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LÜHIKOKKUVÕTE 

 
 

Käesoleva uurimustöö eesmärk on välja selgitada 2012.a. maaettevõtluse uuringus 

ettevõtjate poolt elu- ja ettevõtluskeskkonnale antud hinnangute seost kohalike 

omavalitsuste võimekuse ja elujõulisuse indeksiga. Uurimustöö koosneb kahest osast, 

millest esimeses, teoreetilises osas antakse ülevaade ettevõtlikkusest, 

ettevõtluskeskkonnas, regionaalarengust üldiselt, regionaalarengust Eestis ning KOV-ide 

ülesannetest. Teises, empiirilises osas, teostatakse korrelatsioon ja dispersioonanalüüs, et 

välja selgitada, millises seoses on KOV indeksite väärtused maapiirkondade ettevõtjate 

hinnangutega elu- ja ettevõtluskeskkonnale. Töös kasutatakse 2012-ndal aastal Eesti 

Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi poolt läbi viidud maaettevõtlusuuringu 

küsitluse tulemusi. Küsitluses hindasid ettevõtjad 24-ja elukeskkonna aspekti olulisust ja 

olukorda ning 13-ne ettevõtluskeskkonna teguri olulisust ja olukorda. Samuti kasutatakse 

Geomeida poolt 2012-nda aasta kohta koostatud võimekuse indeksi väärtusi ja 2011-ndal 

aastal Statistikaameti poolt koostatud elujõulisuse indeksi väärtusi. Korrelatsioonanalüüsi 

tulemusena selgus, et elujõulisuse ja võimekuse indeksid on statistiliselt olulises seoses 

maapiirkonna ettevõtjate poolt antud hinnangutega elukeskkonna olukorrale 19-ne teguri 

puhul 24-st ja ettevõtluskeskkonna olukorrale 9-l juhul 13-st. Elu- ja ettevõtluskeskkonna 

olulisele antud hinnangud ei olnud nii tugevas seoses, nende seoste statistiliselt olulised 

väärtused jäid alla ühe kolmandiku, samuti olid need seosed valdavalt negatiivsed- seet 

tähendab, et madalama indeksi väärtusega KOV-is hinnati elu- ja ettevõtluskeskkonna 

tegureid olulisemaks ja vastupidi. 
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ABSTRACT  

 
 

The aim of this paper is to study the connections between the rural entrepreneurs’ 

assessments on local living and entrepreneurial environment in 2012 rural entrepreneurship 

survey and municipalities’ capacity and viability indexes. Correlation analysis is used to 

study the assessments of rural enterprises on their local living and entrepreneurial 

environment in 2012 rural entrepreneurship survey “The Situation, Development Trends 

and Need for Subsidies of the Rural Enterprises” and how those assessments are connected 

with 2012 local government viability index compiled by Geomedia and local government 

capacity indexes compiled by Statistics Estonia. In the rural entrepreneurship survey 

respondents assessed the importance and situation of 24 aspects of local living 

environment and 13 factors of local entrepreneurial environment. Correlation analysis 

showed that less than one third of the connections between the two indexes and the 

assessments given on importance of the factors of living and entrepreneurial environment 

were statistically relevant. The lower the values of the indexes of the local municipalities, 

the more importance were given to the factors by respondents. 3/4
th

 of connections 

between the assessments on the current state of the factors reflecting the living and 

entrepreneurial environment were significant. The connections were other way around- the 

higher the viability and capacity of the municipality, the higher the scores given by 

entrepreneurs on the current state of the factors.  
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SISSEJUHATUS  

 

Ettevõtlus on oluline tegur, mis mõjutab ühe piirkonna majanduslikku ja sotsiaalset 

arengut,  kuna uute ettevõtete tekkides luuakse töökohti, pakutakse rohkem teenuseid ja 

valmistatakse uusi tooteid. Töökohtade tekkimisega tagatakse elanikonnale paremad 

teenistusvõimalused, piirkonnas väheneb töötus ja leibkondade sissetulek kasvab. 

Suuremas mahus teenuseid ja tooteid pakkudes luuakse paremad elutingimused ja 

võimalused eneseteostuseks ning arenguks. Kõik eelnev tõstab üldist heaolu piirkonnas ja 

muudab selle atraktiivsemaks uutele elanikele ning ettevõtjatele. Seetõttu on väga oluline 

kohalike omavalitsuste (edaspidi KOV) jaoks soodustada ettevõtluse arengut ja luua omalt 

poolt tingimused, mis muudab piirkonna huvipakkuvaks uutele asunikele ja 

potentsiaalsetele ettevõtjatele.  

Ettevõtlust mõjutab väga suures mahus keskkond, kus ta tegutseb ja toimib ning see, 

kuidas ettevõtja tajub teda ümbritsevat keskkonda. Sellest tulenevalt teevad ettevõtjad oma 

otsuseid- kas ja kuidas ettevõtlusega alustada, kui suures mahus, kuidas ettevõtlust 

arendada ja millisesse piirkonda ettevõte rajada. Samuti mõjutab keskkond juba 

olemasolevate ettevõtete otsuseid- kas ettevõtlusega jätkata, kuhu laieneda ja kui suures 

mahus.  

KOV-ide võimekuse ja suutlikkuse hindamiseks on võimalik kasutada erinevaid indekseid. 

Need põhinevad peamiselt riiklikel statistilistel näitajatel ning koondavad endas erinevad 

arengunäitajad üheks parameetriks. Indeksite alusel on võimalik koostada edetabeleid ja 

seeläbi hinnata ning omavahel võrrelda erinevaid KOV-e. Üldjuhul eeldatakse, et antud 

näitajad kajastavad KOV-i tegelikku olukorda, kuid need ei pruugi kattuda kohalike 

elanike ja ettevõtjate subjektiivsete hinnangute oma piirkonnale. Erinevatel inimestel, sh 

ettevõtjatel, on erinevad huvid ja prioriteedid, ning mõned tegurid (nt. mõne institutsiooni 

olemasolu KOV-is, mingi infrastruktuuri element vms), mida kasutatakse KOV-ide 

võrdlusindeksite moodustamisel, ei pruugi olla nende kohalike jaoks sel hetkel üldse 

olulised. Seega uurimise fookus on küsimusel, et kuivõrd KOV-ide võimekuse ja 

elujõulisuse indeksid kajastavad selle KOV-i ettevõtjate endi hinnanguid elu- ja 
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ettevõtluskeskkonnale. Lisaks võimaldab selline võrdlus anda küsitluse koostajatele 

tagasiside, kuivõrd usaldusväärseks võib pidada sellist vastajate isiklikel hinnangutel 

põhinevaid küsimusi piirkonna kohta.  

Käesoleva töö eesmärgiks on välja selgitada 2012.a. maaettevõtluse uuringus ettevõtjate 

poolt elu- ja ettevõtluskeskkonna antud hinnangute seost KOV-ide võimekuse ja 

elujõulisuse indeksiga.  

Eesmärgi saavutamiseks püstitati järgnevad uurimisülesanded:  

 Teoreetilistele allikatele põhinedes anda ülevaade ettevõtlusest ja 

ettevõtluskeskkonnast, regionaalarengu määratlusest, Eesti regionaalarengu peamistest 

eesmärkidest ja KOV-ide ülesannetest. 

 Anda ülevaade KOV-ide võimekuse ja KOV-ide elujõulisuse indeksitest. 

 Anda ülevaade 2012.a. läbi viidud maaettevõtluse uuringust. 

 Analüüsida maaettevõtluse uuringus ettevõtjate poolt kohalikule elu- ja 

ettevõtluskeskkonnale antud hinnanguid. 

 Korrelatsioonanalüüsiga välja selgitada, kuivõrd on ettevõtjate hinnangud seotud  KOV-

ide võimekuse ja elujõulisuse indeksitega.  

 Dispersioonanalüüsiga võrrelda, kuivõrd erinesid kõrgesse, keskmisesse ja madalasse 

võimekuse ja elujõulisuse gruppi kuuluvate KOV-ide ettevõtjate keskmised hinnangud. 

Uurimustöös kasutatakse sekundaarandmeid: 

 2012. aastal Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi (Majandus ja … 2012)   

poolt läbi viidud maaettevõtluse uuringu andmed; 

 konsultatsiooni- ja koolituskeskuse Geomedia (2013) poolt koostatud KOV-i 

võimekuse indeks aastal 2012;  

 statistikaameti poolt koostatud KOV-ide elujõulisuse indeks 2011. aasta andmetel 

(Kivilaid, Servinski 2013).   

Maaettevõtluse uuring viidi läbi Põllumajandusministeeriumi tellimusel Eesti Maaülikooli 

majandus- ja sotsiaalinstituudi (2012) poolt eesmärgiga kaardistada maapiirkonnas (küla, 

alev, alevik ja alla 4000 elanikuga väikelinn) tegutsevate ettevõtjate olukorda, 

arengusuundi ja toetusvajadusi. Uuringu valimi moodustasid 5900 juhuslikult valitud 

maapiirkonna ettevõtjat, küsitlusele vastas 1825 ettevõtet (Majandus ja … 2012). 

Uurimustöö autor ise uuringu andmete kogumises ei osalenud. Käesolevas töös kasutatakse 
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ainult ühte osa uuringu andmetest – uuringus käigus küsitluses ettevõtjate poolt antud 

hinnanguid oma piirkonna elu- ja ettevõtluskeskkonnale. 

KOV võimekuse indeks on Geomedia (2013) poolt regulaarselt koostatav indeks Eesti 

KOV-ide omavaheliseks võrdluseks. Kuna maaettevõtluse uuringu andmed koguti aastal 

2012, siis võrreldakse neid 2012.a võimekuse indeksi tulemusega. KOV-i elujõulisuse 

indeks on Statistikaameti poolt 2004.a. ja 2011.a. aastal 8 näitaja alusel moodustatud 

indeks, mille eesmärgiks on hinnata KOV-ide võimet tulla toime muutuva majandusliku 

keskkonnaga ja hoolitseda oma piirkonna elanike heaolu eest (Kivilaid, Servinski 2013). 

Käesolevas analüüsis kasutatakse selle 2011.a. andmeid.  

Andmete analüüsis on kasutatud sagedusi, keskmiste arvutamist, korrelatsiooni- ja 

dispersioonanalüüsi. Analüüs viidi läbi tabelitöötlusprogrammis MS Excel ja statistilise 

andmetöötluse tarkvaral SPSS.  

Uurimustöö koosneb kahest osast- teoreetilisest ja empiirilisest. Teoreetilises osas antakse 

ülevaade ettevõtlusest ja ettevõtluskeskkonnast, defineeritakse ettevõtlus ja regionaalareng, 

hinnatakse üldist regionaalarengut Eestis ning seletatakse lahti KOV-ide ülesanded. Teises 

osas antakse ülevaade autori poolt teostatud analüüsist ja selle tulemustest.  
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1.  ETTEVÕTLUS JA REGIONAALARENG 

 

1.1.  Ettevõtlus  

 

1.1.1. Ettevõtluse definitsioon 

 

Ettevõtluse määratlus on aja jooksul muutunud ning erinevaid definitsioone võib leida 

olenevalt sellest, millise teaduse uurimisobjektiks see on või mis on selle eesmärk. Zeiger 

(2013) on välja toonud kolm valdkonda, millest tulenevalt võib ettevõtlust, kui tegevust 

erinevalt tõlgendada:  

 äriline tegevus eesmärgiga teenida tulu ja saada kasumit (näiteks kaubandus-, 

pangandus-, turismi-, maaettevõtlus jm);  

 sotsiaalne ettevõtlus, mille eesmärk ei ole materiaalse edu saavutamine vaid üldise 

ühiskondliku arengu ja vaimse heaolu tagamine;  

 loovettevõtlus, kus lõpptulemuseks on autori looming.  

Samuti on Zeiger (2013) rõhutanud, et ettevõtluse definitsioon võib suuresti sõltuda seda 

käsitlevast autorist või ettevõtjast, kuna ühed mõistavad selle all innovaatilist tegevust, 

teised aga protsessi. Üldiselt on aga ettevõtlus see, millega ettevõtja tegeleb ja mille 

peamine eesmärk on saada tulu, välistamata muude eesmärkide olemasolu lisaks eelnevale 

(Edukas väikeettevõtlus ääremaal  2006: 69). Ettevõtted on läbi turgude seotud mitmete 

majandusüksustega ning selles esinevate probleemidega tegelevad peale 

ettevõttemajanduse veel mitmed teised humanitaarteadused nagu näiteks sotsiaalteadused 

ja õigusteadused (Reiljan 1997: 36-46).  

Hisrichi ja Petersi (1992: 20) järgi võib ettevõtlust defineerida kui väärtuse loome 

protsessi, mille käigus ettevõtjad kulutavad aega ja näevad vaeva, võtavad  sotsiaalseid, 

rahalisi ja psühholoogilisi riske, et saada rahalist tasu ja saavutada isiklikku rahulolu. 

Baron ja Shane (2007: 13-14 ) on ettevõtlust vaadelnud kui protsessi, mis algab võimaluse 

äratundmisega ja viib lõpuks kasu saamiseni. Eesmärgi saavutamiseks on vajalik aga 

avanenud võimalus ära kasutada, leida vajalikud ressursid ja asutada ettevõte (Ibid.). 

Sarnaselt eelnevatele autoritele on ettevõtlust kui protsessi vaadelnud ka Fry (1993: 38), 
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kes peab ettevõtluse alustamiseks vajalikuks ettevõtja, kui teadlikult äriga tegelema 

hakkava indiviidi, olemasolu ja võimaluse leidmist turul (joonis 1).  

