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SISSEJUHATUS 

Ühiskonna arengus on ettevõtlus olnud läbi aegade väga tähtsal kohal. Ettevõtlusel on nii 

kogu riigi kui ka ühe valla majanduses väga suur roll täita ning ettevõtjaid võib tänapäeva 

ühiskonnas pidada peamisteks rikkuste loojateks. Ettevõtjad loovad rikkusi läbi oma 

ettevõtete, luues uusi tooteid ning teenuseid. Kui ettevõtlikud ettevõtjad tegelevad 

ettevõtlusega, on suur võimalus, et selle tulemusena  tekib juurde uusi töökohti, millest on 

eriti maapiirkondades tihti suur puudus. Seetõttu on ka igale vallale väga tähtis, et neil 

oleks vallas palju edukaid ettevõtteid. 

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on Sõmeru valla ettevõtluseks vajalike ressursside välja 

selgitamine ning ettevõtluse olukorra võrdlemine erinevate majandussektorite, 

ettevõtlusvormide ning ettevõtete suurusklasside lõikes aastatel 2010-2013 

Uurimistöö eesmärgi saavutamiseks püstitati järgmised uurimisülesanded: 

1) teemakohase teoreetilise materjali esitamine; 

2) äriregistrist andmete kogumine, nende töötlemine, tõlgendamine; 

3) ettevõtluseks olemasolevate ning puuduvad ressursside kirjelduste kogumine valla 

arengukavast ning valla andmebaasidest ja nende esitamine  

4) erinevate ettevõtlusvormide, majandussektorite ja ettevõtete suurusklasside 

osatähtsuste muutuste võrdlemine. 

Käesolev uurimistöö koosneb teoreetilisest ning empiirilisest osast. Töö teoreetilises osas 

antakse lühike ülevaade ettevõtlusest, ettevõtlusvormidest, ettevõtete majandusarvestusest, 

tootmisressurssidest, eelnevatest uuringutest ning erinevatest ettevõtete gruppidesse 

jaotamise viisidest. Empiirilises osas on lühike ülevaade kasutatavast metoodikast, Sõmeru 

vallast ning tema ettevõtetest, ettevõtluseks vajalikest ressurssidest, lisaks analüüsitakse ja 

võrreldakse Sõmeru valla ettevõtteid peamiselt kasumi ning müügitulu näitajate alusel 

aastatel 2010-2013.  

Töö eesmärgi saavutamiseks grupeeritakse ettevõtted ettevõtlusvormi, majandussektorite 

ning suuruklasside lõikes ja analüüsitakse ning võrreldakse Sõmeru valla ettevõtete 

majandusnäitajaid (kasum, müügitulu) erinevate aastate jooksul. Töö koostamisel kasutab 

autor kvantitatiivseid analüüsimeetodeid. 
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1. ETTEVÕTLUSEST JA ETTEVÕTLUSVORMIDEST 

1.1. Ettevõtluse, ettevõtete ja ettevõtjate lühitutvustus 

Inimkonna arengus on läbi aegade olnud ettevõtlusel suur roll, juba antiikajal üritati 

majandusliku tulu teenimiseks leida ja ära kasutada erinevaid äri tegemise võimalusi. 

Ettevõtlus on eesmärgipõhine tegevus ning peab garanteerima inimeste ja kogu ühiskonna 

eluvajaduste rahuldamise. Oma sisult on ettevõtlus kasutamata ideede ning sissetulekute 

suurendamise võimaluste pidev protsess, tagades selle abil ühiskonna edasiviiva arengu. 

(Miettinen, Teder 2006: 7-9) 

Ettevõtlusprotsessi tõlgendamiseks pole maailmas kasutusel ühtsest mõistet, aga üldiselt 

võib valitsevad lähenemised rühmitada kaheks, kas tegu on uute organisatsioonide loomise 

protsessiga või tekib uusi ärivõimalusi ning neid soovitakse ära kasutada. Esimeses 

tähenduses peetakse ettevõtluseks ettevõtte alustamise protsessi, millele järgneb firma 

käigus hoidmine, edasiarendamine ja laiendamine ning loodud ettevõtte eesmärgiks peab 

olema kasumi tootmine (Raudsepp 1995: 7). Kui ettevõtluseks lugeda ärivõimaluste 

ilmnemist ja ärakasutamist, siis ei tähenda see automaatselt uute ettevõtete loomist, vaid 

siia alla läheb näiteks juba olemasolevates ettevõtetes uute toodete ning teenuste loomine. 

(Miettinen, Teder 2006: 34-36)   

Käibemaksuseaduse raames peetakse ettevõtluseks isiku iseseisvat majandustegevust, mille 

käigus müüakse kaupa või pakutakse teenust, olenemata selle tegevuse sihist või 

tulemusest ning samuti loetakse ettevõtluseks kohtutäituri ja notari ametitegevust. 

[Käibemaksuseadus] 

Maaettevõtluseks nimetatakse vastavalt 2010-2013 Eesti maaelu arengukavale ettevõtlust, 

millega tegeletakse kuni 4000 elanikuga väikelinnades, vallasisestes linnades või valdades. 

[Maaelu arengu aruanne 2011: 5]  

Isikut, kes tegeleb ettevõtlusega, nimetatakse ettevõtjaks. Ettevõtja on inimene, kes tegeleb 

ettevõtte juhtimisega, tootmise organiseerimisega, ressursside hankimisega ning kes võtab 

enda kanda ettevõtlusega seotud riskid. Ta pakub ühiskonnale vajaminevaid kaupu või 
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teenuseid eesmärgiga teenida selle tegevuse tulemusena kasumit. (Raudsepp 1995: 7) 

Ettevõtjaid võib üldjuhul iseloomustada kui juhiomadustega inimesi, kes tegutsevad 

innovaatoritena, kellel on suur saavutamisvajadus ning kes on ebaõnnestumise korral 

valmis leppima tagajärgedega. (Miettinen, Teder 2006: 36)   

Ettevõte on organisatsiooniliselt sõltumatu majandusüksus, mille eesmärgiks 

finantsjuhtimise vahendusel on ettevõtja(te) rikkuse suurendamine (Raudsepp 1995: 8). 

Äriseadustiku tähenduses on ettevõte majandusüksus, läbi mille ettevõtja tegutseb 

[Äriseadustik]. 

Jätkusuutlik ettevõtlus ehk vastutustundlik ettevõtlus tähendab keskkonna-, majandusliku 

ning sotsiaalse mõõtme vabatahtlikku ühendamist firma juhtimisse ja tegevusse, sealjuures 

tuleb arvestada erinevate osapooltega ning tuleb luua lisaväärtust kõikidele asjaosalistele. 

Vastutustundliku ettevõtluse puhul tegeletakse lisaks seadusega ette nähtud kohustustele ka 

vabatahtlikult, säästva arengu nimel, finantsiliste, keskkonnaalaste ja sotsiaalsete 

probleemide ja tegevustega. Selle eesmärk on sotsiaalsete probleemide muutmine 

majanduslikeks šanssideks ja majanduslikuks kasuks, tootlikuks võimsuseks, oskusteks, 

hästitasustatud töökohtadeks ning jõukuseks. Jätkusuutlik ettevõtlus hõlmab kõiki firma 

funktsioone, alustades personali- ja finantsjuhtimisest ning lõpetades turunduse ja 

tootearendusega. [Mis on jätkusuutlik ettevõtlus?] 

Jätkusuutlik ettevõtlus võib olla ettevõttele kasulik väga paljudel erinevatel viisidel. 

Ressursside säästlikuma kasutamisega tagatakse madalamad otsesed kulud, hea tervisega 

motiveeritud töötajad tagavad suurema tootlikkuse ja parema kvaliteedi, 

ekspordivõimalused suurenevad, kuna paljudel välisturgutel hinnatakse vastutustundlikke 

ettevõtteid kõrgelt. Samuti meelitab vastutustundlik ettevõtlus juurde välisinvestoreid. Üha 

enam tarbijaid peab lugu keskkonnasõbralikest toodetest, seetõttu suureneb ka ostjate huvi 

toote või teenuse vastu. Juhul kui ettevõtte toode või teenus ei erine teistest sarnastest 

toodetest märkimisväärselt, võib vastutustundlik ettevõtlus osutuda ka väga heaks 

konkurentsieeliseks. [Kasu ettevõttele] 

1.2. Ettevõtete majandusarvestus 

Raamatupidamine on majandusarvestus, mis annab ülevaate konkreetses ettevõttes 

toimuvast. Raamatupidamises on kajastatud ettevõtte varad, vara moodustamise allikad 

ning nendega kaasnevad tehingud. Raamatupidamine jaguneb finants- ja 
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juhtimisarvestuseks. Finantsarvestuse eesmärk on anda välistele infotarbijatele 

(aktsionärid, omanikud, laenuandjad, Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet) infot ettevõtte 

finantsseisundist ja äritegevuse tulemustest. Finantsarvestusest saab palju vajalikku infot 

juhtimisarvestus, mis ei ole küll kohustuslik, kuid on tarvilik selleks et teha 

ettevõttesiseselt paremaid juhtimisotsuseid. (Miettinen jt 2008: 170-171) 

Lõppenud majandusaasta järgselt on äriühingutel kohustus järgneva aasta 30. juuniks 

koostada ning äriregistrile esitada majandusaasta aruanne, mis sisaldab raamatupidamise 

aastaaruannet ning tegevusaruannet. Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud 

põhiaruannetest ja nende lisadest. Põhiaruanne sisaldab bilanssi, rahavoogude aruannet, 

kasumiaruannet ning ka omakapitali muutuste aruannet. Lisaks on aruande lõpus kasumi 

korral kirjas kasumi jaotamise ettepanek ning kasumi jaotamise otsus. Jaotamise otsusena 

võib kasumi kanda edasi eelmiste perioodide jaotamata kasumi (kahjumi) alla, võib maksta 

välja dividende, kuid kasumiga võib ka näiteks suurendada kohustuslikku reservkapitali.  

Kahjumi puhul tehakse esialgu kahjumi katmise ettepanek ning seejärel kahjumi katmise 

otsus. Kahjumit on võimalik katta eelmiste perioodide kasumi arvelt, kohustuslikust 

reservkapitalist ning kui nendest ei piisa, võib ka osakapitali vähendada. Tegevusaruandes 

on kirjas ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad, lõppenud majandusaastal toimunud 

olulised sündmused ning tulevikuplaanid. [Majandusaasta aruande koostamine] 

Kasumiarunne on raamatupidamisaruanne, milles on kajastatud raamatupidamiskohuslase 

mingi perioodi (tavaliselt majandusaasta) tulud ja  kulud ning tekkiv kasum või kahjum.  

Kasumiaruanne näitab üksikasjalikult ära, kuidas tuleb bilansis arv reale „aruandeaasta 

kasum―. Kasumiaruande tulemi leiab lihtsa valemi abil, tuludest tuleb lahutada kulud. 

Juhul kui saadud summa on positiivne, on tegemist kasumiga, kuid kui kulusid on rohkem 

kui tulusid, tekib kahjum. (Miettinen jt 2008: 175) 

Kõikide aktsiaseltside ning nende osaühingute puhul, kellel on põhikirja järgi kohustusliku 

reservkapitali olemasolu vajalik, on teenitud kasumist kohustuslik igal aastal vähemalt 5% 

kanda reservkapitali reale, kuni reservkapital moodustab kohustuslikust omakapitalist 

vähemalt 10%. [Omakapital] 

Tuludeks nimetatakse aruandeperioodi sissetulekuid, mille tulemusena suurenevad varad 

ning vähenevad kohustused. Kuludeks nimetatakse aruandeperioodi jooksul tulu 
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tekkimiseks vajalikke väljaminekuid, mille tulemusena vähenevad varad ning suurenevad 

kohustused. (Miettinen jt 2008: 175) 

Ettevõte võib teenitud kasumiga tulumaksuvabalt suurendada oma osakapitali, kanda 

kasumi edasi järgmisteks perioodideks või reinvesteerida ettevõttese ehk soetada juurde 

näiteks varasid. (Miettinen jt 2008: 175-176) 

Juhul, kui ettevõte maksab välja dividende, tuleb väljamakstava summa pealt maksta 

tulumaksu maksumääraga 20/80. Dividendiks nimetatakse väljamakset, mis tehakse 

juriidilise isiku kompetentse organi otsuse põhjal puhaskasumist või eelmiste perioodide 

jaotamata kasumist ja mille aluseks on dividendi saaja osalus äriühingus. 

[Tulumaksuseadus]  

Müügitulu on ettevõte põhi- ja kõrvaltegevustest tulev sissetulek, mis saadakse kas 

kaupade, teenuste või edasimüügiks ostetud kaupade müügist. Müügitulu arvestatakse 

tekkepõhiselt, ehk müügihetkeks loetakse hetke, kui ese või teenus läks ostja omandisse. 

Müügitulu arvestatakse ilma käibemaksuta ning see on ettevõtte bilansis kajastatud 

esimesel real. Müügitulu alla ei lähe: põhivara müügitulu, muud äritulud, finants- ega 

erakorralised tulud, dotatsioonid, käibemaks, aktsiis ning teiste nimel sissenõutud summad. 

[Mõisted] 

Ettevõtte kasvu juures on P.A.Wickhami 2004. aastal ilmunud teose „Strategic 

Entrepreneurship“ järgi olulised 4 perspektiivi: strateegiline, struktuurne, 

organisatsiooniline ning majanduslik kasv. (Miettinen jt 2008: 201) 

Kõige paremini iseloomustavad ettevõtte majanduslikku olukorda ning majanduslikku 

kasvu kasumi- ning müügitulu näitajad. Majandustulemuste tõstmiseks on firmadel vaja 

tihti teha investeeringuid ning selle tulemusena kaasneb ettevõttele mitmesuguseid kulusid. 

Edukate investeeringute tulemusena suurenevad ettevõtte varad, samuti võib suureneda 

kasum. Kasum, või vähemalt osa sellest, on soovitatav ettevõttesse tagasi investeerida, et 

tagada ettevõtte kasvu jätkumine. (Miettinen jt 2008: 201) 

1.3. Ettevõtete jaotamine sektorite ning suurusklasside järgi 

Ettevõtteid on võimalik erinevatesse kategooriatesse jagada ka suuruse järgi. Mida rohkem 

on ettevõttes töötajaid, mida suuremad on aastased käibed ning bilansimahud, seda suurem 

ettevõte on.  
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Mikroettevõtted moodustasid 2010. aastal üle 87% kõikidest Eesti ettevõtetest [Juhtkiri...]. 

