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Magistritöö eesmärgiks on analüüsida maapiirkondades tegutsevate ettevõtete arengut ja 

probleeme Põlvamaa näitel.  

Töö autori arvates on teema aktuaalne, sest maapiirkondade areng ja elukvaliteet mõjutab 

kogu Eestit. Ettevõtlus ja elu Eesti maapiirkondades on aktuaalne uurimisteema, sest 

maapiirkondade jätkusuutlikkus sõltub suurel määral piirkonna ettevõtluse arengust. 

Käesoleva magistritöö koostamiseks on töö autor kasutanud Eesti Statistikaameti 

elektroonilist andmebaasi, täiendavad andmed on autor tellinud Statistikaametilt. Töös 

antakse hinnang Põlvamaa ettevõtete arengule majandusnäitajate alusel ja analüüsitakse 

näitajate muutust perioodil 2010-2014. Töö autor on valinud arengunäitajate analüüsiks 

alljärgnevad näitajad: ettevõtete lisandväärtus, müügitulu, põhivara osatähtsus koguvarast 

ja investeeringud põhivarasse, kasumlikkus, varade ja omakapitali rentaablus.  

Põlvamaa ettevõtluse arengu peamised takistused on seotud rahvastiku vananemise ja 

vähenemisega, kvalifitseeritud tööjõu puudusega, madala ettevõtlusaktiivsusega, madalate 
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müügitulust annavad need ettevõtted, kes oma tooteid ekspordivad. 
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kogumisel, koostamisel ja levitamisel III tase.  
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Statistiline profiil: majanduslikult aktiivsete üksuste (äriühingute, füüsilisest isikust 
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majandusüksuste statistilise registri andmete põhjal. 
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SISSEJHATUS 
 

Ettevõtlus ja majanduslik areng on üksteisega tihedalt seotud. Ettevõtlus on majandusliku 

edu võtmeks, aidates kaasa majandusarengule ja uute töökohtade loomisele. Ettevõtlus 

aitab parandada elatustaset ja kiirendada maapiirkondade arengut. Ettevõtjad maakohtades 

on need, kes viivad ellu ettevõtlust, luues tööstus-ja äriüksusi maapiirkondadesse Erinevate 

suurusgruppide ja tootmistüüpidega ettevõtete olemasolu piirkonnas on majanduse 

seisukohalt oluline. Väiksemad ettevõtted loovad töökohti, suuremad ettevõtted pakuvad 

väikefirmadele allhankeid jne Selleks, et kiirendada majanduse arengut maapiirkondades 

on vaja edendada ettevõtlust.  

Põllumajandusel on olnud pikki aastaid maapiirkondades tähtsaim roll. Tehnoloogia kiire 

areng on viimastel aastatel kaasa toonud põllumajandusega tegelevate töötajate hõivatuse 

vähenemise ning see tuleb kompenseerida muude valdkondadega.  

Maal elamiseks ja töö leidmiseks on üheks väljundiks ettevõtte loomine. Kõik 

maapiirkonnas elavad inimesed ei ole võimelised ettevõtlusega tegelema, seda suudavad 

teha ainult aktiivsemad, haritumad ja laiema silmaringiga inimesed. Ettevõtjaks ei sünnita, 

vaid seda õpitakse läbi oma ettevõtte loomise ja arendamise. Ettevõtlus on elustiil ja 

ettevõtjad on need, kes loovad töökohti ning investeerivad oma raha, aega ja teadmisi 

ettevõtluse edukaks arenguks. Ettevõtlusega tegelemine on raske ja keeruline, ette võib 

tulla nii õnnestumisi kui tagasilööke.  

Maapiirkonnas ettevõtlusega tegelemine või selle loomine ei ole kerge. Ettevõtluse 

edukusele on määravaks asukoht ja seal piirkonnas elavad inimesed. Paljud tööealised 

inimesed paraku lahkuvad maalt suurlinnadesse ja külad jäävad tühjaks. Nii linna- kui 

maainimesed vajavad töökohti, mis pakuvad nende oskustele vastavat tööd, palka ja 

tagavad seeläbi elukvaliteedi. Maapiirkondade jätkusuutlikkus sõltub kohaliku ettevõtluse 

arengust. Selleks, et maal elu ei hääbuks on väga oluline toetada maapiirkonna ettevõtlust. 

Mikroettevõtlusele lisaks võiks maapiirkonnas olla ka suuri tootmisettevõtteid, kes 

suudaksid rohkem kohalikele inimestele tööd pakkuda.  
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Magistritöö eesmärgiks on analüüsida maapiirkonnas tegutsevate ettevõtete arengut ja 

probleeme Põlvamaa näitel. Selleks analüüsitakse Põlvamaa ettevõtete tegevusala 

majandusnäitajaid sektorite lõikes perioodil 2010-2014. 

Töö autori arvates on teema aktuaalne, sest maapiirkonna edukas areng ja elukvaliteet 

mõjutab kogu Eestit. 

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks seati järgmised uurimisülesanded:  

1. teoreetilise kirjanduse põhjal selgitada mõisteid- ettevõtlus, ettevõtja ja maapiirkond; 

2. uurida muutusi Põlvamaa ettevõtete arengus statistiliste näitajate põhjal; 

3. viia Põlvamaa ettevõtjate hulgas läbi ankeetküsitlus ja analüüsida küsitluse tulemusi; 

4. teha küsitluste baasil järeldusi ja ettepanekuid probleemide lahendamiseks. 

Püstitatud uurimistöö ülesannete läbiviimiseks andmed on saadud kasutades erinevaid 

kirjandusallikaid ja Statistikaameti elektroonilist andmebaasi. Kirjandusallikatest on 

kasutatud erinevaid teadusartikleid, eesti ja inglisekeelseid raamatuid, interneti artikleid. 

Põlvamaa ettevõtete majandusnäitajate võrdlemiseks on kasutatud võrdleva- ja suhtelise 

analüüsi meetodeid. Küsitluses osalenud ettevõtete tegevusalad Lisa 3. 

Tabeltöötlusprogrammiga MS Excel analüüsiti ankeetküsitluse tulemusi ja analüüsi 

tulemused esitatakse tekstina, jooniste ja tabelitena.  

Magistritöö koosneb kolmest peatükist. Esimene peatükk kirjeldab ettevõtlust kui elustiili, 

ettevõtte liikide olemusi ja ettevõtjat kui tööandjat. Teine peatükk keskendub 

maapiirkondadele, seal tegutsevate ettevõtete tegevusaladele, arengule ja probleemidele. 

Töö kolmas peatükk on empiiriline, kus analüüsitaks Põlvamaa ettevõtluse arengut 

perioodil 2010-2014. 

Uurimistöö järeldused on esitletud eraldi alapeatükis, kus magistritöö autor toob välja 

mõned olulisemad tulemused, järeldused ja ettepanekud. Suuremahulised tabelid, 

ankeetküsitlused on lisatud töö lõppu. Töös kasutatud teiste autorite töödele on viidatud.  
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1. ETTEVÕTLUS EESTI MAAPIIRKONDADES 
 

1.1. Ettevõtlus ja ettevõtja 

 

Ettevõtlusel on ühiskonnas tähtis roll, ta kiirendab riigi majanduse arengut ja heaolu. 

Ettevõtluse toimimiseks ja arenemiseks peavad nii valitsus, avalik sektor, eraettevõtted kui 

kogu avalikkus muutuma enam teadlikumaks ettevõtluse arendamise olulisusest ja 

tähtsusest. Ettevõtlus loob uusi töökohti ja kiirendab majanduskasvu.  

Ettevõtlus on mitmekülgne nähtus, mida võib analüüsida protsessina, ressursina kui ka 

tegutsemise vormina. Ettevõtlus on muutunud üha olulisemaks majandusliku kasvu ja 

arengu saavutamiseks. Erinevad autorid on pakkunud sadu definitsioone ettevõtlusele. 

Ettevõtlus on kogum käitumisviisidest, mis algatab ja haldab majandusressursside 

ümberpaigutamist ja mille eesmärk on väärtuse loomine läbi nende vahendite. (Toma jt 

2014: 438) Ettevõtlus on iseseisev äri- ja majandustegevus, mille eesmärgiks on kasumi 

teenimine kauba tootmise või teenuse ostutamisega. (Laas 2001: 17)  

Ettevõtluse mõiste suhtes aitas progressile kaasa J.A.Schumpeter. Ettevõtja on innovaator, 

kes rakendab ettevõtlusalaseid muudatusi. Need ilmnevad viiel moel: 1)uute/täiustatud 

toodete turule toomine; 2)uue tootmisviisi juurutamine; 3)uue turu avamine; 4)uue 

tooraineallika kasutamine ja 5)mõne tootmisharu ümberkorraldamine. (Schumpeter 1911) 

Teised teadlased defineerisid ettevõtlust erinevalt. Ettevõtlus on eesmärgipärane tegevus 

luua, säilitada ja arendada kasumile orienteeritud tegevust ( Cole 1968: 65). Ettevõtlus on 

kogum käitumisviisidest, mis algatab ja haldab majandusressursside ümberpaigutamist ja 

mille eesmärk on väärtuste loomine läbi nende vahendite (Herron jt 1993: 283). Ettevõtlus 

on protsess, mis hõlmab avastamist, hindamist ja võimaluste kasutamist uute teenuste, 

toodete, protsesside, organiseerimisviiside või turgude tutvustamiseks (Shane jt 2000: 

219). Timmons ja Spinelli(2008) arvates ettevõtlus on mõtte-, arutlus- ja tegevusviis, 

milles keskendutakse ärivõimalustele, mida iseloomustab holistiline lähenemisviis ja juhi 

tasakaalustav roll (Abu-Saifan 2012: 23). Ettevõtlus on ressurss, protsess ja olemise ning 

tegutsemise vorm, mille läbi kasutavad inimesed positiivseid võimalusi turul, luues ja 

kasvatades uusi äriettevõtteid (Gries, Naude 2011: 217).  
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Tulumaksuseaduse järgi on ettevõtlus isiku iseseisev majandus- ja kutsetegevus 

(sealhulgas ka notari kutsetegevus), mille eesmärgiks on tulu saamine kauba tootmisest, 

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

loominguline või teaduslik tegevus (Tulumaksuseadus § 14, lg 2…).  