 

 

Joonis 1. Ettevõtluse protsess. Allikas: Autori koostatud Fry  (1993: 38) alusel 

 

Kõikide protsesside algatajateks on aga indiviid, kes teeb otsuse ettevõtlusega alustada ja 

seega on oluline mõistab, mis ajendab teda seda otsust vastu võtma. Ettevõtlusega 

alustamise motivatsiooniks võivad olla (Edukas väikeettevõtlus ääremaal  2006: 73): 

 eluviis: vabadus olla iseseisev, ise otsustada ja vastutada; 

 eesmärk: endale töökoha loomine, raha teenimine, enese teostamine, tulevikku 

investeerimine, ideede elluviimine; 

 edukus: staatus ja staatuse sümbolid, tuntus, tunnustus jms. 

Uurides ettevõtlust majandusteaduse osana, võime selle defineerimisel lähtuda kõikide 

majandusteaduste ühtsest uurimisobjektist, milleks on majandus. Viimase all mõistetakse  

ratsionaalsusprintsiibist lähtuvat inimeste eesmärgipärast tegevust, mis on suunatud 

vajaduste rahuldamisele. (Reiljan 1997: 13-16) Olenemata spetsiifilisemast teadusharust 

või uurimisvaldkonnast võib öelda, et ettevõtlus on inimese eesmärgistatud tegevus. Tihti  

mõistetakse ettevõtlusega tegeleva isiku all ettevõtjat, kes oma eesmärgid saavutab läbi 

ettevõtte. Sobel (2015)  on ettevõtjat piiritlenud kui isikut, kes organiseerib, võtab riske ja 

juhib ettevõtet. Kuura (2001: 18-19) rõhutab, et ettevõtet saab käsitleda nii kitsamas kui 

laiemas tähenduses. Äriseadustiku mõistes on see majandusüksus, mille kaudu ettevõtja 

Strateegia 
Töötatakse välja üksikasjalikud eesmärgid, strateegiad, tegevusplaanid 

Ressursid  
Tehakse kindlaks ressursid; leitakse investorid 

Struktuur 
Ettevõtja valib ettevõtlusvormi  

Võimalus 
Leitakse võimalus turul 

Ettevõtja 
Indiviid, kes teab teadliku otsuse äriga tegelema hakata  



 

 

 

10 

 

tegutseb ning mis koosneb ettevõtjatele kuuluvatest asjadest, õigustest, kohustustest. 

Tavalises kõnes aga on ettevõte tihti laiemas tähenduses kasutusel ning seal hõlmab see 

subjekti ehk ettevõtjat kui isikut; tegevust, millega ta tegeleb ehk ettevõtlust; ning objekti 

ehk majandusüksust ehk ettevõtet.  (Kuura 2001: 18)   

Oluline on ettevõtlust, ettevõtjat ja ettevõtet määratleda riigi seadusandlusest lähtuvalt, et 

kindlamalt piiritleda ja aru saada, millised tunnused neid defineerivad. Seda seetõttu, et 

ettevõtted ei saa tegutseda iseseisvalt ning läbi maksukohustuste on nad seotud riigi ja 

omavalitsusega (Reiljan 1997: 38). Kindlate karakteristikute seadmine tagab selle, et riigil 

oleks võimalik läbi maksusüsteemi ettevõtjaid maksustada ning seekaudu saada 

regulaarseid tulusid. Riigieelarve suurenemine võimaldab tagada avaliku sektori parema 

toimimise ja kodanikele sotsiaalsete hüvede pakkumise.  

Eesti Vabariigi seadusandluses on ettevõtlus defineeritud ka nii käibemaksuseaduse kui ka 

tulumaksuseaduses. Viimane defineerib seda kui „isiku iseseisev majandus- või 

kutsetegevus (sealhulgas ka notari ja kohtutäituri ning vabakutselise loovisiku 

loometegevus), mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, müümisest või 

vahendamisest, teenuse osutamisest või muust tegevusest, kaasa arvatud loominguline või 

teaduslik tegevus“ (Tulumaksuseadus 1999, §14 lg 2). Käibemaksuseadusest (2003, §2 lg 

2) tulenevalt mõistetakse ettevõtluse all isiku iseseisvat majandustegevust, mille käigus 

võõrandatakse kaupa või osutatakse teenust, kuid erinevalt tulumaksuseaduses sätestatust 

ei ole sellise tegevuse eesmärk ega tulemus oluline ehk see ei ole tulu saamisele 

orienteeritud. 

Uurimustöö empiirilises osas on ettevõtete määratlemise aluseks Eesti Vabariigi 

äriseadustikust (Äriseadustik 1995, §1) tulenev definitsioon: „Ettevõtja on füüsiline isik, 

kes pakub oma nimel tasu eest kaupu või teenuseid ning kaupade müük või teenuste 

osutamine on talle püsivaks tegevuseks, ning seaduses sätestatud äriühing“. Ettevõtteid 

võib õigusliku vormi alusel jagada äriühinguteks, mille alla kuuluvad aktsiaseltsid, 

tulundusühistud, osa-, täis- ning usaldusühingud, ja füüsilisest isikust ettevõtjateks (Ibid.). 

Viimase viie aastaga on ettevõtete arv Eestis kasvanud 13 549 võrra. 2014. aasta seisuga 

oli Eestis 113 765 ettevõtet, millest enamuse (73%) moodustasid õigusliku vormi järgi 

osaühingud. Arvestatava osa moodustasid ka füüsilisest isikust ettevõtjad (24%). 
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Ülejäänud ettevõtlusvormid moodustavad kõikidest ettevõtetest kokku alla 4%-ndi ja 

nende muutused perioodi jooksul kogu ettevõtete arvule suurt mõju ei avalda. (joonis 2) 

 

 

Joonis 2. Majanduslikult aktiivsed ettevõtted õigusliku vormi järgi 2010-2014. Allikas: 
autori koostatud (ER029 2015) alusel 
 

 

Käesolevas uurimustöös käsitletaval aastal –  2012 –  oli Eesti registreeritud 108 884 ja 

sellele eelneval aastal 103 833 ettevõtet (joonis 2). Maaettevõtluse uuringi lõpparuandes on 

välja toodud, et  selle toimumise ajaks kättesaadavate andmete põhjal oli maaettevõtteid 

(valdades, sh ka vallasisestes linnades ja kuni 4000 elanikuga väikelinnades registreeritud 

äriühinguid ja FIE-d) 2011. aastal 36 031, moodustades 34,7% koguettevõtete arvust 

(Majandus ja … 2012: 10). Maapiirkonnas registreeritud ettevõtted moodustasid 

kolmandiku ettevõtetest Eestis ja seega on küllaltki oluline uurida maaettevõtluses 

toimuvaid arenguid. 

 
 

 

1.1.2. Ettevõtluskeskkond 

 

Ettevõte mõjutab teda ümbritsevat keskkonda, kuid samal ajal mõjutab ümbritsev 

keskkond ka ettevõtet ennast. Rae (2007: 3) rõhutab, et ettevõtjad leiavad, loovad ja 

kasutavad ära ettevõtlusvõimalusi neid ümbritsevas keskkonnas. Temaga samal seisukohal 

on ka Mets (2002: 125), kes omastab ettevõtjatele võime märgata teda ümbritsevas 

Osaühing
Füüsilisest

isikust
ettevõtja

Aktsiaselts Täisühing
Usaldusühin

g
Tulundusühi

stu
Kokku

2010 63398 31314 3842 162 985 303 100216

2011 69173 29464 3510 366 830 288 103833

2012 74717 28512 3215 1076 884 278 108884
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keskkonnas võimalusi äritegevuseks ja julguse ning tahtejõu ettevõtlusega tegelemiseks. 

Eelnevast tulenevalt võib järeldada, et ettevõtluskeskkond on oluline faktor mõjutamaks 

ühe ettevõtte otsuseid, edukust, kasvu- ning arenguvõimalusi. 

Raagmaa (1996: 32-46) on välja toonud mõned väikeettevõtete rollid, mis mõjutavad 

ettevõtte ümbruskonda. Väikeettevõtte rollideks on olla riikliku regionaalpoliitika 

vahendiks, uuenduste levitajaks ning ühiskonna stabiilsuse tagajaks.  Samuti aitavad 

väikeettevõtted vähendada tööpuudust ning kujundada piirkondlikku konkurentsieelist ja 

õppivat majandust. Negatiivse nähtusena võivad väikeettevõtted kaasa tuua varimajanduse 

osakaalu suurenemise. (Raagmaa 1996: 32-46) 

Ettevõtte keskkonna võib jagada  välis- ja sisekeskkonnaks ning väliskeskkond jaguneb  

makro- ja mikrokeskkonnaks (Alas 2008: 34-35). Ettevõtte vms organisatsiooni 

väliskeskkonna moodustavad väljapool ettevõtet asuvate ja ettevõtet või selle osiseid 

mõjutavate tegurite kogumid (Alas 1997: 30). 

Ettevõtluse väliskeskkonda võib jagada neljaks sfääriks: ökoloogiline, tehnoloogiline, 

majanduslik ja sotsiaalne keskkond (Reiljan 1997: 46-48). Ökoloogiline keskkond hõlmab 

endas loodusressursside kasutamist ja ettevõtte tegevusega kaasnevat keskkonna 

saastamist. Kuna loodusressursside kasutamine on piiratud ning keskkonnakaitsealane 

seadusandlus muutub üha karmimaks, kasvavad sellega seoses ettevõtte kulud. Ettevõtte 

tehnoloogiline keskkond hõlmab tehnoloogia arengut ja sellest tulenevaid muutusi. 

Majanduslik keskkond tähendab ettevõtte seotust kogu majandussüsteemiga. Ettevõtted 

omavad suurt tähtsust riigi majanduslikus arengus ja seeläbi maailmamajanduse toimuvate 

protsessid ja arengute mõjutajatena. Kõige komplitseeritum keskkonnasfäär on sotsiaalne 

keskkond, mis hõlmab endas inimest kui indiviidi ja mis jaguneb perekonnaks, kultuuriks, 

õiguseks, poliitikaks, kirikuks. (Reiljan 1997: 46-48) 

Mikrokeskkond on väliskeskkonna osa. Mikrokeskkonna moodustavad konkurendid, 

kliendid, tarnijad, regulaatorid ja strateegilised liitlased. (Alas 2008: 34-37) Ettevõtte 

sisese keskkonna moodustavad selle töötajad, juhtimine, ettevõttesisene kultuur jms 

tegurid (Alas 1997: 32). 

Reiljan (1997: 48) on välja toonud grupid, mis mõjutavad ettevõtte tegutsemiskeskkonda. 

Need on nii ettevõttesisesed kui ka ettevõttevälised huvigrupid, kes puutuvad kokku või on 

mingil moel ettevõttega seotud. Ettevõtte siseste gruppidena on välja toodud omanikud, 
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management ja töötajad. Ettevõttevälisesse huvigruppi kuuluvad võõrkapitali omanikud, 

hankijad, kliendid, konkurendid ning riik ja ühiskond. Ettevõtte keskkonna sfäärid kui ka 

huvigrupid on omavahelises seoses, kus keskkond mõjutab indiviide ja organisatsioone 

ning  samal ajal toimuvad ka vastupidised protsessid. (joonis 3) (Reiljan 1997: 48-50) 

 

 

Joonis 3. Ettevõtte väliskeskkond ja huvigrupid: Allikas: (Reiljan 1997:51)  

 

Kuigi ettevõte on seoses teda ümbritseva keskkonnaga, ei ole need sidemed kestvad ega 

kindlaksmääratud, vaid pidevalt muutuvad ja progresseeruvad. Sellepärast on vajalik neid 

seoseid vaadelda ja hinnata, et ettevõttel oleks võimalik oma otsustes muudatusi teha. 

(Reiljan 1997: 46)  

 
 

1.2.  Regionaalne areng 

 

1.2.1. Regionaalarengu definitsioon ja maapiirkondade eripära  

 

Ühiskonnas toimuvad protsessid on pidevas muutumises ja nii muutub meid ümbritsev 

keskkond, keskkonnas aset leidev hierarhia ja struktuur. Areng kui protsess on lakkamatu 

ja seda võib näha igas elu aspektis. See haarab laiemal käsitlusel lisaks majanduslikule 

arengule ka kvalitatiivseid ning struktuurseid muutusi ühiskonnas (Omel jt 2011: 39). 
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Enamasti mõistetakse arengu all mingit positiivset muutust paremuse poole. Nii on 

olulisele kohale tõusnud säästva ehk jätkusuutliku arengu tähtsustamine ja propageerimine, 

kuna see on kooskõlas sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonnaga ja nii suudetakse 

tagada praegustele ja tulevastele põlvedele head elutingimused, vähendades keskkonnale 

negatiivseid mõjusid avaldavaid protsesse. (Säästev areng 2015) Jätkusuutlik areng  

„tähistab mingi subjekti või koosluse tuleviku seisukohalt positiivseid omadusi või 

keskkonnaseisundid (nende muutuseid), mis tagavad vaatlusaluse subjekti või koosluse 

pikaajalise püsimajäämise“ (Reiljan 2005: 36).  

Regionaalarengut mõistmiseks on vajalik defineerida, mida mõeldakse regiooni all. Reiljan 

(2005: 44) on seda defineerinud kui „sotsiaalmajanduslikus mõttes territoriaalne üksus, 

mille koosseisu kuuluvate subjektide suhted  on omavahel intensiivsemad kui suhted 

regioonist väljapoole jäävate subjektidega“. Seega ei saa regiooni otseselt piirata 

haldusjaotuse üksuste piiridega.  

Capello (2007: 10-15) rõhutab, et regionaalset arengut peaks vaatama kui protsessi, mis 

sõltub erinevatest elementidest ja nende omavahelisest tasakaalust. Lisaks olemasolevatele 

materiaalsetele ressurssidele mõjutavad piirkonna arengut selle majandus- ja sotsiaalsuhete 

rikkus.  

