervjueeritavad esitavad seisukoha, et vallavalitsus pole kohalike ettevõtjate 

probleemidest suurel määral teadlik ning mõnikord kuuleb ettevõtjate probleemidest alles 

siis, kui nad otsivad juba konkreetset abi. Näiteks helistavad ettevõtjad arendusnõunikule, 

et küsida informatsiooni teotustest ning seeläbi kuuleb omavalitsusüksus ka probleemidest, 

mis vajaksid lahendamist.  

Et nii palju olen teadlik, kui palju on inimesed ise mulle helistanud ja küsivad, /.../ et 

kuule, et mul on selline mure, et kust ma saan nagu toetust, et kas ma raha saan 

kuskilt. Et noh siis ma nagu kuulen, et jaa, et parklat ei ole, ei ole pädevat töölist 

võtta. /.../ Ega ma rohkem nagu väga ei tea. (valla D intervjueeritav) 

Valla D intervjueeritav on arvamusel, et ettevõtjate passiivsus probleemide ning vajaduste 

teavitamisest võib olla tingitud sellest, et vallavalitsuses pole varasemalt olnud inimest, kes 

ettevõjatega tegeleks. Alates 2014 aastast on aga vallas arendusnõunik, kes on võtnud enda 

initsiatiiviks ka ettevõtlusega tegelemise, kuid toob välja, et ettevõtjatel pole veel 

harjumust kellegi poole pöörduda oma probleemidega.  

Meil ei ole olnud ju vallas inimest, kes ettevõtjatega tegeleks. /.../ Eks neil ei ole vist 

harjumust vaata veel käia kuskil. (valla D intervjueeritav) 

Valla C intervjueeritav esitab seisukoha, et vähene teadlikkus ettevõtjate probleemidest ja 

vajadustest võib olla tingitud ka vallavalitsuse töötajate omavahelise infovahetuse 

kitsaskohtadest. Intervjueeritav toob näitena, et ettevõtjad pöörduvad oma probleemidega 

lisaks arendusnõunikule ka vallavanema või volikogu esimehe poole ning konkreetsest 

probleemist võib arendusnõunik kuulda alles mitmeid kuid hiljem.  

Minuni ei ole jõudnud, võib-olla vallavanema juures käivad. /.../ Mõned lähevad 

võib-olla ka otse volikogu esimehe jutule, et see ongi niimoodi, et see info on ka 

natuke killustunud, et mingi pool aastat hiljem kuuled, et keegi tundis huvi sealt või 

siis juhuslikult oled kõrval, kui keegi on nagu rääkinud ja läheb muul jututeemal 

arutusse ja siis kuuled jah, et on käinud ja huvi tundnud. (valla C intervjueeritav) 

Teadlikkuse tõstmiseks on valla C intervjueeritaval plaanis küsitluse koostamine ning 

samuti soovib ta külastada valla suuremad tööandjad, mille raames selgitatakse välja 
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ettevõtjate probleemid ning hoiakud koostöö arendamisest. Samas lisab intervjueeritav, et 

ettevõtjate huvi koostöö suhtes võib olla madal ning ettevõtjad võivad olla arvamusel, et 

saadakse hakkama ka ilma koostöövõimalusteta.  

Plaan on selline, et ma hakkasin tegema mingisugust sellist küsitlust ja siis oli nagu 

eesmärk käia need kõik sellised no need paarkümmend suuremat tööandjat läbi ja 

küsida, mis neil nagu kitsaskohad on ja kuidas nagu koostööd arendada ja kas üldse 

on vaja koostööd, et ega ju ei tea ka, et kindlasti on selliseid „mis te nüüd segate 

mind, et me saame ise hakkama”. (valla C intervjueeritav)  

Valla A intervjueeritav on aga seisukohal, et ettevõtjatel pole vajadust teavitada 

omavalitsust enda probleemidest ning kohalikud ettevõtjad saavad ise hakkama. Valla A 

intervjueeritavaga võtavad eelkõige ühendust need ettevõtjad, kes taotlevad 

ettevõtlustoetust ning muud abi ettevõtjad ei otsi.  

Viimasel ajal meil ettevõtjad saavad päris hästi hakkama, et ise nad siia vallamajja 

eriti ei kipu. /.../ Ega nad ei vajagi väga ühenduse võtmist, et enamus on need 

ettevõtjad, kes siis ettevõtlustoetust nagu taotlevad, et nendega on nagu suhtlemist 

rohkem, aga ega nad ei vajagi abi eriti enam. (valla A intervjueeritav) 

Samuti pöörduvad kohaliku omavalitsuse poole oma murega eelkõige alustavad ettevõtted, 

kes soovivad informatsiooni ruumide kohta. Ettevõtjad on valmis vaadanud endale sobivad 

hooned ning tulevad valda saamaks informatsiooni antud hoonete omanikust. 

Vallavalitsusse tulevad ka suurettevõtjad, kes vajavad kohaliku omavalitsuse toetust 

infrastruktuuri arendamisel või uurivad valla demograafilist tausta töötajate leidmisel. 

Et alustavad ettevõtjad need käivad tegelt vallas nagu küsimas võimalusi, et kust 

saaks mingisugust pinda. /.../ Uued ongi niimoodi, et nad on ise valmis vaadanud, et 

nad näevad, et siin on mingisugused hooned kuskil ja siis tulevadki uurima, et kelle 

omandis need on ja kas saab neid nagu kasutusse võtta. /.../ Muidugi nüüd see 

suurettevõte käis küll vallas ikkagi kõigepealt, et teeks tee korda. (valla C 

intervjueeritav) 

Siis paar suurettevõttejuhti käib siin kohapeal uurimas nagu sellist sotsiaal-

majanduslikku tausta. /.../ Näiteks see sama [ettevõtte nimi peidetud], mis siia enda 

uue tootmishoone püsti pani, siis ta tuli alguses uuris, kas tööjõudu üldse on. (valla 

D intervjueeritav) 
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2.4. Arutelu 

Lisas 5 on esitatud kokkuvõtvalt käesoleva uurimistöö raames analüüsitud kohalike 

omavalitsuste ametnike arusaamad ja tegevuspraktikad ettevõtluse arendamisel. 

Uurimistulemuste alusel esitatakse järgnevalt arutelu kohalike omavalitsuste ametnike 

arusaamadest, tegevuspraktikatest, arusaamade ja tegevuspraktikate omavahelisest seosest 

ning määratletakse kohalike omavalitsuste rollitüübid.  