Ettevõtluseks loetakse igasugust tulu saamist. Tuluks võib olla kinnisasja rendist, üürist või 

võõrandamisest saadud tulu, vallasasja võõrandmisest saadud tulu (Laas 2001: 17). Töö 

autor nõustub, et ettevõtlus on üldjuhul tulu saamise eesmärgiga rajatud. Ettevõtlusega 

tegelevate isikute eesmärk on endale ja oma perele äraelamiseks raha teenimine. Ettevõtjad 

näevad ettevõtlusega tegelemisel suuremat võimalust oma tulude kasvatamiseks. Edukatel 

ettevõtjatel see kindlasti ka õnnestub. Kuid on ka väikeettevõtteid ehk ühe omaniku 

ettevõtteid, kelle eesmärk on pigem oma igakuise sissetuleku kindlustamine ja kasu 

saamine ei ole eesmärgiks. Erandina tooks välja ka mittetulundusühingu, mille eesmärk ei 

või olla majandustegevuses tulu saamine. 

Käibemaksuseaduses ja käibemaksudirektiivis (2006/112/EL) on ettevõtluse mõistet pisut 

erinevalt kirjeldatud. Direktiivis on see järgmiselt (art 9 lg 1 teine lõik): Majandustegevus 

on tootja, ettevõtja ja teenuseid osutava isiku mis tahes tegevus, sealhulgas kaevandamis- 

ja põllumajandusalane tegevus ning kutsealane tegevus. Majandustegevusena käsitatakse 

eelkõige materiaalse või immateriaalse vara kasutamist kestva tulu saamise eesmärgil 

(Nõukogu Direktiiv 2006/112/EÜ…). Käibemaksuseaduse alusel on ettevõtlus iseseisev 

majandustegevus, mille käigus võõrandatakse kaupa või osutatakse teenust, olenemata 

tegevuse eesmärgist või tulemustest (Käibemaksuseadus § 2 lõige 2…).  

Selle definitsiooni kohaselt tegeleks ettevõtlusega käibemaksuseaduse alusel kõik isikud, 

kes ostavad kokku kinnisvara või võõrandavad mitmeid maatükke. Autori arvates ei saa 

seda vaadelda siiski majandustegevusena. Inimene võib osta nii kinnisvara kui ka 

maatükke lihtsalt selleks, et paigutada oma ressursse. Kui inimene ei ole end registreerinud 

ettevõtjaks ning müüb oma maad, kinnisvara või metsa ei ole selline tegevus 

majandustegevus. Need tehingud ei ole pideva tulu saamise eesmärgil tehtud. Kui 

ettevõtjaks mitte registreerunud inimene hakkab näiteks ostetud maadel tegema 

arendusplaane ja kasutab samu meetodeid nagu ettevõtjad, siis kvalifitseerub selline 

tegevus juba majandustegevuseks ja on vajalik ennast registreerida ettevõtjaks. 
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Ettevõtlus toimib kõikjal maailmas, milleta ei kujutaks me elu ette. Ettevõtluse toimimisest 

räägitakse ühiskonnas igapäevaselt, kuna see on oluline kõigile. Ettevõtlus ei saa 

eksisteerida ilma ettevõtjateta. 

Nii nagu ettevõtluse mõistet on autorid erinevalt defineerinud, on seda tehtud ka ettevõtja 

mõiste selgitamisel. Mõistet „ettevõtja“ tutvustab esmalt R.Cantillon. Tema arvates 

pöörleb see mõiste peamiselt riskide eemaldamise ümber. Hiljem märkis J.B.Say, et 

ettevõtja nihutab majanduslikke ressursse madalama produktiivsusega piirkonnast kõrgema 

produktiivsusega piirkonda. (Toma jt. 2014 p. 438 ). Gilder (1980) märkis, et ettevõtja on 

omamoodi superman (supermees), kes tunneb majanduses peidetud seadusi ja kes aitab 

ühtlasi kaasa progressile. Lisaks võitleb ta vaesuse vastu, aidates luua uusi töökohti. (Toma 

jt. 2014 p. 438) 

Ettevõtjaks nimetatakse isikut, kes tegeleb majandustegevusega. Äri eesmärgiks on kasu 

saamine. Ettevõtja kannab ettevõttesse tehtud isiklike investeeringute kaotamise finantsilist 

riski. (Edukas väikeettevõtlus… 2006: 69) Selle mõiste põhjal on meil võimalus eristada 

ettevõtjat palgatöötajast. Ettevõtja võib olla ka investeerija, kes tahab saada ettevõttesse 

paigutatud rahast kasu. Samas ei pea iga investeerija veel olema ettevõtja ja ta ei pea ise 

äritegevuses osalema (Ibid. : 69). Selle definitsiooni järgi oleks ettevõtja see, kes ise ei raja 

ettevõtet vaid tegutseb juba toimivas ettevõttes kasu saamise eesmärgil ja investeerib 

ettevõtte parema tulemuse nimel oma finantsiliste vahenditega. Kõik tegutsevad ettevõtjad 

ei ole ise rajanud ettevõtet, vaid on sellega hiljem liitunud või ostnud osaluse. Ettevõtjaks 

võib olla nii oma ettevõtte loonud, kui juhtfiguur oma ettevõttes, omandanud aktsiaid 

mõnes ettevõttes, kus ta ise aktiivselt ei tegutse. Seega on võimalusi ettevõtja mõiste 

lahtiseletamiseks mitmeid.  

Saksamaal tehakse ettevõtja definitsioonil vahet sotsiaalkindlustuse ja töövõttu käsitleva 

seadustiku alusel. Sotsiaalkindlustuse alusel saab ettevõtja olla ise töövõtja rollis ning 

isikutel, keda ta tööle on võtnud ei pea olema töölepingut. Tööleping ei ole vajalik ka siis, 

kui ettevõtja on endale tööandjaks. Töövõttu käsitleva seadustiku alusel on ettevõtja 

tööandja teistele ja sellisel juhul on tööleping nõutav. Mõlemal juhul võib tööandja olla nii 

juriidiline kui füüsiline isik. (Teiste Euroopa…2006: 7) 

Ükskõik, kuidas keegi ettevõtja mõistet seletab, on nende roll ühiskonnas ikkagi 

ühesugune. Nende peamine ülesanne ühiskonnas on majanduse elavdamine ja arendamine. 
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Maksutulud on ettevõtja panuseks, mida nad maksvad oma toodangu või teenuse eest 

saadavast tulust ning kasumist, kui ettevõtjad selle ettevõttest välja võtavad. Ettevõtja poolt 

tasutud maksutulud jaotatakse teistele valdkondadele nagu tervishoid, haridus, 

sotsiaalkuludeks, tänavate hoolduseks jne.(Suppi 2013: 27) 

 

 

1.2. Ettevõtete liigitamine erinevate tunnuste alusel 

 

Ettevõtteid on võimalik liigitada nii kvalitatiivsete kui kvantitatiivsete tunnuste alusel. 

Üheks liigitamise võimaluseks on ettevõtte suuruse järgi. Enim kasutatakse liigitamisel 

kolme näitajat. Need näitajad on: töötajate arv, ettevõte käive ja bilansi maht. Kui me 

soovime võrrelda eri suurustega ettevõtete rolli majanduses, tuleb need suuruse alusel 

defineerida.  

Raamatupidamise seaduse alusel jaotuvad ettevõtted alates 01.01.2016 alljärgnevalt: 

(Raamatupidamise seadus § 3…) 

1. mikroettevõtja – osaühing, kelle näitajad vastavad aruandeaasta bilansipäeval kõikidele 

järgmistele tingimustele: varad kokku kuni 175 000 eurot, kohustised ei ole suuremad 

kui omakapital, üks osanik, kes on ka juhatuse liige, ja kelle müügitulu on aruandeaastal 

kuni 50 000 eurot; 

2. väikeettevõtja – Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja ja kelle 

näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada järgmisi tingimusi: varad 

kokku 4 000 000 eurot, müügitulu 8 000 000 eurot ja keskmine töötajate arv 

aruandeaasta jooksul 50 inimest; 

3. keskmise suurusega ettevõtja – Eestis registreeritud äriühing, kes ei ole mikroettevõtja 

ega väikeettevõtja ja kelle näitajatest võib aruandeaasta bilansipäeval vaid üks ületada 

järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000 eurot, müügitulu 40 000 000 eurot ja 

keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest; 

4. suurettevõtja – Eestis registreeritud äriühing, kelle näitajatest aruandeaasta bilansipäeval 

vähemalt kaks ületavad järgmisi tingimusi: varad kokku 20 000 000 eurot, müügitulu 40 

000 000 eurot ja keskmine töötajate arv aruandeaasta jooksul 250 inimest; 

5. väike konsolideerimisgrupp – konsolideerimisgrupp, kelle aruandeaasta bilansipäeva 

konsolideeritud näitajatest rohkem kui üks ei ületa käesoleva paragrahvi punktis 15 

nimetatud tingimusi; 
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6. keskmise suurusega konsolideerimisgrupp – konsolideerimisgrupp, kes ei ole väike 

konsolideerimisgrupp ja kelle aruandeaasta bilansipäeva konsolideeritud näitajatest 

rohkem kui üks ei ületa käesoleva paragrahvi punktis 16 nimetatud tingimusi; 

7. suur konsolideerimisgrupp – konsolideerimisgrupp, kelle aruandeaasta bilansipäeva 

konsolideeritud näitajatest vähemalt kaks ületavad käesoleva paragrahvi punktis 17 

toodud tingimusi. 