Sarnaselt toovad ka Nijkamp ja Abreu (2009: 2-4) välja, et regionaalarengut määravad 

mitmed tegurid alates piirkonna looduslikest ressurssidest, inim- kui finantskapitalist, 

kohalik kultuur ja  hoiakud, infrastruktuur,  majanduse sektoriaalne struktuur, 

tehnoloogiline areng jms. Kaldaru ja Päll  (2003: 42) rõhutavad, et jätkusuutlikkuse puhul 

on oluline tasakaalustatud majanduskasv koos loodushoiu ja ühiskonna sidususega.  

Kaldaru ja Päll (2000: 41-43) toovad välja, et regionaalpoliitika on oluline rahvastiku 

paiknemise hajutamiseks ning ühiskonnaliikmete vahelise liiga suure ebavõrdsuse 

tasandamiseks. Ühiskonna suuremaks siduseks suunatakse  sissetulekuid rikkamatelt 

ühiskonnaliikmetelt vaesematele (Ibid.).  

Regionaalarengu mõõtmisel pööratakse tavaliselt enam tähelepanu majanduskasvule. 

Kitsamalt tähistab see reaaltulude kasvu ühe elaniku kohta. Seda saab eristada 

majandusarengust, mis  on defineeritav kui pikaajaline protsess, mille käigus toimub 

reaaltulude kasv ühe elaniku kohta, samal ajal kui absoluutse vaesuse piirist allpool elavate 

inimeste arv ei kasva ning tulude jaotumine ei muutu ebavõrdsemaks. (Omel jt 2011: 39) 
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Regionaalset arengut saab analüüsida erinevatel hierarhia tasanditel. Kõige madalam 

tasand on  kohalik tasand, kus indiviid tegutseb. Järgnevad regionaalne ja riiklik tasand. 

Need kolm on omavahel otseses seoses, kuna kohaliku tasandi areng mõjutab väga tugevalt 

regionaalset ja riiklikku tasandit. Regionaalset arengut võib uurida veel Euroopa Liidu 

tasandil ja veelgi laiemalt rahvusvahelisel tasandil, et aru saada, millised regionaalsed 

muutused on maailmas toimumas ja milliselt mõju need avaldavad väiksematele 

struktuuriüksustele. (joonis 4) (Temple 1994: 2) 

 

 

Joonis 4. Majandustegevuse analüüsimise ruumilised tasandid. Allikas: autori koostatud  

(Temple 1994: 2) alusel 

 

Piirkondade vahel valitsevaid majanduslikke ebavõrdsusi tunnevad kohalikud elanikud läbi 

oma igapäevategemiste ning seda tõendavad ka erinevad uuringud piirkondliku arengu 

kohta. Piirkondade vahelisi erinevusi on aga võimalik vähendada läbi regionaalpoliitika. 

Suunates rahalisi vahendeid vähem arenenud piirkondades, arendades sealset ettevõtlust, 

luuakse uusi töökohti, mis viib tööpuuduse vähenemiseni. Suureneb elanike rahulolu ja 

üldine meeleolu keskkonnas, tulud omavalitsusse suurenevad, infrastruktuuride tegevus 

paraneb ja piirkond muutub konkurentsivõimelisemaks. (Kaldaru, Päll 2003: 40-45) 

Kuna käesoleva töö empiirilises osas vaadeldakse maaettevõtluse uuringu andmeid, siis 

alljärgnevalt on välja toodud ka mõned maapiirkonna regionaalarenguga seotud 

probleemid ja teemad. 

Regionaalarengus hetkel toimuvate muutuste käigus on just maapiirkonnad need, mis on 

rohkem mahajäänud ja vajavad riiklikku abi oma tööhõive tõstmiseks ja üldise 
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konkurentsivõime taastamiseks võrreldes teiste piirkondadega.  Maapiirkondi iseloomustab 

tüüpiliselt (Clout 1984):  

 madal asustustihedus; 

 infrastruktuuri ja teenuste võrgustike nõrkus;  

 tihedad personaalsete kontaktide võrgustikud;  

 tugev identiteet kodupaiga suhtes; 

 väiksem hõive töötuses ja kontoritöös;  

 maastik, kus domineerivad põllumajanduslikud kõlvikud ja metsamaa. 

Maapiirkondade probleemid moodustavad tihti omavahel tihedalt seotud  tsükli, kus madal 

elanike tihedus tähendab vähem tarbijaid ettevõtete toodete ja teenustele, eriti just   

teenindussektoris, mis on suunatud kohalikule turule. Sellest tulenevalt jääb ettevõtete 

loomiseks vajalikud tingimused puudulikuks ning väheneb uute ettevõtete teke, kuna 

kohapeal pole piisavalt maksujõuliseid kliente. See tähendab omakorda, et kohapeal ei saa 

mitmeid tooteid ja teenuseid; samuti ei looda töökohti, kohalike ettevõtjate sissetulekud on 

väikesed või pole võimalik ettevõtlusega piisavalt tulu teenida, et ennast üleval pidada. Kui 

uusi ettevõtteid ei teki või tarbijate puuduse tõttu ettevõtted suletakse, suureneb väljaränne. 

Noored otsivad tööd teistest piirkondadest, kohalikuks jäävad ainult vanemad pensionärid 

jms, kes saavad sissetulekuid muudest allikatest (nt. pension, sotsiaalabi vms). Elanike arv 

väheneb veelgi ja tsükkel algab otsast peale. (joonis 5) (OECD 2006) 

 

 

Joonis 5.  Maapiirkondade arengus negatiivne tagasiside tsükkel. Allikas: autori koostatud 

(OECD 2006: 3)  alusel 
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Selliste probleemide leevendamise jaoks ongi oluline regionaalpoliitika.  

„Mahajäänumate piirkondade elavdamine ning sellega piirkondadest väljarände 

vähendamine tagab, et olemasolevad infrastruktuurid ei jää alakoormatuks ning vastavalt 

väiksem sisseränne kiirestiarenevatesse piirkondadesse hoiab ära liigse surve nende 

infrastruktuuridele“ (Kaldaru, Päll 2003: 41). Oluliseks teguriks maapiirkondade kui 

mahajäänud regioonide elavdamiseks on läbi regionaalpoliitika arendada nende 

piirkondade struktuuriüksusi, arendada ettevõtust ja toetada olemasolevaid 

organisatsioone, kuna sellise tegevuse tulemusena saab kasu kogu riik tervikuna. 

 

 

1.2.2. Eesti regionaalne areng   

 

Alates 1990-ndatest, mil Eesti taasiseseisvus, on  näha suundumus, kus maapiirkondadest 

kolivad inimesed linna. Toimub üleüldine rahvastiku vähenemine, elanikkonna kuhjumine 

keskustesse, infrastruktuuride vähenemine ja töökohtade kadumine äärealadel. Sellest 

tulenevalt suureneb lõhe eri piirkondade vahel üha enam, perifeeriad on võrreldes 

tõmbekeskustega nii sotsiaalselt kui majanduslikult mahajäänud. (Raagmaa jt 2003: 79-81)  

Eestis olid kaotajateks eelkõige põllumajanduspiirkonnad ja endised tööstuskeskused, 

kellel oli raskusi uutes majanduslikes oludes kohanemisega (Terk, Raagmaa 2004: 17-18).   

Kuigi keskustesse kontsentreerumise tendentsid jätkuvad, ei ole ka linnapiirkondade kasv 

tsentraliseeritud. Aset on leidmas valglinnastumine, mis toob endaga kaasa kasvavaid 

keskkonnaprobleeme (Raagmaa 2002).   

Raagmaa (2002) toob välja kontsentreerumise negatiivsed pooled ka majanduslikust 

aspektist. Üha suurenev nõudlus piirkonnas tõstab kinnisvara hindu, elu muutub kallimaks,  

tööturul suureneb pakkumine ja töötus suureneb. Eelnevad probleemid ja üldine keskkonna 

kehvenev seisukord võivad viia suurlinnastumise hajutamiseni.  Raagmaa (2002) rõhutab 

seejuures ka seda, et selliste tingimuste tekkides, on paremas seisus piirkonnad, kus on 

loodud võimalused uuenduste tekkeks.  

Eestis on regionaalsed arenguerinevused kogu maailmaga võrreldes küllaltki suured. 

Erinevused omavalitsusüksuste tuludes on arvestatavad ja see vahe on pidevalt suurenev. 

(Eesti regionaal… 2014: 6) Piirkondlike arenguerinevuste lahendamisega tegeleb 

regionaalpoliitika, mis kuulub Siseministeeriumi haldusalasse. „Eesti regionaalpoliitika 

keskmes on suured piirkondlikud erinevused, rahvaarvu vähenemise taustal toimuv 
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elanikkonna ja majandustegevuse koondumine suurematesse linnadesse, teise tasandi 

keskuste nõrgenemine ning maapiirkondade arengut pärssivad suured aegruumilised 

vahemaad“ (Regionaalareng ja … 2015).  

Eesti regionaalse arengu seisukohad ja eesmärgid on välja toodud Eesti regionaalarengu 

strateegias aastateks 2014-2020 (Eesti regionaal… 2014: 3). Siseministeerium 

(Regionaalareng ja … 2015) on välja toonud peamised arengustrateegia eesmärgid: 

 toimepiirkondade terviklikkust ja konkurentsivõimet soosiv elu- ja 

ettevõtluskeskkond; 

 suuremate linnapiirkondade rahvusvahelist majanduslikku konkurentsivõimet 

soosiv elukeskkond; 

 piirkonnaspetsiifiliste ressursside oskuslikum ärakasutamine;  

 piirkondade tugevam sidustatus ja arendusvõimekus.  

Kõikide eesmärkide saavutamiseks rahastab riik erinevaid regionaalarengu 

toetusprogramme. Toetusi saavad nii eripärased piirkonnad kui ka kogu ülejäänud Eesti. 

Regionaalsele arengule aitavad kaasa ka Euroopa Liidu toetused, kus perioodiks 2014-

2020 on struktuuri- ja investeerimisfondidest eraldatud 4,4 miljardit eurot. (Regionaalareng 

ja … 2015) 

 

Joonis 6. Regioonide võimalik spetsialiseerumine eelisarendatavatele kasvuvaldkondadele. 

Allikas: (Eesti regionaal… 2014: 26) 
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Oluliseks aspektiks uue perioodi (2014-2020) arengustrateegia juures on tähelepanu 

pööramine regiooni spetsiifilisetele eripäradele ja sellest lähtuvalt, selle piirkonna 

toetamine. Maakondade ja riigi vahelistes kokkulepetes on kindlaks määratud iga 

piirkonna kasvupotentsiaaliga valdkonnad (joonis 6), mille arendamist toetatakse läbi 

kohalike kompetentsikeskuste. Tähelepanu all on ka piirkonnale eripärased looduslikud 

tingimused ja kultuuriline taust, mille turundamisega soovitakse muuta piirkonda 

atraktiivsemaks. (Eesti regionaal… 2014: 26) 

 

 

1.2.3. KOV-id Eestis ja nende ülesanded 

 

Eesti haldusjaotuses võib eristada kahte tasandit, millest esimene, põhihaldusüksus, 

koosneb maakondadest ja teine omavalitsusüksustest. Viimases võib omakorda eristada 

vallad ja linnad. (Eesti haldusjaotus 2015) Selline haldussüsteem on Eestis kehtinud alates 

Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse vastuvõtmisest 1995. aastal. Kuigi haldussüsteem 

on seaduse vastuvõtmise ajast sama püsinud, on omavalitsusüksuste arv pidevalt 

vähenenud, vallad on ühinenud linnadega ja teiste valdadega. (Eesti haldusjaotuse 

kujunemine 2015). „Kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse - 

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

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

linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu 

iseärasusi“ (Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus 1993, § 2 lg 1). 

 

Tabel 1. Omavalitsuste liitumine Eestis aastani 2013. Allikas: autori koostatud (Ülper jt 

2014) alusel 
 

 1996 1998 1999 2002 2005 2009 2012 

Liitumiste arv 1 1 6 5 8 1 - 

Ühinenud 

omavalitsuste arv 
2 2 12 11 22 2 - 

Omavalitsuste 

koguarv 
254 253 247 241 227 226 226 

Eesti elanike 

koguarv (tuhat) 
1406 1379 1372 1356 1345 1340 1340 

Omavalitsuste 

keskmine elanike arv 
5535 5452 5555 5627 5924 5930 5928 

Omavalitsuste 

keskmine pindala 

(km
2
) 

178 179 183 188 199 200 200 
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Eestis on 2015. aasta alguse seisuga 213 kohalikku omavalitsust. Nendest üksustest 30 on 

linnad ja 183 vallad (Kohalikud omavalitsused 2015). Käesoleva uurimustöös käsitlusel 

oleval 2012. aastal oli Eestis 226 omavalitsusüksust, mis on 51 võrra vähem kui 1996. 

aastal, samal ajal on aga KOV-ide keskmine elanike arv püsinud stabiilsena (tabel 1).  

Kohaliku omavalitsuse ülesanded on sätestatud kohaliku omavalitsuse korralduse 

seadusega (Kohalikud omavalitsused 2015). Need ülesanded on: 

1. „korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, 

noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, 

heakorda, jäätmehooldust, territoriaalplaneerimist, valla- või linnasisest 

ühistransporti ning valla teede ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need 

ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise täita“ (Kohaliku omavalitsuse 

korralduse seadus 1993, § 6 lg 1);  

2. „korraldada antud vallas või linnas koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, 

gümnaasiumide ja huvialakoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, 

spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike 

asutuste ülalpidamist, juhul kui need on omavalitsusüksuse omanduses“ (Kohaliku 

omavalitsuse korralduse seadus 1993, § 6 lg 2). 