Mikroettevõteteks nimetatakse kõige pisemaid ettevõtteid. Mikrofirmades ei tohi kesmiselt 

ühes aastas töötada rohkem kui 10 inimest. Mikrofirma aastaseks müügitulu suuruseks on 

kuni 2 miljonit eurot ning aastabilansi kogumaht jääb samuti allapoole 2 miljoni euro piiri.  

[Definiton of micro...] 

Väikeettevõtete osakaal kõikidest Eesti ettevõtetest moodustas 2010. aastal umbes 10% 

[Juhtkiri...]. Juhul kui firma töötajate arv on 10-49 vahel, kvalifitseerub ta väikeettevõtte 

alla. Samal ajal peavad ettevõtte aastakäibe suurus ning aastabilansi kogumaht olema 

väiksemad kui 10 miljonit eurot. [Väikese ja keskmise...] 

Kõikidest registreeritud ettevõtetest moodustasid 2010. aastal 2,2% keskmise suurusega 

ettevõtted [Juhtkiri...]. Töötajate arvu 50-249 puhul nimetatakse firmat keskmise suurusega 

ettevõtteks. Samal ajal peab ettevõtte aastane kogukäive olema alla 50 miljoni euro ning 

aastabilansi kogumaht alla 43 miljoni euro. [Väikese ja keskmise...] 

Suurettevõtete osakaal moodustas 2010. aastal 0,4% kõikidest ettevõtetest [Juhtkiri]. 

Suurettevõttel on vähemalt 250 töötajat. Ta aastane müügitulu on suurem kui 50 miljonit 

eurot ning aastabilansi kogumaht rohkem kui 43 miljonit eurot. [Definiton of micro...] 

Riigi majanduse ja ettevõtluse võib jagada erinevateks sektoriteks, et teada saada kui suur 

osa elanikkonnast on tegev just teatud sektoris. On olemas kolm peamist sektorit, 

esimesena primaarsektor, talle järgneb sekundaarsektor ja viimasena tertsiaarsektor. 

[Uuring...2012: 8] 

Primaarsektor ehk esmane või hankiv sektor hangib oma tooted loodusest. Primaarsektor 

hõlmab endas toormaterjalide tootmist ja peamiste toiduainete kasvatamist. Primaarsektori 

alla kuuluvad põllumajandus, metsandus, karjatamine, jahindus ja kalandus. Samuti läheb 

primaarsektori alla nende samade toodete töötlemine ning pakkimine. Hankivas sektoris 

tegutsevate inimeste arv on iga aastaga nii arenenud maades kui ka arengumaades 

vähenenud. [Sector of economy] 

Sekundaarsektor ehk tööstussektor tegeleb valmistoodangu tootmisega. Sinna kuuluvad 

kõik tootmise, töötlemise ja ehitusega seotud valdkonnad. Sekundaarsektorisse kuuluvad 

metallitööstus, ehitustööstus, tekstiilitööstus, keemia- ja masinatööstus, gaasi- ja 
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auruvarustus, energeetikatööstus, mäetööstus, veevarustus, jäätme- ja saastekäitlus. 

[Uuring...2012: 8] 

Eestis kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal, teenindussektori osatähtsus 

suurim [Eesti majandustegevus...]. Tertsiaarsektor ehk teenindav sektor osutab teenuseid 

nii tavakodanikele kui ka äriettevõtetele. Teenindavas sektoris töötab üle maailma kõige 

rohkem inimesi. Euroopa Liidus on üle 70% töötavast rahvastikust hõivatud teenindavas 

sektoris. Tertsiaarsektorisse kuuluvad: jae ja hulgimüük, transport, meelelahutus, majutus 

ja toitlustus, finants- ja kindlustusasutused, mootorsõidukite remont, haridus, tervishoid, 

riigikaitse ja info- ja sideteenused ning palju muudki. [Sector of economy] 

1.4. Ettevõtlusvormid 

Esimeseks ülesandeks ettevõtte loomisel on üldjuhul omale sobiva ettevõtlusvormi 

valimine. Ettevõtlusvormi valik sõltub paljudest asjadest, alustav ettevõtja peab omale 

selgeks tegema, mis tegevusalal ta oma ettevõtte soovib rajada ning millised riskid ja 

vajadused sellega seotud on.  

Ettevõtlusvormide peamised erinevused on järgmised: [Ettevõtlusvormide võrdlus] 

a) osanike vastutuse suurus, põhimõtted ning osakaal; 

b) äriühingu valitsemisorganid ning otsustusprotsessid; 

c) vajamineva osakapitali suurus ning sissemakse viis; 

d) nõuded äriühingu auditeerimisel; 

e) igapäevaste tegevuste korraldamise lihtsus 

Erinevaid ettevõtlusvorme on Eestis mitmeid, näiteks täisühing, usaldusühing, 

tulundusühistu,  füüsilisest isikust ettevõtja, osaühing ja aktsiaselts. Oma töös räägin 

kolmest kõige levinumast ettevõtlusvormist ehk aktsiaseltsidest, osaühingutest ning 

füüsilisest isikust ettevõtjatest. Peamiselt keskendun osaühingute ning aktsiaseltside 

tegevusele. [Ettevõtlusvormide võrdlus] 

Füüsilisest isikust ettevõtjaks ehk FIE-ks on füüsiline isik, kelle tegevusalaks on ettevõtlus. 

FIE saab olla iga füüsiline isik, kaasa arvatud alaealised vähemalt 15aastased isikud, kuid 

neile peab olema antud vanema poolne või kohtupoolne nõusolek majandustegevusega 

tegelemiseks. FIE ja temale kuuluv ettevõte majandusüksusena ei ole juriidiline isik. FIE-l 

on lubatud tegutseda vaid sellistel tegevusaladel, millel tegutsemine ei ole seadustega 
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vastuolus. Seaduses on olemas tegevusalasid, milleks on tarvis tegevusluba või millel tohib 

tegutseda vaid mingit laadi ettevõtja.  

Füüsilisest isikust ettevõtjaks saamiseks tuleb esimese asjana esitada taotlus äriregistrisse 

kandmiseks. Selle jaoks peab FIE täitma ja esitama digitaalallkirjastatud või notariaalselt 

kinnitatud avalduse. Avalduses peavad olema märgitud ärinimi, aadress, FIE isiklikud 

andmed, majandusaasta algus ja lõpp, kontaktid, põhiline tegevusala ning riigilõivu 

tasumise tõend. Portaalist X-tee on võimalik kõikidel päringu tegijatel näha, kas isik on 

FIE-ks registreeritud või mitte. 

Füüsilisest isikust ettevõtjat iseloomustavad tunnused on järgmised: FIE [Ettevõtluse 

alustamine...] 

a) võib ise valida, kuidas, kellele, kus ja mis ajal ta pakub oma teenust;  

b) pakub iseseisvalt ( oma nimel ) kolmandatele isikutele kaupu või teenuseid; 

c) võib palgata töö tegemiseks teisi isikuid ja olla neile tööandjaks; 

d) ostab ja parandab ettevõtluses kasutuses olevaid seadmeid ja vahendeid omal kulul; 

e) peab oma raamatupidamise korraldama vastavalt raamatupidamise seadusele; 

f) jagab oma varad isiklikeks- ning ettevõtlusvaradeks; 

g) soetab ettevõtluse tarbeks oma kuludega materjalid, kaubad ja teenused; 

h) ei tohi olla enesele tööandjaks, lähetusse ennast saata, endale palka maksta ega 

saada kompensatsiooni enese sõiduauto ametisõitudeks kasutamise eest ega teha iseendale 

erisoodustusi; 

i) ei või teha tehinguid iseendaga; 

j) kui ettevõtja vastutab nii ettevõtluses kasutatava kui ka erakasutuses oleva varaga 

oma tegevuse ees;  

k) on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile ettevõtlusest teenitud tulude kohta 

tuludeklaratsiooni vormi E, millel peab kajastama kõik oma ettevõtluse sissetulekud ja 

väljaminekud. 

FIE võib palgata omale töötajaid ning olla neile tööandjaks. Tööandjana peab FIE oma 

töötajad ning ka ilma tasuta töötavad vabatahtlikud registreerima töötamise registris. 

Samuti peab oma töötajatelt arvestama ja maksma sotsiaalmaksu ning maksma töötajatele 

tehtavatelt väljamaksetelt tööandja töötuskindlustusmakset. Lisaks peab Maksu- ja 

Tolliametile esitama väljamaksele järgneva kuu 10. päevaks tulu- ja sotsiaalmaksu ning ka 
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töötuskindlustusmaksete deklaratsiooni ning kohustusliku kogumispensioni ning samaks 

kuupäevaks need ka tasuma. 

Kõikidel FIE-del ei ole kohustus end käibemaksukohustuslaseks registreerida. FIE-del, 

kelle käive kalendriaasta algusest alates on ületanud 16 000 eurot, on 

käibemaksukohustuslaseks registreerimine kohtustuslik. Samuti võib FIE end 

vabatahtlikult enne 16 000 eurot käibe täitumist käibemaksukohustuslaseks registreerida. 

Käibemaksukohustuslasest FIE on kohustatud maksustamisperioodile järgneva kuu 20. 

kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile esitama käibedeklaratsiooni ning samaks kuupäevaks 

Maksu- ja tolliametile käibemaksu üle kandma. [Ettevõtluse alustamine...] 

Osaühing on kõige enam kasutusel olev ettevõtlusvorm Eestis, sest selle osakapital on 

kõigest 2500 eurot, ettevõtte registreerimine on väga lihtne ja kiire ning osaühingu 

kohustuste eest ei ole osanikud iseenda varaga vastutavad. Osaühingu loomisel peab olema 

teada ettevõtte ärinimi, tegevusala, osanikud ja nende osakapitali sissemaksete suurused, 

osaühingu tegevus- ja asukoht ning osaühingu juhtimisstiil. 

Osaühingu registreerimiseks on olemas kaks võimalust. Esimene, tänapäevane võimalus on 

elektrooniline registreerimine e-äriregistri ettevõtjaportaalis. See on võimalik vaid siis, kui 

kõikidel osanikel on võimalus dokument digitaalallkirjastada. Teiseks võimaluseks on 

notari abil osaühingu registreerimine. Notari juures registreerides on notari poolt alustavale 

ettevõtjale ette valmistatud registreerimise avaldus, asutamisleping ning põhikiri. 

Osaühingu alustamiseks tehtavad kulutused on võimalik kanda osaühingu 

alustamiskuludesse. Riigilõiv osaühingu alustamisel on 145 eurot, elektroonilise 

kiirmenetluse puhul 190 eurot, lisaks tuleb notari kasutamisel vastavalt notari hinnakirjale 

maksta notaritasu. 

Osaühingu registreerimine võtab aega kuni 3 päeva. Peale ettevõte äriregistrikoodi saamist 

on kohustus avada osaühingule pangakonto, kuhu peab kandma ettevõtte osakapitali. 

Lisaks eelmainitule tuleb vajadusel taodelda tegevusluba või litsents, üle 16000 eurose 

aastakäibe korral registreerida osaühing käibemaksukohustuslaste registrisse ning töötajate 

palkamisel tuleb nad registreerida Maksu ja –Tolliametis. [Osaühing] 

Osaühingut on võimalik lõpetada osanike soovil või sundlõpetamisega kohtu otsusel. Peale 

lõpetamisavalduse esitamist toimub ettevõtte likvideerimine, mis üldjuhul kestab vähemalt 
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kuus kuud. Selle jooksul määratakse esimesena likvideerijad, teatatakse Ametlikes 

Teadaannetes ettevõtte likvideerimisest, jaotatakse varad ning koostatakse lõppbilanss ning 

korraldatakse osaühingu raamatupidamist ning tasutakse maksud. Peale likvideerimimist 

peab esitama äriregistrile avalduse osaühingu registrist kustutamiseks. [Osaühingu 

lõpetamine] 

Aktsiaselts on ettevõtlusvorm, mille puhul on kohustus omada mitmetasandilist 

juhtimisstruktuuri ning mille minimaalne nõutav algkapital on 25000 eurot. Aktsiaseltsi 

kõrgeim juhtimisorgan on aktsionäride üldkoosolek, lisaks peavad olemas olema nii 

nõukogu kui ka juhatus. Aktsiaseltsi on võimalus noteerida börsil ning kaasata suur hulk 

aktsionäre. Aktsiaselts sobib ideaalselt suurtemate projektide läbiviimiseks ning sarnaselt 

osaühingule ei vastuta aktsionärid oma isikliku varaga aktsiaseltsi kohustuste eest. 

Aktsiaseltsi asutades võiks asutajatel olla teada, milline saab olema aktsiaseltsi ärinimi, kas 

valitud tegevusalal tegutsemiseks on vajalik mõne loa või litsentsi olemasolu, aktsionäride 

ja aktsiakapiali suurused ning aktsionäride õigused ning ettevõtte paiknemise aadress ja ka 

tegevuskoht. 

Aktsiaseltsi on võimalik registreerida vaid notari kaudu ning see võtab üldjuhul aega 2-3 

päeva. Aktsiaseltsi asutamiseks on vajalik põhikirja ja asutamislepingu olemasolu ning 

peab olema esitatud avaldus äriregistrisse kandmiseks. Samuti tuleb esitada juhatuse, 

nõukogu liikmete ja audiitorite nimekiri ning tõend riigilõivu tasumise kohta. Riigilõiv 

aktsiaseltsi asutamise puhul on 140 eurot ja 60 senti, mis on võimalik hiljem kanda 

ettevõtte asutamiskuludesse. [Aktsiaselts] 

Aktsiaseltsi on võimalik lõpetada vabatahtlikult või sunniviisiliselt. Vabatahtlikult on 

võimalik tegevust lõpetada aktsionäride üldkoosoleku otsusega, lõpetamise poolt peavad 

olema vähemalt üle 66,6% koosolekul osalenud aktsionäridest. Ettevõtte lõpetamiseks on 

vaja esitada äriregistrisse avaldus koos aktsionäride üldkoosoleku protokolliga. Sellele 

järgneb aeganõudev likvideerimise protsess, mille punktide järjekorda tuleb järgida väga 

täpselt. Peab  määrama likvideerijad, Ametlikes Teadaannetes esitama teadaande ettevõtte 

likvideerimise kohta, osanike otsusega tuleb kinnitada algbilanss ja majandusaasta 

aruanne, seoses aktsiaseltsi tegevuse lõpetamisega tuleb müüa varad ning sisse nõuda 

võlad ning viimasena tuleb koostada aktsiaseltsi lõppbilanss ning jagada järelejäänud 
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varad. Likvideerimisprotsessi lõppedes peab juhatus esitama äriregistrile avalduse ettevõtte 

registrist kustutamiseks. [Aktsiaseltsi lõpetamine] 

Sunniviisiline ettevõtluse lõpetamine toimub ainult kohtumääruse alusel. Selleks tuleb 

esitada avaldus kohtule, samal ajal võib kohus ka ise sundlõpetamise algatada. Peamine 

põhjus, miks aktsiaseltse sunniviisiliselt lõpetama sunnitakse on seadustega vastuollu 

minek. Lisaks võib sundlõpetamise põhjuseks olla veel näiteks see, kui ettevõtel on vähem 

netovara kui seadusega määratud või kui juhatuse volitused on olnud kehtetud üle kahe 

aasta. Seejärel järgneb üle kuue kuu kestev likvideerimisprotsess. [Aktsiaseltsi 

sundlõpetamine] 

1.5. Tootmisressursid 

Ettevõtlusega tegelemisel peab alati arvestama sellega, et kõikide ressursside kogused on 

piiratud. Ettevõtjate eesmärk on saavutada piiratud ressurssidega maksimaalne kasum.  