Tabelist 1 näeme, et 2010. aastal moodustasid vähem kui 10 töötajaga ettevõtted 93,2% ja 

10-49 töötajaga ettevõtted 5,5%. Aastal 2014 suurenes kuni 10 töötajaga ettevõtete osakaal 

93,6%-le ja 10-49 töötajaga ettevõtete osakaal langes 5,2%-ni. 50-249 töötajaga ettevõtete 

osakaal 2010.aastal oli 1,1% ja 2014.a. langes 1, 0%  võrra.  

Tabel 1. Ettevõtted töötajate arvu ja osakaalu järgi aastatel 2010- 2014, % (Statistikaamet: 

ER025…) 

 

 

 

 

 2010 

ettevõtete 

arv/ 

osakaalu % 

2011 

ettevõtete 

arv/ 

osakaalu % 

2012 

ettevõtete 

arv/ 

osakaalu % 

2013 

ettevõtete 

arv/ 

osakaalu % 

2014 

ettevõtete 

arv/ 

osakaalu % 

250 ja enam Arv 149 165 173 182 191 

 % 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 

50- 249 Arv 1088 1114 1115 1126 1162 

 % 1,1% 1,1 % 1,0 % 1,0 % 1,0 % 

10- 49 Arv 5551 5533 5705 5793 5874 

 % 5,5% 5,3 % 5,2 % 5,1 % 5,2 % 

Vähem kui 

10 

Arv 93 428 97 021 101 891 105 659 106 538 

 % 93,2 % 93,4 % 93,6 % 93,7 % 93,6 % 

Kokku Arv 100 216 103 833 108 884 112 760 113 765 

 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

 

Tabelis 2 on välja toodud viimase viie aasta jooksul toimunud muutused äriühingute arvus. 

Aastatel 2010-2014 vähenes füüsilisest isikust ettevõtjate arv 4301 võrra ehk 15,92% 

Osaühingute arv kasvas 19160 ettevõtte võrra ehk 30,2% Statistikaameti andmetele 

tuginedes kasvas viie aasta jooksul kuni 10 töötajaga ettevõtete arv 12 930 võrra. 

Õigusliku vormi alusel jaotatakse ettevõtted: füüsilisest isikust ettevõtja, osaühing, 

aktsiaselts, usaldus- ja täisühing, tulundusühistu, mittetulundusühingud. Füüsilisest isikust 

ettevõtja on füüsiline isik, kes tegutseb enamasti oma nime all. Ta on registreerinud end 

Maksuametis ettevõtjaks ja vastutab kogu oma varaga ettevõtluses. (Laidre jt 2004: 9)  
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FIE eeliseks peab autor eelkõige seda, et kogu tema teenitud kasum jääb endale, lihtsus 

äriasjade ajamisel, otsustamis- ja tegutsemisvabadus ning täielik kontroll oma töö üle, 

raamatupidamise lihtsus. Puudustest toob töö autor esile ettevõtja suurt töökoormust, sest 

kõik toimingud tuleb teha ise, omanik vastutab äritegevuse eest kogu oma varaga. 

Tabel 2. Eestis registreeritud äriühingud, tk (Statistikaamet: ER07…) 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Füüsilisest isikust ettevõtja 31 314 29 464 28 512 27 502 27 013 

Täisühing 162 366 1 076 970 123 

Usaldusühing 985 830 884 709 676 

Osaühing 63 398 69 173 74 717 80 064 82 558 

Aktsiaselts 3 842 3 510 3 215 3 021 2 874 

Turundusühistu 303 288 278 274 286 

 

Täisühing (TÜ) on äriühing, kus ühise äri eesmärgil tegutsevad kaks või rohkem osanikku. 

Nad vastutavad äriühingu kohustuste eest oma varaga. Usaldusühing (UÜ) äriühing, kus 

tegutsevad kaks või enam isikut ühisena ärinime all. Täisosanik vastutab kohustuste eest 

oma varaga, usaldusosanik vastutab kohustuste eest sissemakse ulatuses. (Laas 2001: 52-

53) Eelised TÜ ja UÜ- jaotatud risk ja vastutus, miinimumkapitali nõuete puudumine, 

kasumi jaotamise lihtsus, organiseerimise ja juhtimise lihtsus. Puudused- osanike (v.a 

usaldusosanike) piiramatu vastutus, kasumi jaotamine mitme isiku vahel, aeglasem otsuste 

tegemine kui üksi tegutsemisel, raske leida sobivaid partnereid. Osaühing (OÜ) on 

äriühing, kus osakapital on jaotatud osadeks. Osanik ei vastuta isiklikult osaühingu 

kohustuste eest. Aktsiaselts (AS) on niisugune äriühing, kus aktsiateks on jaotatud 

aktsiakapital. Aktsionäril puudub isiklik vastutus aktsiaseltsi kohustuste eest (Miettinen jt 

2008: 67). OÜ ja AS peamised eelised osanike või aktsionäride piiratud vastutus, piiramatu 

eluiga, sobivus nii suur- kui väikeettevõtetele, suurem usaldatavus partnerite silmis. 

Puudusteks on rohkem aega ja vahendeid nõudev organiseerimine, tegevuse suurem 

reguleeritus, üksikomanikel puudub kontroll äriühingu tegevuse üle. Tulundusühistu on 

äriühing, mille eesmärgiks on tulundusühistu liikmete ühise majandustegevusega tegevuste 

ja majapidamiste toetamine teenuste osutamisega (Laidre jt 2004: 10). Autori arvates on 

tulundusühistu eelisteks liikmete kontroll ühistu tegevuse üle, otsused võetakse vastu 

demokraatia alusel, piiratud vastutusega ühistud, ühistu liige ei vastuta ühistu kohustuste 

eest. Puudused on: otsuseid ei ole võimalik teha nii kiiresti kui vaja, sest need tehakse 

demokraatlikul alusel, ühistu tegevust võivad halvasti mõjutada ühistu töötajate ja liikmete 

halvad suhted.  
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2. ETTEVÕTLUSE PROBLEEMID JA ARENGUT 

SOODUSTAVAD TEGURID MAAPIIRKONDADES 
 

2.1. Maapiirkonna mõiste ja maapiirkondade tüpoloogia 

  

Erinevad riigid annavad maaelu mõistele erinevaid seletusi. Isegi teadlased ei ole suutnud 

sadade aastate jooksul selle definitsiooni osas ühtsele arvamusele jõuda. Peamiseks 

põhjuseks jääb see, et maalisuse defineerimisel ei suudeta leida ühtseid kriteeriume, 

millega kõiki maapiirkondi kirjeldada. OECD kasutab maapiirkonna määratlemisel kaht 

hierarhiatasandit - kohalikku ja piirkondlikku. Kui rahavastiku arv on alla 150 elaniku 

ruutmeetri kohta on see kohalikul tasandil määratletud. Eesti maapiirkondade määratlust ei 

saa vaadelda OECD meetodi alusel, sest Eestis on suuremalt osalt valdade koosseisus 

kuuluvate linnade ja alevite asutustihedus alla 150 elaniku ruutmeetri kohta. Maainimene 

on sellest määratlusest tulenevalt isik, kes selles piirkonnas elab ja maaelu on eluviis, 

millega seal piirkonnas tegeletakse (Maaelu arengu… 2011: 12). Varasematel aegadel oli 

maapiirkonnaks niisugune piirkond, kus oluliseks oli tööhõive maaga seotud tegevusaladel 

nagu kalandus, metsandus, põllumajandus. Tänasel päeval töötavad paljud inimesed linnas 

või linnalistel tööstus- ja teeninduskohtadel, siis ei loeta seda kriteeriumit enam nii 

tähtsaks. (Raagmaa, Noorkõiv 2013:16) 

2007-2013 loeti Eestis maapiirkonnaks valde ja kuni 4 000 elanikega väikelinnade 

territoorium. 2014.aastast loetakse maapiirkonnaks vallad, v.a vallad, mille puhul on 

täidetud kõik järgnevad rahvastiku kasvu, madalat tööpuudust, kõrgeid sissetulekuid 

iseloomustavad kriteeriumid: o kohalikud omavalitsused, kus rahvaarv (arvestatud rännet) 

on viimase 10 aasta jooksul (2003-2013) kasvanud üle 20%; o kohalikud omavalitsused, 

kus registreeritud töötus on alla Eesti keskmise (5,3%); o kohalikud omavalitsused, kus 

palgatöötaja kuukeskmine brutotulu on vähemalt 20% kõrgem Eesti keskmisest (844,44 

eurot); kuni 4 000 elanikuga väikelinnad, sh kuni 4 000 elanikuga vallasisesed linnad. 

(Eesti maaelu 2014: 96-97) 

Võrdluseks Eestiga võib välja tuua ka Saksamaal olevad maapiirkonna erinevad 

definitsioonid. Saksamaal on mitu mõistet maapiirkondade kohta. Riiklikul tasandil 

määratleb selle definitsiooni BBR, 16 liidumaad kasutavad oma mõistet. Liidumaade 
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määratluse järgi põhinevad need maaelu arengukavadest ja põhimõtetest. Saksamaa 

piirkonnad jaotatakse kolmeks regiooniks ja selle alusel on maapiirkonnad need, mis on 

ilma suuremate keskusteta ja kus rahvastiku tihedus jääb alla 100 inimese ruutmeetri kohta. 

(The role...: 4-5) 

USA rahvaloendusbüroo järgi maapiirkondade klassifikatsioon hõlmab kogu territooriumi 

elanikkonda ja elamuüksusi, mis asuvad väljaspool linnapiirkondi ja linnakvartaleid 

Linnapiirkonnades on vähemalt 50 000 ja linnakvartalites 2500-50 000 elanikku. 

Linnapiirkondade ja linnakvartalite peamisi piirkondi määratleti rahvastikutiheduse alusel 

1000 inimest ruutmiili kohta ja juurde lisati külgnevad kvartalid, kus on vähemalt 500 

inimest ruutmeetri miili kohta. (Coburn jt. 2007: 4) 

Maapiirkondade mõiste on hägustunud mobiilsuse ja kommunikatsiooni suurenemise tõttu. 