Seadusest tulenevalt ei ole KOV-idele sätestatud ülesannet teha koostööd ettevõtjatega, 

pakkuda neile abi ega soodustada ettevõtluse arengut. Sellest võib järeldada, et kohalik 

omavalitsus ei saa otseselt mõjutada ettevõtluse arengut oma hallatavas üksuses. KOV saab 

aga mõjutada keskkonda, kus ettevõte tegutseb ja just ettevõtet ümbritsev keskkond 

mõjutab ettevõtte edukust, toimimise efektiivsust ja edasisi arengutendentse. Blakely 

(1994: 2-5) rõhutab, et regionaalse majandusarengu tagamisel on keskne roll KOV-idel või 

kogukonnapõhistel organisatsioonidel, kes tegutsevad selle nimel, et luua või säilitada 

ettevõtlustegevust ja/või tööhõivet.  Eesmärgiks on ergutada tööhõivet sektorites, mis 

parandavad kogukonda kasutades olemasolevaid inim-, loodus- ja institutsionaalseid 

ressursse (Blakely 1994). Kuigi KOV-idel puudub ülesanne ettevõtlust otseselt toetada ja 

ettevõtlikkust propageerida, mõjutab KOV-i tegevus ettevõtjate otsuseid kaudselt. Tagades 

paremad elutingimused ja sotsiaalsed hüved, mis on KOV-i ülesandeks, muutub 

elukeskkond uutele asunikele atraktiivsemaks. 
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2.KOV-IDE  VÕIMEKUSE JA ELUJÕULISUSE INDEKSITE  

SEOSED KOV-I ELU-JA ETTEVÕTLUSKESKKONNA 

HINNANGUTEGA 

 

2.1. Andmed ja metoodika  

 

2.1.1. KOV-ide võimekuse ja elujõulisuse indeksid 

 

Indeksid on kompleksnäitajad, mille alusel on võimalik teha üldistavaid võrdlusi (Sepp jt 

2009: 10). Kohalike omavalitsuste võimekuse indeks ja elujõulisuse indeks annavad 

statistiliste andmete põhjal ülevaate Eesti väiksemate haldusüksuste (vallad ja linnad) 

hetkeolukorrast. Need indeksid annavad võimaluse hinnata KOV-is toimunud arenguid ja 

muutusi nii aja jooksul kui ka teiste KOV-idega võrreldes. „Eelkõige koos hea valitsemise 

kontseptsiooni levikuga on ühiskondades kasvanud soov ja vajadus hinnata kohaliku 

omavalitsemise edukust ning edu määravaid tegureid“ (Sepp jt 2009: 10). Indeksite alusel 

saab välja tuua KOV-i tugevamad ja nõrgemad küljed ja arendamist vajavad valdkonnad.  

KOV-i võimekuse indeksi arvutamiseks on vajalik defineerida võimekus ja määratleda 

kohaliku omavalitsuse olemus (Geomedia 2013: 5). „Võimekuse all mõistetakse KOV-

võimekuse indeksi koostamisel mõõtu, mis näitab subjekti võimete summat (potentsiaali) 

midagi ära teha“ (Geomedia 2013: 6). KOV-i võimekuse indeksi koostamiseks 

määratletakse kohalikku omavalitsust läbi kahe dimensiooni, milleks on KOV kui 

territoriaalne üksus ja KOV kui valitsemis- ja haldamisstruktuuri. Võimekuse indeksi 

arvutamisel võetakse mõlemat dimensiooni võrdses osas arvesse. Kumbki dimensioon 

koosneb omakorda kolmest komponendist. Kokku koosneb KOV-i võimekuse indeks 

kuuest komponendist. (Geomedia 2013: 5-6) 

KOV-i kui territoriaalse üksuse võimekuse mõõtmisel kasutatakse (A1) rahvastiku ja maa, 

(A2) kohaliku majanduse ja (A3) elanikkonna heaolu komponenti. Omavalitsemise 

dimensiooni kirjeldamiseks kasutatakse (B1) kohaliku omavalitsuse organisatsiooni 

võimekust, (B2) kohaliku omavalitsuse finantsvõimekust ja (B3) kohaliku omavalitsuse 

teenuste osutamise võimekust (Geomedia 2013: 5-6) 
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KOV-võimekuse indeksi iga komponent koosneb omakorda mitmest indikaatorist. 

„Indeksi näitajate valikul tehakse valik erinevat tüüpi võimekuste vahel, lähtudes vastava 

komponendi sisulisest tõlgendusest“ (Geomedia 2013: 6). Järgnevalt on välja toodud iga 

komponent ja seda iseloomustavad näitajad (tabel 2).  

 

Tabel 2. KOV võimekuse komponendid ja indikaatorid. Allikas: (Geomedia 2013: 7-14) 
 

Komponent Indikaatorid 

A1 Rahvastik ja maa Rahvastikuregistris registreeritud elanike arv 

Ülalpeetavate määr 

Rahvastiku taastootmispotentsiaal 

Maa summaarne maksustamishind 

A2 Kohalik majandus Majandusüksuste arv 15-64 aastaste elanike kohta 

Tööandjate poolt loodud töökohad 15-64 aastaste elanike kohta 

Töökoha keskmine väärtus 

Majanduse mitmekesisus 

A3 Elanikkonna 

heaolu 

Elanikkonna keskmised tulud elaniku kohta 

Töökohtade arv 15-64 aastaste elanike kohta 

Registreeritud töötute osakaal 15-64 aastastest elanikest 

Toimetulekutoetuste maht elaniku kohta 

B1 Kohaliku 

omavalitsuse 

organisatsioon 

Kohalikel valimistel osalemise aktiivsus 

Kohalikel valimistel kandideerimise aktiivsus 

Linna- ja vallavalitsuste ametiasutuste ja hallatavate asutuste koosseis 

Munitsipaalosalusega eraõiguslike ühingute arv kohalikus omavalitsuses 

B2 Kohaliku 

omavalitsuse 

finantsolukord 

Linna- või valla põhitegevuse tulude maht elaniku kohta 

Linna või valla võlakoormus 

Linna või valla põhivara elaniku kohta 

Põhivara soetus elaniku kohta 

Omafinantseerimise võimekus 

B3 Kohaliku 

omavalitsuse teenused 

Haridusasutuste olemasolu 

Hariduskulu 0-19 aastaste elanike kohta 

Sotsiaal- ja tervishoiuteenuste mitmekesisus 

Sotsiaalse kaitse kulud elaniku kohta 

Vaba aja teenuseid pakkuvate asutuste olemasolu 

Vaba aja kulud elaniku kohta 

Majanduse ja keskkonnakaitse asutuste ning eraõiguslike ühingute arv 
 

 

KOV võimekuse indeksi arvutamiseks järjestatakse KOV-id indikaatori väärtuste alusel 

ning vastavalt paremusjärjestusele antakse neile punktid. Kõige väiksema indikaatori 

väärtusega kohalik omavalitsus saab 0,4425 punkti ja kõige parema väärtusega KOV 100 

punkti. Viimase koha saanud KOV-i punktid arvutatakse järgnevalt: 1 (viimase koha eest) 

x 100 / 226 (üksuste üldine arv) = 0,4425. KOV võimekuse indeks arvutamise aluseks olev 

optimaalne periood on neli aastat. (Geomedia 2013)  

Uurimustöö andmete analüüsis on kasutatud 2012. aasta kohta arvutatud indeksi 

järgupunkte. 2012 aastal oli kõige suurema ja kõige madalama väärtusega kohaliku 
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omavalitsuse järgupunktide vahe 68 punkti. Esimesel kohal oli pingereas Rae vald 84,1 

punktiga ja viimasel kohal Õru vald 16,1 punktiga (tabel 3). Võrreldes nelja aastase 

perioodi kohta, 2009-2012 aasta, arvutatud tulemustega on vahe viimase ja esimese koha 

vahel väiksem 1,5 punkti võrra. Perioodil 2009-2012 oli esimesel kohal Viimsi vald 84,5 

punktiga ja viimasel kohal Õru vald 15 punktiga. (Geomedia 2013) 

 

Tabel 3. KOV-võimekus ülemine ja alumine TOP 10 (2012 aastal). Allikas: (Geomedia 

2013: 28-32) 
 

Ülemine TOP 10 Alumine TOP 10 

Koht 

pingereas 
KOV üksus Järgupunktid 

Koht 

pingereas 
KOV üksus Järgupunktid 

1 Rae vald 84,1 217 Lohusuu  vald 31,1 

2 Viimsi vald 81,3 218 Põdrala vald 30,9 

3 Harku vald 80,9 219 Karula vald 30,9 

4 Saue linn 80,8 220 Alajõe vald 30,2 

5 Tallinna linn 79,6 221 Torgu vald 29,2 

6 Saku vald 78,6 222 Lavassaare vald 28,7 

7 Jõelähtme vald 78,3 223 Piirissaare vald 28,1 

8 Ülenurme vald 76,4 224 Tootsi vald 23,6 

9 Saue vald 75,5 225 Peipsiääre vald 22,8 

10 Tartu linn 75,3 226 Õru vald 16,1 
 

Teine indeks, mida käesolevas töös vaadeldakse, on Statistikaameti poolt koostatud 

elujõulisuse indeks. KOV-i elujõulisuse indeksi eesmärk on anda ülevaade kohalike 

omavalitsuste võimest tulla toime muutuva majandusliku keskkonnaga ja seejuures 

hoolitseda oma piirkonna elanike heaolu eest. Elujõulisuse indeksi arvutused on üle võetud 

Soomes kasutusel olevast arvutamisemeetodist ja on kohandatud Eesti tingimustele. 

(Sõstra 2004: 8)  

 

Tabel 4. KOV-i elujõulisuse indeksi osaindeksid ja komponendid. Allikas: (Kivilaid, 

Servinski 2013: 59) 
 

Elujõulisuse osaindeks Elujõulisuse indeksi komponendid 

1) Rahvastik Rahvaarvu muutus 

Alla 65-aastaste osatähtsus kogurahvastikus  

2) Töö ja toimetulek Keskmine registreeritud töötus 

Füüsilise isiku tulumaksu laekumine elaniku 

kohta 

3) Kohaliku omavalitsuse rahalised vahendid Kohaliku omavalitsuse tulu elaniku kohta 

4) Oskused ja innovatsioon Kõrgharidusega inimeste osatähtsus 

5) Majandustegevuse mitmekülgsus Äriühingute arv 1000 elaniku kohta 

Äriühingute tegevusalade arv  
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KOV-i elujõulise indeks koosneb kaheksast näitajast, mis on jaotatud viide rühma ehk 

viieks elujõulisuse osaindeksiks. Need osaindeksid on 1) rahvastik, 2) töö ja toimetulek, 3) 

kohaliku omavalitsuse rahalised vahendid, 4) Oskused ja innovatsioon ning 5) 

majandustegevuse mitmekülgsus. Iga osaindeksi arvutamise aluseks on üks või enam 

näitajat. (tabel 4) (Kivilaid, Servinski 2013: 59)  

Elujõulisuse indeksi arvutamise aluseks on kõik kaheksa näitajat. Erinevalt võimekuse 

indeksist, antakse KOV-i vastava näitaja väärtus arvutuse teel, mitte koha põhjal pingereas. 

Kui KOV-i võimekuse indeksi kõige väiksem väärtus saadi arvutuste teel ja see oli suurem 

nullist, siis elujõulisuse indeksi kõige väiksem väärtus on 0. Kõige suurema väärtusega 

näitaja saab sarnaselt võimekuse indeksile väärtuseks 100. Suurima ja kõige väiksema 

vahelised väärtused saadakse arvutuste teel. (Kivilaid, Servinski 2013: 60) 

Elujõulisuse indeksi komponentide väärtused arvutatakse valemiga (Kivilaid, Servinski 

2013: 11)  

𝐾𝑖𝑗 =
𝑘𝑖𝑗 − 𝑚𝑖𝑛𝑖(𝑘𝑖𝑗)

𝑚𝑎𝑥𝑖(𝑘𝑖𝑗) − 𝑚𝑖𝑛𝑖(𝑘𝑖𝑗)
∗ 100  

kus kij  on näitaja j (j=1…8) väärtus omavalitsuses i(i=1…N). 

Elujõulisuse indeks arvutatakse komponentide keskmisena järgneva valemiga (Kivilaid, 

Servinski 2013: 11)  

𝐼𝑖 = 1/8 ∑ 𝐾𝑖𝑗

8

𝑗=1

 

kus Ii on elujõulisuse indeks ja Kij on komponendi väärtus. 

Elujõulisuse indeks arvutatakse aga paremaks tõlgendamiseks muudetud osaindeksite 

skaalaga. Keskmine indeks saab väärtuseks 100 ja teiste KOV-ide indeksid saadakse 

arvutuste teel suhtena keskmisesse. (Kivilaid, Servinski 2013: 11) 
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Tabel 5. KOV-i elujõulisuse indeksite ülemine ja alumine TOP 10. (Kivilaid, Servinski 

2013: 71-83) 
 

Ülemine TOP 10 Alumine TOP 10 

Koht 

pingereas 

KOV üksus Järgupunktid Koht 

pingereas 

KOV üksus Järgupunktid 

1 Viimsi vald  196 217 Kiviõli linn 66 

2 Harku vald 185 218 Mõisaküla linn 65 

3 Ruhnu vald 182 219 Taheva vald 65 

4 Kiili vald 177 220 Põdrala vald 62 

5 Rae vald  173 221 Lavassaare vald 61 

6 Saue linn  157 222 Piirissaare vald 59 

7 Saue vald  156 223 Aseri vald 58 

8 Saku vald  154 224 Õru vald 56 

9 Tallinna linn 153 225 Tootsi vald 47 

10 Ülenurme vald  149 226 Peipsiääre vald 46 
 

Uurimustöös on autor kasutanud 2011. aasta elujõulisuse indeksi väärtusi muudetud 

osaindeksite skaalaga, kus indeksi väärtused on arvutatud suhtena keskmisesse. 2011. 

aastal oli suurimaks elujõulisusindeksi väärtuseks 196 Viimsi vallal ja kõige väiksemaks 

väärtuseks 46 Peipsiääre vallal (tabel 5). (Kivilaid, Servinski 2013: 11) 

 
 

2.1.2. Maaettevõtluse küsitlus  

 

Bakalaureusetöös kasutatakse 2012. aastal läbi viidud uuringu „Maapiirkonna ettevõtjate 

olukord, arengutrendid ning toetusvajadus“ (Majandus ja … 2012) küsitluse tulemusi. 