Inimeste vajaduste hulka loetakse piiramatuks ja nende rahuldamiseks ei ole maailmas 

piisavalt ressurse, et neid oleks võimalik tasuta jagada. Tootlikeks ressurssideks loetakse 

traditsiooniliselt maad, tööjõudu, kapitali ja ettevõtlikust. Tänapäeva maailmas on levinud 

uus arvamus, et ka info ja teadmised on ressursid. [Ressursside vajadus] 

Maa kui tootmisressursi all peetakse silmas seda osa looduskeskkonnast mida on võimalik 

ettevtõtjatel kasu teenimise eesmärgil kasutada.  Maaressursi hulka kuuluvad veekogud, 

metsad, põllumajanduslikud maalapid ning maavarad. Samuti kuuluvad maa kui 

tootmisressursi alla maaomandid tootmisüksuste rajamiseks ning kliima ja ilmastik, mis 

mängivad paljudes majandusharudes väga suurt rolli. Põllumajanduslik maa leiab 

peamiselt kasutust taime- ning loomakasvatuses. Veekogusid kasutatakse kala püüdmiseks, 

samuti inimeste ning kaupade transportimiseks. Metsast saadud materjali on võimalik 

kasutada hoonete kütmiseks, ehituses ning paberi- ja mööblitööstuses. Maavarad on 

üldjuhul mõne potentsiaalse toodangu tooraineks, samuti kasutatakse maavarasid näiteks 

energiaallikatena. [Factors of production] 

Klassikaliselt loetakse kapitali hulka peale finantskapitali veel kõik juba varem toodetud 

hooned, seadmed tööriistad jms mille abil on võimalik luua uusi tooteid ja teenuseid 

[Economic Definition...]. Tänapäeval on lisaks eelnimetatud klassikalise majandusteooria 

kapitali osadele kasutusel ka mõiste „surnud kapital― ehk kapital mis ei loo uusi 

lisandväärtusi, nagu näiteks seisev raha, tühjana seisev tootmishoone ning samuti võib siia 
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alla lugeda rakendamata teadmised [Defining the issue...]. Karmis ettevõtluskonkurentsis 

ellu jäämiseks peavad ettevõtjad väärtuslike töötajate säilitamiseks neid järjepidevalt 

koolitama. Ettevõtjate panustamist oma töötajate koolitamisele ning haridusse saab pidada 

inimkapitali ülesehitamisena. [Economic Definition...] 

Töö kui ressursi all peetakse silmas inimese vaimset ja füüsilist võimet teha tööd ning luua 

seeläbi vajalikke hüviseid [Economic Definition...]. Töötaja on see isik, kes teeb tööd ning 

kellega on määramata või määratud ajaks sõlmitud tööleping või kes teeb tööd avaliku 

teenistuse seaduse põhjal ning teenistuslepingu alusel. Tööjõuks nimetatakse 

majanduslikult aktiivset rahvastikku, kes on tööealised ja soovivad tööd teha ning on 

selleks ka võimelised. Eestis peetakse tööealisteks inimesteks 15-74 aastaseid. Tööjõu alla 

loetakse ka hetkel töötud inimesed, kuid kes siiski otsivad omale aktiivselt tööd. Neid 

inimesi, kes ei tee tööd või pole selleks võimelised, nimetatakse majanduslikult passiivseks 

rahvastikuks. [Mõistete sõnastik] 

1.6. Varasemad uuringud  

Konkreetselt Sõmeru valla kohta ei ole sellist uuringut varem läbi viidud, kuid on olemas 

Eesti Vabariigi Põllumajandusministeeriumi poolt tellitud ning Eesti Maaülikooli 

Majandus- ja sotsiaalinstituudi poolt läbi viidud uuring „Maapiirkonna ettevõtjate olukord, 

arengutrendid ning toetusvajadus―. 

Uuringu eesmärgiks oli teostada ettevõtluse vajaduste analüüs, teha kindlaks 

maapiirkonnas tegutevad ettevõtjad ning nende ettevõtluse olukord, areng ja arengusuunad 

ning lisaks ressursside olemasolu ja vajadus. Uurimisobjektiks olid kõik Eesti 

maapiirkondade ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused. Tulemusteni jõudmiseks analüüsiti 

EMTA ja Statistikaameti andmeid, koostati maaettevõtete ankeetküsitlus, viidi läbi 

fookusgrupi intervjuusid ning tehti süvaintervjuusid KOV juhtidega. [Uuring... 2012: 6] 

Kokku oli 2011. aastal majanduslikult aktiivseid maaettevõtteid 36 031, kellest 20 890 

moodustasid äriühingud ning 15 141 olid FIE-d. Majanduslikult aktiivseteks äriühinguteks 

loeti firmasid, mis olid äriregistrile (õigeks ajaks) esitanud majandusaasta aruande, olid 

jätkuvalt tegutsevad majandusüksused, olid oma tegevusaruandes määratlenud ettevõtte 

põhitegevusala ning olid viimase aruandeperioodi jooksul teeninud müügitulusid. Üle 25% 

ettevõtetest olid registreeritud Harjumaale. Äriühingute ja FIE-de arv 1000 elaniku kohta, 

ehk ettevõtlusaktiivsus, oli maapiirkondades 40,1. Samal ajal Eesti keskmine oli 78,6 
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ettevõtet 1000 elaniku kohta. Kõige rohkem, 50,6% maaettevõtetest tegutses 2011. aastal 

tertsiaarsektoris, primaarsektoris tegutses 31,3% ettevõtetest ning sekundaarsektoris 18,1% 

firmadest.  Põhja-Eesti äriühingud, kuhu kuulub ka Sõmeru vald, teenisid 2010. aasta 

maapiirkonna tuludest 45,5%. [Uuring... 2012: 10-11] 

Maapiirkonna mikroettevõtete osakaal äriühingutes oli 2010. aastaks kasvanud 90,2%-ni. 

Arv oli nii suureks kasvanud, kuna majanduskriisi tulemusena olid paljud väikeettevõtted 

töötajaid koondanud ning olid muutunud mikroettevõteteks, ning omakorda need 

koondatud inimesed lõid uusi mikroettevõtteid. Kõikidest maaettevõtetest töötasid 

mikroettevõtetes 2010. aastal 35,6% inimestest. [Uuring... 2012: 38-39] 

Lisaks võib uuringust välja lugeda, et aastal 2010 töötasid maaettevõtetes 12% inimestest 

primaarsektoris, 41,8% tertsiaarsektoris ning 46,2% inimestest sekundaarsektoris 

[Uuring... 2012: 39]. Maaettevõtete keskmine müügitulu ühe ettevõtte kohta oli 2010. 

aastal 412 000 eurot, kogu Eesti keskmine oli samal ajal 651 100 eurot. [Uuring... 2012: 

43] 
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2. ETTEVÕTLUSE OLUKORD JA VÕIMALUSED 

SÕMERU VALLAS 

2.1. Metoodika 

Andmete saamiseks uuringu läbiviimiseks esitas töö autor avalduse e-äriregistrile ning 

Sõmeru vallale [Äriregistri...]. Äriregistrist saadi kõikide Sõmeru valda registreeritud 

äriühingute andmed, mis olid 01.05.2015 seisuga kantud äriregistrisse ning samuti kõik 

2010-2013 aastate kohta esitatud majandusaasta aruanded koos kasumiaruannetega. 

Sõmeru vallavalitsusest saadi ettevõtete nimekiri, kes on maksnud aastatel 2010-2013 

Sõmeru valla elanike palkade pealt tulumaksu. 

Äriühingud jaotati ettevõtlusvormi järgi, ning seejärel analüüsiti neid kvantitatiivse 

võrdlusmeetodiga kasumi- ning müügitulu näitajate toel. Seejärel äriühingud jaotati 

majandussektorisse kuuluvuse järgi, ning analüüsiti neid kvantitatiivse võrdlusmeetodiga 

kasuminäitajate toel. Seejärel jaotati ettevõtted suurusklassidesse ning analüüsiti neid 

kasuminäitajate alusel kvantitatiivse võrdlusmeetodiga. 

Arvandmete töötlemiseks kasutati programmi Microsoft Excel. Töös keskenduti 

aktsiaseltsidele ja osaühingutele. Käesolevas töös tegeleti vaid majanduslikult aktiivsete 

ettevõtetega. 

Sõmeru valla elanikest brutotulu saajad jagas autor kaheks: Sõmeru valla ettevõtete 

töötajad ning väljaspool valda tööd tegevad isikud. Võrreldi, kui palju on valla elanikke 

valla ettevõtetes ning kui suured on valla elanike brutotulud võrreldes Lääne-Virumaa 

keskmisega aastatel 2010-2013. 

Kõik 2010. aasta brutopalga, müügitulu- ja kasuminumbrid olid antud kroonides, kuid 

autor arvutas need ümber eurodesse kursiga 15,6466.  

Töö  koostamisel kasutas autor kvantitatiivset võrdlusmeetodit. Andmete analüüsimise 

käigus saadud  tulemused on töös esitatud tabelitena ning diagrammidena. Kõiki neid  

ettevõtetega seotud muutusi on analüüsitud ja võrreldud kasumi- või müügitulunäitajate 



17 

 

alusel. Lisaks on võrreldavate andmete olemasolul Sõmeru valla ettevõtete näitajaid 

võrreldud kogu Eesti ettevõtete või ainult maapiirkonna ettevõtete samade näitajatega.  

2.2. Sõmeru valla ja ettevõtete lühitutvustus 

Sõmeru valla territooriumil asuvate külade ajalugu ulatub muinasaega. Juba 1241a „Taani 

hindamisraamatus― olid mainitud näiteks Sõmeru, Uhtna ja Aluvere külad. Sõmeru vald 

oma praegusel kujul on loodud 1992. aasta 30 aprillil, just sellel kuupäeval nimetati varem 

Kaarli vallaks kutsutud territoorium ümber Sõmeru vallaks. [Ajalugu] 

Sõmeru vald asub Rakvere linna külje all, Lääne-Virumaal ning on üks tihedaima 

asustusega piirkondi maakonnas. Kolmes alevikus ja 28 külas oli elanikke 2015. aasta 1. 

jaanuari seisuga 3666. Rakvere linna läheduses asuvad Sõmeru ja Näpi alevik 

moodustavad suure, 1600 elanikuga piirkonna. Kolmandas alevikus, Uhtnas, elab 360 

inimest. Lisaks on veidi suurema elanike arvuga Ubja, Vaeküla, Kohala, Ussimäe ja 

Roodevälja külad. Ülejäänud rahvas elab väiksemates külades ning kokku on vallas 28 

küla. Sõmeru keskusest on Rakvere keskuseni 5 kilomeetrit, Tallinnasse 100 kilomeetrit, 

Tartusse 132 kilomeetrit ning Narva 114 kilomeetrit. Lähim sadam asub Kundas, mille 

kaugus Sõmerust on umbes 25 kilomeetrit. [Tutvustus ja asukoht] 

Sõmeru vallas on olemas kõik võimalused veeta vaba aega kultuurselt ja sportlikult. 

Sõmeru vallas on olemas modernne ja auhinnatud keskusehoone, kus asub lisaks 

vallakogule ja -valitsusele ka raamatukogu, päevakeskus ja klubi. Lisaks Sõmerule on 

vallas ka teine raamatukogu, mis asub Uhtnas. Sõmeru vallas asub kolm kooli, Uhtna ja 

Sõmeru põhikool ning hariduslike erivajadustega õpilastele mõeldud Vaeküla põhikool. 

Samuti asuvad lasteaiad nii Uhtnas kui ka Sõmerul. Vallal on kuus noorte- ja külakeskust, 

mis aitavad erinevas vanuses inimestel oma aega kasulikult sisustada. Uhtna hooldekodus 

kantakse ööpäeva ringselt hoolt valla eakate kodanike eest, kes enam endaga ise toime ei 

tule. [Sealsamas] 

Sõmeru vald on mitmekülgselt arenenud ettevõtlusega piirkond, mida iseloomustab 

välisinvestorite tähelepanuväärne osakaal, soodne logistiline asukoht ja kvalifitseeritud 

tööjõud. Peamisteks tegevusaladeks on ehitus, põllumajandus, puidutöötlemine ja 

metallitööstus.. Kõige rohkem eksporditakse turvast, puitu, lihatooteid, metallitooteid ning 

ehitusmaterjale. Sõmeru valla territooriumil on suurtes kogustes hinnalisi maavarasid. 
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Maapõuest võib leida nii põlevkivi, lubjakivi, liiva ning ka fosforiiti. [Sõmeru valla 

arengukava 2012-2025] 

Aastal 2010 oli Sõmeru valda registreeritud 242 ettevõtet, millest 156 olid osaühingud, 75 

füüsilisest isikust ettevõtjad ning 11 aktsiaseltsid. Majanduslikult aktiivsed olid 139 

osaühingut ning 10 aktsiaseltsi.  

Aastal 2011 oli Sõmeru valda registreeritud 263 ettevõtet, millest 173 olid osaühingud, 79 

füüsilisest isikust ettevõtjad ning 11 aktsiaseltsid. Majanduslikult aktiivsed olid neist 152 

osaühingut ning 11 aktsiaseltsi. 

2012. aastal oli Sõmeru valda registreeritud 295 ettevõtet, millest 203 olid osaühingud, 81 

füüsilisest isikust ettevõtjad ning 11 aktsiaseltsid. Majanduslikult aktiivsed olid 169 

osaühingut ning 11 aktsiaseltsi. 

Aastaks 2013 oli ettevõtete arv, mis on registreeritud Sõmeru valda, kasvanud 325 

ettevõtteni. Osaühinguid oli registris 231, füüsilisest isikust ettevõtjaid 83 ning 11 

aktsiaseltsi. Majanduslikult aktiivsed olid neist 182 osaühingut ning 8 aktsiaseltsi. 