Arusaamad ettevõtluse arendamise olemusest 

Uurimistöö tulemusel selgub, et kohalike omavalitsuste ametnikel on erinev arusaam 

ettevõtluse arendamise olemusest. Esitatud arusaamad ettevõtluse arendamise olemusest 

jagunevad uuritavate kohalike omavalitsuste ametnike arvamuste baasil kolme rühma: 

1) ettevõtluse arendamine on ettevõtluskeskkonna loomine ning tööstusalade rajamine; 

2) ettevõtluse arendamine on protsess, mille käigus selgitatakse välja ettevõtjate 

vajadused ja probleemid ning lähtuvalt vajadustest luuakse tegevused ettevõtluse 

arendamiseks; 

3) ettevõtluse arendamise tulemusel tekkivad uued ettevõtted ning toimub ettevõtete käibe 

kasv.  

Esiteks mõistetakse ettevõtluse arendamist kui ettevõtlust soodustava ettevõtluskeskkonna 

loomist ning seejuures on oluline koht ka tööstusalade rajamisel. Sellise arusaama puhul on 

märgata ettevõtlust arendavate tegevuste konkreetsust, kuna ettevõtluse arendamist 

tajutakse kindlate tegevustena (ettevõtluskeskkonna loomine ja tööstusalade rajamine). 

Ettevõtjatele luuakse ettevõtlust soodustav ettevõtluskeskkond ning samuti rajatakse 

tööstusalasid, mis toetavad kohaliku infrastruktuuri arengut ettevõtjate heaoluks. Arusaama 

puhul, mis väljendab ettevõtlust arendavate tegevuste konkreetsust, võib tekkida aga oht, et 

ettevõtjate tegelikud ootused ning vajadused pole kooskõlas kohalike omavalitsuste 

tegevustega.  

Teiseks võib välja tuua arusaamad, millel puuduvad konkreetsed tegevused ettevõtluse 

arendamiseks ning ettevõtluse arendamist vaadeldakse kui protsessi, mille käigus 

teadvustatakse ettevõtjate reaalsed vajadused ning lähtuvalt ettevõtjate vajadustest luuakse 

konkreetsed tegevused probleemide lahendamiseks. Samas eeldab sellise arusaama puhul 

konkreetsete tegevusteni jõudmine täpset ning järjepidevat eeltööd ettevõtjate probleemide 
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kaardistamiseks ning ebatäpsused protsessi algfaasis võivad tingida olukorra, kus kohalik 

omavalitsus ei jõua tegevusteni.  

Kolmandaks tajutakse, et ettevõtluse arendamise tulemusel tekkivad uued ettevõtted ning 

suureneb ettevõtete käibe kasv. Sellise arusaama puhul on tegu ettevõtluse arengu 

tulemustega, mitte aga ettevõtluse arendamiseks kasutatavate vahendite kirjeldusega. 

Uurimistulemused arusaamade seisukohast kinnitavad Fortunato (2014: 388) teoreetilisi 

seisukohti, et inimesed võivad mõista ettevõtluse arendamise olemust erinevalt ning samuti 

esitavad nad selle nähtuse selgitamiseks mitmekülgseid lähenemisviise.  

Arusaamad ettevõtluse arendamise vajalikkusest ning hoiakud  

Kuivõrd kohalike omavalitsuste esindajad tajuvad ettevõtluse arendamise olemust 

erinevalt, ollakse siiski seisukohal, et ettevõtjad annavad aluse valla heaoluks, kuna 

ettevõtted suurendavad omavalitsusüksuse tulubaasi. Lisaks ollakse seisukohal, et 

ettevõtjate tegevus tõstab kohalike elanike sotsiaalset ja majanduslikku turvalisust, kuna 

ettevõtjad pakuvad vallaelanikele tööd, mis omakorda vähendab probleeme nende isiklikus 

elus. Samuti on kohalikud omavalitsused ettevõtluse arendamise suhtes eelkõige positiivse 

hoiakuga ning ollakse arvamusel, et kohalik omavalitsus omab olulist rolli ettevõtluse 

arendamise osas. Samas võib käesoleva uuringu tulemusena väita, et kohalikes 

omavalitsuses on ka ametnikke, kellel on negatiivne hoiak ettevõtluse arendamise suhtes.  

Märgata on ka kohalike omavalitsuste ametnike madalat hinnangut enda tegevustele 

ettevõtluse arendamisel. Üldiselt ollakse seisukohal, et ettevõtluse arendamiseks on tehtud 

vähe, kuid peaks tegema rohkem. Üks ametnikest on ka seisukohal, et nende kohalik 

omavalitsus ettevõtluse arendamisega ei tegele. Siinkohal on märgata, et kohaliku 

omavalitsuse esindaja ei seosta enda valla tegevuspraktikaid ettevõtluse arendamisega ning 

enda rolli ettevõtluse arendamisel hinnatakse seetõttu olematuks. Eesti Maaülikooli poolt 

2012 aastal teostatud uuringust „Maapiirkonna ettevõtjate olukord, arengutrendid ning 

toetusvajadus” (2012: 222) selgus, et kohalikud omavalitsused loevad finantsressursside 

puudust olulisemaks teguriks, mis takistab ettevõtluse arendamist, kuid käesolevas 

uuringus loevad ametnikud peamiseks takistavaks faktoriks ajapuudust. Ettevõtluse 

arendamisega tegeletakse muude kohustuslike ülesannete kõrvalt ning eelisjärjekorras on 

need tegevused, mis on kirjas ametijuhendis.  
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Tegevuspraktikad ettevõtluse arendamisel 

Uuritavate kohalike omavalitsuste tegevuspraktikad ettevõtluse arendamisel jaotusid 

peamiselt nelja valdkonda (Lisa 5): ettevõtluskeskkonna arendamine kui füüsiline tegevus, 

ettevõtluskeskkonna arendamine kui mittefüüsiline tegevus, elukeskkonna arendamine ja 

toetussüsteemid. Ettevõtluskeskkonna arendamine, mis hõlmas endas füüsilist aspekti, 

keskendus kohalike omavalitsuste lõikes eelkõige infrastruktuuri arendamisele. 

Ettevõtluskeskkonna arendamine, mis hõlmas endas mittefüüsilist aspekti, käsitles 

kohaliku omavalitsuse koostööd ettevõtjatega, teiste kohalike omavalitsustega ning 

ettevõtlust arendavate organisatsioonidega. Samuti arendatakse ettevõtluskeskkonda 

mittefüüsilise tegevusena läbi sotsiaalse suhtluse, mis põhineb infovahetuse tagamisel, 

ettevõtjate tunnustamisel ja ettevõtjatele moraalse toe pakkumisel. Olulisele kohale tõuseb 

ettevõtluskeskkonna mittefüüsilise arendamise all ka piirkonna kohaturundus ning 

ettevõtjate promotsioon.  