Varasemalt oli kõige olulisem põllumajandus, nüüd on enam arenenud maaettevõtlus. 

Globaliseerumine, ääremaastumine, eeslinnastumine ja ühiskonnatüüpide vahetusprotsess 

on olulisemad maaelu suunajad. (Maaeluvõrgustik…2011) 

Tüpoloogia võimaldab klassifitseerida ühiste tunnustega maapiirkondi. Tüpoloogia on 

vahend edasiste võrdluste tegemiseks. On olemas erinevaid piirkondi iseloomustavaid 

tüpoloogiaid.  

Kolm tüpoloogiat haaravad järgnevaid maaelu eristumise  tunnuseid:(Euroopa…2013: 6) 

1. maalisus - tüpoloogia seostub maa-linn meta-narratiiviga. See on tuletatud 

regionaalpoliitika peadirektoraadi poolt OECD tüpoloogiast. Eristatakse nelja 

regioonitüüpi- keskmise ligipääsetavusega, keskmiselt kauge, enamasti hea 

ligipääsetavusega maapiirkond ja valdavalt kauge maapiirkond; 

2. majanduse restruktureerimine - see tüpoloogia on seotud nii põllumajanduskeskse kui 

globaalse konkurentsi meta-narratiiviga. On välja arendatud 13 näitaja põhjal. Ka siin 

eristus neli erinevat mittelinnalist regiooni: agraarne, tarbimuslik, tugeva 

sekundaarsektoriga mitmekesine ja tugeva teenustesektoriga mitmekesine; 

3. võimekus - see tüpoloogia paneb regioonid akumuleerimise ja hääbumise teljele. Lähtub 

peamiselt linn-maa meta-narratiivist. Põhinedes viiest näitajast koosneval 

sünteesindeksil tulemuslikkusest. Eristatakse nelja regioonitüüpi: akumuleeruv, üle 

keskmise, alla keskmise ja hääbuv.  
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Eesti piirkondi võrreldes ei saa aluseks võtta rahvaarvu ega asutustihedust. Eestis on 

mitmed piirkonnad, kus maalised tegevused on kadunud või kadumas linnastumise või 

ääremaastumise tõttu. Sellest tingitult tuleks tüpoloogiasse kaasata teised tegurid. Näiteks 

põllumajandusega tegelevate ettevõtete või põllumaa osatähtsuse järgi. Konkreetsemate 

tunnustega on võimalik Eestis piirkonna maalisust täpsemini kirjeldada. Väga oluline on 

eristada piirkondi, kus on suurem linnaline mõju s.t elatakse maal, aga piirkonnal 

puuduvad maalisuse tunnused (Maaelu arengu… 2011: 43). Linnalise kui maalise 

tegevusega kaasnevad nii positiivsed kui negatiivsed mõjud. Linnalise tegevuse 

positiivseteks välismõju külgedeks on asutustihedus, asukoht ja tootmise mastaabiefekt, 

eeltoodust tulenevalt on tulemuseks uued tegevusalad, keeruliste teenuste pakkumine. 

Negatiivsena kaasneb nende tegevusega reostus. Maalise tegevuse positiivseks välismõjuks 

on puhas vesi, õhk. Negatiivsed välismõjud on pesitsiidide kasutamine põllumajanduses ja 

bioloogilise mitmekesistamise vähenemine. Tüpoloogia keskseks küsimuseks jääbki 

maakasutus. (Ibid. : 43)  

Niisugused maapiirkonnad, mis külgnevad suurlinnadega on piirkonnad sõltuvuses 

linnaga. Majandustegevuse langus ja sotsiaalsed probleemid kimbutavad enim nõrku 

maalisi piirkondi. Nendes piirkondades on kas vähenenud või täielikult kadunud 

põllumajanduslik toomine. Peamiseks probleemiks on piirkonna linnastumine või 

ääremaastumine väljarände tulemusel. Piirkondades, kus põllumajandusega tegelemine on 

madal või põllumajandus on peamine tegevusala, aga madala sissetulekuga, võib maaline 

eluviis olla surve all. (Maaelu arengu… 2011: 43- 44) 

 

 

2.2. Maaettevõtluse areng ja võimalused 

 

Maaelu areng on rohkem kui kunagi varem seotud ettevõtlusega. Seda arengut edendavad 

asutused ja üksikisikud peavad ettevõtlust nüüd strateegilise arenguabi sekkumiseks, mis 

võib kiirendada maapiirkondade arengut. Lisaks näivad asutused ja üksikisikud nõustuvat 

selles, et maaettevõtted vajavad hädasti toetust: arenguasutused näevad maaettevõtluses 

suurt tööhõive potentsiaali; poliitikud olulist strateegiat, mis aitab vältida rahutusi maal; 

põllumajandustootjate arvates on see põllumajandusettevõtete sissetulekute suurendamise 

vahend. (Petrin 1994…) 

Dabson, 2005 on teinud kindlaks eduka maaettevõtluse arengustrateegia neli peamist 

komponenti: peab olema ettevõtjaid toetav kogukonnakultuur, ettevõtja keskne strateegia, 
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keskne koht süsteemikorraldustel ja uuenduslike finantsmudelite rahastamise 

kättesaadavaks tegemise võimalus. (Dabson 2005 ref Raul1, Sharma 2013: 320 ) 

Maapiirkondade areng mõjutab läbi tööhõive igat linnaelanikku, konkurentsi nii tööturul 

kui ka ettevõtete vahel, riigirahanduses maksutulude ümberjagamist, sest mahajäänud 

piirkond mõjutab teisi piirkondi läbi selle, et nö. „võitjad“ peavad maksma „kaotajate“ 

eest. (Hanson 1983 ref Maapiirkonna ettevõtluse...2012: 3). 

Maaettevõtlus tähendab maapiirkondades arenevat ettevõtlust. Teisisõnu tööstusettevõtete 

loomine maapiirkondades viitab maaettevõtlusele. See tähendab, et maaettevõtluse 

sünonüüm on maapiirkonna industrialiseerimine. Olemasolevate ressursside nagu turistide 

toitlustamine, puusepatööd, ketrus jne on kasutusalade mitmekesistamine 

mittepõllumajandusliku tegevuse suunas. Niisugused ressursid nagu vesi, metsamaad, 

hooned, olemasolevad oskused ja kohaliku eripära kasutamine mahuvad maaettevõtluse 

raamesse muude mitte ainult põllumajandusega seotud tegevuste hulka. (Saxena 2012: 23) 

Oluline on rõhutada, et maapiirkondade ettevõtlus ei erine oma olemuselt linnapiirkondade 

ettevõtlusest. Maal kujutab see endast ainulaadsete ressursside kombinatsiooni leidmist 

põllumajanduses või sellest väljaspool. See toimub põllumajandusettevõtte laiendamise 

teel, mis hõlmab kõiki mittepõllumajanduslikke tegevusi, milleks olemasolevaid ressursse 

kasutatakse, või mis tahes suurema muudatuse kaudu maakasutuses/tootmises, mis ei ole 

seotud ainult põllumajandusega. Seega maapiirkonna ettevõtja on keegi, kes on valmis 

jääma maale ja aitama luua kohalikku rikkust. Mingil määral on aga ettevõtjal 

majanduslikud eesmärgid ja maaelu arengu sotsiaalsed sihid omavahel tugevamini seotud 

kui linnades. (Petrin 1994…) 

Ühest küljest on ettevõtlus traditsioon ja haridus ettevõtluse potentsiaali mootorid. Teisest 

küljest saavad institutsioonid, valitsuse tegevuskavad ja õiguslik raamistik nii stimuleerida 

kui blokeerida ettevõtluse algatusi. (Toma jt 2014: 441) Uus maaelu paradigma hõlmab 

endas eesmärke, mis ei ole mittemajanduslikud – heaolu, sotsiaalne kapital, koostöö ja 

ühistegevuse tulemuse mõõtmine ja arvestamine (Eesti maaettevõtluse 2011…7). 

Maapiirkonna jaoks on oluline seal tegutsevate ettevõtete toetamine, ettevõtluseks sobiva 

keskkonna loomine ja maainimeste endi aktiivsus, et maal jätkuks elutegevus. 
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Maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjate roll on nii majanduslikus kui sotsiaalses arengus 

väga oluline. Ettevõtte tegevusele seab mõningad piirangud maamajandusettevõtte 

piirkond, kus ta tegutseb.. 

Maapiirkonnas leidub niisuguseid ressursse , mida kasutades saab linna ja maa erinevusi 

tasakaalustada. Maal seisab hooneid, mis on tühjaks jäänud või alakoormatud. Nende 

hoonete kasutusele võtmist takistab tehniline seisukord, halb juurdepääs ja eksponeeritus. 

Tühjaks jäänud hoonetele majandusliku väärtuste andmine võib parandada selle piirkonna 

elukeskkonda või suurendada tootmist. (Eesti maaettevõtluse…2011: 103) 

Riigi majandus ei püsi konkurentsivõimelisena väga pikalt, kui tegutsetakse ainult ühes või 

kahes valdkonnas. Kogu riigi tasakaalustatud areng on Eestile väga tähtis, s.t inimestel 

peab olema hea elada nii maal kui linnas. Inimese jaoks on kõige olulisem elukoha valikul 

töökoht, et tal oleks võimalus valida oma elukutsele sobiv ja tasustatav töö ka väljaspool 

suuri keskusi. (Kiisler 2008: 4) Tänasel päeval me selleni veel jõudnud ei ole aga liigume 

tasapisi selle suunas, kuigi tee on pikk ja jätkuvalt konarlik. Kohaliku omavalitsuste 

prioriteediks on elu- ja töökeskkonna loomine. Ettevõtete ja turistide ligimeelitamine on 

oluliselt tähtis omavalitsusele. (Kiisler 2008: 4) Mida rohkem on omavalitsuse piirkonnas 

konkurentsivõimelisi ettevõtteid, kes pakuvad kohalike elanikele tööd, seda kindlamini 

võib tunda end omavalitsus.  