2010-2013 aasta jooksul 10 suurimat kasumit teeninud ettevõtet olid järgmised: (Sõmeru 

valla majandusaasta aruanded 2010-2013) 

1) liha töötlemise ja müügiga tegelev AS Rakvere Lihakombinaat; 

2) enda või renditud kinnisvara üürileandmisega tegelev OÜ Kroonikeskus;  

3) toidu ja alkoholi hulgimüügiga tegelev AS Helter-R; 

4) teravilja- ja piimakarjakasvatusega tegelev Kaarli Farm OÜ; 

5) hakkepuidu ja puitmaterjali vahendamisega tegelev VJ Grupp OÜ; 

6) metallseadmete ja turba tootmisega tegelev OÜ Rakvere Põllumajandustehnika; 

7) kaubavedudega maanteel tegelev OÜ Rivalte Transport; 

8) puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüügiga tegelev Miskort AS; 

9) elamute ja mitteeluhoonete ehitusega tegelev Arionpartner OÜ; 

10)  teravilja- ja piimakarjakasvatusega tegelev OÜ Roodevälja Uustalu; 

 

2010-2013 aasta jooksul 10 suurima müügituluga ettevõtet olid järgmised: (Sõmeru valla 

majandusaasta aruanded 2010-2013) 

1) liha töötlemise ja müügiga tegelev AS Rakvere Lihakombinaat; 

2) betoonist muude ehitustoodete tootmisega tegelev AS Aeroc; 
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3) toidu ja alkoholi hulgimüügiga tegelev AS Helter-R; 

4) mootorikütuse jaemüügiga sh tanklate tegevusega tegelev AS Raktoom; 

5) hakkepuidu ja puitmaterjali vahendamisega tegelev VJ Grupp OÜ; 

6) metallseadmete ja turba tootmisega tegelev OÜ Rakvere Põllumajandustehnika; 

7) valmis betoonisegu tootmisega tegelev OÜ Rakvere Betoon; 

8) elamute ja mitteeluhoonete ehitusega tegelev OÜ HMK Ehitus ja Projektid; 

9) kaubavedudega maanteel tegelev OÜ Rivalte Transport; 

10) kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinate tootmisega tegelev AS Kopar Baltik. 

Järgmisest peatükist alates käsitletakse ettevõtetena ainult majanduslikult aktiivseid 

osaühinguid ning aktsiaseltse. 

2.3. Sõmeru valla ressursid 

Loodusressurssidest on Sõmeru vallal olemas rohkelt maavarasid, ning nii metsa- kui ka 

põllumaid. Sõmeru valla kogupindala on 16 712 hektarit, sellest 7569 hektarit on 

põllumaad, metsa on 4838 hektarit ning looduslikke rohumaid on 1671 hektarit. Õuemaad 

on 970 hektarit ning 750 hektarit on mäetööstusmaad, mida Sõmeru vallas on kogu Lääne-

Virumaa peale kõige rohkem. [Sõmeru valla üldplaneering] 

Vald on maavarade poolest suhteliselt rikas. Valla territooriumilt on võimalik leida nii 

fosforiiti, lupja, turvast, kruusa, liiva kui ka põlevkivi. Lisaks on valla territooriumilt leitud 

ka turvast. Aktiivseid kaevandusi on hetkel kolm: liiva kaevandatakse Sämi karjääris, 

põlevkivi kaevandatakse taasavatud Ubja karjääris ning Kunda lähedal asuvas Aru-Lõuna 

karjääris kaevandadakse lupja. Fosforiiti hetkel ei kaevandata, ning isegi kui mõni ettevõtte 

seda peaks plaanima, siis valla elanike vastuseisu tõttu see plaan ei õnnestu. Paljud Sõmeru 

valla territooriumil asuvad  potentsiaalsed kaevandamiskohad on hetkeseisuga muudetud 

passiivseteks.  

Põllumajandusliku potentsiaali on Sõmeru vallal väga palju. Kogu valla territooriumist 

moodustavad põllumajandusmaad umbes 55%. Põllumaid iseloomustavad suhteliselt suure 

tootlikkusega mullad ning muldade keskmiseks boniteediks on Sõmeru vallas 42 punkti. 

Haritavate põllumaade mullad kuuluvad Uhtna mikrorajooni ning seal esinevad nii 

leostunud kui ka leetjad liivsavi- ja saviliivmullad. Kuna Sõmeru vald asub Rakvere linna 

vahetus läheduses, siis on seetõttu ka maa kasutamine olnud küllaltki intensiivne. [Sõmeru 

valla üldplaneering] 
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Põllumajandusliku tootmise eeldused on Sõmeru vallas küll väga head, kuid neid ei ole 

täielikult ära kasutatud. Kasutusel on palju väheviljakaid põllumaid ning paljud vanad 

tootmishooned seisavad mahajäetult. Lisaks asuvad paljudel endistel põllumaadel nüüd 

inimeste majad või lausa elamurajoonid. [Sealsamas] 

Vaba maa kui tootmisressursi olemasolu on samuti ettevõtluse arenguks oluline, seetõttu 

on Sõmeru vald esitanud Eesti Riigile taotluse 31 hektari maa munitsipaalomandisse 

saamiseks. Taotlus rahuldati, ning nüüd on Aluvere küla tööstuspiirkonnas 31 hektarit 

ettevõtlusmaad. Sõmeru vald teeb oma  valla ettevõtetega igatepidi koostööd, ning seetõttu 

on ka valla kaudu ettevõtluseks vajaliku maa saamine lihtsam kui riigi kaudu. [Sõmeru 

valla arengukava] 

Sõmeru valla eesmärk on ettevõtluse aitamine läbi valla ettevõtete nõustamise ja 

võimalusel taristute väljaehitamise. Lisaks on vallal plaan säilitada ajaloopärandit turismi- 

ja puhkemajanduse edendamiseks. [Sõmeru valla arengukava] Puhkemajanduse 

arendamine oleks vägagi vajalik, kuna Sõmeru valda polnud 01.05.2015 seisuga 

registreeritud mitte ühtegi majutuse ja turismindusega tegelevat ettevõtet [Sõmeru valda 

registreeritud...]. 

Valla arengukava järgi on Sõmeru vallal olemas kvalifitseeritud tööjõud, mida läheb tarvis, 

et ettevõtluse areng oleks pidev [Sõmeru valla arengukava].  

Sõmeru valla inimressursside kasutamise kohta ettevõtluses koostati alljärgnev tabel. 

Aastatel 2010-2013 oli Sõmeru valla keskmine rahvaarv olnud 3821 ning töötuse määr 

3,17%. Brutotulu saajaid oli olnud keskmiselt veidi alla 1500 inimese aastas, täpsemalt oli 

2010-2013 aastate keskmine 1480 inimest. Sõmeru valda registreeritud elanike keskmine 

brutotulu oli nelja vaadeldava aasta peale keskmiselt 754,45 eurot. Lääne-Virumaa 

kuukeskmine brutotulu oli aastate 2010-2013 keskmisena 745,17 eurot. Sõmeru vallas 

registreeritud äriühingutes oli 2010-2013 aasta keskmisena 1814 töötajat ning neist 19.3% 

ehk 350 inimest olid Sõmeru valla elanikud, kelle keskmiseks nelja aasta brutotuluks oli  

663.09 eurot. (Tabel 1.) 
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Tabel 1. Sõmeru valla inimressursi kasutamine ettevõtluses. Allikas: (Sõmeru valla 

üksikisiku tulumaksu laekumine 2010-2013 ; ST005) 

Aasta 2010 2011 2012 2013 Keskmine 

Elanike arv, tk 3890 3760 3851 3784 3821 

Töötuid, tk, % 184 114 99 85 121 

Brutotulu saajaid keskmiselt 
kuus, tk 

1446 1489 1499 1484 1480 

Nende keskmine brutotulu, € 697,05 727,15 776,52 817,23 754,45 

Sõmeru valla elanikke 

kohalikes äriühingutes, tk 
341 385 340 335 350 

Nende keskmine brutotulu, € 582,46 655 689,54 725,36 663,09 

Lääne-Virumaa kuukeskmine 

brutotulu, € 
692,01 722,41 759,97 806,86 745,17 

Kokku töötajaid Sõmeru valla 
ettevõtetes, tk 

1776 1921 1716 1845 1814 

Aastal 2010 oli Sõmeru vallas 3890 elanikku, kellest töötuid olid 184 ehk 4,73%. Brutotulu 

saajaid oli võrreldavatest aastatest kõige vähem samal aastal, 1446 inimest. Samuti oli 

samal aastal keskmine brutotulu uuritavate aastate madalaim, 697,05 eurot. Selle 

peamiseks põhjuseks oli Eestit tabanud ülemaailmne majanduskriis, millest ei oldud 2010. 

aastal veel täielikult taastunud. 23,58% kõikidest brutotulu saajatest töötas kohalikes 

äriühingutes ning nende keskmine brutotulu oli 582,46 eurot, mida oli valla elanike 

keskmisest sissetulekust 114,59 euro võrra vähem. Aastal 2010 oli Sõmeru valla elanike 

brutotulu 0,73% võrra suurem Lääne-Virumaa keskmisest brutotulust. Sõmeru valla 

ettevõtetes töötas 1776 inimest, kellest 19,2% olid Sõmeru valla elanikud 

Järgneval, 2011. aastal vähenesid nii elanike arv kui ka töötuse määr. Elanikke oli 3760 

ning töötute osakaal moodustas neist 3,03%. Brutotulu saajate hulk kasvas eelneva aasta 

suhtes 2,97% võrra 1489 inimeseni. Keskmine brutotulu suurenes 727,15 euroni, olles 

4,31% rohkem kui 2010. aastal. Rekordiliselt 25,86% ehk 385 Sõmeru valla elanikku 

töötasid kohalikes äriühingutes ning nende keskmine brutotulu oli 655 eurot ehk 12,45% 

rohkem kui eelneval aastal. Aastal 2011 oli Sõmeru valla elanike brutotulu Lääne-Virumaa 
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keskmisest 0,66% võrra suurem. Samal aastal töötasid Sõmeru valla ettevõtetes 

rekordilised 1921 inimest. See näitaja oli nii suur seetõttu, et 2011. aastal oli valla suurimal 

tööandjal, AS Rakvere Lihakombinaadil keskmiselt peaaegu 200 töötajat rohkem kui 

eelneval ja kahel järgneval aastal. 

Aastal 2012 oli Sõmeru vallas 3851 elanikku, kellest 2,57% ehk 99 inimest olid töötud. 

Brutotulu teenijaid oli ühes kuus keskmiselt 1499 inimest ning nende keskmine tasu oli 

776,52 eurot, mida oli 11,40% rohkem kui 2010. aastal ning 6,79% enam 2011. aastal. 

Sõmeru valla elanike arv kohalikes äriühingutes langes eelneva aastaga võrreldes 11,69% 

võrra 340 töötajani ning võrreldes 2010. aastaga vähenes vaid ühe töötaja võrra. Kohalikes 

äriühingutes töötavate Sõmeru valla elanike keskmine brutotulu kuus oli 2012. aastal 

689,54 eurot, ning kasv oli võrreldes 2010. ja 2011. aastaga vastavalt 18,34% ja 5,27%. 

Sõmeru valla elanike keskmine brutotulu oli sel aastal 2,18% võrra suurem kui Lääne-

Virumaa keskmine. Sõmeru vallas registreeritud äriühingutes töötas keskmiselt 1716 

töötajat kuus, mis oli uuritava perioodi kõige väiksem näitaja ning võrreldes eelneva 

aastaga oli toimunud töötajate arvu 10,67% suurune vähenemine 

Uuritava perioodi viimasel, 2013. aastal, oli töötuse määr kõige madalam, kõigest 2,30%. 

Rahvaarv oli langenud 3698 inimeseni ning neist olid töötud 85 elanikku. Brutotulu saajate 

hulk oli langenud madalamale kui kahel eelneval aastal. Aastal 2013 oli Sõmeru vallas 

brutotulu saajaid 1484, ehk 38 inimest (2,63%) enam kui 2010. aastal, 5 inimest (0,34%) 

vähem kui 2011. aastal ning 15 inimest (1%) vähem kui 2012. aastal. Sõmeru valla elanike 

keskmine brutotulu kasvas mõõdukas tempos ka 2013 aastal, küündides 817,23 euroni. 

Võrreldes 2010. aastaga oli kasv 17,24%, võrreldes 2011. aastaga 12,39% ning 2012. 

aastaga võrreldes 5,24%. Kohalikes äriühingutes töötas 2013. aastal ühes kuus keskmiselt 

335 kohalikku elanikku, kes moodustasid kõikidest valla brutotulu saajatest 22,57%. 

Nende keskmine ühe ühe kuu brutotulu oli iga aastaga mõõdukalt kasvanud ning 

brutotuluks kujunes 725,36 eurot, mida oli võrreldes 2010. aastaga 24,53% võrra enam, 

2011. aastaga võrreldes 10,74% enam ning 2012. aastaga võrreldes 5,19% rohkem. Sõmeru 

valla elanike brutotulu oli 2013. aastal 1,29% võrra suurem kui Lääne-Virumaa keskmine. 

Sõmeru valla äriühingutes töötas 2013. aastal keskmiselt ühes kuus 1845 töötajat. 

Vaid peaaegu veerand, 23,65%  kõikidest Sõmeru valla brutotulusaajatest töötab kohalikes 

ettevõtetes. Kui vaadata puhtarvuliselt, oleks võimalik olukord, et kõik hetkel Sõmeru 

vallas elavad ja siin brutotulu saavad inimesed töötaksid kohalikes ettevõtetes, sest Sõmeru 
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vallas registreeritud ettevõtetel on 2010-2013 aastatel töökohti rohkem kui oli samal 

ajavahemikul brutotulu saajaid. Sõmeru valla elanike keskmine brutotulu oli uuritavate 

aastate jooksul igal aastal suurem kui Lääne-Virumaa keskmine. Aastate 2010-2013 

keskmisena oli Lääne-Virumaa keskmine brutotulu 12,37% võrra suurem kui Sõmeru valla 

ettevõtetetes töötavatel kohalikel elanikel, mis näitab seda, et kas Sõmeru valla ettevõtted 

maksvad maakonna keskmisest väiksemat palka või töötavad kohalikest elanikest seal 

peamiselt madalama palgaga lihttöölised. 