Lisaks on valla A puhul märgata ettevõtlust arendavaid tegevusi, mis teistes kohalikes 

omavalitsustes puuduvad. Lisanduvad valdkonnad ettevõtluse arendamisel on 

elukeskkonna arendamine, mis toetab ka ettevõtlust ning rahalised toetussüsteemid. 

Erinevalt teistest kohalikest omavalitsustest seostab vald A ettevõtluse arendamist ka 

elukeskkonna arendamisega ning valla A ametnik on seisukohal, et tugev elukeskkond 

toetab ka ettevõtluse arengut. Selline lähenemisviis ettevõtluse arendamisele seostub 

Sloman’i (2008: 12) seisukohaga, et elukeskkonna arendamine on üks olulisemaid 

võtmetegureid ettevõtluse arendamisel maapiirkonnas. Teised kohalikud omavalitsused ei 

seosta elukeskkonna arendamist ettevõtluse arendamisega ning samuti on vald A ainuke 

omavalitsusüksus, kes rakendab ettevõtjatele toetussüsteemi. 

Uurimistöö tulemusel selgub, et kohalike omavalitsuste tegevuspraktikaid iseloomustab 

pluralism ehk kohalike omavalitsuste tegevuspraktikad on mitmekesised ning kohalikes 

omavalitsustes rakendatakse palju erinevaid tegevusi ettevõtluse arendamise eesmärgil. 

Seega puudub kohalike omavalitsuste arendustegevusel kindel fookus ning ettevõtluse 

arendamisel käsitletakse erinevaid valdkondi. Tegevuspraktikate juures on oluline märkida 

ka ettevõtjate passiivsust koostöö tegemisel ning samuti on märgata ettevõtjate 

häbelikkust. Ettevõtjad eelistavad tegutseda ilma kohaliku omavalitsuse abita ning nad on 

oma olemuselt pigem tagasihoidlikud. Ettevõtjate passiivsus vähendab ametnike endi 

hinnangul kohaliku omavalitsuse teadlikkust ettevõtjate probleemidest, mis piirab olulisel 

määral ka ettevõtluse arendamist.  
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Arusaamade ja tegevuspraktikate omavaheline seos 

Lähtuvalt kohalike omavalitsuste ametnike arusaamaadest ning tegevuspraktikatest 

selgitatakse järgnevalt välja arusaamade ning tegevuspraktikate omavaheline seos 

ettevõtluse arendamisel: 

Vald A 

1) valla A esindaja mõistab, et ettevõtluse arendamise tulemusel tekivad uued ettevõtted 

ning suureneb ettevõtjate käibe kasv. Kuna antud arusaama puhul ei leia kajastust 

kohaliku omavalitsuse tegevus antud sündmuse esinemisel, siis ei saa antud valla puhul 

kõrvutada ametniku arusaama ettevõtluse arendamise olemusest ning valla A 

tegevuspraktikaid. Kuna vald A rakendab ettevõtluse arendamisel erinevaid tegevusi, 

siis pole võimalik antud töö raames hinnata, kas need tegevused on seotud arusaamaga, 

et ettevõtluse arendamise tulemusel tekivad uued ettevõtted ning suureneb ettevõtjate 

käibe kasv. Seega seos arusaama ning tegevuspraktikate vahel jääb valla A puhul 

selgusetuks ehk seost pole võimalik antud uurimistöö alusel leida; 

2) valla A ametnik on arusaamal, et ettevõtjad suurendavad kohaliku omavalitsuse 

tulubaasi ning ettevõtjad loovad aluse kohalike elanike sotsiaalse ning majandusliku 

turvalisuse tõstmiseks. Seejuures on valla A ametniku hoiak ettevõtluse arendamise 

suhtes positiivne ning sellest tulenevalt on valla A arusaam ettevõtluse arendamise 

vajalikkusest seotud positiivse hoiakuga ettevõtluse arendamise suhtes. Joonisel 1 on 

kujutatud valla A ametniku arusaamade, tegevuspraktikate ning hoiaku omavahelist 

seost. Küsimärk joonisel viitab asjaolule, et arusaama ja tegevuspraktika vahel pole 

võimalik seost määratleda ning tavaline nool näitab seose olemasolu. 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 1. Valla A ametniku arusaamade, tegevuspraktikate ja hoiaku omavaheline seos. 
Allikas: (autori koostatud) 
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Vald B 

1) valla B esindaja mõistab ettevõtluse arendamist kui ettevõtluskeskkonna loomist ning 

tööstusalade rajamist. Üks pool arusaamast, mis käsitleb tööstusalade rajamist, ei 

kajastu valla B tegevuspraktikates, kuna vallas B ei tegeleta tööstusalade rajamisega. 

Teine pool arusaamast, mis käsitleb ettevõtluskeskkonna loomist, kajastub ka valla B 

tegevuspraktikates, kuna kohalikus omavalitsuses tegeletakse infrastruktuuri kvaliteedi 

tõstmisega ning ettevõtjatega tehakse aktiivselt koostööd, mis Rogerson’i (2010: 356) 

seisukohast on ettevõtluskeskkonna arendamine. Seega pole valla B ametniku arusaam, 

et ettevõtluse arendamine on tööstusalade rajamine, seotud valla B 

tegevuspraktikatega, kuid ametniku teine arusaam, et ettevõtluse arendamine on 

ettevõtluskeskkonna loomine, on seotud valla B tegevuspraktikatega ehk seos arusaama 

ja praktika vahel on olemas;  

2) valla B ametnik on arusaamal, et ettevõtjad suurendavad kohaliku omavalitsuse 

tulubaasi, kuid samas ollakse seisukohal, et kohalik omavalitsus ei pea ettevõtluse 

arendamisega tegelema ehk valla B esindajal on ettevõtluse arendamise suhtes 

negatiivne hoiak. Seega puudub seos hoiaku ning arusaama vahel. Joonisel 2 on 

esitatud valla B ametniku arusaamade, tegevuspraktikate ning hoiaku omavaheline 

seos. Punane rist joonisel viitab asjaolule, et seost ei ilmne.  