Üha rohkem on hakatud maamajanduses rääkima ettevõtluse mitmekesistamisest. 

Maaelupoliitikas on tähtis lisaks põllumajandustootmise säilitamisele ka selle sidumine 

teiste tegevusaladega, et säilitada olemasolevaid ja luua uusi töökohti väikeettevõtjaile ja 

nii säilitada elu maal. (Maamajanduse arengud…2011: 5) 

Ettevõtlustegevus maapiirkonna äärealadel on ühekülgne. Linnades tegutsevate ettevõtete 

tegevusalade keskmine näitaja on peaaegu poole suurem maapiirkonna näitajast. Sellest 

tingitult ongi maal sobiva tööl leidmine raske. (Ibid. : 103) 

Maaettevõtjad on juba edukalt mitmekesistanud ja rajanud uusi ettevõtteid turgudele, mis 

tegelevad erinevate valdkondadega, nagu põllumajandus- ja toiduainetööstus, käsitöö, 

taaskasutus, vaba aeg ja tervis. Olemasolevate ressursside kasutusalade mitmekesistamine 

mittepõllumajandusliku tegevuse suunas, sobivad maapiirkondade ettevõtlusega. 

(Nandanwar 2011 ref Raul1, Sharma 2013: 320) 
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Monofunktsionaalsete piirkondade ja asulate tekkimise ära hoidmiseks on 

mitmekesistamine väga oluline nii riskide maandamiseks kui uute töökohtade loomiseks. 

Tootmise efektiivsuse või investeeringute kasvu tulemusel vabanev tööjõud on 

sisendressursiks uute ettevõtete tekkeks maapiirkonnas ja maapiirkonna majandustegevuse 

mitmekesistamiseks. (Maamajanduse arengud…2011: 5) 

Ettevõtjad, kes tulevikus oleks huvitatud mitmekesistamisest võiks jaotada rühmadesse: 

(Värnik 2008 :5) 

1. põllumajandustoodangu tootjad, põllumajandustootmise mitmekesistamisele; 

2. põllumajandustoodangu tootjad, muu maaettevõtluse suunale; 

3. muu maaettevõtluse valdkonnaga tegeleja väljaspool põllumajandusvaldkonda 

mitmekesistamise suunale; 

4. põllumajandus- ja muu maaettevõtlusvaldkonnaga tegelev tootja 

multifunktsionaalsuse suunale. 

Mitmekesistamise vajadus on tingitud maaettevõtlusvaldkondade konkurentsivõime 

tõstmiseks globaliseeruvas turumajanduses. 

Maaelu mitmekesistamisel tuleb eristada kahte vormi. Üks neist on põllumajandustootmise 

sisene mitmekesistamine. See tähendab, et paralleelselt traditsiooniliste 

põllumajandusharudega tegeldakse mõne vähem levinud põllumajandus- või 

metsandusvaldkonnaga. Näit. ravimtaimede kasvatamisega, mee tootmisega, 

marjakasvatusega, jahindusega, alternatiivse energeetikaga, metsandusega, jõulupuude 

kasvatamisega, mahepõllumajandusega vms. Teine maaettevõtluse mitmekesistamise 

võimalus on põllumajanduse väline. Selles valdkonnas on võimalusteks maaturism, 

puidutöötlemine, kalandus, õllekojad, veinitootmine, pagarikojad, kauplused, juuksur, 

loodustoodete tootmine, meelelahutus, logistikateenused, haridus- ja nõuande/ 

konsultatsioonitegevus. Uute suundadena võib tuua ka vanade lautade muutmist teatriteks, 

huvikeskusteks, töökodadeks jne. Igal juhul eeldab maaettevõtluse mitmekesistamine uute 

ideede sündi ja nende ideede elujõulist rakendumist. 

Multifunktsionaalne ettevõtlus annab võimaluse maapiirkonna elu paremaks muuta. 

Maaettevõtjatel on vajalik liikuda lisandväärtust andva majandustegevuse arendamisele- 

väikekaubandus, maaturismiteenused, toiduainete tootmine ja toidu väikekäitlemine, 
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toitlustamine, mööbli tootmine ja disain, suveniiride valmistamine jne. (Põlva 

maakonna...2011: 32) 

Lisaväärtuse andmine tootel on väga oluline. Kui tootele on antud lisaväärtus on seda 

lihtsam müüa. Lisaväärtuseks võib olla näiteks uus pakend. Kirjanduslikku materjali läbi 

töödeldes selgub, et osad autorid kasutavad lisaväärtus, teised lisandväärtus. Seega tuleb 

vaadelda kahte eraldi mõistet– lisaväärtus (added value) ja lisandväärtus (value added). 

Lisaväärtus– kaubale logistilises ahelas täiendava väärtuse andmine, mis suurendab selle 

valmidusastet lõpptarbijale realiseerimiseks. Enamasti osutavad lisaväärtusteenuseid 

logistiliste teenuste pakkujad – vedajad ja laopidajad. Levinumad lisaväärtusteenused on 

kaupade vedu, kaupade käsitlemine laos ja terminalis, pakendamine, sildistamine, 

müügikomplektide koostamine jne – kliendi ootustele vastamine, ületades tavateenuse 

norme. (Logistika…) 

Ettevõtte tasandil tähendab lisandväärtus müügitulu, kust on maha arvestatud sisendi 

kulud. Sisendid sõltuvad konkreetse ettevõtte teenustest ja toodetest. Sisendite hulka 

kuuluvad ostetud tooraine, materjalid, tootmiseks vajalikud teenused, töötajatele makstud 

palgad. ( Ettevõtete arenguprogrammi…) 

Statistikaameti andmetel on lisandväärtus rahalises väljenduses toodang, millest on maha 

arvatud vahetarbimine. 

Ettevõtjad annavad lisaväärtust maapiirkondades, haarates samast piirkonnast ressursse 

protsessi. Maaelu areng on seotud maapiirkonnaga rohkem kui linnapiirkonnaga. 

Maaettevõtluse peamised tugevad küljed on perekondlikud sidemed, mis avaldavad mõju 

maarahvastikule. Euroopa Liit on pööranud üha suuremat tähelepanu maapiirkondade 

arendamisele, pakkudes rohkem põllumajanduslikke toetusi. Arvatakse, et ideed uute 

ettevõtete loomisest ja arendamisest on parim strateegia maapiirkonna arendamiseks. 

(Harpa jt 2015: 471) 

 
 

2.3. Maapiirkondade ettevõtete tegevusalad ja probleemid 

 

Eesti maaettevõtlus sh. eriti põllumajandus on teinud suure ja kiire arengu pärast Eesti 

liitumist Euroopa Liiduga. Kasutusele on võetud kaasaegne tehnoloogia, tööviljakus on 

kõrgem, uued äriideed. Toimunud on töökohtade liikumine põllumajandusest teistesse 
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maaettevõtluse sektoritesse. Maapiikonnad vajavad jätkusuutlikke ettevõtteid. 

Maksumaksjate raha tuleks jaotada nii, et oleks rohkem jätkusuutlikke mitte 

toetuskõlblikke ettevõtteid. (Värnik 2013: 9).  

Ettevõtlusega alustamine maapiirkonnas on lihtsam, sest inimesed tunnevad üksteist ja on 

suurem usaldus teineteise suhtes. Samuti on maapiirkonnas odavamad ettevõtluse jaoks 

renditavate üüripindade hinnad. Maapiirkondade majandus ei ole nii hoogne nagu seda on 

linnapiirkondades. Kõiki ettevõtteid, näiteks põllumajandust, metsandust jne, ei ole 

võimalik linnapiirkonda viia.  

Eestis on probleem selles, et inimkond vananeb ja rahvaarv väheneb. Maapiirkond vajab 

elukeskkonda, kus nii majanduslikud kui sotsiaalsed teenused suudaksid konkureerida 

välismaal pakutavate teenustega. Maaelule mõeldes seostame seda kõige rohkem ikka 

põllumajandusega. Põllumajandus riigi seisukohalt oluline ekspordi allikas (Värnik 2014: 

209). 

Põllumajandus on olnud maaettevõtluse tähtsaim valdkond ja selle tähtsus aastatega pigem 

suureneb rahvastiku kasvust tingitult. Põllumajandus kui primaarsektor on kasutusele 

võtnud palju kaasaegset tehnikat, mis aitab oluliselt rohkem ettevõttel masinate abil ära 

teha ja üha vähem vajatakse töötajaid. Vabanevate töötajate suunamine on maapiirkonnas 

probleemiks. Osad leiavad ehk tööd teistes sektorites, mis tegutsevad samas piirkonnas, 

teised ilmselt peavad hakkama otsima tööd mujalt piirkondadest, linnadest või lahkuma 

riigist. Ettevõtluse spetsialiseerumine, tehnoloogia areng, tootmise kontsentreerumine- 

need on sotsiaalsed probleemid (Värnik 2013: 11).  

Jooniselt 1 näeme, et 2013.aastal tegutses maapiirkonnas 38 760 majanduslikult aktiivset 

ettevõtet, mis moodustasid kogu Eesti ettevõtetest 34,4%. 2014.aastal oli maaettevõtete arv 

32 007 ja see moodustas 28,4% Eesti ettevõtetest. Kui võrrelda kahe aasta maapiirkonna 

ettevõtete arvu, siis on see vähenenud 6 753 ettevõtte võrra. 