Maaettevõtluse uuringu viis läbi Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut Eesti 

Vabariigi Põllumajandusministeeriumi tellimusel ning seda rahastati Eesti maaelu 

arengukava 2007-2013 vahenditest. Uuringu eesmärgiks oli läbi viia maapiirkonna 

ettevõtjate olukorra ja vajaduste analüüs, selgitada välja maapiirkonnas tegutsevad 

ettevõtjad, nende olukord, areng, ressursid ja toetusvajadus. Maaettevõtluse uuringu käigus 

saadud andmeid kasutati sisendina 2014. aastal algaval uue programmiperioodi Eesti 

maaelu arengukava koostamisel. (Majandus ja … 2012: 6) Käesoleva töö autor 

maaettevõtluse uuringu andmete kogumisel ei osalenud; praegune töö on nende andmete 

edasitöötlus. 

„Uuringu  käigus  analüüsiti Statistikaameti  ja  EMTA  andmeid  ning  viidi  läbi  viis  

intervjuud  fookusgruppides,  maaettevõtete ankeetküsitlus (1825 vastajat) ning KOVide 

juhtide süvaintervjuud (31 intervjuud)“ (Majandus ja … 2012: 10). Uuringu valimisse 

kuulusid maapiirkondade ettevõtjad, registreeritud äriühingud ja FIE-d. Maapiirkonnana 
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käsitleti valdu, vallasiseseid linnu ja kuni 4000 elanikuga väikelinnu. 2011. aastal oli 

maapiirkonnas registreeritud 36 031 ettevõtet, moodustades 34,7% kogu Eesti ettevõtetest 

Küsitlus saadeti 5900-le ettevõtjale ning sellele andis tagasisidet 1825 ettevõtjat, seega jäi 

küsitluses osalemise tase küllaltki madalaks. ((Majandus ja … 2012: 10) 

Käesolevas analüüsis vaadeldakse maaettevõtluse küsitlusest saadud andmeid elu- ja 

ettevõtluskeskkonna olukorra ja olulisuse kohta ettevõtjate hinnangul (tabel 6 ja tabel 7).  

Maaettevõtluse uuringus paluti hinnata 24 elukeskkonna tegurit kahest aspektist: nende 

olulisus ja olukord.  

   

Tabel 6. Elukeskkonna kohta esitatud küsimused  maaettevõtluse uuringus. Allikas: autori 

koostatud (Majandus ja … 2012) alusel 
 

Tegur Küsimused ja skaala 

Kohalik kultuuri- ja seltsielu Kuidas hindate järgnevate 

tegurite olulisust 

maapiirkonna kui elukoha 

ja  elukeskkonna 

seisukohast 

 

Skaala: 

5- Väga oluline 

4- Pigem oluline 

3- Nii ja naa 

2- Pigem ebaoluline 

1- Pole üldse oluline 

Kuidas hindate järgnevate 

tegurite olukorda 

maapiirkonna kui elukoha 

ja  elukeskkonna 

seisukohast 

 

Skaala: 

5- Väga hea 

4- Pigem hea 

3- Nii ja naa 

2- Pigem halb 

1- Väga halb 

 

Kesk- ja kutsehariduse kättesaadavus 

Kesk- ja kutsehariduse kvaliteet 

Põhihariduse kättesaadavus 

Põhihariduse kvaliteet 

Laste päevahoiu kättesaadavus 

Laste päevahoiu kvaliteet 

Arstiabi kättesaadavus 

Arstiabi kvaliteet 

Kaupluste olemasolu lähikonnas 

Kaubavalik lähikonna kauplustes 

Kaupade hinnatase lähikonna kauplustes 

Ühistranspordi korraldus 

Töövõimalused pere liikmetele lähikonnas 

Isikuteenuste (juuksur, toitlustusasutus, 

kino jms) kättesaadavus lähikonnas 

Avalike teenuste (nt. post, päästeteenistus, 

arstiabi) kättesaadavus lähikonnas 

Teede olukord 

Andmeside kättesaadavus 

Andmeside kvaliteet (ka kiirus) 

Piisava elektrivõimsuse kättesaadavus 

Elektrivarustuse kvaliteet (rikkekindlus) 

Tarbevee kvaliteet 

Kanalisatsioonisüsteemi olukord 

Üldine elukeskkond: puhas õhk, vaba 

ruum, looduslähedus jms. 
 

Ettevõtluskeskkonna kohta paluti hinnata 13 teguri olulisust ja 12 teguri olukorda 

(küsimuse ettevõtte klientide asumine lähikonnas puhul paluti hinnata ainult olukorda). 
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Tabel 7. Ettevõtluskeskkonna kohta esitatud küsimused  maaettevõtluse uuringus. Allikas: 

autori koostatud (Majandus ja … 2012) alusel 
 

Tegur Küsimused ja skaala 

Teede olukord Kuidas hindate 

järgnevate tegurite 

olulisust Teie ettevõtte 

(maapiirkonna kui 

ettevõtluskeskkonna) 

seisukohast 

 

Skaala: 

5- Väga oluline 

4- Pigem oluline 

3- Nii ja naa 

2- Pigem ebaoluline 

1- Pole üldse oluline 

Kuidas hindate 

järgnevate tegurite 

olukorda Teie ettevõtte 

(maapiirkonna kui 

ettevõtluskeskkonna) 

seisukohast 

 

Skaala: 

5- Väga hea 

4- Pigem hea 

3- Nii ja naa 

2- Pigem halb 

1- Väga halb 

 

Andmeside kättesaadavus 

Andmeside kvaliteet (ka kiirus) 

Piisava elektrivõimsuse kättesaadavus 

Elektrivarustuse kvaliteet (rikkekindlus) 

Tarbevee kvaliteet 

Kanalisatsioonisüsteemi olukord 

Uute töötajate leidmise võimalused 

lähikonnas 

Avalike teenuste (nt. post, päästeteenistus, 

arstiabi) kättesaadavus lähikonnas 

Ettevõtte jaoks oluliste teenuste (hooldus- ja 

remonditööd jm) kättesaadavus lähikonnas  

Ühistranspordi korraldus 

Ettevõtte klientide asumine lähikonnas 

Muud ettevõtte jaoks olulised tegurid, 

 

Uurimustöö analüüsis on hinnangute võrdlemiseks kasutatud maaettevõtluse uuringu 

küsitluse tulemuste aritmeetilisi keskmisi. Seost indeksitega on vaadeldud läbi 

korrelatsioonanalüüsi ja dispersioonanalüüsi. 

 

 

2.1.3. Metoodika   

 

Ühiskonnas leidub nähtusi, mis on omavahel seotud. Selle seose kindlaks määramiseks on 

vajalik teostada analüüs, mis seda kinnitaks või ümber lükkaks ja selgitaks välja seose 

tugevuse, püsivuse, usaldusväärsuse. Kõige paremateks seose määramise meetoditeks on 

korrelatsiooni- ja regressioonianalüüs. (Vainu 2006: 11) Käesolevas töös kasutab autor 

regressiooni- ja dispersioonianalüüsi. 

Korrelatsioonianalüüsiga uuritakse nähtuste vahelisi seosed kahe või enama uurimisobjekti 

vahel. See võimaldab kindlaks määrata, kui tugev seos nende vahel eksisteerib ja milline 

on seose suund. Üheks enam kasutatavaks korrelatsioonikordajaks on lineaarne ehk 

Pearsoni korrelatsioonikordaja, mille puhul tugev seos väljendub selles, kui kahe nähtuse 

vahel koostatud hajuvusdiagramm on sirgjoonega hästi kokku võetav. 

Korrelatsioonikordaja väärtused võivad varieeruda vahemikus -1 kuni 1. Mida suurem 

väärtus, seda tugevam seos nähtuste vahel on. Sotsiaalteadustes peetakse tugevaks 
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näitajaks väärtust, mis on suurem kui 0,500.  Nähtusetevaheline negatiivne seos näitab 

seda, et ühe väärtuse suurenedes teine väärtus väheneb. (Rootalu 2014)  

Korrelatsioonanalüüsis vaadeldakse eelpool välja toodud maaettevõtluse küsitluses 

elukeskkonna ja ettevõtluskeskkonna tegurite olulisuse ja olukorral (tabel 6 ja tabel 7) 

antud hinnangute seoseid KOV-ide võimekuse ja elujõulisuse indeksiga.  Seose tugevuse 

hindamiseks on käesolevas uurimustöös kasutatud skaalat, mille järgi korrelatsioonikordaja 

väärtus kuni 0,3 on nõrk seos, 0,3- 0,7 keskmise tugevusega seos ja üle 0,7 tugev seos 

(Parring jt 1997: 190). 

Dispersioonanalüüs võimaldab uurida rühmade keskmiste erinevusi mingi liigituse alusel 

(Tooding 2014). „Teiste sõnadega tähendab see analüüsi, kuivõrd tähtis on liigitava 

tunnuse mõju uuritava tunnuse variatiivsusele keskmiselt“ (Ibid.).  

Käesolevas töös on dispersioonanalüüsiks maaettevõtluse uuringu vastajad jaotatud 

elujõulisuse indeksi ja KOV-ide võimekuse indeksi alusel kolme gruppi. 

Dispersioonanalüüsis võrreldakse, kuivõrd nende gruppide lõikes  keskmised hinnangud 

erinesid. KOV-i võimekuse ja elujõulisuse indeksid on jagatud kolme gruppi, kus 

madalama ja kõrgema väärtuse indeksite grupis on kummaski 75 KOV-i ja keskmiste 

väärtustega grupis 76 KOV-i (tabel 7). 

 

Tabel 8. KOV-ide jaotus gruppideks elujõulisuse indeksi alusel. Allikas: autori koostatud 

(Kivilaid, Servinski 2013) alusel 
 

KOV-i elujõulisuse indeksi 

grupp 

KOV-i järjekord elujõulisuse 

indeksi järgi 

Elujõulisuse indeksi  

järgupunktide vahemik 

Madal 152 kuni 226 kuni 91 

Keskmine 76 kuni 151 92 kuni 103 

Kõrgem 1 kuni 75 Üle 104 
 

Maaettevõtjate uuringu vastajate jagunemine vastavalt nende asukohale KOV-i 

elujõulisuse indeksi grupis on toodud järgnevas tabelis (tabel 9).  1825 küsitusele vastanud 

ettevõtjast 44,3% asusid KOV-ides, mis kuulusid kõrgema elujõulisusega KOV-ide gruppi. 

Seega olid kõrgema elujõulisusega KOV-ide ettevõtjad mõnevõrra ülesesindatud 

maaettevõtluse uuringus.  Keskmisse elujõulisuse indeksiga KOV-ide gruppi kuulusid 

34,7% vastanutest ja kõige madalamasse gruppi 21,0% vastanutest. 

 



 

 

 

29 

 

Tabel 9. Maaettevõtluse uuringu vastajate jagunemine nende KOV-ide elujõulisuse indeksi 

gruppide alusel. Allikas: autori koostatud (Majandus ja … 2012 ja Kivilaid, Servinski 

2013) alusel 
 

KOV-i elujõulisuse indeksi 

grupp 
Ettevõtjate arv uuringus Ettevõtjate % 

Madal 384 21,0% 

Keskmine 633 34,7% 

Kõrgem 808 44,3% 

Kokku 1825 100% 
 

Sarnaselt elujõulisuse indeksile jagati KOV-id kolmeks grupiks vastavalt nende võimekuse 

indeksile (tabel 10).  

 

Tabel 10. KOV-ide jaotus gruppideks võimekuse indeksi alusel. Allikas: autori koostatud 

(Geomedia 2013) alusel 
 

KOV-i võimekuse indeksi 

grupp 

KOV-i järjekord võimekuse  

indeksi järgi 

Võimekuse indeksi  

järgupunktide vahemik 

Madal 152 kuni 226 kuni 45 

Keskmine 76 kuni 151 46 kuni 55 

Kõrgem 1 kuni 75 56 ja enam 
 

 

Tabel 11. Maaettevõtluse uuringu vastajate jagunemine nende KOV-ide võimekuse 

indeksi gruppide alusel. Allikas: autori koostatud (Majandus ja … 2012 ja Geomedia 2013) 

alusel 
 

KOV-i võimekuse indeksi 

grupp 
Ettevõtjate arv uuringus Ettevõtjate % 

Madal 349 19,1 

Keskmine 607 33,3 

Kõrgem 869 47,6 

Kokku 1825 100% 

 

Maaettevõtluse küsitluse ettevõtjatest 19,1% asus KOV-is, mis kuulus võimekuse indeksi 

alusel madalaima võimekusega KOV-ide kolmandiku hulka (tabel 11). Kolmandiku 

vastajate KOV-ide võimekus oli keskmine; 47,6% asus aga KOV-ides, mis kuulusid 

võimekuse indeksi alusel kõrgeima võimekusega gruppi.  
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2.2. Analüüsi tulemused  

 

2.2.1. Elu- ja ettevõtluskeskkonna antud keskmised hinnangud maaettevõtluse 

uuringus 

 

Enne kui vaadeldakse maaettevõtluse uuringus antud hinnangute seoseid indeksitega on 

alljärgnevalt lühidalt välja toodud, missuguseid hinnangud vastajad uuringus elu- ja 

ettevõtluskeskkonna teguritele andsid (lisa 1 ja 2).  