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 2. Valla B ametniku arusaamade, tegevuspraktikate ja hoiaku omavaheline seos. 
Allikas: (autori koostatud) 

 

Vald C 

1) valla C esindaja mõistab ettevõtluse arendamist kui protsessi, mis algab ettevõtjate 

probleemide ja vajaduste kaardistamisest ning nende baasilt konkreetsete tegevuste 

loomist. Samuti mõistab valla C esindaja ettevõtluse arendamist kui tööstusalade 

rajamist. Kuigi valla C ametnik on võtnud endale plaaniks ettevõtjate vajaduste ning 

probleemide väljaselgitamise, pole ta seda eesmärki veel praktiseerinud. Samuti on 
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tööstusala rajamine veel eesmärk ning praktikani jõutud pole. Seega puudub seos 

arusaamade ning tegevuspraktikate vahel; 

2) valla C ametnik on arusaamal, et ettevõtjad suurendavad kohaliku omavalitsuse 

tulubaasi. Samuti on vallal C positiivne hoiak ettevõtluse arendamise suhtes. Seega on 

näha arusaama ja hoiaku omavahelist seost. Joonisel 3 on esitatud valla C ametniku 

arusaamade, tegevuspraktikate ning hoiaku omavaheline seos.  

  

 

 

 

 

 

 

Joonis 3. Valla C ametniku arusaamade, tegevuspraktikate ja hoiaku omavaheline seos. 
Allikas: (autori koostatud) 

 

Vald D 

1) valla D esindaja mõistab ettevõtluse arendamist kui protsessi, mis algab baasolukorra 

teadvustamisest ning selle alusel konkreetsete tegevuste loomist (sh visioonide ja 

eesmärkide loomine). Kui vaadelda siinkohal praktikaid, siis on käesoleva uurimistöö 

kontekstis baasolukorra kaardistamine veel eesmärk ning tegevuspraktika selles osas 

puudub. Seega pole arusaam ja tegevuspraktikad omavahel seotud; 

2) valla D ametnik on arusaamal, et ettevõtjad suurendavad valla tulubaasi ning seetõttu 

peab kohalik omavalitsus ettevõtluse arendamisega tegelema ehk vallal D on positiivne 

hoiak ettevõtluse arendamise suhtes. Seega on omavahelises seoses arusaam ettevõtluse 

arendamise vajalikkusest ja hoiak ettevõtluse arendamise suhtes. Joonisel 4 on esitatud 

valla D ametniku arusaamade, tegevuspraktikate ning hoiaku omavaheline seos.  

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 4. Valla D ametniku arusaamade, tegevuspraktikate ja hoiaku omavaheline seos. 
Allikas: (autori koostatud) 
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Kokkuvõtvalt võib öelda, et kohalike omavalitsuste arusaamad ettevõtluse arendamisest 

pole alati seotud kohaliku omavalitsuse tegevuspraktikatega ettevõtluse arendamisel. 

Sellest tulenevalt võib väita, et kohaliku omavalitsuse tegevus ei sõltu konkreetsete 

ametnike puhul ettevõtluse arendamise arusaamadest. Näha on ka asjaolu, et kohalikud 

omavalitsused ei seosta enda tegevusi ettevõtluse arendamisega, mistõttu puudub 

omavaheline seos arusaamade ning praktikate vahel. Sama kinnitab ka kohalike 

omavalitsuste ametnike endi hinnang ettevõtluse arendamisele, kuna ametnikud hindavad 

enda tegevust ettevõtluse arendamisel pea olematuks ning enda tegevuspraktikaid ei 

seostata ettevõtlust arendavate tegevustega. Tulemused näitavad, et kohalike omavalitsuste 

tegevuspraktikaid ei mõjuta ainult arusaamad ettevõtluse arendamise olemusest ning pole 

teada, kuivõrd palju kohalike omavalitsuste esindajad enda arusaamasid teadvustavad. 

Võib öelda, et kohalike omavalitsuste ametnikud teadvustavad ettevõtluse arendamise 

vajalikkust, kuid mitte arusaama ettevõtluse arendamise olemusest. 

Rollitüübid ettevõtluse arendamisel 

Arusaamade ja tegevuspraktikate alusel määratletakse järgnevalt ka kohalike omavalitsuste 

rollitüüp ettevõtluse arendamisel lähtuvalt Aarsæther’i ja Suopajärvi (2004: 20-21) 

rolliteooriast. Rollitüübi määramisel lähtutakse sellest, millises valdkonnas ametnike endi 

kirjelduste alusel ettevõtluse arendamisel kõige enam tegeletakse ning sellest tulenevalt on 

kohalike omavalitsuste rollitüübid järgnevad:  

1) lähtuvalt valla A tegevuspraktikatest ja arusaamadest kannab vald A rollitüüpi 

„toetaja”, kuna ametniku endi hinnangul on kohalik omavalitsus ettevõtjate suhtes 

vastutulelik ning tegeleb aktiivselt ettevõtjate rahalise toetamisega. Teisalt kannab vald 

A endas rolli „elukeskkonna looja”, kuna valla A ametnik on seisukohal, et 

elukeskkonna arendamine loob aluse ka ettevõtluse arendamiseks ning vald A panustab 

suurel määral elukeskkonna aktiivsele toetamisele. Lisaks võib vaadelda valla A rolli 

kui „informatsiooni vahendaja”, kuna valla A ametnik tegeleb enda kirjelduste järgi 

aktiivselt ka ettevõtlusalase informatsiooni kogumisega ning selle järjepideva 

edastamisega ettevõtjatele läbi erinevate infokanalite; 

2) uuringu tulemusena leitud arusaamade ja tegevuspraktikate alusel kannab vald B 

rollitüüpi „algataja”. Valla B ametniku kirjelduste alusel annab vald omapoolse tõuke 

ettevõtlust arendavate tegevuste toimimiseks, kuid nende tegevuste edasiminekut ootab 

vald ettevõtjatelt endilt. Samuti iseloomustab valda B „toetaja” roll, kuna kohaliku 
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omavalitsuse panus ettevõtluse arendamisel on mõõdukas ning valla B ametniku 

hinnangul on omavalitsusele olulisel kohal ettevõtjate moraalne toetus;  

3) lähtuvalt valla C tegevuspraktikatest ja arusaamadest kannab vald C endas rollitüüpi 

„pooldaja”, kuna kohaliku omavalitsuse ametnik on teadlik ettevõtluse arendamise 

vajalikkusest ning tal on ettevõtluse arendamise suhtes positiivne hoiak, kuid valla C 

ametniku enda kirjelduste järgi piirduvad tema praktikad ettevõtluse arendamisel 

üksikute tegevustena; 

4) lähtuvalt valla D ametniku arusaamadest ja tegevuspraktikatest, kannab vald D endas 

rollitüüpi „partner”, kuna valla D ametnikule on oluline tegemaks koostööd 

ettevõtjatega ning paljud tegevuspraktikad leiavad aset tänu ettevõtjate algatusele. 