Vähenemise põhjuseks võis olla see, et 2014.aastal muutus maapiirkonna määratlus Eesti 

maaelu arengukava 2014 – 2020 alusel. (Eesti maaelu...2014: 96- 97) Selle muutusega 

langesid maapiirkonnast välja 6 valda- Kiili, Viimsi, Harku, Rae, Saue, Saku. 2013.aastal 

kui ka 2014.a. oli kõige rohkem maapiirkonnas tegutsevaid ettevõtteid Lõuna –Eestis, mis 

moodustasid kõigist maaettevõtetest 46% ja 63%. 
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Tegevusalad, millega maapiirkonna ettevõtted tegelevad on piirkonniti erinev. Teenindus 

ja tertsiaarsektor tegutseb rohkem suuremate keskust juures, primaarsektori ettevõtlus on 

koondunud  piirkondadesse, kus on parimad võimalused. 

Joonis 1. 2013 ja 2014 ettevõtete üldarvu võrdlusega maaettevõtete arv NUTS 3 jaotuse 

alusel piirkondade lõikes, tk (Statistikaamet: ER32…) 

Maapiirkonna ettevõtlusele avaldas negatiivset mõju ka viimaste aastate majanduslangus. 

Ettevõtjatele, kes asuvad keskustest kaugemal mõjutab kaugel olemine negatiivselt 

ressursside hinna kujundamist, kaupade kättesaadavust ja transpordi kulu. Mikroettevõtlus 

moodustab maapiirkondades 90% kogu Eesti ettevõtjate arvust. 

Lisas 1 on välja toodud maaettevõtete jaotumine sektorite lõikes peridoodil 2010-2014 

1. Primaarne sektor: põllumajandus, jahindus, metsamajandus ja kalapüük. 

2. Sekundaarne sektor: mäetööstus, töötlev tööstus, elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus 

ning ehitus. 

3. Tertsiaarne sektor: kaubandus, transport, teenindus, tervishoid. 

 

Lisalt 1 näeme, et 2010.aastal moodustas primaarsektor 32,2% kõigist sektoritest, 2014. 

aastal oli see näitaja 33,6%. Muutus on tingitud maaettevõtete arvu vähenemisega. 

Lõuna-Eestis oli 2010-2014 aastatel primaarsektori osakaal kõige suurem. 2014.aastal 

moodustas Lõuna-Eesti primaarsektori osakaal kogu Eesti primaarsektorist 44,7%. See on 

võrreldaval perioodil Lõuna-Eestil kõrgem osakaal. 2011.aastal oli primaarsektoris 
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ettevõtete arv 11 286, 2014-ndaks on see langenud 10 765-le. 2010.a. oli sekundaarse 

sektori ettevõtete arv maapiirkondades kokku 6 184, 2014.aastaks on sekundaarsektori 

ettevõtete arv vähenenud 6 162-ni. Tertsiaarsektor on nelja aasta jooksul vähenenud 2 288 

ettevõtte võrra.  

Matti Raudjärve(2005) mitmed autorite uuringud ja küsitlused lubavad järeldada, et 

maaettevõtlus on vähem arenenud kui linnaettevõtlus, sest maapiirkonnas on tingimused 

halvemad. Peamised probleemid on: infrastruktuuri olukord, vajaliku oskustööjõu vähesus. 

Infrastruktuuri puudusteks võiks välja tuua: side ja interneti puudumine paljudes külades, 

teede halb olukord, kehv bussi-või rongiliiklus, koolide puudumine või sulgemine. 

Eelnevatele lisandub veel rahaliste vahendite vähesus. 

Ükski ettevõte ei suuda pikalt turul püsida ja olla edukas, kui tal ei ole kvalifitseeritud 

tööjõudu. Oma tööd hästi tegevad töötaja on iga ettevõtte keskpunktis. (Reiljan 2004: 89) 
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3. PÕLVAMAA ETTEVÕTLUSE ARENG JA SELLEGA 

KAASNEVAD PROBLEEMID 
 

3.1. Uurimistöö metoodika 

 

Magistritöö põhifookuseks on Põlvamaa ettevõtluse areng ja probleemid perioodil 2010-

2014. 

Käesoleva magistritöö koostamiseks on töö autor kasutanud Eesti Statistikaameti 

elektroonilist andmebaasi, täiendavad andmed on autor tellinud Statistikaametilt. 

Uurimustöö läbiviimiseks tellitud andmetest on tehtud väljavõte sektorite lõikes- 

primaarsektor, sekundaarsektor ja tertsiaarsektor.  

Töös antakse hinnang Põlvamaa ettevõtete arengule majandusnäitajate alusel ja 

analüüsitakse näitajate muutust perioodil 2010-2014. Töö autor on valinud arengunäitajate 

analüüsiks alljärgnevad näitajad: ettevõtete lisandväärtus, müügitulu, põhivara osatähtsus 

koguvarast ja investeeringud põhivarasse, kasumlikkus, varade ja omakapitali rentaablus.  

Lisaks majandusnäitajatele on ettevõtluse arengu iseloomustuseks kasutatud järgmisi 

näitajaid, mida võrreldakse nii Lõuna-Eesti kui kogu Eestiga: 

1. Põlvamaa majanduslikud aktiivsed ettevõtted töötajate arvu järgi; 

2. mikroettevõtete osakaal statistilisse profiili kuuluvatest ettevõtetest; 

3. ettevõtete arv õigusliku vormis järgi Põlvamaal; 

4. keskmine brutopalk Põlvamaal; 

5. ettevõtete jaotumine majandussektorite lõikes; 

6. Põlvamaa ettevõtete võrdlus majandussektorite lõikes. 

Eesti on jaotatud piirkondadeks NUTS3 järgi: Põhja-Eesti, Lõuna-Eesti, Kirde-Eesti, Kesk-

Eesti ja Lääne-Eesti. 

Ettevõtluskeskkonna, arengu, töötajate oskuste, probleemide hindamiseks koostas töö autor 

ankeetküsitluse. Ankeetküsimustiku eesmärgiks oli saada infot ettevõtjatelt ettevõtete 

olukorra, arengusuundade ja probleemid kohta. Lisaks oli küsitluses ka üldküsimusi nagu 

ettevõtluse õigusliku vormi, ettevõtte juhi hariduse, töötajate arvu jm kohta.  
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Küsitlus viidi läbi internetipõhises küsitluskeskkonnas ja saadeti ettevõtjatele e-maili teel. 

E-maili aadressid sai töö autor äriregistri andmebaasist. Kokku saadeti ankeetküsimustik 

282 ettevõtjale , tagasiside tuli 61–lt ettevõtjalt.  

 

 

3.2. Põlvamaa üldandmed ja rahvastiku näitajad 

 

3.2.1. Üldiseloomustus, rahvaarv, sooline ja vanuseline struktuur 

 

Põlvamaa asub Kagu-Eestis. Põhjas ja loodes piirneb Tartumaaga, lõunas ja edelas 

Võrumaaga, läänes Valgamaaga, idas ja kagus Venemaa Petseri rajooniga. Põlva 

maakonna administratiivne keskus on vallasisene linn Põlva. Teine vallasisene linn on 

Räpina. Lisaks on Põlvamaal 7 alevikku ning 255 küla. 

Jooniselt 2 on näha, et Põlvamaal elas 01.01.2015.aasta seisuga 27 438 inimest.  

Joonis 2. Põlvamaa rahvaarv aastatel 2005-2015 (Statistikaamet: RV022…) 

Statistikaameti andmetel elas 01.01.2015.aasta seisuga kogu Eestis kokku 1 313 271 

inimest, Põlvamaa inimesed moodustasid Eesti rahvaarvust 2,09% . 

Joonisel 2 esitatud andmete põhjal saab järeldada, et viimase 10 aasta vältel on maakonna 

elanike arv vähenenud 3 012 inimese võrra. Vähenemine moodustab ligikaudu 10%.  

Võrreldes Põlvamaa näitajaid Eesti keskmiste näitajatega, siis jäävad need Eesti 

keskmisest alla. Jooniselt 3 näeme, et 2005.aastal moodustasid 0-14 aastased Põlvamaa 
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rahvastikust 15,89%, Eesti keskmine 15,38%, selles vanusegrupis on see näitaja suhteliselt 

võrdne Eesti keskmisega ja 15-64 aastased 64,7%, Eesti keskmine 68%. 

2015.aastal oli 0-14 aastaseid elanikke Põlvamaa rahvastikust 14,15%, Eesti keskmine 

15,37 % ja 15-64 elanikke 63,92% , Eesti keskmine 65,28%. 

Joonis 3. Põlvamaa rahvastikupüramiid soo ja vanusegrupi lõikes aastatel 2005 ja 2015, tk 

(Statistikaamet: RV022…) 

Tööealiste elanike arv on maakonnas vähenenud kümne aasta jooksul 2 171 inimese võrra. 

Tööealiste elanike vähenemine on maapiirkonna jaoks suureks probleemiks. Iga maakonna 

suurim rikkus on tema elanikkond. Piirkonna areng sõltub seal elavatest inimestest. Kui 

piirkonnas elavad aktiivsed, hakkajad ja tegutsevad inimesed, kes muudavad elukeskkonna 

atraktiivseks, turvaliseks ja suurendavad kogukonna ühtsuse tunnet, siis jääb lahkujaid 

kindlasti vähemaks.  
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2005.aastal moodustasid 65 ja vanemad Põlvamaa rahvastikust 19,37%, Eesti keskmine 

näitaja oli 16,57%. 2015.aastal olid arvud 21,92% ja Eesti keskmine 18,75%. Võrreldavate 

andmete tulemusel saab teha järelduse, et Põlvamaa rahvastik väheneb ja vananeb. 

 

 

3.2.2. Demograafiline tööturusurveindeks 

 

Demograafiline tööturusurveindeks –on eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte 

(5–14-aastased) ja sealt vanuse tõttu väljalangevate inimeste (55–64-aastased) suhe. Kui 

indeks on ühest suurem, siseneb järgmisel kümnendil tööturule rohkem inimesi, kui sealt 

vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langeb. Tabelist 3 selgub, et 2005.aastal sisenes Eestis 

tööturule rohkem inimesi, kui sealt lahkus. Järgnevatel aastatel on nii Põlvamaal kui kogu 

Eestis langus juba märgatav. Põlvamaa langus on olnud suurem, kui kogu Eestil. Ühest 

väiksem indeks näitab tööpuuduse tekkimise võimalust ja ühes suurem tööturusurve indeks 

prognoosib tööjõu suurenemist. 