Elukeskkonna tegurite olulisust hinnati üldiselt kõrgelt. 24-st tegurist hinnati 23-e 

kõrgemalt kui 4 palli, seega vastasid enamus ettevõtjaid, et need tegurid on „väga oluline“ 

või „pigem oluline“. Kõige vähemoluliseks peeti isikuteenuste kättesaadavust, mille 

keskmine tulemus oli 3,65 palli. Keskmisest madalamalt, alla 4,20, hinnati veel kohalikku 

kultuuri- ja seltsielu, kesk- ja kutsehariduse kättesaadavust ning kaubavalikut lähikonna 

kauplustes. Kõige olulisemad tegurid olid aga elektrivarustuse kvaliteet, piisava 

elektrivõimsuse kättesaadavus, arstiabi kvaliteet, põhihariduse kättesaadavus ja üldine 

elukeskkond. Nende kõikide keskmine hinne oli kõrgem kui 4,70. 

Keskmine hinnang elukeskkonna olukorrale sai aga madalamad punktid võrreldes 

olulisusele antud hinnangutega. Keskmiselt hinnati olukorda 1 palli võrra madalamalt kui 

hinnati teguri olulisust. Kõige madalamalt, alla 3,00 palli hinnati kaupade hinnataset 

lähikonna kauplustes, töövõimalusi pere liikmetele, isikuteenuste kättesaadavust ja teede 

olukorda. Kõige kõrgema hinnangu sai aga üldine elukeskkond, 4,35 palli. Kõrgemalt, üle 

3,80 hinnati veel põhihariduse kvaliteet, laste päevahoiu kättesaadavus, laste päevahoiu 

kvaliteet, piisava elektrivõimsuse kättesaadavust ning tarbevee kvaliteeti. 

Ettevõtluskeskkonna tegurite olulisust hinnati keskmiselt kõrgemalt kui 

ettevõtluskeskkonna olukorda. Kõige olulisemaks hinnati elektrivarustuse kvaliteeti, 

piisava elektrivõimsuse kättesaadavust ja andmeside kvaliteeti. Kaks esimest tegurit olid 

hinnatud keskmisest olulisemaks ka elukeskkonna juures. Vähem oluliseks peeti ettevõtte 

klientide asumist lähikonnas, ühistranspordi korraldust ja muid ettevõtte jaoks olulisi 

tegureid, mida hinnati keskmiselt palliga 3,60 ja vähem.  

Olukorrale antud hinnangud olid olulisele antud hinnangutega võrreldes keskmiselt 0,75 

palli võrra madalamad. Kõige kehvemalt, alla 3,00 palli hinnati uue töötaja leidmise 

võimalusi lähikonnas, ühistranspordi korraldust ja muid ettevõtte jaoks olulisi tegureid. 
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Kõrgemalt hinnati piisava elektrivõimsuse kättesaadavust, tarbevee kvaliteeti ja andmeside 

kättesaadavust. Neid hinnati keskmiselt kõrgemalt kui 3,70 palli.  

 

 

2.2.2. Elukeskkonnale antud hinnangute seosed KOV-ide võimekuse ja elujõulisuse 

indeksitega  

 

Elujõulisuse indeksi ja elukeskkonna tegurite olulisele antud hinnangute vaheline seos 

korrelatsioonis oli statistiliselt oluline 9 juhul (p <0,05) (tabel 12). Ülejäänud 15 

elukeskkonna tegurit ei olnud elujõulisuse indeksiga statistiliselt olulises seoses. Kõikidel 

juhtudel oli korrelatsioonikordaja väärtus alla 0,300 ja seega oli elukeskkonna teguri ja 

elujõulisuse indeksi vaheline seos nõrk. 8-l juhul oli korrelatsioonikordaja väärtus 

negatiivne ehk ühe väärtuse suurenedes teine vähenes. Mida kõrgem oli KOV-i 

elujõulisuse indeks, seda vähem oluliseks peeti elukeskkonna tegureid maaettevõtluse 

uuringus osalejate seas. Kõige tugevamas seoses olnud tegurit, töövõimalused pere 

liikmetele lähikonnas, peeti olulisemaks madalama elujõulisuse indeksiga KOV-ides. 

Erandiks oli ühistranspordi korraldus, mille puhul kõrgema elujõulisuse indeksiga KOV-

ide vastajad pidasid seda olulisemaks.  

Elukeskkonna olukorrale antud hinnangute ja elujõulisuse indeksi vahel oli statistiliselt 

olulisi seoseid 19 (tabel 12). Kuigi olukorrale antud hinnangute vahelised seosed 

elujõulisuse indeksiga olid tugevamad kui olulisele antud hinnangute puhu, jäid ka need 

seosed alla 0,300 ning üldiselt nõrgaks. Kõige tugevam seos oli laste päevahoiu 

kättesaadavuse ja elujõulisuse indeksi vahel, omades korrelatsioonikordaja väärtust -0,221. 

Negatiivseid kordajaid oli vähem kui olulisuse teguri puhul, vaid kolmel juhul 19-st. See 

tähendab, et kolmel juhul hindasid kõrgema elujõulisuse indeksiga KOV-id elukeskkonna 

olukorda kehvemaks, kui madalama indeksiga KOV-id. Nendeks näitajateks olid laste 

päevahoiu kättesaadavus ja selle kvaliteet ning üldine elukeskkond.  

KOV-i võimekuse indeksi puhul oli statistiliselt olulisi seoseid maaettevõtjate uuringus 

antud hinnangutega elukeskkonna tegurite olulisusele 8-l juhul (tabel 12). Sarnaselt 

elujõulisuse indeksiga olid 7-l juhul kordaja negatiivne ehk parema võimekusega KOV-ide 

vastajatele oli nende tegurite olulisus väiksem. Võrreldes elujõulisuse indeksiga olid 

võimekuse indeksi puhul statistiliselt olulised seosed ka elektrivõimsuse kättesaadavuse ja 

üldisele elukeskkonna olulisele antud hinnangud (väga nõrk, negatiivne seos). Samas 



 

 

 

32 

 

seosed arstiabi ja isikuteenuste kättesaadavusele ja lähikonnas kaupluste olemasolu 

olulisele antud hinnangud polnud võimekuse indeksi puhul statistiliselt olulised. 

 

Tabel 12. Elukeskkonna tegurite hinnangute korrelatsioon elujõulisuse ja võimekuse 

indeksi väärtustega (Pearsoni korrelatsioonikordaja; statistiliselt olulised seosed on 

tähistatud halliga). Allikas: autori arvutused 
 

 Elukeskkonna teguri 

olulisele antud hinnang 

Elukeskkonna teguri 

olukorrale antud hinnang 

Elukeskkonna tegur Elujõulisuse 

indeks 

Võimekuse 

indeks 

Elujõulisuse 

indeks 

Võimekuse 

indeks 

Kohalik kultuuri- ja seltsielu -,074 -,054 ,056 ,056 

Kesk- ja kutsehariduse 

kättesaadavus 
-,021 -,012 ,038 ,086 

Kesk- ja kutsehariduse kvaliteet -,008 ,013 ,066 ,080 

Põhihariduse kättesaadavus -,028 -,013 -,022 -,001 

Põhihariduse kvaliteet ,010 ,022 ,024 ,047 

Laste päevahoiu kättesaadavus ,008 ,028 -,221 -,180 

Laste päevahoiu kvaliteet ,017 ,037 -,090 -,061 

Arstiabi kättesaadavus -,051 -,038 ,058 ,072 

Arstiabi kvaliteet -,039 -,014 ,078 ,070 

Kaupluste olemasolu lähikonnas -,056 -,045 ,062 ,094 

Kaubavalik lähikonna 

kauplustes 
-,038 -,017 ,099 ,110 

Kaupade hinnatase lähikonna 

kauplustes 
-,058 -,064 ,119 ,137 

Ühistranspordi korraldus ,070 ,056 ,082 ,075 

Töövõimalused pere liikmetele 

lähikonnas 
-,165 -,141 ,112 ,124 

Isikuteenuste (juuksur, 

toitlustusasutus, kino jms) 

kättesaadavus lähikonnas 

-,052 -,001 ,130 ,203 

Avalike teenuste (nt. post, 

päästeteenistus, arstiabi) 

kättesaadavus lähikonnas 

-,078 -,061 ,146 ,188 

Teede olukord -,055 -,063 ,053 ,035 

Andmeside kättesaadavus ,018 ,004 ,124 ,126 

Andmeside kvaliteet (ka kiirus) ,018 ,010 ,140 ,122 

Piisava elektrivõimsuse 

kättesaadavus 
-,047 -,052 ,132 ,121 

Elektrivarustuse kvaliteet 

(rikkekindlus) 
-,032 -,040 ,150 ,107 

Tarbevee kvaliteet -,030 -,033 ,009 ,023 

Kanalisatsioonisüsteemi 

olukord 
,011 ,017 ,057 ,062 

Üldine elukeskkond: puhas õhk, 

vaba ruum, looduslähedus jms. 
-,025 -,049 -,056 -,075 
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Elukeskkonna olukorra ja võimekuse indeksi vahel oli statistiliselt olulisi seoseid 19 (tabel 

12). 18-l juhul lagesid need kokku elujõulisuse indeksiga. Samuti olid sarnased seose 

suunad (negatiivne, positiivne seos). Ainuke erinevus oli teede olukorra ja kesk- ning 

kutseharidusekättesaadavuse puhul, millest esimene oli statistiliselt oluline ainult 

elujõulisuse indeksiga seoses ja teine ainult võimekuse indeksiga.  

Võrreldes elukeskkonna tegurite olulisusele antud hinnangutega, oli nende tegurite 

olukorrale antud hinnangutes arvestatavalt rohkem statistiliselt olulisi seoseid nii 

elujõulisuse kui võimekuse indeksitega.    

Lisaks korrelatsioonanalüüsile viidi läbi dispersioonanalüüs, et võrrelda, kuidas  

erinevatesse elujõulisuse gruppidesse kuuluvate vastajate keskmised hinnangud erinesid. 

Elukeskkonna tegurite olulisusele antud hinnangutes ainult kahe küsimuse puhul olid 

keskmiste hinnangute erinevused statistiliselt olulised (joonis 7).  Kaupluste olemasolu 

lähikonnas oli olulisem just keskmise elujõulisega KOV-ide gruppi kuuluvate vastajate 

hulgas. Samas pereliikmete töövõimalustele lähikonnas olulisuse puhul tuli välja, et mida 

madalam oli elujõulisuse indeksi grupp, seda tähtsam oli see tegur keskmiselt nendele 

vastajatele.   

 

 

Joonis 7. Keskmised hinnangud elukeskkonna tegurite olulisele vastaja KOV-i 

elujõulisuse indeksi grupi (madal, keskmine, kõrge) alusel. Allikas: autori arvutused 

 

Elukeskkonna tegurite olukorrale antud hinnangutes olid erineva elujõulisusega KOV-ide 

vastajate keskmised hinnangud 18 küsimuse puhul 24-st statistiliselt olulised. Järgnevalt on 

välja toodud statistiliselt olulised seosed tegurite kolmes grupis, alustades kõige madalama 

keskmise hinnangu saanud näitajatest ja lõpetades kuue kõige kõrgema keskmise hinnangu 

saanud teguriga (joonis 8, joonis 9 ja joonis 10). 
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Joonis 8. Keskmised hinnangud elukeskkonna tegurite olukorrale vastaja KOV-i 

elujõulisuse indeksi grupi (madal, keskmine, kõrge) alusel. Allikas: autori arvutused 

 

Kui vaadelda joonisel 8 välja toodud hinnanguid, siis paistab silma, et mida madalam oli 

KOV-i elujõulisuse indeks, siis seda kehvemaks hinnati nende 6 teguri olukorda. Kõige 

suuremad ongi vahed erinevate indeksi väärtustega gruppide vahel pereliikmete 

töövõimalustele ning erinevate teenuste (isiku ja avalike) kättesaadavusele.   

 

 

Joonis 9. Keskmised hinnangud elukeskkonna tegurite olukorrale vastaja KOV-i 

elujõulisuse indeksi grupi (madal, keskmine, kõrge) alusel. Allikas: autori arvutused 

 

Samas joonisel 9 välja toodud hinnangutes on näha, et mitmete teenuste (laste päevahoid) 

puhul pole kõrge elujõulisusega valdades olukord parem kui madala elujõulisusega 

valdades. Seega võib näha nendele valdadele eriomaseid probleeme – KOV ei suuda luua 

teatud infrastruktuuri (käesolevalt näiteks lasteaia kohad) nii kiiresti kui vajadus selle järgi 

tekib. See on näide negatiivsetest mõjudest infrastruktuurile, mida Kaldaru, Päll (2003); 

Raagmaa jt (2003) rahvastiku kuhjumise kohta välja tõid.    

2,66 
2,80 

2,18 

2,56 

2,96 
2,80 2,81 

3,00 

2,41 

2,86 

3,23 

2,92 2,95 3,05 

2,56 

3,02 

3,34 

2,99 

2,10
2,30
2,50
2,70
2,90
3,10
3,30

Kaupade
hinnatase
lähikonna
kauplustes

Ühistranspordi
korraldus

Töövõimalused
pere liikmetele

lähikonnas

Isikuteenuste
(juuksur,

toitlustusasutus,
kino jms)

kättesaadavus
lähikonnas

Avalike teenuste
(nt. post,

päästeteenistus,
arstiabi)

kättesaadavus
lähikonnas

Teede olukord

Madal Keskmine Kõrge

3,86 3,83 

3,48 3,46 

3,70 

3,37 

4,04 
4,00 

3,73 

3,61 

3,90 

3,47 

3,64 

3,78 3,75 3,75 

4,03 

3,69 

3,30

3,40

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00

4,10

Laste päevahoiu
kättesaadavus

Laste päevahoiu
kvaliteet

Kaupluste
olemasolu
lähikonnas

Andmeside
kättesaadavus

Piisava
elektrivõimsuse
kättesaadavus

Elektrivarustuse
kvaliteet

(rikkekindlus)

Madal Keskmine Kõrge



 

 

 

35 

 

Ka joonisel 10 toodud hinnangutest kolme puhul (kesk-ja kutseharidus, arstiabi 

kättesaadavus) oli kõige parem olukord just keskmise elujõulisuse gruppi kuuluvates 

KOV-ides.  