Valla D ametnikule on tema enda kirjelduste alusel äärmiselt oluline koostöö kohalike 

ettevõtjatega ning ta kaasab ettevõtjad arendusstrateegiate väljatöötlemise protsessi.  

Kui vaadelda kohalike omavalitsuste rollitüüpe ettevõtluse arendamisel, on märgata rollide 

paljusust ning erinevust kohalike omavalitsuste lõikes. Mõndadel kohalikel omavalitsustel 

on mitu rollitüüpi, mis tuleneb vallas rakendatavatest tegevuspraktikate paljususest. Võib 

järeldada, et ettevõtluse arendamisel puudub kindel fookus ning ettevõtluse arendamisele 

lähenetakse erinevate tegevuskogumite baasilt. Samuti leiab kinnitust Aarsæther’i ja 

Suopajärvi (2004: 21) teoreetiline seisukoht, et kohalikul omavalitsusel võib olla mitu 

erinevat rollitüüpi ettevõtluse arendamisel. Lisaks kajastus käesolevas uurimistöös 

rollitüübid „elukeskkonna looja” ja „informatsiooni vahendaja”, mis kinnitab Harki (2013: 

59-63) uurimistulemusi Eesti kohalikes omavalitsustes. Käesolev uurimistöö kinnitab, et 

Aarsæther’i ja Suopajärvi rolliteooria rakendamisel tuleb arvestada, et Eesti kontekstis 

lisanduvad rollitüübid „elukeskkonna looja” ja „informatsiooni vahendaja”.  
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli selgitada välja maapiirkonna kohalike omavalitsuste 

ametnike arusaamad ja tegevuspraktikad ettevõtluse arendamise osas. Arusaamade ja 

praktikate baasilt selgitati ametnike arusaamade ja tegevuspraktikate omavahelist seost 

ning määratleti kohaliku omavalitsuse rollitüüp ettevõtluse arendamisel. Magistritöö 

eesmärgi täitmiseks püstitati neli uurimisülesannet ning uurimisülesannete täitmisele 

läheneti juhtumianalüüsi strateegia alusel.  

Esimese uurimisülesandena kirjeldati kohalike omavalitsuste ametnike arusaamasid 

ettevõtluse arendamisest ning ettevõtluse arendamise vajalikkusest. Uurimistöö tulemusel 

selgus, et kohalike omavalitsuste ametnikel on ettevõtluse arendamise olemusest erinev 

arusaam ning esitatud arusaamad jagunesid kolme rühma. Esiteks esitati arusaam, et 

ettevõtluse arendamine on ettevõtluskeskkonna loomine ning tööstusalade rajamine. 

Teiseks oldi arusaamal, et ettevõtluse arendamine on protsess, mille käigus kaardistatakse 

ettevõtjate vajadused ja probleemid ning lähtuvalt vajadustest luuakse konkreetsed 

tegevused ettevõtluse arendamiseks. Kolmandaks esitati arusaam, et ettevõtluse 

arendamise tulemusel tekkivad uued ettevõtted ning suureneb ettevõtete käibe kasv.  

Uurimistöö tulemusena selgub, et kohalike omavalitsuste ametnikel puudub ühtne arusaam 

ettevõtluse arendamise olemusest ning uurimistulemused arusaamade seisukohast 

kinnitavad teooriat, et inimesed võivad mõista ettevõtluse arendamise olemust erinevalt. 

Samas on kohalike omavalitsuste ametnikud ühtsel arusaamal, et ettevõtjad suurendavad 

kohaliku omavalitsuse tulubaasi ning seetõttu tuleks ettevõtluse arendamisega aktiivselt 

tegeleda. Paraku eksisteerib maapiirkonna kohalikes omavalitsustes ametnikke, kes ei pea 

ettevõtluse arendamist enda ülesandeks ning neil on tekkinud negatiivne hoiak ettevõtluse 

arendamise suhtes. Sellest tulenevalt on oluline teadvustada kohalike omavalitsuste 

ametnikele ettevõtluse arendamise vajalikkust maapiirkonna arengus ning rõhutada nende 

rolli ettevõtluse arendamisel.  

Teise uurimisülesande käigus selgitati välja kohalike omavalitsuse tegevuspraktikad 

ettevõtluse arendamisel. Uurimistöö tulemusel selgub, et kohalikud omavalitsused 

rakendavad tegevusi ettevõtluse arendamisel erinevates valdkondades ning seetõttu puudub 
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kindel fookus ettevõtluse arendamiseks. Ettevõtluse arendamise praktikaid iseloomustab 

tegevuste paljusus ehk pluralism ning arendustegevused on kohalike omavalitsuste lõikes 

mitmekesised. Huvitav on ettevõtjate passiivsus kohaliku omavalitsusega koostöö 

tegemisel ning kohati on märgata ettevõtjate häbelikkust kohaliku omavalitsuse 

eestvedamisel loodud tegevustega ühinemiseks. Samuti on omavalitsustel ettevõtjate 

probleemidest ja vajadustes madal teadlikkus, kuna ettevõtjad proovivad ise oma 

probleemidega hakkama saada ning nad ei otsi kohaliku omavalitsuse abi.  

Kuna valla A tegevuspraktikad kajastusid sellistes valdkondades, mis teiste valdade puhul 

puudusid, oleks oluline uurida, milline on nende tegevuste efekt ettevõtluse arengule. Vald 

A on aastaid rakendanud ettevõtjatele toetussüsteemi ning sellest tulenevalt on oluline 

uurida, kuidas on ettevõtlus- ja koolitustoetused mõjutanud ettevõtluse arengut antud 

vallas. Samuti on valla A puhul oluline uurida, milline on ametnike arusaamade ja 

tegevuspraktikate omavaheline seos. Antud uurimistöö raames polnud võimalik teha 

kindlaks, kas valla A tegevuspraktikad on seotud valla A ametniku arusaamaga, et 

ettevõtluse arendamise tulemusel tekkivad uued ettevõtted ning suureneb ettevõtete käibe 

kasv. Sellest tulenevalt on oluline uurida täpsemalt, milline on valla A tegevuspraktikate 

mõju ettevõtluse arengule.  