Sõmeru vallas asub väga palju ressursse, mida on võimalik ettevõtluses kasutada. Väga 

palju primaarsektoris tegutsevaid ettevõtteid kasutab oma tegevuses Sõmeru valla 

territooriumil paiknevaid loodusressursse. Näiteks valla üks suurimaid tööandjaid OÜ 

Rakvere Põllumajandustehnika tegeleb muuhulgas turba kaevandamise ja tootmisega 

Sõmeru vallas (ja loomulikult ka mujal). Väga palju ettevõtteid tegeleb Sõmeru valla 

territooriumil erinevate põllumajanduslike tegevustega, millega kasutavad ära Sõmeru 

valla rohumaid ning viljakaid põllumaid. Samuti on palju metsa ülestöötamisega tegelevaid 

ettevõtteid, kes hoolitsevad ka Sõmeru valla metsade jätkusuutlikkuse eest. Valla 

territooriumil paiknevate maavarade kaevandamisegea tegelevad ettevõtted väljastpoolt 

Sõmeru valda. Valla territooriumil ei ole ühtegi ujumiskõlbulikku veekogu, seega ei ole 

vallas ka turismindusega tegelejaid. 

2.4. Sõmeru vallas asuvate ettevõtete müügitulude ja kasumite 

võrdlus 2010-2013 

Alates 2010 aastast oli Sõmeru vallas olevate ettevõtete koguarv suurenenud ning seda 

osaühingute arvelt, sest aktsiaseltse oli 2013. aastal 2 võrra vähem kui 2010. aastal, kuid 

osaühinguid oli 2013. aastal 43 võrra rohkem kui oli olnud 2010. aastal. Müügitulude kasv 

toimus kuni 2012. aastani, seejärel 2013. aastal müügitulu võrreldes eelneva aastaga 

langes. Aastal 2010 oli müügitulu kõige väiksem, kokku 143 474 686 eurot. Kõige suurem 

müügitulu, 172 317 026 miljonit eurot, tekkis 2012. aastal. 2012. aasta müügitulu oli 

võrreldes 2010. aastaga 28 842 340 euro (20,10%) võrra suurem, võrreldes 2011. aastaga 

11 579 314 euro (7,20%) võrra suurem ning võrreldes 2013. aastaga 7 957 256 euro 

(4,84%) võrra suurem. (Joonis 1.) 
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Joonis 1. Sõmeru valda registreeritud ettevõtete müügitulud aastatel 2010–2013, tuhat 

eurot. Allikas: (Sõmeru valla ettevõtete majandusaasta aruanded 2010-2013) 

Aastal 2010 oli Sõmeru valda registreeritud 149 ettevõtet, kelle müügitulud kokku olid 

143 474 686 eurot. Aktsiaseltse oli 10 ning nende müügitulu moodustas kogu müügitulust 

79,32% (113 806 866 eurot) ning 139 registreeritud osaühingu müügitulu moodustas kogu 

müügitulust 20,68% (29 667 820 eurot). Samal aastal oli Sõmeru vallas ettevõtete 

keskmine müügitulu 962 917 eurot, osaühingute keskmine müügitulu 213 438 eurot ning 

aktsiaseltside keskmiseks müügituluks oli  eurot 11 380 686 eurot. Eesti keskmine 

müügitulu ühe ettevõtte kohta oli 2010. aastal 651 074 eurot, seega ületas Sõmeru valla 

ühe ettevõtte keskmine müügitulu Eesti keskmist 47,90% võrra. (Joonis. 1) (Lisa 1) 

Ettevõtete arv oli 2011. aastaks kasvanud 163-ni, mida on 9,40% võrra enam kui eelneval 

aastal ning nende müügitulu oli kokku 160 737 712 eurot, mis kasvas võrreldes eelneva 

aastaga 17 263 026 euro (12,03%) võrra. Osaühinguid oli registreeritud 152, mida on 13 

võrra rohkem kui eelneval aastal ning nende müügitulu oli 37 806 999, mis moodustas 

kõigi ettevõtete müügitulust 23,52%. Aktsiaseltside, mida oli kokku 11, müügitulu oli 

122 930 713 eurot ning seda oli 9 123 847 euro (8,02%) võrra rohkem kui 2010. aastal. 

Osaühingute ja aktsiaseltside keskmised müügitulud olid vastavalt 248 730 eurot ning 

11 175 519 eurot. Ühe Sõmeru valla ettevõtte keskmiseks müügituluks kujunes 986 120 
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eurot, ning kogu Eesti keskmine oli samal aastal 745 798 eurot. Seega oli Sõmeru valla ühe 

ettevõtte keskmine müügitulu 32,22% võrra suurem kui Eesti keskmine. (Joonis 1.) (Lisa 

1) 

2012. aastal oli Sõmeru vallas registreeritud 180 ettevõtet, kelle müügitulu kokku oli 172 

317 026 eurot, mis oli 11 579 314 euro (7,20%) võrra suurem kui eelneval aastal. 

Aktsiaseltse oli sarnaselt 2011. aastale 11 tükki, kuid vaatamata sellele kasvas müügitulu 

eelneva aastaga võrreldes 5 416 344 euro (4,41%) võrra 128 347 057 eurole. Osaühingute 

arv oli võrreldes 2011. aastaga suurenenud 17 võrra 169-ni ning nende müügitulu oli 

43 969 969 eurot, mida on võrreldes 2010. aastaga 14 302 149 euro (48,21%) võrra 

rohkem ning võrreldes 2011. aastaga 6 162 970 euro (16,30%) võrra rohkem. Osaühingute 

keskmiseks müügituluks kujunes 260 177 eurot ning aktsiaseltsidel 11 667 914 eurot.  

Kõikide registreeritud ettevõtete keskmine müügitulu oli Sõmeru vallas 957 316 eurot. 

Eesti keskmine müügitulu oli 759 132 eurot ehk Sõmeru valla oma ületas Eesti keskmist 

26,11% võrra.  

Uuritavatel aastatel ei toimunud müügitulu kasvu eelmise aastaga võrreldes esmakordselt 

2013. aastal, mille üheks põhjuseks oli aktsiaseltside arvu vähenemine 11lt kaheksale. 

Lisaks vähenesid samal perioodil suure käibega aktsiaseltside nagu AS Rakvere 

Lihakombinaadi, AS Kopar Baltiku ning AS Ferreli müügitulud märkimisväärselt. 

Müügitulu kokku oli sel aastal 164 359 770 eurot, mida oli võrreldes eelneva aastaga 

7 957 256 euro (4,62%) võrra vähem. Võrreldes 2011. aastaga oli müügitulu kasv olnud 

3 622 058 eurot (2,25%) ning 2010. aastaga võrreldes 20 885 084 eurot (14,56%). 

Aktsiaseltside müügitulu oli 2013. aastal 123 001 717 eurot, mida oli 5 345 340 euro 

(4,16%) võrra vähem kui 2012. aastal ja võrreldes 2011. ja 2010. aastaga kasvas müügitulu 

vastavalt 71 004 euro (0,06%) võrra ning 9 194 851 euro (8,08%) võrra.  

Osaühingute arv kasvas 2013. aastal eelneva aastaga võrreldes 169-lt 182-ni, kuid 

müügitulu langes sellest hoolimata 41 358 053 euroni, mida on eelneva aastaga võrreldes 

2 611 916 eurot (5,94%) vähem. Selle peamiseks põhjuseks oli osaühingute seas väga 

suure käibega ettevõtete nagu OÜ Rakvere Põllumajandustehnika ja OÜ VJ Grupp 

märkimisväärne müügitulu vähenemine võrreldes eelneva aastaga. Võrreldes 2011. ja 

2010. aastaga kasvas 2013. aastal osaühingute müügitulu vastavalt 3 551 054 euro (9,39%) 

ja 11 690 233 euro (39,40%) võrra. Sõmeru Valla keskmine müügitulu ühe ettevõtte kohta 
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oli 865 051 eurot, samal ajal Eesti keskmine oli 747 807 eurot. Valla müügitulu ületas 

Eesti keskmist 15,68% võrra. 

Kokkuvõtlikult olid Sõmeru valla ettevõtted kasumlikud. Uuritavatel aastatel kujunes 

kõige väiksem kasum 2010. aastal, mil see oli kõikide aktsiaseltside ja osaühingute peale 

kokku 5 631 120 eurot. Kõige suurem kasum, peaaegu 9 miljonit eurot, tekkis kohe 

järgneval aastal, kui kasumi täpseks numbriks kujunes 9 021 758 eurot, mis oli 3 390 638 

euro (60,21%) võrra rohkem kui eelneval aastal. Uuritava perioodi jooksul oli ettevõtete 

kogukasumiks 28 438 597 eurot, millest aktsiaseltsid moodustasid 13 426 981 eurot ning 

osaühingud 15 011 616 eurot. (Joonis 2.) 

Joonis 2. Sõmeru valda registreeritud ettevõtete kasumid aastatel 2010–2013, €.      

Allikas: (Sõmeru valla ettevõtete majandusaasta aruanded 2010-2013) 

Aastal 2010 olid uuritavate perioodide lõikes kasuminumbrid kõige väiksemad nii 

osaühingutel kui ka aktsiaseltsidel. Kõikide ettevõtete kasumiaruannete tulemid 

kokkuarvutatult olid kokku 5 631 120 eurot. Osaühingute kasum oli 3 054 840 eurot, mis 

moodustas kogukasumist 54,25%. Aktsiaseltside kogukasumiks kujunes 2 576 279 , mis 

kogukasumist moodustas 45,75%. Ühe aktsiaseltsi keskmiseks kasumiks kujunes 257 627 

eurot, sama näitaja oli osaühingute puhul 22 043 eurot. Sõmeru valla ettevõtete keskmine 

kasum  ühe ettevõtte kohta oli 37793, samal ajal oli Eesti keskmine kasum ühe ettevõtte 
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kohta 35 048, seega oli kasum valla ühe ettevõtte kohta 7,83% võrra suurem Eesti 

keskmisest. (Joonis 2.) (Lisa 1.) 

Suurima kogukasumi saavutasid Sõmeru valla ettevõtted aastal 2011, mil see oli  

9 021 758 eurot. Selleni viis AS Rakvere Lihakombinaadi väga suur, üle 5 miljoni euro 

suurune kasum sel aastal. Kokku oli aktsiaseltside kasum 5 406 543, ehk eelneva aastaga 

võrreldes oli kasum kasvanud 109,86% võrra. Samuti näitab see, et ülejäänud 10. 

aktsiaseltsi kasum kokku oli kõigest 360 543 eurot ning kui AS Rakvere Lihakombinaati 

mitte arvestada, oli ühe aktsiaseltsi keskmine kasum 36 054 eurot. Osaühingute kasum oli 

2011. aastal 3 615 215 eurot, mida oli 551 156 euro (17,99%) võrra rohkem kui eelneval 

aastal. Keskmine kasum 152 osaühingu kohta oli 23 784 eurot, mis oli 2010. aastaga 

võrreldes 1741 euro (7,90%) võrra suurem. Keskmiseks kasumiks ühel Sõmeru valla 

ettevõttel kujunes 55 348 eurot, mida oli 11,29% võrra enam kui Eesti keskmisel kasumil, 

mis oli 2011. aastal  49 731 eurot. 

2012. aastaks olid Sõmeru vallas registreeritud ettevõtete kasuminumbrid eelmise aastaga 

võrreldes vähenenud 2 522 705 euro (38,82%) võrra ning kogukasumiks kujunes 6 499 053 

eurot. Sarnaselt 2010. aastale oli ka 2012. aastal osaühingute kogukasum aktsiaseltside 

omast suurem. Aktsiaseltside kasum  oli 2 714 935 eurot, mida oli 138 655 euro (5,38%) 

võrra enam kui oli 2010. aastal ning 2 691 608 euro (50,21%) võrra vähem kui 2011. 

aastal. Selle tõttu vähenes eelmiste aastatega võrreldes ka keskmine kasum ning ühe 

aktsiaseltsi keskmiseks kasumiks kujunes 246 812 eurot. Osaühingute kogukasum oli 

3 784 118 eurot, mida oli 720 060 euro (23,50%) võrra rohkem kui 2010. aastal ning 

168 903 euro (4,67%) võrra rohkem kui 2011. aastal. Osaühingute arvu kasvu tõttu 

vähenes ühe osaühingu keskmine kasum 22 391 euroni. Keskmiseks kasumiks kujunes ühe 

Sõmeru valla ettevõtte kohta 36 106 eurot ehk 33,43% võrra vähem kui Eesti keskmine 

kasum, mis oli ühe ettevõtte kohta samal aastal 54 237 eurot. 

Aastal 2013 oli aktsiaseltside ja osaühingute kogukasum 7 277 448 eurot. Aktsiaseltside 

kasumiks kujunes 4 313 858 eurot, mida oli võrreldes 2010. aastaga 1 737 578 eurot 

(67,44%) rohkem, 2011. aastaga võrreldes 1 092 685 eurot (20,21%) vähem ning võrreldes 

2012. aastaga 1 598 923 eurot (58,89%) enam. Aktsiaseltside arvu vähenemise ning AS 

Rakvere Lihakombinaadi kasumi suurenemise tõttu oli ühe aktsiaseltsi keskmine kasum 

539 232 eurot. Osaühingute kogukasum oli uuritavate aastate lõikes just 2013. aastal kõige 

väiksem, 2 963 590 eurot. Seda oli võrreldes aastatega 2010, 2011 ja 2012 vähem vastavalt 
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100 468 eurot (3,28%), 651 625 eurot (18,02%) ning 820 528 eurot (21,68%). Ühe 

osaühingu keskmine kasum oli samuti 2013. aastal nelja aasta väikseim, 16 283 eurot. Ühe 

Sõmeru valla ettevõtte kesmiseks kasumiks kujunes 38 302 eurot. Eesti keskmine kasum 

oli samal aastal 52 275 eurot, seega oli Sõmeru valla ettevõtete keskmine kasum 26,73% 

võrra väiksem kui Eesti keskmine. 

Ettevõtete arv suurenes Sõmeru vallas iga aastaga. Sõmeru valla ettevõttete jaoks olid 

edukaimad aastad 2010 ja 2011, millal valla ettevõtete keskmised müügitulu ning 

kasuminäitajad olid Eesti keskmistest oluliselt suuremad. Kahel järgneval aastal oli valla 

ettevõtete olukord halvenenud, Sõmeru valla ettevõtete keskmised müügitulud olid 

võrreldes Eesti keskmisega vähenenud ning keskmine kasum oli Sõmeru valla ettevõtetel 

Eesti keskmisest väiksem. 

2.5. Sõmeru vallas asuvate ettevõtete võrdlus majandussektorite  

lõikes aastatel  2010-2013 

Sõmeru vallas registreeritud aktsiaseltside ja osaühingute arv oli aasta-aastalt kasvanud. 