Tabel 3. Demograafiline tööturusurveindeks aastatel 2005- 2015 (Statistikaamet: RV06…) 

  2005 2008 2011 2014 2015 muutus 2005-2015 

Kogu Eesti 0,941 0,825 0,752 0,785 0,806 -0,135 

Põlvamaa 0,964 0,839 0,721 0,663 0,674 -0,29 

Uuritaval perioodil on see indeks olnud kogu aeg alla ühe. Põlvamaal on kõige madalam 

olnud 2014.aastal, kogu Eestis oli madalaim 2011.aastal. 2005.aasta oli Põlvamaal indeks 

0,964 ja 2015.aastaks oli see langenud 0,674-ni. Seega võib tekkida Põlvamaal suurem 

tööjõupuudus. Kindlasti ei ole see indeks väga täpne, kuna tööjõu pakkumist mõjutavad 

lisaks sisse- ja väljaränded, mida on raske etteulatuvalt prognoosida. Kui maakonna näitaja 

arv kahaneb, siis tähendab see omavalitsuste tulubaasi vähenemist ning suurenevaid 

kohustusi mittetöötavatele inimestele. 

 

 

3.3. Põlvamaa ettevõtluse areng 

 

3.3.1. Põlvamaa ettevõtlusaktiivsus 

 

Ettevõtlusaktiivsus on statistilisse profiili kuuluvate majanduslikult aktiivsete ettevõtete 

(äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad) arv 1 000 elaniku kohta. Kohalik majandus on 

nii valdade kui linnade võimekuse mõõt. Kohaliku majanduse olukorra hindamiseks 



28 

 

mõõdetakse majandusüksusi ja loodud töökohti iseloomustavate  näitajate kaudu. Aluseks 

võetakse majandusüksuste arv tööealiste elanike kohta. 

Ettevõtete arvu kasv ei näita maakonna majandusarengut, vaid seda, et piirkonnas on 

ettevõtluse arenguks perspektiivi. Statistikaameti andmetel oli 2014. aastal Eestis 

tegutsevaid majandusüksusi 146 643. Viimased neli aastat on majanduslikult aktiivsete 

ettevõtete arv pidevalt kasvanud, aastatel 2011–2013 koguni 4 000–5 000 üksust aastas. 

Joonisel 4 kajastub, et Põlvamaal tegutses 2014. aastal 2 038 aktiivset ettevõtet. Põlvamaal 

on kõige enam registreeritud vähem kui 10 töötajaga ettevõtteid, mis näitab, et seal 

tegutsevad inimesed eelistavad ise olla ettevõtjad. Aastate jooksul on ettevõtete arv Põlva 

maakonnas olnud tõusvas trendis. 2010.aastal tegutses 1 904 aktiivset ettevõtet. 

 

Joonis 4. Põlvamaa majanduslikud aktiivsed ettevõtted töötajate arvu järgi aastatel 2010- 

2014, tk (Statistikaamet: ER28…) 

Joonisel 4 on näha, et viie aasta jooksul suurenes ettevõtete arv 7,03% võrra. Ettevõtete 

koguarvust moodustasid kõigil aastatel suurema osakaalu kuni 9 töötajaga ettevõtted. 

2010.aastal oli Põlvamaal tegutsevatest ettevõtetest 95% mikroettevõtted ja 2014.aastal on 

nende osakaal 1% võrra tõusnud. Statistikaameti andmetel tegutses kogu Eestis 2014.aastal 

majanduslikult aktiivseid ettevõtteid 113 765 ja nendest alla 10 töötajaga oli 106 538 

ettevõtete ehk 93,65%.  

Joonisel 5 näeme, et kogu Eestiga võrreldes on Põlvamaa mikroettevõtete osakaal Eesti 

keskmisest 2014.aastal kõrgem. 2014.aastal oli väikeettevõtteid (10-49 töötajat) 3,3%, 
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keskmise suurusega ettevõtteid (50-250 töötajat) 0,7% ning vaid 0,1% suurettevõtteid (üle 

250 töötaja). Põlvamaal tegutsevates ettevõtetes moodustavad suurema osa mikro-ja 

väikeettevõtted, siis on probleemid seotud suurusega (madal rentaablus, kapitali ja 

investeeringute nappus), samas ka ettevõtete ebasoodsa asukohaga (kaugus turgudest ja 

pealinnast, klientidest, toorainest, tehnoloogiast jne).  

 

Joonis 5. Mikroettevõtete osakaal statistilisse profiili kuuluvatest ettevõtetest Põlvamaal ja 

Kogu –Eestis aastatel 2010- 2014, % (Statistikaamet: ER28…) 

Autori arvates on väikeettevõtete peamisteks nõrkusteks madal tootlikkus, madalad palgad, 

vähene töötajate arv ja väike kapitali maht. Iseloomustatud näitajad ei võimalda neil 

konkureerida suurettevõtetega. Autori arvates, ei kata mikroettevõtlus ja väikeettevõtlus 

Põlvamaa elanike vajadust töökohtade järele. Põlvamaa vajab kindlasti ka suuremaid ja 

konkurentsivõimelisemaid tootmisettevõtteid.  

USA-s on teadlased teinud mitmeid uuringuid mikro- ja väikeettevõtete arengu kohta. 

Hurst ja Pugsley uuring näitas, et suurem osa USA väikeettevõtetest ei ole innovatiivsed, ei 

taha uuendusi, ei arene ega laiene. Seega ei ole suurem osa USA eraettevõtjatest kuigi 

ettevõtlikud töökohtade loomise ja innovatsiooni aspektist. Kindlasti ei saa ettevõtja 

edukust piiritleda vaid kasvu ja innovatsioonitasemega, kuid saame selle siduda 

eraettevõtete võrgustikku – omavahel võrrelda ettevõtete andmeid. (Hurst, Pugsleyd 

2010:9) 

Ettevõtete arvu muutumist õigusliku vormi järgi näeme joonisel 6. Suurim tõus on olnud 

aastatel 2010-2014 Põlvamaal osaühingute valdkonnas. Osaühingute arv kasvas 

analüüsitaval perioodil 252 ettevõtte võrra ehk 1,3 korda. Füüsilisest isikust ettevõtjate 
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(FIE) arv on vähenenud. FIE-de arv oli 2010. aastal Põlvamaal kokku 1 051, 2014. aastal 

oli FIE-de arv kokku 938. Aktsiaseltside (AS) arv on samuti vähenenud. 2010.a oli 

Põlvamaal registreeritud aktsiaseltse 34, 2014.aastal vähenes aktsiaseltside arv 29-ni. 

 

 

Joonis 6. Ettevõtete arv õigusliku vormi järgi Põlvamaal aastatel 2010- 2014, tk 

(Statistikaamet: ER07…) 

Mida suurem on brutotulu, seda jõukamad on seal piirkonnas elavad inimesed. Suuremad 

tulud annavad võimaluse rohkem avalikke teenuseid arendada. Joonisel 7 on näha, et 

keskmine brutopalk on Põlvamaal vaadeldaval perioodil kasvanud, samuti on Eesti 

keskmine aastatega tõusnud. 2011.aastal oli Põlvamaa brutotulu vahe Eesti keskmisega 

172 eurot ehk 25,7%, 2013.aastal oli vahe juba 221 eurot ehk. 30,3% ja 2015 aastal oli 

Põlvamaa keskmine brutopalk 802 eurot, mis oli Eesti keskmisest 263 eurot ehk 32,8% 

väiksem. 

Eestis on brutokuupalk tõusnud 2013.aastal 7%, 2014.a 5,9% ja 2015.a 6,0%. Põlvamaal 

on keskmine brutokuupalk 2013.aastal tõusnud vaid 1%, 2014.a 7,8% ja 2015.a 2,2%. 

Seega võib öelda, Põlvamaa brutopalga kasv on olnud uuritaval perioodil valdavalt Eesti 

keskmisest madalam. 

Põlva vallas oli miinimumpalga saajaid maksumaksjatest Maksu- ja Tolliameti andmetel: 

2010. aastal 911 ehk 21%, 2011. aastal 815 ehk 19%, 2012. aastal 809 ehk 20%, 2013. 

aastal 824 ehk 19%, 2014. aastal 849 ehk 20%. 

Maakondade lõikes on kõrgeima brutopalga saajad Harjumaal ja Tallinnas, järgneb 

Tartumaa. Lõuna-Eesti maapiirkondadega võrreldes on Põlvamaa brutopalgad 2011-2014. 
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aastatel kõrgemad vaid Jõgevamaa palkadest ja 2015.aaasta on Põlvamaa palgad Lõuna-

Eesti piirkondadega võrreldes kõige madalamad.  

  

Joonis 7. Keskmine brutopalk Põlvamaal võrdluses Eesti keskmise brutopalgaga 

(Statistikaamet: PA5321…) 

Madalate palkade maksmine võib näidata piirkonna ettevõtete maksejõuetust. Samas ei ole 

välistatud ka ettevõtete poolt osaliselt palga maksmine “mustalt“ ehk jäetakse riigile tööjõu 

maksud maksmata. Põlvamaal leidub ettevõtteid, kes teenivad küll suuri kasumeid, kuid 

töötajate palgad on madalad. Madalad palgad ja sobiva töö mitte leidmine sunnivad 

tööealisi inimesi otsima endale paremaid teenimisvõimalusi. Rahvastiku väljaränne 

maakonnast toob kaasa aga maksulaekumise vähenemise Põlva maakonnas.  

 

 

3.3.2. Põlvamaa ettevõtete võrdlus majandussektorite lõikes 2010-2014 aastal 

 

Maaettevõtluse arengu hindamiseks tuleb autori arvates vaadelda ettevõtete jaotumist 

majandussektorite lõikes, mis toob esile tegevusalad, millega Põlvamaal ja Lõuna-Eestis 

kõige rohkem tegeletakse. 