Kolmanda uurimisülesandena võrreldi kohalike omavalitsuste ametnike arusaamasid ja 

tegevuspraktikaid ning leiti seos arusaamade ja tegevuspraktikate vahel. Uurimistöö 

tulemusel selgub, et kohalike omavalitsuste arusaamad pole alati seotud kohaliku 

omavalitsuse tegevuspraktikatega. Seega võib öelda, et kohalike omavalitsuste 

tegevuspraktikaid ei mõjuta ametnike arusaamad ettevõtluse arendamise olemusest. 

Kohalike omavalitsuste ametnikud küll teadvustavad ettevõtluse arendamise vajalikkust, 

kuid seejuures ei teadvustata ettevõtluse arendamise olemust. 

Neljanda uurimisülesandena määratleti kohalike omavalitsuste rollitüüp ettevõtluse 

arendamisel lähtuvalt kohalike omavalitsuste ametnike arusaamadest ja tegevuspraktikatest 

ettevõtluse arendamisel. Uurimistöö tulemusena selgus, et kohalike omavalitsuste rollid 

ettevõtluse arendamisel on valdade lõikes erinevad ning samuti on märgata rollitüüpide 

paljusust mitmes omavalitsusüksuses. Rollitüüpide paljusus tuleneb asjaolust, et kohalikus 

omavalitsuses tegeletakse mitmekesiste tegevustega ettevõtluse arendamise eesmärgil ning 

arendustegevusel puudub kindel fookus. 
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Antud uurimistööst võiks saada kasu eelkõige kohalike omavalitsuste ametnikud, kes 

näevad uurimistulemusel kuivõrd erinevad on nende arusaamad ettevõtluse arendamise 

olemusest ning kuidas puudub arendustegevusel kindel fookus. Samuti võiks antud 

uurimistöö anda mõtlemisainet regionaalpoliitika eestvedajatele, kes võiks teadvustada 

maapiirkonna kohalike omavalitsuste ametnikele ettevõtluse arendamise vajalikkust ning 

rõhutada omavalitsusüksuse rolli maapiirkonna ettevõtluse arengus.  

Autor on seisukohal, et kohalike omavalitsuste ametnike arusaamasid ettevõtluse 

arendamisest võiks edasi uurida ka teistes maapiirkondades ning samuti tuleks vaadelda, 

kuivõrd kooskõlas on nende arusaamad ja tegevuspraktikad. Huvitav oleks käsitleda ka 

käesolevas magistritöös osalenud kohalike omavalitsuste ametnike arusaamasid, 

tegevuspraktikaid ning rolle mitmeid aastaid hiljem, kuna mõne uuritava omavalitsuse 

arendustegevus on alles algusjärgus ning eesmärgid pole jõudnud veel praktikasse. Samuti 

annaks uurimistööle palju juurde ettevõtjate vaatenurk, kui vaadelda uuringus osalenud 

valdadest pärit ettevõtjate arvamust ning hinnangut nende piirkonna kohaliku omavalitsuse 

tegevusele. Antud teemat võiks tulevikus käsitleda ka haldusreformi valguses, mille 

tulemusel segunevad erinevate kohalike omavalitsuste ametnike arusaamad, 

tegevuspraktikad ja rollid ettevõtluse arendamisel.  
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RURAL MUNICIPALITIES OFFICIALS’ CONCEPTIONS AND PRACTISES IN 

DEVELOPING ENTREPRENEURSHIP – A CASE STUDY ON THE EXAMPLE 

OF VÕRUMAA PARISHES 

SUMMARY 

Since the last decade, Estonia is facing problems with rural areas due the declining 

population. For several years now Estonia is looking for ways to develop rural areas, to 

keep people interested in living in the countrysides. To achieve this, entrepreneurs play a 

vital part, because they offer jobs to local people and increase rural municipalities revenue. 

Hence, it is important for rural government authorities to support entrepreneurs and offer a 

good business environment which contributes to business development in rural areas. 

Research shows that local municipalities have divergent attitudes towards developing 

entrepreneurship, as according to the statute, it is not their duty to do so. Some of them 

think it is of utmost important to support entrepreneurs, but others are convinced it is not 

their job to develop entrepreneurship. The ununiform opinions of rural government upon 

that matter shows the necessity to further study their concepts and practises of developing 

entrepreneurship. 

The aim of this Master’s thesis is to find out rural municipalities officials’ conceptions and 

practices in developing entrepreneurship in rural areas. Based on our aim, we can compare 

rural government officials’ conceptions and practices in developing entrepreneurship. We 

can also find out what role each municipality holds in developing entrepreneurship in rural 

areas. 

To achieve the aim of the Master's thesis, the case study strategy is being applied by the 

author of this thesis. The author has picked out four parishes of Võru county and assigned 

them four different cases as follows: parish A, parish B, parish C and parish D. During the 

case study the author analysed rural government documents which contained important 

information about entrepreneurship development. Also the author made four semi-

structured face-to-face interviews with officials from each rural municipality. Both, the 

documents and interviews were analysed with qualitative content analysis method in an 

inductive approach. 
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The research shows that the rural municipalities officials’ understanding of the concept of 

entrepreneurship development is extremely variable. Based on this study, conceptions of 

entrepreneurship development are divided into three different groups.  

The first group consists of conceptions of creating a good business environment and 

building industrial areas for local entrepreneurs. With that kind of conception we can see 

that people perceive entrepreneurship development with two certain activities (by creating 

a business environment and building industrial areas). The second group of people 

understand entrepreneurship development as a process which starts with investigating the 

needs of entrepreneurs and the problems they face. Based on that knowledge rural 

government can think of ideas to aid entrepreneurs and try to find solutions for their 

challenges. The third contains concepts of creating new businesses and increasing business 

incomes. This kind of conception shows us only the result of entrepreneurship 

development, but we cannot see the reasons for it happening. 

Despite the fact that rural municipalities perceive conceptions of entrepreneurship 

development differently, they all understand the importance of having entreprepreneurs in 

rural areas. Hence most of the municipalities have a positive attitude towards developing 

entrepreneurship. Even though it is not their duty to develop entrepreneurship, they believe 

it is one of the best ways to solve the problem of a declining population as they provide 

jobs. Also the entrepreneurs provide an appreciable tax revenue to the rural municipalities. 

Interviewees shared the following standpoint – „The more entrepreneurs we have, the 

better we live”. However, based on this research, one of the municipalities has a negative 

attitude towards developing entrepreneurship. Despite the understanding that entrepreneurs 

give income to rural government, parish B holds the position that it is not their duty to 

develop entrepreneurship. 