Sarnaselt kogu Eesti statistikale, oli ka Sõmeru vallas kõige vähem ettevõtteid 

registreeritud primaarsektorisse. Uuritavatel aastatel oli teenindavas sektoris ehk 

tertsiaarsektoris tegutsevaid ettevõtteid enim, ning nende osakaal oli kõikidel aastatel üle 

50%. (Joonis 3.) 

Joonis 3. Sõmeru valla aktsiaseltside ja osaühingute jaotumine sektorite lõikes aastatel 

2010-2013. Allikas: (Sõmeru valla ettevõtete majandusaasta aruanded 2010-2013) 
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Aastal 2010 tegutses 149-st firmast 10,74% ehk 16 ettevõtet primaarsektoris. 

Sekundaarsektorisse oli samal aastal registreeritud 48 ettevõtet ehk 32,21% kõikidest 

firmadest. Teenindavas sektoris tegutses 85 firmat ehk 57,05% kõikidest ettevõtetest. 

Järgmiseks, 2011. aastaks oli ettevõtete koguarv kasvanud 163-ni. Sel aastal tegutses 

13,5% ettevõtetest primaarsektoris. 30,67% ettevõtetest olid oma peamiseks tegevusalaks 

valinud sekundaarsektori. Kõige rohkem, 55,83% ehk 91 ettevõtet oli oma 

põhitegevusalaks märkinud tertsiaarsektorisse kuuluva valdkonna. Maaettevõtluse 

uuringust võis välja lugeda, et samal aastal oli kõikidest maaettevõtetest 31,3% 

registreeritud primaarsektorisse, 18,1% sekundaarsektorisse ning 50,6% tertsiaarsektorisse 

[Uuring... 2012: 10]. 

2012. aastal oli Sõmeru valda registreeritud 180 ettevõtet. Primaarsektorisse oli juurde 

tulnud kolm ettevõtet ning koguarv kasvanud 25 firmani, kuid protsentuaalselt oli hankiva 

sektori osakaal jäänud 2011. aastaga võrreldes peaaegu samaks, kasvades 0,38% võrra. 

Sekundaar- ehk tööstussektorisse kuulus 56 firmat, mis moodustasid 31,11% kõikidest 

ettevõtetest. Täpselt 55%, ehk 99 ettevõtet 180st olid 2012. aastal tegevad teenindavas 

sektoris. 

Protsentuaalselt ja ka koguarvult oli 2013. aastal primaarsektoris uuritavatest aastastest 

kõige rohkem ettevõtteid. Kõige rohkem ettevõtteid tegutses primaarsektoris nii koguarvult 

kui ka protsentuaalselt 2013. aastal, mil 190-st firmast 31 ehk 16,32% olid tegevad 

hankivas sektoris. Sekundaarsektoris tegutsevate ettevõtete arv oli langenud 55-ni ning see 

moodustas kõikidest ettevõtetest 28,95%. Teenindavas sektoris olid tegevad 104 firmat, 

ehk 54,73% kõikidest ettevõtetest. 

Kolme majandussektori kasuminumbrite võrdlemisel eristub teistest selgelt suuremate 

kasuminumbritega sekundaarsektor. Selle peamiseks põhjuseks on see, et Sõmeru vallas 

asuv Baltimaade suurim lihatööstus AS Rakvere Lihakombinaat kuulub sinna sektorisse. 

(Joonis 4.) 

Uuritava perioodi esimesel, 2010. aastal oli Sõmeru valla ettevõtete kogukasum 5 640 338 

eurot, millest kõige suurem osa, 5 951 800 eurot tuli sekundaarsektorist. Töötleva tööstuse 

ettevõtete keskmiseks kasumiks kujunes 2010. aastal 123 995 eurot. Primaarsektori 16 

ettevõtte kogukasumiks kujunes 555 213 eurot, mis tegi ühe firma keskmisteks 

kasuminumbriteks 34 701 eurot. OÜ Kroonikeskus ning OÜ Rivalte Transport teenisid 



30 

 

koos küll üle miljoni euro kasumit, kuid tänu AS Aeroc Internationali suurele, üle 2 miljoni 

eurosele kahjumile ei suutnud tertsiaarsektor tervikuna kasumit toota ning teenindava 

sektori kahjumiks kujunes kokku 866 675 eurot, mis tegi keskmiselt ühe ettevõtte kohta 10 

196 eurot kahjumit.  

Joonis 4. Kolme majandussektori kasumite võrdlus Sõmeru valla ettevõtetes aastatel 2010-

2013, €. Allikas: (Sõmeru valla ettevõtete majandusaasta aruanded 2010-2013)           

Järgmisel aastal oli sekundaarsektori kasum kasvanud 10,28% võrra 6 563 653 euroni ning 

see moodustas koguni 72,75% 2011. aasta Sõmeru valla ettevõtete kasumist. 

Sekundaarsektori ettevõtete keskmine kasum oli rekordilised 131 273 eurot. Aastal 2011 

tertsiaarsektoris enam ühtegi ettevõtet väga suures kahjumis ei olnud ning selle sektori 

kogukasumiks kujunes 1 567 919 eurot ning 91 selles sektoris tegutseva firma keskmiseks 

kasumiks 17 229 eurot. Primaarsektori kasum kasvas võrreldes eelneva aastaga 60,33% 

võrra, olles nüüd 890 186 eurot ning keskmiseks kasumiks ühe ettevõtta kohta kujunes 

40 463 eurot. 

Aastal 2012 oli suurima kasumiga sekundaarsektor, kuid võrreldes eelneva aastaga oli 

kasum märgatavalt vähenenud. Uueks kasumiks kujunes 3 326 753 eurot, mida oli peaaegu 

50% vähem kui 2011. aastal. Sekundaarsektori osakaal kogukasumist oli 2012. aastal 

51,2%, võrdluseks oli see kahel eelneval aastal olnud üle 70%. Tertsiaarsektori kasumiks 

kujunes 1 799 352 eurot, mida on 231 433 eurot (14,76%) rohkem kui eelneval aastal. 

Primaarsektori kasum ületas esmakordselt miljoni euro piiri ning täpsemalt kujunes 
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kogukasumiks 1 372 948 eurot ehk 482 762 eurot enam kui eelneval aastal. 

Tertsiaarsektoris oli ettevõtteid kõige rohkem, aga ühe ettevõtte kohta olid seal sektoris 

kasuminumbrid kõige väiksemad, olles 2012. aastal 18 175 eurot. Sama näitaja oli 

primaarsektori puhul 54 918 eurot ning sekundaarsektoris 59 406 eurot. 

Uuritava perioodi viimasel aastal oli taaskord sekundaarsektori 4 687 830 euro suurune  

kasum suurim, moodustades kogukasumist 64,42%. Eelneva aastaga võrreldes oli tegu 

40,91% võrra suurenemisega ning võrreldes 2011. ja 2012. aastaga, langes 2013. aastal 

tertsiaarsektori kasum vastavalt 23 458 euro (1,5%) ja 254 891 euro (14,17%) võrra. 

Primaarsektori kasum oli napilt üle miljoni, täpsemalt 1 045 157 eurot. Eelneva aastaga 

võrreldes oli langus 327 791 eurot ehk 23,87%. Kuid kui kõrvutada 2013. aasta numbreid 

2010. ja 2011. aasta omadega, on primaarsektori kasum kasvanud vastavalt 489 944 euro 

(88,24%) ja 154 971 euro (17,41%) võrra. Keskmine kasum ühe ettevõtte kohta oli 

primaarsektori ettevõtetel 33 714 eurot, sekundaarsektoris oli kasum 85 233 eurot ning 

tertsiaarsektoris 14 850 eurot. 

Sõmeru vallas on palju (põllu)maid, metsa ning maavarasid, ning sellest tulenevalt loodi 

uuritavate aastate jooksul valda juurde koguni 15 primaarsektoris tegutsevat ettevõtet. 

Kõige vähem ettevõtteid lisandus sekundaarsektorisse, kuna üldjuhul on seal sektoris 

ettevõtte loomine kapitalimahukas ning nõuab suuri investeeringuid. Üle 50% ettevõtetest 

tegutses tertsiaarsektoris ning üle 50% kasumist tuli sekundaarsektorist. Ühe ettevõtte 

kohta teeniti suurimat kasumit sekundaarsektoris, millele järgnes primaarsektor ning 

väikseimat kasumit ühe ettevõtte kohta teeniti tertsiaarsektoris. Võrreldes maaettevõtete 

keskmisega, oli vähemalt 2011. aasta seisuga Sõmeru vald hästi arenenud ning sarnanes 

pigem linnale, kui maapiirkonnale, kuna primaarsektori osakaal kõikidest ettevõtetest oli 

Sõmeru vallas kõigest 10% ringis. 

2.6. Ettevõtluse analüüs ettevõtete suuruse järgi aastatel 2010-

2013 

Sarnaselt kogu Eestile on ka Sõmeru vallas registreeritud äriühingutest kõige rohkem just 

mikroettevõtteid. Mikroettevõtted moodustasid uuritaval perioodil kõikidest ettevõtetest 

üle 85% nii Sõmeru vallas, kui ka Eestis keskmiselt. Uuritavatest aastatest vaid esimesel, 

2010. aastal oli kõikide mikroettevõtete kasumite summa negatiivne, ehk tekkis üle miljoni 
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eurone kahjum. Kõikidel aastatel oli vähim mikroettevõtteid primaarsektoris, millele 

järgnesid sekundaar- ja tertsiaarsektor. (Tabel 2.) 

Tabel 2. Sõmeru valda registreeritud mikroettevõtete, töötajate ning kasumite võrdlus 

erinevate sektorite lõikes aastatel 2010-2013, €. Allikas: (Sõmeru valla ettevõtete 

majandusaasta aruanded 2010-2013) 

Aasta Sektor ettevõtteid, tk töötajaid, tk kasum, € 

2010 

Primaar 10 16 36708 

Sekundaar 35 82 254135 

Tertsiaar 80 120 -1643878 

Kokku 125 218 -1353034 

Aasta Sektor ettevõtteid, tk töötajaid, tk kasum, € 

2011 

Primaar 16 30 307520 

Sekundaar 37 111 398210 

Tertsiaar 87 133 666504 

Kokku 140 274 1372234 

Aasta Sektor ettevõtteid, tk töötajaid, tk kasum, € 

2012 

Primaar 18 27 380728 

Sekundaar 42 97 553520 

Tertsiaar 94 140 858019 

Kokku 154 264 1792267 

Aasta Sektor ettevõtteid, tk töötajaid, tk kasum, € 

2013 

Primaar 27 53 823205 

Sekundaar 41 112 410546 

Tertsiaar 99 134 724253 

Kokku 167 299 1958004 

Kõige vähem mikroettevõtteid oli registreeritud 2010. aastal, kokku 125 ettevõtet ning neis 

töötas 218 töötajat. Kolme mikroettevõte kasum ületas 2010. aastal 100 000 euro piiri, 

need olid OÜ Tarvas Invest, OÜ Etrin Invest, OÜ VJ Grupp. Nimetatud kolm ettevõtet olid 

kõik tegevad teenindavas sektoris. Kuna tertsiaarsektorisse kuuluva valdusettevõtte AS 

Aeroc Internationali aruandeaasta kahjum oli üle kahe miljoni euro, kujunes ka kogu 2010. 

aasta mikroettevõtete kahjum suureks.  

Aastal 2011 oli mikroettevõtete arv Sõmeru vallas kasvanud 140 firmani, ning neis töötas 

274 inimest. See teeb võrreldes 2010. aastaga 12% võrra rohkem ettevõtteid ning 25,69% 

võrra rohkem töötajaid. Protsentuaalselt tuli nii ettevõtteid kui ka töötajaid juurde kõige 

rohkem primaarsektorisse, firmade arv kasvas 60% võrra ning töötajate arv kasvas 87,5% 

võrra. Mikroettevõtete hulgas kujunes kõige suurem kasum tertsiaarsektoris, millele 

järgnesid sekundaar- ja primaarsektor. Primaarsektori kasum kasvas võrreldes 2010. 
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aastaga peaaegu 10 kordseks, olles nüüd 307 520 eurot. Primaarsektoris kujunes ainsaks 

üle 100 000 euro suuruse kasumiga ettevõtteks veisekasvatusega tegelev OÜ Rivalte 

Grupp, kelle kasum oli 152 779 eurot. Sekundaarsektoris ületasid sama kasumi piiri 

katusetöödega tegelev OÜ Ehmofix (113 710 eurot), metallitöödega tegelev OÜ ESTRUS 

Steel (144 649 eurot) ning terase plasmalõikusega tegelev OÜ Ferrocut (168 077 eurot). 

Järgmiseks, 2012. aastaks oli mikroettevõtete arv kasvanud võrreldes 2010. aastaga 

23,20% võrra ning võrreldes 2011. aastaga 10% võrra 154 ettevõtteni. Töötajate arv (264 

tk) oli võrreldes 2010. aastaga kasvanud 21,10% võrra ja samal ajal võrreldes 2011. 

aastaga langenud 3,65% võrra. Töötajate arvu langus oli toimunud primaar- ning 

sekundaarsektorite ettevõtetes, samas tertsiaarsektoris oli 5,26% võrra enam töötajaid kui 

eelneval aastal ning 16,67% võrra enam kui 2010. aastal. Mikroettevõtete kogukasumiks 

kujunes 2012. aastal 1 792 267 eurot, 47,87% kogukasumist tuli teenindavast sektorist,  

primaarsektor andis kasumist 30,88% ning sekundaarsektor andis kogukasumist 21,25%. 

Primaarsektoris ületasid 100 000 euro suuruse kasumi piiri kaks ettevõtet. Teist aastat 

järjest oli üheks selliseks firmaks veisekasvatusega tegelev OÜ Rivalte Grupp, kelle kasum 

oli 129 750 eurot. Lisaks teenis teraviljakasvatusega tegelev OÜ Kingu Agro 164 583 eurot 

kasumit. Sekundaarsektoris oli vaid üks ettevõte, kelle aastane kasum ületas 100 000 euro 

piiri, sarnaselt 2011. aastaga oli selleks terase plasmalõikusega tegelev OÜ Ferrocut, kelle 

kasum oli 109 751 eurot. Teenindavas sektoris oli puidu ja puidutoodete hulgimüügiga 

tegeleva VJ Grupp OÜ kasumiks 483 614 eurot. Kõikide teiste tertsiaarsektoris tegutsevate 

mikroettevõtete  kasumid jäid allapoole 100 000 euro piiri. 