 

 

Joonis 10. Keskmised hinnangud elukeskkonna tegurite olukorrale vastaja KOV-i 

elujõulisuse indeksi grupi (madal, keskmine, kõrge) alusel. Allikas: autori arvutused 

 

Sarnane võrdlus tehti ka võimekuse indeksi alusel. Elukeskkonna olulisele antud 

hinnangutest olid statistiliselt olulised erinevused hinnangutes vaid kolme teguri puhul 

(joonis 11). Kõigi kolme teguri puhul oli näha sama tendentsi, kus suurema võimekuse 

indeksiga KOV-id hindasid teede olukorda, kaupade hinnataset ja töövõimalusi pere 

liikmetele lähikonnas vähem tähtsaks kui madalama võimekuse indeksiga KOV-id. 

 

 

Joonis 11. Keskmised hinnangud elukeskkonna tegurite olulisusele vastaja KOV-i 

võimekuse indeksi grupi (madal, keskmine, kõrge) alusel (skaalal 1-5). Allikas: autori 

arvutused 

 

Elukeskkonna olukorrale antud hinnangutest olid statistiliselt olulised 14 näitajat. Enamus 

nendest näitajatest olid võimekuse indeksiga positiivses seoses. See tähendab, et mida 
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suurem oli võimekuse indeks, seda paremaks hinnati elukeskkonna olukorda. Vaid kolme 

teguri puhul said kõige kõrgema hinnangu keskmise võimekuse indeksiga KOV-ide grupp 

(joonis 12). Samas kõrgema võimekuse indeksiga KOV-i grupis hinnati laste päevahoiu 

kättesaadavust ja kvaliteeti kehvemalt kui madala indeksiga grupis. Arstiabi kättesaadavust 

hinnati kõrgema võimekuse indeksiga grupis kõrgemalt kui madala indeksiga KOV-i 

rühmas.    

 

 

Joonis 12. Keskmised hinnangud elukeskkonna tegurite olukorrale vastaja KOV-i 

võimekuse indeksi grupi (madal, keskmine, kõrge) alusel. Allikas: autori arvutused 

 

 

Joonis 13. Keskmised hinnangud elukeskkonna tegurite olukorrale vastaja KOV-i 

võimekuse indeksi grupi (madal, keskmine, kõrge) alusel. Allikas: autori arvutused 
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vastajate KOV-ides. Võimekuse indeksi puhul anti aga kõrgem hinnang  kõrgema 

võimekusega KOV-ide vastajate puhul.   

 

 

Joonis 14. Keskmised hinnangud elukeskkonna tegurite olukorrale vastaja KOV-i 

võimekuse indeksi grupi (madal, keskmine, kõrge) alusel. Allikas: autori arvutused 

 

Võrreldes hinnanguid teenuste olemasolule ja nende kvaliteedile paistab silma, et 

madalama võimekusega KOV-ides pole probleem mitte ainult teenuste kättesaadavuses (nt. 

andmeside), vaid ka nende kvaliteedis võrreldes kõrgema võimekusega KOV-idega (joonis 

13 ja joonis 14). 

Korrelatsiooni ja dispersioonanalüüsi alusel saab kokkuvõtvalt järeldada, et  kuigi 

korrelatsioonanalüüsi kordajad olid nõrgad, olid suurem osa just elukeskkonna olukorrale 

antud seosed indeksitega statistiliselt oluliselt seotud. Seega küsitluse käigus kogutud 

ettevõtjate subjektiivsed hinnangud omavad väärtust ning kajastavad ka KOV-ide 

statistiliste näitajate alusel loodud hinnanguid. Samas ettevõtjate hinnangud aitavad viidata 

erinevate KOV-ide eriomastele probleemidele. Näiteks KOV-idel, mille võimekust ja 

elujõulisust on hinnatud kõrgeks, on eriomased probleemid – rahvastiku kiirest 

juurdekasvust tekkinud surve teatud infrastruktuuri elementidele (nt. lastehoid). Mitmed 

infrastruktuuri tegurid on olulised just madalama võimekusega ja elujõulisusega KOV-

ides.     
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2.2.3. Ettevõtluskeskkonna antud hinnangute seosed KOV-ide võimekuse ja 

elujõulisuse indeksitega  

 

Korrelatsioonanalüüsi tulemused näitasid, et küsitluses ettevõtluskeskkonna tegurite 

olulisele antud 13 hinnangu puhul 7 olid statistiliselt oluliselt (p<0,05) seotud KOV-i 

elujõulisuse indeksitega ja 6 võimekuse indeksiga (tabel 13). Seosed, mis olid 

korrelatsioonanalüüsis statistiliselt olulised, langesid kahe indeksi puhul valdavalt kokku 

ning kordaja oli negatiivne ehk madalama elujõulisuse ja võimekuse indeksiga KOV-ide 

vastajad pidasid neid tegureid olulisemaks. Erandiks olid elujõulisuse indeksi puhul seosed 

ühistranspordi korralduse ja andmeside kättesaadavuse olulisuse kohta, mille kordaja oli 

positiivne ehk siis parema elujõulisuse ja võimekusega KOV-ide vastajad pidasid neid 

olulisemaks. Võimekuse indeksiga nende kahe näitaja seos polnud statistiliselt oluline. 

Võrreldes elujõulisuse indeksiga oli võimekuse indeksil statistilist oluline seos hinnanguga 

tarbevee kvaliteedile (r=-0,05).  

 

Tabel 13. Ettevõtluskeskkonna tegurite hinnangute korrelatsioon elujõulisuse ja 

võimekuse indeksi väärtustega  (Pearsoni korrelatsioonikordaja; statistiliselt olulised 

seosed on tähistatud halliga). Allikas: autori arvutused 
 

 

Ettevõtluskeskkonna 

teguri olulisele antud 

hinnang 

Ettevõtluskeskkonna 

teguri olukorrale antud 

hinnang 

Ettevõtluskeskkonna tegur 
Elujõulisus

e indeks 

Võimekuse 

indeks 

Elujõulisu

se indeks 

Võimekuse 

indeks 

Teede olukord -,067 -,068 ,063 ,062 

Andmeside kättesaadavus ,051 ,036 ,109 ,105 

Andmeside kvaliteet (ka kiirus) ,028 ,001 ,145 ,138 

Piisava elektrivõimsuse kättesaadavus -,024 -,035 ,137 ,138 

Elektrivarustuse kvaliteet 

(rikkekindlus) 
-,029 -,033 ,170 ,137 

Tarbevee kvaliteet -,048 -,050 -,027 -,016 

Kanalisatsioonisüsteemi olukord -,021 -,021 ,031 ,044 

Uute töötajate leidmise võimalused 

lähikonnas 
-,064 -,059 ,156 ,142 

Avalike teenuste (nt. post, 

päästeteenistus, arstiabi) kättesaadavus 

lähikonnas 

-,090 -,089 ,174 ,195 

Ettevõtte jaoks oluliste teenuste 

(hooldus- ja remonditööd jm) 

kättesaadavus lähikonnas 

-,034 -,037 ,164 ,182 

Ühistranspordi korraldus ,061 ,041 ,092 ,070 

Ettevõtte klientide asumine lähikonnas -,104 -,087   

Muud ettevõtte jaoks olulised tegurid, -,118 -,115 ,077 ,060 
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Ettevõtluskeskkonna olukorrale antud hinnangutes langesid statistiliselt olulised seosed 

kahe indeksi puhul kokku. 9 juhul 12-st oldi seosed  statistiliselt  olulised (p<0,05). Seos 

polnud oluline hinnangutes tarbevee kvaliteedile, kanalisatsioonisüsteemi olukorrale, 

muudele teguritele. Ülejäänud tegurite puhul olid seose tugevused mõnevõrra kõrgemad 

kui tegurite olulisusele antu hinnangute puhul. Silma paistab, et korrelatsioonikordaja on 

kõikidel juhtude positiivne. Seega mida kõrgem oli KOV elujõulisuse ja võimekuse indeks, 

seda parem oli nende ettevõtluskeskkonna tegurite olukord. 

Eespool välja toodud tulemuste (tabel 12 ja tabel 13)  puhul paistab välja, et elu- ja 

ettevõtluskeskkonna tegurite olukorrale antud hinnangud olid rohkem seotud elujõulisuse  

ja võimekuse indeksitega kui olulisusele antud hinnangud. Kuigi seosed individuaalsetele 

teguritele antud hinnangutega olid nõrgad, võib hinnata, et siiski maaettevõtjate antud 

subjektiivsed hinnangud olid seotud elujõulisuse ja võimekuse indeksitega. Seega võib 

järeldada, et võimekuse ja elujõulisuse indekseid saab kasutada elu- ja ettevõtluskeskkonna 

olukorra hindamiseks. 

Dispersioonanalüüsis KOV-ide elujõulisuse grupi alusel antud keskmistes hinnangutes 

ettevõtluskeskkonna olulisele olid 4 küsimuse puhul keskmised statistiliselt oluliselt 

erinevad. Need olid küsimused uute töötajate leidmise võimaluste kohta lähikonnas, 

avalike teenuste kättesaadavuse kohta, ettevõtte klientide lähikonnas asumise kohta ja 

muude ettevõtte jaoks oluliste tegurite kohta. Nagu näha jooniselt 15, siis mida kõrgem oli 

KOV-ide elujõulisus, seda vähem tähtsaks pidasid nende KOV-ide vastajad neid tegureid. 

Võib arvata, et kuna nendel KOV-idel läheb paremini, siis ettevõtjad ei tunne, et need 

teemad on nende jaoks niivõrd olulised kui näiteks madalama elujõulisusega KOV-ides.  

 

 

Joonis 15. Keskmised hinnangud ettevõtluskeskkonna tegurite olulisele vastaja KOV-i 

elujõulisuse indeksi grupi (madal, keskmine, kõrge) alusel. Allikas: autori arvutused 
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Joonis 16. Keskmised hinnangud ettevõtluskeskkonna tegurite olukorrale  vastaja KOV-i 

elujõulisuse indeksi grupi (madal, keskmine, kõrge) alusel  Allikas: autori arvutused 

 

Elujõulisuse indeksi ja ettevõtluskeskkonna olukorrale antud hinnangute keskmiste vahel 

oli olulisi seoseid rohkem kui ettevõtluskeskkonna olulisele antud hinnangute puhul. 

Statistiliselt olulisi seoseid oli 9 (joonis 16). Kõik olulised seosed olid positiivsed ehk 

kõrgema elujõulisuse indeksiga KOV-is oli tegurile antud keskmine hinnang kõrgem kui 

madalama elujõulisuse indeksiga grupis antud keskmine hinnang. 

 

 

Joonis 17. Keskmised hinnangud ettevõtluskeskkonna tegurite olulisele vastaja KOV-i 

võimekuse indeksi grupi (madal, keskmine, kõrge) alusel  Allikas: autori arvutused 

 

Sarnaselt elujõulisuse indeksi ja ettevõtluskeskkonna olulisele antud hinnangute vahel 

olnud vähestele statistiliselt olulistele seostele on ka võimekuse indeksi ja 

ettevõtluskeskkonna vahel statistiliselt olulisi seoseid vaid kaks (joonis 17). Olulised 
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seosed olid avalikke teenuste kättesaadavusel ja ettevõtte klientide asumisel lähikonnas; 

paistab silma, et madalama võimekuse indeksiga KOV-ide ettevõtjate jaoks on need 

tegurid olulisemad kui kõrgema indeksiga KOV-ides. Just madalama indeksi väärtusega 

KOV-ides on probleemiks pidevalt langev elanike arv ja seega võib see ettevõtjad 

murelikeks muuta- kellele teenust või toodet pakkuda ja kust saada töölisi. 

Ettevõtluskeskkonna ja võimekuse indeksi vahel on olulisi seoseid ühe võrra vähem kui 

elujõulisuse indeksi ja ettevõtluskeskkonna teguri vahel. Kokku on statistiliselt olulisi 

seoseid 8 (joonis 18). Seosed on enamasti positiivsed. Samas võib selle analüüsi puhul 

välja tuua, et mõne teguri puhul on olukorrale antud hinnangud keskmise ja madala 

võimekuse indeksiga gruppides peaaegu samad ja kõrge väärtusega grupi keskmine 

hinnang eristub neist mõlemast tugevasti.  

 

 

Joonis 18. Keskmised hinnangud ettevõtluskeskkonna tegurite olukorrale vastaja KOV-i 

võimekuse indeksi grupi (madal, keskmine, kõrge) alusel  Allikas: autori arvutused 

 

Andmeside kvaliteedile, kättesaadavusele ja teede olukorrale antud hinnangute puhu on 

erisus kahe madalama grupi ja kõrgema grupi vahel tuntav. Selgelt tuleb välja, et kuigi 

andmeside kättesaadavus on Eestis küllaltki hea, on siiski probleeme keskustest kaugemal 
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olevates piirkondades. Samuti teede olukord, mis on kaugemal asuvate piirkondade jaoks 

vägagi oluline, ei ole nende jaoks piisavalt heas korras. 

Joonistel 16 ja 18 võrdluses paistab ka silma, et elujõulisuse indeksi alusel tehtud 

võrdlustes polnud ühistranspordi olukorrale antud hinnangute erinevused erinevate 

gruppide vahel staatiliselt olulised; samas võimekuse gruppide alusel (joonis 18) tehtud 

võrdlustes olid.  