If we look at the rural government officials’ practices in developing entrepreneurship, we 

can distinguish four different groups. The first group is concerned with developing 

business environment in a physical aspect and contains rural government investments in 

supporting local infrastructure development. Second group of practises is related to 

developing a business environment in a non-physical aspect and mainly contains rural 

government’s co-operation with entrepreneurs, other rural municipalities and organisations 

who support business development. In this group the place branding and promotion of the 

local entrepreneurs plays also an important role. Only Parish A also practises in developing 
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entrepreneurship on following groups: life environment development and financial support 

systems.  

During this research we could also witness that local entrepreneurs are rather modest and 

discreet in participating in a co-operation with rural government. One of the best examples 

was when rural government offered free advertising to local entrepreneur, but he rejected 

the offer, because he thought his product was not good enough for advertisement. Also 

rural governments are not aware of the problems local entrepreneurs face, as entrepreneurs 

do not call for aid but try to solve their problems on their own. Hence, rural governments  

often lack the knowledge of the needs of entrepreneurs and what kind aid they would hope 

for from rural government. 

We also compared local government conceptions and practices in developing 

entrepreneurship and found that the strategies of local government are not related. Local 

governments do not develop entrepreneurship based on their conceptions and we can also 

see that in most cases rural government officials’ do not understand their activities as a 

development of entrepreneurship. Their lack of strategies towards developing 

entrepreneurship does not diminish the fact that they all support it with their actions, 

although they are unaware of their own achievements.  

Based on their attitudes and practises in developing entrepreneurship we can see what type 

of role each municipality holds in developing entrepreneurship. Parish A takes the role of a 

„supporter”, because to parish A it is important to be a door-opener for local entrepreneurs 

and municipality of parish A will help entrepreneurs if they ask for help, even financially if 

needed. Parish A also takes the role as a „creator of a living environment”, as they 

recognize that good living conditions in rural areas will also support entrepreneurship 

development. Parish B takes the role of an „initiator”, as it is up to start activities which 

will develop entrepreneurship, but expect local entrepreneurs to carry a bigger part in 

developing local entrepreneurship themselves. Parish C takes the role of the „audience”, 

because parish C understands the importance to develop local entrepreneurship, but have 

not done much to support it. Parish D takes the role of „partner”, as to them it is important 

to have a tight co-operation with local entrepreneurs and host conferences and strategize 

together on how to develop local entrepreneurship.  
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Lisa 1. Dokumendianalüüsi kategooriad ja koodid 

Kategooria Koodid 

1. Arusaamad ettevõtluse 

arendamisest 

 ettevõtluse arendamise vajalikkus 

2. Ettevõtluse olukord ja 

probleemid 

 ettevõtjate passiivsus  

 probleemid infrastruktuuris 

 ruumide puudus 

3. Ettevõtlust arendavad 

tegevused 

 ettevõtluse arendamise kajastatus arengukavas 

 ettevõtjate kaasatus arengukavade koostamisel 

 koostöö ettevõtjate ja valla vahel 

 valla koostöö teiste valdadega 

 nõustamisteenus 

 infovahetusakanalid 

 ühistegevus (sh ühisturundus) 

 kohaturundus 

 tunnustamine 

 infrastruktuur 

 ettevõtlustoetus 

 koolitustoetus 
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Lisa 2. Intervjuu kava 

Põhiküsimused Lisaküsimused 

1. Palun kirjeldage lühidalt ettevõtlust 

enda vallas. 

 

 Märksõnad: ettevõtjate 

tegevusvaldkonnad, suurimad tööandjad 

 Kuidas vald ja ettevõtted koostööd 

teevad? 

 Mis te arvate, mida ettevõtjad ootavad 

teie vallalt? 

 Millised on teie valla ettevõtjate 

probleemid ja vajadused? 

2. Kui te kuulete sõnapaari „ettevõtluse 

arendamine”, siis mida see teie 

kohaliku omavalitsuse jaoks tähendab? 

 Märksõnad: ettevõtluse arendamise 

mõistmine, arusaam ettevõtluse 

arendamisest 

3. Miks peaks üldse kohalik omavalitsus 

ettevõtlusega tegelema? 

 Märksõnad: ettevõtluse arendamise 

vajalikkus, valla roll ettevõtluse 

arendamisel 

4. Kuidas on teie arvates ühel kohalikul 

omavalitsusel võimalik ettevõtlust 

arendada? 

 Milliste tegevuste kaudu saab kohalik 

omavalitsus ettevõtlust arendada? 

5. Palun kirjeldage, kuidas teie vallas 

ettevõtlust arendatakse. 

 Milliste tegevuste kaudu teie vallas 

ettevõtlust arendatakse? 

6. Millised on teie kohaliku omavalitsuse 

eesmärgid ettevõtluse arendamisel? 

 Milline on arengusuund? 

7. Mis te arvate, millised on teie kohaliku 

omavalitsuse võimalused ettevõtluse 

arendamiseks? 

 Märksõnad: materiaalsed ja 

mittemateriaalsed ressursid 

 Milliseid ressursse on puudu? 

Kas teil on endal midagi lisada? 
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Lisa 3. Intervjuude analüüsi kategooriad ja koodid 

Kategooria Koodid 

1. Arusaamad ettevõtluse 

arendamisest 

 sõnapaari „ettevõtluse arendamine” mõistmine 

 ettevõtluse arendamise vajalikkus 

 hoiakud 

 hinnang enda tegevusele 

2. Ettevõtluse arendamise 

olukord ja probleemid 

 ettevõtluse arendamist takistavad tegurid 

 ettevõtjate passiivsus 

 ruumide puudus 

 probleemid infrastruktuuris 

3. Ettevõtlust arendavad 

tegevused 

 ettevõtjate kaasatus arengukavade koostamisel 

 ettevõtjatelt sisendi saamine tööks 

 partnerlus 

 kokkusaamised ettevõtjatega 

 ringreisid 

 valla koostöö teiste valdadega 

 nõustamisteenus 

 ettevõtjate külastamine 

ettevõtluskonsultandiga 

 infovahetuskanalid 

 koostöö kolmanda sektoriga 

 ühistegevus (sh ühisturundus) 

 kohaturundus 

 tunnustamine 

 moraalne tugi 

 infrastruktuur 

 elukeskkonna arendamine 

 ettevõtlustoetus 

 koolitustoetus 

 projektid investeerimiseks 

 teadlikkus ettevõtjate vajadustest 

 teadlikkuse tõstmine ettevõtjate vajadustest 

 ametnike isiklik initsiatiiv tegelemaks 

ettevõtluse arendamisega 
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Lisa 4. Uurimistöö läbiviimise etapid 
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Lisa 5. Kohalike omavalitsuste ametnike arusaamad ja tegevuspraktikad ettevõtluse arendamisel  