Aastal 2013 oli mikroettevõtete arv suurenenud 167 firmani, mida oli 33,6% võrra rohkem 

kui 2010. aastal, 19,29% võrra enam kui 2011. aastal ning 8,44% võrra rohkem kui 2012. 

aastal, samas üllataval kombel vähenes sekundaarsektori ettevõtete arv võrreldes eelneva 

aastaga ühe firma võrra. Võrreldes eelneva, 2012. aastaga kasvas enim, koguni 50% võrra 

primaarsektoris tegutsevate ettevõtete arv, teenindavas sektoris oli sama näitaja 5,32%.  

Mikroettevõtete töötajate arv oli 2013. aastaks kasvanud peaaegu 300 töötajani, täpsemalt 

töötas mikrofirmades 299 inimest. Võrreldes 2012. aastaga kasvas kõige rohkem, 96,3% 

võrra primaarsektoris töötavate inimeste hulk, sekundaarsektoris töötavate inimeste arv 

kasvas 15,46% võrra ning tertsiaarsektori töötajate arv vähenes 4,29% võrra. Aastal 2013 

kujunes Sõmeru valda registreeritud mikroettevõtete kogukasumiks 1 958 004 eurot, 

millest kõige suurem osa ei tulnudki tertsiaarsektorist, vaid hoopis primaarsektorist. 
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Primaarsektori osakaal mikroettevõtete kogukasumist moodustas 42,04%. Hankiva sektori 

823 205 euro suurusest kasumist andsid üle poole kolm ettevõtet. Piimatootmisega tegelev 

OÜ Roodevälja Uustalu kasumiks kujunes 269 136 eurot, metsavarumisega tegelev OÜ 

Rivalte Grupp teenis 195 955 eurot kasumit ning teraviljakasvatusega tegelev OÜ Männiku 

Teravili kasum ulatus 110 494 euroni. Tertsiaarsektori 724 253 eurone kasum moodustas 

mikroettevõtete kogukasumist 36,99%. Kõige suuremat, 354 660 eurost kasumit teenis 

puidu ja puidu esmatöötlustoodete hulgimüügiga tegelev AS Miskort, ükski muu ettevõte 

antud aastal selles sektoris üle 100 000 kasumit ei teeninud. Sekundaarsektori osakaal 

kogukasumist moodustas 20,97% ning 2013. aastal oli üle 100 000 eurose kasumiga kaks 

ettevõtet. Ventilatsioonide paigaldamisega tegelev OÜ Isovent teenis 118 459 eurot 

kasumit ning kõnniteede ja tänavate ehitusega tegelev OÜ Ojassaar teenis 107 414 eurot 

kasumit. 

Väikeettevõtteid oli võrreldes mikroettevõtetega uuritavatel aastatel väga vähe, keskmiselt 

oli registreeritud ühel aastal 20 ettevõtet, kelle hingekirja kuulus 10-49 töötajat. Uuritavatel 

aastatel oli enim väikeettevõtteid 2012. aastal, mil neid oli kokku 22 tükki. (Joonis 5.) 

 

Joonis 5. Sõmeru valda registreeritud väikeettevõtete arvud sektorite lõikes aastatel 2010-

2013. Allikas: (Sõmeru valla ettevõtete majandusaasta aruanded 2010-2013) 

2010 aastal oli Sõmeru vallas registreerituid väikeettevõtteid 20 tükki ehk 13,42% 

kõikidest ettevõtetest ning nendest täpselt pooled ehk 50% väikeettevõtetest olid tegevad 

sekundaarsektoris. Primaarsektori osakaal oli 30% ning tertsiaarsektori oma 20%.  
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Aastal 2011 oli väikeettevõtete arv eelenva aastaga võrreldes kahanenud kahe firma võrra. 

Primaar- ning tertsiaarsektori väikeettevõtete arv oli jäänud samale tasemele, samas 

sekundaarsektoris tegutsevate väikeettevõtete arv kahanes 20% võrra. Kõikidest 2011. 

aastal registreeritud Sõmeru valla ettevõtetest moodustasid väikeettevõtted 11,04%. 

Järgmisel, 2012. aastal oli väikeettevõtete arv kasvanud 22 firmani. Primaarsektoris 

tegutses sarnaselt kahele eelmisele aastale 6 ettevõtet. Tertsiaarsektorisse kuulus 2012. 

aastal üks ettevõte rohkem kui kahel eelneval aastal. Sekundaarsektorisse kuuluvaid 

väikeettevõtteid oli võrreldes 2010. aastaga 10% võrra rohkem ja võrreldes 2011. aastaga 

37,5% võrra rohkem. 

Uuritava perioodi viimasel aastal oli Sõmeru valda registreerituid väikeettevõtteid 19. 

Sarnaselt eelnevale, 2012. aastale kuulus tertsiaarsektorisse 5 firmat. Sekundaarsektorisse 

kuulus sarnaselt 2010. aastale 10 ettevõtet, kuid võrreldes 2011. aastaga oli neid nüüd 25% 

võrra rohkem ning võrreldes 2012. aastaga 9% võrra vähem. Esmakordselt uuritavate 

aastate jooksul oli primaarsektorisse kuuluvaid väikeettevõtteid vähem kui 6, täpsemalt oli 

neid 2013. aastal 4 tükki. 

Väikeettevõtetteid oli uuritavatel perioodidel oluliselt vähem kui mikroettevõtteid, kuid 

vaatamata sellele oli töötajaid väikeettevõtetes rohkem. Väikeeettevõtetes töötas kõige 

rohkem inimesi uuritavatel aastatel sekundaarsektoris. (Joonis 6.)  

Joonis 6. Töötajate arv Sõmeru valda registreeritud väikeettevõtetes sektorite lõikes 

aastatel 2010-2013. Allikas: (Sõmeru valla ettevõtete majandusaasta aruanded 2010-2013) 
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Aastal 2010 oli väikeettevõtetes töötajaid 438, kellest täpselt 50% töötasid 

sekundaarsektoris, samal ajal primaarsektoris töötavaid inimesi oli 108, ehk 25,35% ning 

111 inimest (24,65%) olid tegevad tertsiaarsektoris. 

Järgmisel, 2011. aastal oli väikeettevõtetes töötavate inimeste arv kahanenud 4,80% võrra 

417 töötajani. Sel aastal töötasid 45,32% väikefirmade töötajatest sekundaarsektoris. 

Primaarsektoris töötas 109 inimest, mis oli uuritaval perioodil kõige suurem näitaja. 

Teenindavas sektoris töötas võrreldes 2010. aastaga 7,21% rohkem inimesi. 

2012. aastal oli Sõmeru vallas registreeritud väikeettevõtetes 427 töötajat, mida oli 

võrreldes eelneva aastaga 2,40% võrra rohkem. Enim, 195 inimest olid tegevad 

sekundaarsektoris. Tertsiaarsektoris töötas 125 inimest ehk 5,04% võrra enam kui eelneval 

aastal. Primaarsektori töötajate arv langes 1,83% võrra 107-ni.  

Uuritava perioodi viimasel aastal oli väikeettevõtetes töötavate inimese arv langenud 382 

inimeseni. Võrreldes 2010. aastaga, mil väikefirmades oli uuritavate aastate jooksul enim 

töötajaid, oli töötajate arv langenud 12,79% võrra. Tertsiaarsektoris olid võrreldes 2010. 

aastaga toimunud kõige väiksemad muutused, vaid üks ettevõte oli selle aja jooksul juurde 

tulnud. Kõige suurem muutus oli väikeettevõtete töötajate arve võrreldes toimunud 

primaarsektoris. Aastatel 2010, 2011 ja 2012 töötasid primaarsektori väikeettevõtetes 

vastavalt 108, 109 ja 107 töötajat, kuid 2013. aastal oli selleks arvuks 82. Peamine põhjus 

oli see, et piimakarjakasvatamisega tegelevad OÜ Vaeküla Suurtalu ja OÜ Roodevälja 

Uustalu olid oma töötajate arvu, kas siis töö vähenemise või tootmise moderniseerimise 

tõttu vähendanud, ning kuulusid alates 2013. aastast mikroettevõtete hulka. (Joonis 4.) 

Väikeettevõtete kasuminumbrid olid suurimad 2012. aastal, ning kõige väiksemad 2010. 

aastal. Väikefirmade seas teenisid suurimat kasumit tertsiaarsektori ettevõtted ning 

väikseimat kasumit sekundaarsektorisse kuuluvad firmad. (Joonis 7.) 

Aastal 2010 oli väikeettevõtete kogukasum 963 013 eurot. Sekundaarsektor oli ainsa 

sektorina kahjumis, kuna 6 ettevõtet 10-st lõpetasid aasta kahjumiga. Primaar- kui ka 

tertsiaarsektori kasuminumbrid ulatusid üle 500 000 euro. Primaarsektoris olid kaks 

suurima kasumiga ettevõtet piimakarja- ja teraviljakasvatusega tegelev OÜ Kaarli Farm 

kasumiga 304 165 eurot ning piimakarjakasvatamisega tegelev OÜ Roodevälja Uustalu 

kasumiga 115 039 eurot. Tertsiaarsektoris teenis suurimat kasumit enda või renditud 

kinnisvara üürileandmisega tegelev OÜ Kroonikeskus, kelle kasum oli 913 731 eurot. 
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Joonis 7. Sõmeru valda registreeritud väikeettevõtete kasumid sektorite lõikes aastatel 

2010-2013. Allikas: (Sõmeru valla ettevõtete majandusaasta aruanded 2010-2013) 

Aastaks 2011 olid väikeettevõtete kasuminumbrid kasvanud peaaegu 2 miljonini ning 

eelneva aastaga võrreldes oli see näitaja suurenenud. 2011. aastal oli väikeettevõtete 

kogukasum 101% võrra suurem kui 2010. aastal. Primaarsektori kasum kasvas eelmise 

aastaga võrreldes 12,37% võrra. Hankiva sektori kaks suurimat kasumitoojat olid 2011. 

aastal sarnaselt eelneva aastaga OÜ Kaarli Farm (391 991 eurot) ning OÜ Roodevälja 

Uustalu (155 866 eurot). Töötleva sektori kasum oli 562 945 eurot, millest tõid kahe peale 

üle 50% betoonisegusid tootev OÜ Rakvere Betoon (209 164 eurot) ning metallitöödega 

tegelev AS Kopar Baltik (189 633 eurot). Tertsiaarsektori kasum oli 790 753 eurot, millest 

97,27% teenis OÜ Kroonikeskus.  

Väikeettevõtted teenisid kõige suuremaid kasuminumbreid 2012. aastal, mil need olid 

1 976 016 eurot ning sellest 47,64% tuli teenindavast sektorist, 41,92% hankivast sektorist 

ning 10,44% töötlevast sektorist. Primaarsektori osakaal oli 2012. aastal väga suur, kuna 

piimakarja- ning teraviljakasvatusega tegelevate ettevõtete kasumid olid väga 

eeskujulikud: OÜ Kaarli Farm teenis 513 386 eurot kasumit, OÜ Roodevälja Uustalu 

179 533 eurot ning OÜ Kohala SF 122 313 eurot. Sekundaarsektoris teenis vaid üks firma 
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kasumit üle 100 000 euro, selleks oli OÜ EstRus Steel kasumiga 142 732 eurot. 

Tertsiaarsektoris teenis väikeettevõtete seas OÜ Kroonikeskus esmakordselt uuritavate 

perioodide jooksul kasumit üle miljoni euro, täpsemalt 1 070 380 eurot. 

Uuritavate perioodide viimasel aastal olid väikeettevõtete kasuminumbrid kahe eelneva 

aastaga võrreldes langenud. Langus oli peamiselt toimunud primaarsektori arvelt, kuna 

võrreldes eelnevate aastatega olid kaks kasumlikku ettevõtet töötajate arvu vähendanud 

ning kvalifitseerusid nüüd mikroettevõtete alla. Primaarsektori kasum langes eelneva 

aastaga võrreldes 73,21% võrra 221 952 euroni ning suurimat, 199 583 eurost kasumit 

teenis järjekordselt OÜ Kaarli Farm. Võrreldes 2012. aastaga kasvas sekundaarsektori 

kasum 2013. aastal 57,29% võrra, kaks suurimat kasumiteenijat olid ehitusega tegelevad 

OÜ Stelkar kasumiga 154 202 eurot ning OÜ HMK Ehitus ja Projektid kasumiga 148 036 

eurot. Tertsiaarsektori kasum vähenes küll eelneva aastaga võrreldes 12,02% võrra, kuid 

suurimad kasuminumbritega paistis järjekordselt silma OÜ Kroonikeskus, kelle 2013. aasta 

kasum oli 941 183 eurot.  

Autor koondas suured ettevõtted koos keskmiste ettevõtetega ühte tabelisse. Uuritavate 

aastate jooksul kuulus keskmiste ja suurte ettevõtete hulka erinevatel aastatel kokku kuus 

erinevat ettevõtet (Tabel 3.) 

Tabel 3. Sõmeru valla suurte ja keskmiste ettevõtete töötajate arv ning kasumid aastatel 

2010-2013. Allikas: (Sõmeru valla ettevõtete majandusaasta aruanded 2010-2013)         

AS Rakvere Lihakombinaat, ainsa suure ettevõttena, oli tööandjaks 2010. aastal 918 

inimesele teenides samal ajal uuritavate aastate suurimat, 5 740 544 eurost kasumit. 

Järgneval aastal oli töötajate arv vähenenud 4,79% võrra 874 inimeseni ning kasum oli 

Aasta Näitaja 
AS Rakvere 

liha- 
Kombinaat 

OÜ Rakvere 

põllumajandus- 
tehnika 

AS 
Keio-E 

AS 
Aeroc 

OÜ HMK 

Ehitus ja 
Projektid 

OÜ 

Rakvere 
Betoon 

2010 
töötajaid  918 93 57 52 22 32 

kasum, € 5740544 354338 247677 312200 -128478 69630 

2011 
töötajaid 874 154 76 73 53 47 

kasum, € 5046000 481805 110662 107899 -33206 209194 

2012 
töötajaid 890 149   - 83 23 52 

kasum, € 2498000 163810  - 126975 52709 195935 

2013 
töötajaid 936 90  - 85 23 53 

kasum, € 4777000 -172806  - 669119 148036 17757 
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langenud 12,10% võrra 5 046 000 euroni. Aastal 2012 oli AS Rakvere Lihakombinaat 

tööandjaks 890 inimesele, kuid kasumit teeniti kahe eelneva aastaga võrreldes umbes kaks 

korda vähem. Töötajate arv oli kõige suurem 2013. aastal, mil see oli 936, ning kui 

võrrelda seda 2011. aastaga, ajaga kui töötajaid oli kõige vähem, oli toimunud töötajate 

arvu kasv 7,09% võrra. Kasumiks kujunes 2013. aastal 4 777 000 eurot, mis jäi küll 2010. 

ja 2011. aastale alla, kuid ületas 2012. aasta numbrit koguni 91,23% võrra. 