Kokkuvõtteks võib välja tuua, et sarnaselt elukeskkonna hinnangutele olid ka 

ettevõtluskeskkonna olukorrale antud subjektiivsed hinnangud seotud statistiliste näitajate 

alusel moodustatud indeksitega.  Seega võib pidada ka ettevõtjate küsitlusandmeid, mis 

põhinevad hinnangutel, väärtuslikuks.  Samas ka indeksid annavad olulist tagasisidet 

KOV-idele. Analüüs näitas, et mida kõrgemad olid KOV-ide indeksite väärtused, seda 

parem olid reeglina ka hinnangud ettevõtluskeskkonna tegurite olukorrale. Kuigi 

elujõulisuse ja võimekuse indeksite koostamisel osad näitajad olid samad, erinesid seosed 

osade ettevõtluskeskkonna hinnangute vahel.   
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KOKKUVÕTE 

 

Ettevõtlus on üheks oluliseks faktoriks riigi majandusliku edu saavutamisel. Ettevõtlust 

mõjutab suurel määral teda ümbritsev keskkond ja ühiskonnas aset leidvad protsessid. 

Tugevam keskkond annab paremad võimalused ettevõtlusega alustamiseks ja edu 

saavutamiseks, nõrk ühiskond, nii majanduslikust, sotsiaalsest kui ka poliitilisest aspektist, 

piirab ettevõtluse arengut ja võib viia selle hääbumiseni. Samas mõjutab ka ettevõte teda 

ümbritsevat keskkonda. Just ettevõtluse areng on üheks eduteguriks stabiilsuse 

saavutamisel piirkonnas, kus ettevõte tegutseb. Sageli ei ole riigi areng oma territooriumil 

ühtlaselt jaotunud ja see võib tuua kaasa regionaalseid ebakõlasid ning kokkuvõtvalt 

nõrgestada riigi sotsiaalset, majanduslikku ja poliitilist seisukorda.    

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada 2012.a. maaettevõtluse uuringus ettevõtjate 

poolt elu- ja ettevõtluskeskkonna antud hinnangute seosed KOV-ide võimekuse ja 

elujõulisuse indeksiga.  

2012.a. läbi viidud maaettevõtluse uuringus läbi viidud küsitluse käigus hindasid 1825 

maapiirkonnas registreeritud ettevõtjad oma kohaliku elu- ja ettevõtluskeskkonna erinevate 

tegurite olulisust ja olukorda. Käesolevas töös vaadeldi, millised on nende ettevõtjate poolt 

antud hinnangute seosed KOV-ide võrdluseks Geomedia poolt koostatud võimekuse 

2012.a. indeksiga ja Statistikaameti poolt koostatava elujõulisuse indeksitega 2011.a. 

Andmete analüüsiks kasutati keskmiste hinnangute võrdlust, indeksite ja hinnangute 

vahelisi seoseid ning neid analüüsiti korrelatsiooni- ja dispersioonanalüüsiga. 

Töö esimeses peatükis käsitleti teoreetiliste allikate alusel ettevõtluse mõistet, 

ettevõtluskeskkonda, regionaalarengut, KOV-ide ülesandeid. Teises peatükis anti ülevaade 

kasutatavatest andmeallikatest ja toodi välja analüüsi tulemused.  

2012.a. maaettevõtluse uuringus hindasid vastajad 24-ja elukeskkonda iseloomustava 

teguri olulist ja olukorda 5-sel skaalal. Tegurite olulisust hinnati keskmiselt kõrgelt. Kõige 

olulisemateks teguriteks peeti elektrivarustuse kvaliteeti, piisava elektrivõimsuse 

kättesaadavust, arstiabi kvaliteeti. Hinnangud olukorrale olid madalamad. Kõige kõrgema 

hinnangu sai üldine elukeskkond, põhihariduse kvaliteet, laste päevahoiu kättesaadavus, 
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laste päevahoiu kvaliteet. Kõige madalamalt hinnati kaupade hinnataset lähikonna 

kauplustes, töövõimalusi pere liikmetele, isikuteenuste kättesaadavust ja teede olukorda. 

Ettevõtluskeskkonna kohta hinnati sarnaselt 13-ne teguri olulist ja olukorda.  Kõige 

olulisemaks hinnati elektrivarustuse kvaliteeti, piisava elektrivõimsuse kättesaadavust ja 

andmeside kvaliteeti. Olukorrale antud hinnangud oli madalamad. Kõige kehvemalt hinnati 

uue töötaja leidmise võimalusi lähikonnas, ühistranspordi korraldust. Kõrgemalt hinnati 

piisava elektrivõimsuse kättesaadavust, tarbevee kvaliteeti ja andmeside kättesaadavust.  

Korrelatsioonanalüüs näitas, et elukeskkonna olulisele antud hinnangutest alla kolmandiku 

olid statistiliselt oluliselt seotud elujõulisuse ja võimekuse indeksite väärtustega. Seosed oli 

valdavalt negatiivsed- mida madalam KOV-i võimekuse ja elujõulisuse indeks, seda 

olulisemaks peeti elukeskkonna tegureid.  

Elukeskkonna tegurite olukorrale antud hinnangute ja KOV-i elujõulisuse ning võimekuse 

indeksite  vahelised seosed olid statistiliselt olulised 19 hinnangu puhul 24-st. Seos oli 

reeglina positiivne- mida kõrgem KOV-i elujõulisuse ja võimekuse indeks, seda parem oli 

elukeskkonna tegurite olukord selles KOV-is. Samas olid ka mõned erandid, mis näitavad, 

et kõrge  võimekuse ja elujõulisusega KOV-idel on teatud eriomased probleemid, näiteks 

rahvastiku kiirest juurdekasvust tekkinud surve teatud infrastruktuuri elementidele (nt. 

lastehoid).  

Sarnaselt ka ettevõtluskeskkonna teguritele antud hinnangutes (9 juhul 12-st) olid seosed 

olukorra ja indeksite vahel statistiliselt olulised. Seose olid valdavalt positiivsed ehk mida 

kõrgem KOV-i võimekus ja elujõulisus, seda parem ettevõtluskeskkonna tegurite olukord. 

Olulisusele antud hinnangutes olid seosed pigem negatiivsed- madalama võimekuse ja 

elujõulisusega KOV-ide ettevõtjatele oli ettevõtluskeskkonna tegurid olulisemad.  

Korrelatsiooni ja dispersioonanalüüsi alusel saab kokkuvõtvalt järeldada, et ka küsitluste 

käigus kogutud ettevõtjate subjektiivsed hinnangud omavad väärtust. Käesolevast 

analüüsist tuli välja, et just elu- ja ettevõtluskeskkonna olukorrale antud hinnangud 

kajastavad ka KOV-ide statistiliste näitajate alusel loodud indeksite väärtusi.  
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Lisa 1. Elukeskkonna teguritele antud hinnangud maaettevõtluse uuringus. Allikas: 

autori koostatud (Majandus ja … 2012 ) alusel 

 

Tegur 
Keskmine hinnang 

olulisusele 

Keskmine hinnang 

olukorrale 

Kohalik kultuuri- ja seltsielu 4,03 3,37 

Kesk- ja kutsehariduse kättesaadavus 4,11 3,44 

Kesk- ja kutsehariduse kvaliteet 4,40 3,46 

Põhihariduse kättesaadavus 4,71 4,17 

Põhihariduse kvaliteet 4,68 3,81 

Laste päevahoiu kättesaadavus 4,51 3,83 

Laste päevahoiu kvaliteet 4,54 3,87 

Arstiabi kättesaadavus 4,66 3,45 

Arstiabi kvaliteet 4,73 3,35 

Kaupluste olemasolu lähikonnas 4,37 3,68 

Kaubavalik lähikonna kauplustes 4,12 3,17 

Kaupade hinnatase lähikonna kauplustes 4,29 2,84 

Ühistranspordi korraldus 4,23 2,98 

Töövõimalused pere liikmetele lähikonnas 4,38 2,42 

Isikuteenuste (juuksur, toitlustusasutus, kino jms) 

kättesaadavus lähikonnas 3,65 2,86 

Avalike teenuste (nt. post, päästeteenistus, arstiabi) 

kättesaadavus lähikonnas 4,46 3,22 

Teede olukord 4,68 2,92 

Andmeside kättesaadavus 4,66 3,64 

Andmeside kvaliteet (ka kiirus) 4,63 3,43 

Piisava elektrivõimsuse kättesaadavus 4,73 3,91 

Elektrivarustuse kvaliteet (rikkekindlus) 4,77 3,54 

Tarbevee kvaliteet 4,68 3,80 

Kanalisatsioonisüsteemi olukord 4,37 3,49 

Üldine elukeskkond: puhas õhk, vaba ruum, 

looduslähedus jms. 4,73 4,35 
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Lisa 2. Ettevõtluskeskkonna teguritele antud hinnangud maaettevõtluse uuringus. 

Allikas: autori koostatud (Majandus ja … 2012 ) alusel 

 

Tegur 
Keskmine hinnang 

olulisusele 

Keskmine hinnang 

olukorrale 

Teede olukord 4,48 3,15 

Andmeside kättesaadavus 4,62 3,74 

Andmeside kvaliteet (ka kiirus) 4,59 3,55 

Piisava elektrivõimsuse kättesaadavus 4,62 3,99 

Elektrivarustuse kvaliteet (rikkekindlus) 4,68 3,63 

Tarbevee kvaliteet 4,26 3,81 

Kanalisatsioonisüsteemi olukord 4,06 3,52 

Uute töötajate leidmise võimalused lähikonnas 3,82 2,53 

Avalike teenuste (nt. post, päästeteenistus, arstiabi) 

kättesaadavus lähikonnas 4,09 3,36 

Ettevõtte jaoks oluliste teenuste (hooldus- ja 

remonditööd jm) kättesaadavus lähikonnas 3,91 3,01 

Ühistranspordi korraldus 3,6 2,99 

Ettevõtte klientide asumine lähikonnas 3,48 

 Muud ettevõtte jaoks olulised tegurid, 3,56 2,90 
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SUMMARY 

RURAL ENTREPRENEURS’ ASSESSMENTS ON LOCAL 

LIVING AND ENTREPRENEURIAL ENVIRONMENT AND 

ITS CONNECTION WITH MUNICIPALITIES’ CAPACITY 

AND VIABILITY INDEXES IN 2012 RURAL 

ENTREPRENEURSHIP SURVEY 

Grete Kaiv 

The Bachelor’s thesis is written in Estonian and it consists of 55 pages. There are  13 

tables, 18 charts and 2 appendixes. There are 49 references in the reference list.  

The aim of this paper is to study the connections between the rural entrepreneurs’ 

assessments on local living and entrepreneurial environment in 2012 rural entrepreneurship 

survey and municipalities’ capacity and viability indexes. 

The first theoretical part of the paper gives an overview of entrepreneurship and business 

environment, defines what is entrepreneurship and regional development, explains the 

purpose of the local governments in Estonia and evaluates the regional development in 

Estonia. The second part is empirical and analyses the connections between the viability 

and capacity indexes through correlation and analysis of variance.  

The author of this paper uses secondary data from three sources. The data from the 2012 

rural entrepreneurship survey “The Situation, Development Trends and Need for Subsidies 

of the Rural Enterprises” conducted by the Institute of Economics and Social Sciences of 

Estonian University of Life Sciences is used to study the assessments of rural enterprises 

on their local living and entrepreneurial environment.  In addition, local government 

viability index compiled by the consulting and training centre Geomedia and local 

government capacity indexes compiled by Statistics Estonia are used.  

Entrepreneurship is an important aspect of a country’s economic development. It is 

affected by the surrounding environment and the processes taking place in the society. On 

the other hand the environment is being affected by the entrepreneurs that operate in the 
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region. There are several indexes conducted to evaluate municipalities’ capacity and 

viability. These indexes are used to measure any development in the region or compare it 

to others. The aim of this is to compare the development level of different municipalities. 

By understanding what aspects need more attention, municipalities can make decisions on 

how to use their resources to aid development.   

In the rural entrepreneurship survey respondents assessed the importance and situation of 

24 different aspects that described local living environment.  Generally all factors were 

given high scores. The most important were the quality of electricity, availability of 

sufficient electricity power and the quality of medical care. The current state of those 

factors were given lower scores. The highest scores were given to the overall living 

conditions, the quality of basic education, the quality and availability of childcare services. 

Lowest scores were given to the price level in shops in the area, work opportunities for 

family members in the area and condition of the roads.  

Rural entrepreneurs were also asked to evaluate importance and situation of 13 factors 

reflecting entrepreneurial environment. The most important factors were the quality of 

electricity, availability of sufficient electrical power capacity and the quality of data 

communication. The assessments about the current state of these factors  got lower scores.   

The lowest scores were given to the possibility of finding employees from the region, to 

the  public transportation. Highest scores were given to the availability of sufficient 

electrical power capacity, the quality of data communication and water systems.  

Correlation analysis showed that less than one third of the connections between the 

viability and capacity indexes and the assessments given on importance of factors of the 

living environment were statistically relevant. The connections were mainly negative, 

meaning that in the local governments that had a lower capacity or viability index, the 

importance of those factors were rated more highly.  

3/4
th

 of connections between the assessments on the current state of the factors of the living 

environment and the capacity and viability indexes were statistically relevant.  The 

correlation were mainly positive meaning that in the local governments with higher values 

on the indexes, the current situation of the factors were given higher scores. Analysis of the 

assessments on the factors of entrepreneurial environment showed similar correlations with 

the indexes. The lower the values of the indexes of the local municipalities, the more 
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important the different factors of the entrepreneurial environment.  The higher the indexes, 

the higher were the assessments on the current situation of factors of entrepreneurial 

environment.  

In conclusion is can be said the rural entrepreneurs’ assessments on the state of living and 

entrepreneurial environment were connected with the values of local government viability 

and capacity indexes. Generally the higher the scores of the municipalities, the better local 

entrepreneurs perceived the current situation of different infrastructure and other factors in 

the local municipality.  
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