Arusaamad Vald A Vald B Vald C Vald D 

Arusaam sõnapaarist 

„ettevõtluse 

arendamine” 

 

 uute ettevõtete teke ja 

ettevõtete käibe kasv 

 ettevõtluskeskkonna 

loomine 

 tööstusalade rajamine 

 tööstusalade rajamine 

 protsess, mis algab 

probleemide 

teadvustamisest ning 

nende baasilt tegevuste 

loomine 

 protsess, mis algab 

probleemide 

teadvustamisest ning 

nende baasilt tegevuste 

loomine (sh visioonide ja 

eesmärkide loomine) 

Arusaam ettevõtluse 

arendamise 

vajalikkusest 

 ettevõtjad suurendavad kohaliku omavalitsuse tulubaasi 

 ettevõtlus suurendab 

elanike sotsiaalset ja 

majanduslikku turvalisust 

   

Hoiak ettevõtluse 

arendamise suhtes 

 kohalik omavalitsus peab 

tegelema ettevõtluse 

arendamisega 

 kohalik omavalitsus ei pea 

tegelema ettevõtluse 

arendamisega 

 kohalik omavalitsus 

peab tegelema 

ettevõtluse arendamisega 

 kohalik omavalitsus 

peab tegelema ettevõtluse 

arendamisega 

Omavalituse hinnang 

enda tegevusele 

 ettevõtlust on arendatud 

vähesel määral 

 ettevõtluse arendamisega 

ei ole tegeletud 

 ettevõtlust on arendatud 

vähesel määral 

 ettevõtlust on arendatud 

vähesel määral 

Tegevuspraktikad Vald A Vald B Vald C Vald D 

1. Ettevõtluskeskkonna 

arendamine 

(füüsiline tegevus) 

 teede kvaliteedi parandamine (sh mustkatte alla viimine), kommunikatsioonikvaliteedi tõstmine (läbirääkimised 

sideteenuste pakkujatega) 

 tankla rajamine 

 sularahaautomaadi 

rajamine 

 kerghooned (rahastus 

olemas, rajamisel) 

 projektide kirjutamine 

investeerimiseks 

 elektripinge probleemide 

kaardistamine 

 tööstusala (eesmärk, 

pole veel tegevus) 

 ettevõtluslinnak 

(eesmärk, pole veel 

tegevus) 
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Lisa 5 järg 

Tegevuspraktikad Vald A Vald B Vald C Vald D 

2. Ettevõtluskeskkonna arendamine (mittefüüsiline tegevus) 

- koostöö ettevõtjatega  kohalike ettevõtjate kaasamine arengukavade koostamise protsessi (ettevõtjate osalus komisjonides) 

 partnerlus (hooldustööd, 

tooraine) 

 kokkusaamised 

kohalikes ettevõtetes 

(valla eestvedamisel) 

 ringreisid ettevõtjatega 

(valla eestvedamisel) 

 koostöökohtumised (valla 

eestvedamisel) 

 ettevõtluspäev 

 ringreisid ettevõtjatega 

(valla eestvedamisel) 

 küsitlused, intervjuud 

ettevõtjatele 

 ettevõtjatelt sisendi 

kogumine enda tööks 

 partnerlus (hooldustööd, 

tooraine, ürituste 

toitlustamine) 

 ettevõtjate ümarlaud 

(valla eestvedamisel) 

 küsitlused ettevõtjatele 

(eesmärk, mitte tegevus) 

 partnerlus (hooldustööd, 

tooraine) 

 äriklubi (ettevõtjate 

algatusel) 

 infopäevad 

 ettevõtjatelt sisendi 

kogumine projektide, 

aruannete, uuringute 

tarbeks 

- koostöö teiste 

omavalitsustega 

 valla A ja valla B omavaheline koostöö (arengupäevad, 

infoportaal, messide külastamine, ühine ajaleht, 

infolehed, taluturg) 

 koostöö teiste valdadega 

puudub 

 koostöö vallaga C 

- koostöö teiste 

organisatsioonidega 

 ettevõtjate tasuta nõustamine koostöös Võrumaa Arenguagentuuriga 

 koolitused, ettevõtluspäevad, infopäevad (esinejad Maksu- ja Tolliametist, Töötukassast, PRIA’st) 

  ettevõtjate külastamine 

Võrumaa Arenguagentuuri 

konsultandiga ja 

nõustamisele suunamine 

  

- koostöö kolmanda 

sektoriga 

 noorteklubi tegevus ja 

ideed 

 külaseltsid (koostöö 

ettevõtjatega valla toel) 

 külaseltsid (aitavad 

ettevõtjaid) 

 MTÜ'de abil valla 

rahastamisvõimaluste 

suurendamine 

 külaseltsid pakuvad 

ettevõtjatele koolitusi, 

soodustavad ühistegevust 
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Lisa 5 järg 

 

  

Tegevuspraktikad Vald A Vald B Vald C Vald D 

- info- ja 

teavitustegevus 

 ettevõtlusalase informatsiooni edastamine elektronposti teel (sh meililistid), kodulehel, Facebook’is 

- kohaturundus ja 

ettevõtjate promotsioon 

 messide külastamine 

 projekt, mis kutsub 

inimesi valda elama 

 taluturg 

 ettevõtjate infoportaal 

 infoleht-trükis 

ettevõtjatest 

 messide külastamine 

 projekt, mis kutsub inimesi 

valda külastama 

 taluturg (taluturule isiklik 

kutsumine) 

 ettevõtjate infoportaal 

 infoleht-trükis ettevõtjatest 

 messide külastamine  suveniirikonkurss 

(ettevõtjate algatusel) 

- ettevõtjate 

tunnustamine ja 

moraalne toetamine 

 „Aasta ettevõtja” 

 dokumentide 

menetlusaeg ettevõtjatele 

lühem 

 „Aasta ettevõtja” 

 „Aasta põllumees” 

 ettevõtjate suunamine abi 

saamiseks 

 „Aasta tegu”  „Aasta tegu” 

 ettevõtjate suunamine 

abi saamiseks 

3. Elukeskkonna 

arendamine 

 seisukoht, et 

elukeskkonna arendamine 

toetab ettevõtluse arengut 

(elukeskkonna 

arendamist toetavad 

tegevused) 

   

4. Toetussüsteemid  ettevõtlustoetus 

 koolitustoetus 
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