Keskmise suurusega ettevõtetest, mida oli 2010. aastal kolm, teenis suurimat kasumit 

(354 338 eurot) ning oli suurimaks tööandjaks (93 töötajat) turba ja muude 

metallkonstruktsioonide tootmisega tegelev OÜ Rakvere Põllumajandustehnika. Lisaks 

kuulusid siia veel 57 töötajaga enda või renditud kinnisvara üürileandmisega tegelev AS 

Keio-E ning 52 töötajaga ehitusmaterjalide tootmisega tegelev AS Aeroc. 

2011. aastaks oli keskmise suurusega ettevõtete arv kasvanud neljani, ning kõikide firmade 

töötajate arv oli võrreldes eelneva aastaga kasvanud. OÜ Rakvere Põllumajandustehnika 

töötajate arv kasvas võrreldes 2010. aastaga 65,59% võrra ning kasum suurenes 35,97% 

võrra. AS Aeroc töötajate arv kasvas eelneva aastaga võrreldes 40,38% võrra ning AS 

KEIO-E töötajate arv kasvas 33,33% võrra. OÜ HMK Ehitus ja Projektid kuulus 2010., 

2012. ning 2013. aastal väikeettevõtete hulka, kuid 2011. aastal andsid nad tööd 53 

inimesele. Tegevusaruande järgi oli neil üks suur projekt Soomes, mis kahjuks ebaõnnestus 

ning seetõttu lõpetati aasta ka kahjumiga. 

2012. aastal oli keskmise suurusega ettevõtteid Sõmeru vallas kolm. Eelneval kahel aastal 

sinna kuulunud AS Keio-E enam 2012. ning 2013. aastal majandusaruandeid ei esitanud, 

ning seega nende tegevuse kohta info puudub. OÜ Rakvere Põllumajandustehnika andis 

tööd 149-le inimesele ning nende kogukasumiks kujunes 163 810 eurot, mida oli 66% 

võrra vähem kui eelneval aastal. Samal aastal andis AS Aeroc tööd 83-le inimesele ning 

kasv võrreldes eelneva aastaga oli 13,70%. OÜ Rakvere Betoon, kelle töötajate arv oli 

2010. ja 2011. aastal vastavalt 32 ja 47, kasvas iga aastaga ning jõudis 2012. aastaks 

keskmise suurusega ettevõtete hulka.  

Aastal 2013 kuulusid keskmise suurusega ettevõtete hulka täpselt samad ettevõtted, kes 

eelneval aastal. OÜ Rakvere Põllumajandustehnika töötajate arv vähenes eelneva aastaga 

võrreldes 39,60% võrra 90 inimeseni ning ettevõte oli 172 806 euro suuruses kahjumis. 

Veel suurema, 669 119 eurose kahjumiga lõpetas aasta 85 töötajaga AS Aeroc. OÜ 
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Rakvere Betoon võttis juurde veel ühe töötaja, ning kuulus ka 2013. aastal keskmise 

suurusega ettevõtete hulka.   

Uuritavatel aastel olid üle 85% Sõmeru valla ettevõtetest mikroettevõtted, samas Eesti 

maaettevõtete keskmine sama näitaja oli üle 90%. Iga aastaga lisandus juurde üle kümne 

mikroettevõtte. Äsja loodud ettevõtetel on enamjaolt üks töötaja/omanik, seetõttu ongi 

uued loodavad firmad peaaegu alati mikroettevõtted. Väike-, keskmiste-, ning suurte 

ettevõtte arv jäi üldjoontes samale tasemele. Mikroettevõtete arv oli küll suur, kuid suurem 

osa Sõmeru valla ettevõtete kasumist teeniti väike-, keskmiste ja suurte ettevõtete poolt, 

samuti töötas suurem osa töötajaid just nendes sektorites.  

AS Rakvere Lihakombinaat andis uuritavate aastate jooksul tööd umbes sama paljudele 

inimestele, kui teised Sõmeru valla ettevõtted kokku, mis annab mõista, et tegu on 

võrreldes teiste Sõmeru valla ettevõtetega hiiglasliku firmaga, ning kui lihatööstus peaks 

mingil põhjusel vallast lahkuma, muutuks valla ettevõtluse olukord kardinaalselt. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva uurimistöö eesmärk oli Sõmeru valla ettevõtluseks vajalike ressursside välja 

selgitamine ning ettevõtluse olukorra võrdlemine erinevate majandussektorite, 

ettevõtlusvormide ning ettevõtete suurusklasside lõikes aastatel 2010-2013 

Sõmeru vallal on ettevõtluseks vajalikke ressursse suhteliselt palju. Valla pindala on 

16 712 hektarit, millest üle 50% moodustavad põllumaad, lisaks leidub ka metsa ning 

rohumaid ning üle 750 hektari mäetööstusmaad. Vald on rikas oma maavarade poolest, 

ning siin leidub rohkelt nii fosforit, lupja, turvast, kruusa, liiva kui ka põlevkivi. Lisaks on 

vallal palju vaba maad, mida oleks võimalik ettevõtluse arengu seisukohalt ära kasutada.  

Sõmeru vallas on olemas ka suur hulk kvalifitseeritud tööjõudu. Töötuse määr oli Sõmeru 

vallas kõige kõrgem 2010. aastal, mil see oli 4,73% ning kõige madalam 2013. aastal, mil 

see oli 2,30%. Enim oli Sõmeru valla ettevõtetes kohalikest elanikest töötajaid aastal 2011, 

mil Sõmeru valla firmades töötas kokku 1921 inimest, ning 20,04% neist olid kohalikud 

elanikud. Kõikidest brutotulu teenivatest Sõmeru valla elanikest töötas aastate 2010-2013 

keskmisena vaid 23,65% kohalikes äriühingutes. 

Sõmeru valda oli 2010. aastal registreeritud 242 ettevõtet, millest äriühinguid oli 167 ning 

neist majanduslikult aktiivseid oli 149. Järgmisel aastal oli registreeritud ettevõtteid 263, 

millest äriühiguid oli 183 ning neist 163 olid majanduslikult aktiivsed. Aastal 2012 oli 

registreeritud 295 ettevõtet, millest äriühinguid oli 214 ning neist majanduslikult aktiivsed 

olid 180 ettevõtet. 2013. aastal oli registreeritud ettevõtete arv kasvanud 325 ettevõtteni, 

millest 242 olid äriühingud ning neist olid majanduslikult aktiivsed olid 190.  

Kõige vähem majanduslikult aktiivseid äriühinguid oli aastal 2010, mil oli registreeritud 10 

aktsiaseltsi ning 139 osaühingut, samal aastal oli äriühingute kogu müügitulu väikseim, 

143 474 686 eurot. Aktsiaseltside ning osaühingute müügitulud olid kõige suuremad aastal 

2012, mil need olid kahe peale kokku 172 317 026 eurot. Uuritava perioodi viimasel aastal 

oli müügitulu kasvanud võrreldes perioodi algusega 14,56% võrra. Aastal 2010 ületas 
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Sõmeru valla ettevõtete keskmine müügitulu riigi keskmist müügitulu peaaegu poole, 

täpsemalt 47,90% võrra ning aastal 2013 oli sama näitaja 15,68%. 

Aastatel 2010-2013 oli aktsiaseltside kasum kõige suurem 2011. aastal, 5 406 543 eurot, 

ning see oli 109,86% võrra suurem kui eelneval aastal. Osaühingute kasum oli suurim 

2012. aastal, mil see oli 3 784 118 eurot ning see oli 27,69% võrra suurem 2013. aasta 

osaühingute kasumist. Sõmeru valla ettevõtete keskmine kasum ületas kogu riigi keskmist 

kasumit kõige rohkem 2011 aastal, valla äriühingute keskmine kasum oli riigi kesmisest 

17,99% võrra suurem. Aastal 2012 oli Sõmeru valla ettevõtete keskmine kasum riigi 

ettevõtete kasumist 33,43% võrra väiksem. 

Kõige rohkem ettevõtteid tegutses uuritavate aastate jooksul tertsiaarsektoris, millele 

järgnesid sekundaar- ning primaarsektor. Uuritavate perioodide jooksul kasvas Sõmeru 

vallas enim tertsiaarsektoris tegutsevate ettevõtete arv, võrreldes 2010. aastaga oli 2013. 

aastal neid 19 võrra enam, sekundaarsektori ettevõtete arv kasvas samal ajal 7 võrra ning 

primaarsektori puhul oli sama näitaja suurenenud 15 võrra. Uuritavate aastate jooksul oli 

kõikide sektorite lõikes ainus kahjum 2010. aastal, kui tertsiaarsektori kahjumiks kujunes 

866 676 eurot. Suurimat kasuit teeniti sekundaarsektoris 2011. aastal ning primaar- ning 

sekundaarsektoris 2012. aastal. 

Üle 85% Sõmeru valla ettevõtetest moodustasid mikroettevõtted. Mikroettevõtete arv 

kasvas aastatel 2010-2013 42 võrra ning töötajate arv samal ajal 37,16% võrra ning kasum 

kasvas sama aja jooksul 3 311 038 euro võrra. Väikeettevõte arv langes aastatel 2010-2013 

ühe ettevõtte võrra ning 2013. aastal oli neid 19 tükki. Väikeettevõtete seas on kõige 

rohkem sekundaarsektoris tegutsevaid ettevõtteid, kuid suurimat kasumit teenivad 

tersiaarsektori ettevõtted, kellele järgnevad primaar- ning sekundaarsektor. Sõmeru vallas 

oli aastatel 2010-2013  keskmise suurusega ettevõtteid 3-5 ning üks suur ettevõte, kelleks 

oli AS Rakvere Lihakombinaat. 

Uuritavate aastate jooksul loodi Sõmeru valda juurde palju uusi (mikro)ettevõtteid ning 

samal ajal vähenes ka töötute arv, millest on võimalik järeldada, et ka varem töötud olnud 

inimesed on uuritava perioodi jooksul Sõmeru valda ettevõtteid loonud, ning proovivad 

saada edukaks ettevõtluse kaudu. 

Sõmeru vallas on palju primaarsektoris tegutsevaid ettevõtteid, kes kasutavad muuhulgas 

ka Sõmeru valla loodusressursse. Võrreldes teiste Eesti maapiirkondadega, on Sõmeru 
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vallas rohkem ettevõtteid tegevad sekundaarsektoris, mis näitab et on (vallast) leitud 

vajalik oskuslik tööjõud. Samuti on tänu valla suhteliselt soodsale asukohale valmis 

toodetud tooteid turustada võib-olla lihtsam kui mõnes teises maapiirkonnas. Sõmeru valla 

elanike head tööalast kvalifitseeritust näitab mingil määral ka see, et Sõmeru valla elanike 

keskmine palk oli igal aastal suurem, kui Lääne-Virumaa elanike keskmine palk. 

Edukaimad aastad Sõmeru valla ettevõtete jaoks olid aastad 2010 ja 2011. Neil aastatel 

ületasid Sõmeru valla ettevõtete kasumi- ning müügitulunäitajad Eesti keskmisi samu 

näitajaid oluliselt rohkem kui järgneval kahel aastal. Kahel järgneval aastal oligi valla 

ettevõtete olukord halvenenud, Sõmeru valla ettevõtete keskmised müügitulud olid 

võrreldes Eesti keskmisega vähenenud ning keskmine kasum oli Sõmeru valla ettevõtetel 

Eesti keskmisest väiksem. 

Sõmeru vallas on head tingimused ettevõtlusega tegelemiseks. Sõmeru valla elanikud on 

väga ettevõtlikud ning ka vald on väga ettevõttesõbralik. Ettevõtete ning loodud 

töökohtade arv on iga aastaga kasvanud ning loodetavasti kasvab ka edaspidi. Loodetavasti 

luuakse juurde ka majutus- ning turismiettevõtteid, kuna need hetkel vallas puuduvad. 
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THE SITUATION AND OPPORTUNITIES OF ENTREPRENEURSHIP IN 

SÕMERU PARISH 

Martin Inno 

SUMMARY 

Academic Estonian language is used in this bachelor thesis. It consists of 44 pages 

including 7 diagrams and 3 tables. Referred literature listing consists of 43 literary sources.  

The aim of the thesis is to ascertain the necessary resources needed for entrepreneurship in 

Sõmeru parish and to compare the situation of entrepreneurship in different economic 

sectors, business forms and enterprise size classes during the years 2010-2013. 

The data necessary for the thesis is from e-Business Register and Sõmeru Parish and the 

data was processed in Microsoft Excel. Method of quantitative analysis was used in the 

entire thesis. 

There are a lot needed resources available for enrepreneurship in Sõmeru Parish, such as a 

lot of mineral resources, forests and productive farmlands. There is also a large number of 

skilled manpower in Sõmeru Parish. During the years of 2010-2013 an average of 23,65% 

of working population worked in local companies.  

Enterprises of Sõmeru Parish had the highest sales revenues in 2012, when the exact size 

was 172 317 026 euros. The biggest profit was made in the year 2011, when it was 

9 021 758 euros alltogether, and the smallest profit, 5 640 338 euros was earned in 2010. 

Most of the enterprises were operating in the tertiary sector, followed by the secondary and 

primary sector. The sector with most growth during the years 2010-2013 was the primary 

sector where the number of enterprises increased by 15 companies. The biggest profits 

were made in the secondary sector. 

Over 85% of all enterprises were micro-enterprises. During the years of 2010-2013 the 

amount of micro-enterprises rose by 33,6% and the amount of employees in micro-

enterprises rose by 37,16%. Most of the small enterprises are engaged in the secondary 

sector, but the greatest profit earning companies are in the tertiary sector. During the years 
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of 2010-2013, there were 3-5 medium-sized enterprises and one big enterprise in Sõmeru 

Parish. 

Sõmeru Parish has good conditions for engaging in business. The residents of Sõmeru 

Parish are very enterprising and the parish itself is very entrepreneur-friendly. The amount 

of created businesses and jobs has risen every year, and hopefully will continue to. There 

are currently no tourism and accomodation enterprises in Sõmeru Parish, but hopefully 

somebody will create them. 
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Lisa 1. Eesti ettevõtete müügitulud ning kasumid 2010-2013 

Aasta Ettevõtete arv 
Töötajate 

arv 
Müügitulu, tuhat eurot 

Puhaskasum 
(-kahjum), 

tuhat eurot 

Keskmine 
kasum 

Keskmine 
müügitulu 

2010 58347 382215 37988189 2044948 35048 651074 

2011 61983 395839 46226765 3082481 49731 745797 

2012 66063 410572 50150560 3583030 54237 759132 

2013 71171 416654 53222186 3720471 52275 747807 

Allikas: [EM001] 
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