Joonisel 8 on näha, et 2014.aastal tegutses kõikidest Põlvamaa ettevõtetest 45,6% 

tertsiaarsektoris, 35,9% primaarsektoris ja 18,5% sekundaarsektoris. 2010.aastal 

moodustas tertsiaarsektor 46,1%, primaarsektor 37,1% ja 16,8% sekundaarsektor.  

Lõuna-Eesti ettevõtete hulgas oli 2014.aastal primaarsektori osakaal 21,8%, 

sekundaarsektoril 18,3% ja teenindussektoril 59,9%. Lõuna-Eesti kõikidest ettevõtetest 
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moodustab 2014.aastal Põlvamaa tertsiaarsektor 3,8%, sekundaarsektor 1,5% ja 

primaarsektor 3%.  

 

Joonis 8. Statistilisse profiili kuuluvad ettevõtted majandussektori järgi Põlvamaal ja 

Lõuna- Eestis, tk (Statistikaamet: ER027…) 

2011.aastal tegutses Põlvamaal 1 931 aktiivset ettevõtet. Kõige suurem osakaal 45,1% oli 

tertsiaarsektoril, sekundaarsektori osakaal 17,8% ja primaarsektoril 37,1%.  

2012.aastal kasvas ettevõtete arv 63 ettevõtte võrra. Protsentuaalselt jaotus osakaal 

sektorite lõikes järgnevalt: 45,4% moodustas tertsiaarsektor, 17,2% sekundaarsektor ja 

primaarsektor 37,4%. Kahe aasta jooksul kasvas primaarsektoriga tegelevate ettevõttete 

arv 30 ettevõtte võrra, teistel sektoritel on uute ettevõtete kasv väiksem. 

Aastast 2010-2014.aastani on kõige enam registreeritud Põlvamaal sekundaarsektorisse 56 

ettevõtet ehk 17,4% enam, järgneb tertsiaarsektor 53 ettevõttega ehk 6% rohkem ja kõige 

vähem on registreeritud primaarsektorisse 25 ettevõtet ehk 3,5%. Kogu Lõuna-Eesti 

ettevõtetes on uuritaval perioodil kõige enam kasvanud tertsiaarsektor 1 689 ettevõtte võrra 

ehk 12,9%, järgneb sekundaarsektor 668 ettevõtet ehk 17,3% ja primaarsektor 92 ettevõtet 

ehk 1,7%. Seega saab öelda, et nii Lõuna-Eestis kui Põlvamaal on kõige vähem 

registreeritud uusi primaarsektori ettevõtteid. 
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Joonis 9 kajastab Põlvamaal tegutsevate ettevõtete paiknemist valdade lõikes. Kõige 

rohkem ettevõtteid on registreeritud Põlva valda. Põlva vallas oli 2014.aastal seisuga 678 

ettevõtet s.o 33% kõigist Põlvamaa ettevõtetest, järgnes Räpina vald 328 ettevõttega. 

Primaarsektori osakaal oli kõige suurem Veriora vallas. See moodustas Veriora valla 

ettevõtetest 65%.  

 
Joonis 9. Põlvamaa valdade lõikes ettevõtete jaotumine majandussektorite lõike aastal 

2014, tk(Statistikaamet: ER031…) 

Ehitusega tegelevate ettevõtete arv on uuritaval perioodil kasvanud ca 26,6% ulatudes 181- 

ni ja on aasta- aastalt tõusnud. Ehitusettevõtteid on kõige rohkem registreeritud Põlva 

valda. Hulgi ja jaekaubandus, mootorsõidukite ja mootorrataste remont on Põlvamaa jaoks 

samuti väga oluline tegevusala, kuid nelja aasta jooksul on vähenenud 10 ettevõtte võrra. 

Majutus ja toitlustusettevõtete arv on Põlvamaal vahemikus 2010-2014 kasvanud viie 

ettevõte võrra. Autori arvates võiks Põlvamaal olla oluliselt rohkem ettevõtteid, kes sellega 

tegelevad, kuna Põlvamaal on palju ilu ja vaatamisväärsusi, mida turistidele pakkuda - 

Taevaskoda, Piusa koopad jm. 

 

 

3.4. Põlvamaa ettevõtete arengunäitajad  

 

3.4.1. Põlvamaa ettevõtete lisandväärtus 2010-2014 

 

Lisandväärtus on üheks ettevõtluse arengu mõõtmiseks oluline näitaja. Aeg –ajalt oleme 

kuulnud, kui poliitikud, majandusteadlased räägivad vajadusest liikuda kõrgema 
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lisandväärtusega majanduse poole. Mida kõrgem on ettevõtte lisandväärtus, seda suurem 

eeldus on saada rohkem kasumit, maksta töötajatele kõrgemat palka ja tõsta elatustaset. 

Lisandväärtus on rahalises väljenduses toodang, millest on maha arvatud vahetarbimine. 

Joonisel 10 on näha, et Põlvamaa ettevõtete loodud lisandväärtus on olnud kõige kõrgem 

2012.aastal ulatudes 161,96 miljon euroni , madalaim näitaja 130,99 miljon eurot on olnud 

2010.aastal. 

 

Joonis 10. Põlvamaa ettevõtete lisandväärtus sektorite lõikes 2010-2014, miljon eurot 

(Statistikaamet: RAA0051…) 

2010.aastal tootsid kõige enam lisandväärtust tertsiaarsektori (teenused) ettevõtted 54,6% , 

sekundaarsektori (tööstus ja ehitus) ettevõtted 28,7% ja primaarsektor 16,6% 

lisandväärtuse kogusummast. Statistikaameti andmetel oli Lõuna-Eesti lisandväärtus 

jooksevhindades 2010.aastal 3231,29 miljon eurot, millest Põlvamaa lisandväärtus 

moodustas Lõuna-Eesti lisandväärtusest 4%. 

2012.aastal on samuti kõrgemat lisandväärtust tootnud tertsiaarsektori ettevõtted 51%, 

sekundaarsektor 30% ja primaarsektor 19,1% lisandväärtuste kogusummast. 

2014.aastal on kogu Põlvmaa ettevõtete lisandväärtuste kogusumma 159,68 miljon eurot, 

mis oli 2012.aasta summast 2,28 miljon euro väiksem. 2014.aastal oli Lõuna-Eesti 

lisandväärtus 4 333,138 miljon eurot. 2014.aastal ei ole muudatusi lisandväärtuste osas 

olnud ja jätkuvalt toodavad enim lisandväärtust tertsiaarsektori äriühingud, rahalises 
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väärtuses 89,06 miljon eurot, järgneb sekundaarsektor 48,34 miljoni euroga ja 

primaarsektor 22,28 miljoni euroga. Osakaalud jaotusid järgnevalt: 55,8%, 30,3% ja 14%.  

Joonisel 11 on töö autor välja toonud keskmise lisandväärtuse eraldi ettevõtete kohta, 

võttes arvesse sektorites tegutsevate äriühingute arvu ja suhestame lisandväärtuse, siis 

saame teada, millised on kõige suurema lisandväärtusega sektorid. 

 

Joonis 11. Ettevõtete arv Põlvamaal sektorite lõikes ja lisandväärtus ettevõtete kohta, eurot 

(Statistikaamet: ER027 ja RAA0051…) 

Joonisel 11 näeme, et 2010.aastal kõige suuremat lisandväärtust on andnud tööstus ja 

ehitusettevõtted, keskmiselt äriühingu kohta tuleb 117,28 tuhat eurot, järgnevad teenust 

osutavad ettevõtted 81,58 tuhande euroga ja põllumajandus, metsandus ja kalapüük 30,85 

tuhande euroga. 

2014.aastaks on sekundaarsektori keskmine lisandväärtus äriühingu kohta suurenenud 

võrreldes 2010.aastaga 11,29 tuhande euro võrra ehk 8,8%, tertsiaarsektori lisandväärtus 

on tõusnud 14,19 tuhande eurot ehk 14,8%. Primaarsektori lisandväärtus on langenud. 

Analüüsitaval perioodil on Põlvamaa äriühingute lisandväärtuse osatähtsus sektorite lõikes 

jäänud enam vähem samale tasemele aastate jooksul. Statistikaameti andmetele tuginedes 
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võib kinnitada, et kogu Eestis on kõrgema lisandväärtuse osakaaluga tertsiaarsektor. Seda 

kinnitab ka Põlvamaa ettevõtete lisandväärtuste analüüs.  

Tuginedes Statistikaameti andmetele oli Põlvamaa ettevõtete SKP elaniku kohta 2014.a 

43,81%. Mikroettevõtete ülekaal Põlvamaal ja sellega kaasnevad nõrkused mõjutavad 

ettevõtete lisandväärtusi.  

 

 

3.4.2. Põlvamaa ettevõtete müügitulud aastatel 2010-2013  

 

Müügitulu on ettevõtete majandustegevuse üks olulisemaid näitajaid. Kui müügitulu on 

kaks korda kõrgem bilansimahust on ettevõte kasutanud varasid efektiivselt. Joonisel 12 

näeme Põlvamaa ettevõtete müügitulusid sektorite lõikes. Müügitulude andmeallikaks on 

raamatupidamisaruanded, mida esitatakse äriühingute poolt Registrite ja Infosüsteemide 

Keskusele.  

 

Joonis 12. Müügitulud sektorite kaupa aastatel 2010- 2013, eur (Statistikaameti tellimus 

ESA) 

Andmed müügitulu kohta on aastani 2013, seetõttu ei ole võimalik välja tuua 2014.aasta 

andmeid. 2010.aastal tegutses Põlvamaal 1 904 aktiivset ettevõtet ja müügitulu moodustas 

221 260 000 eurot. Keskmine müügitulu ettevõtte kohta tuli 116 207,98 eurot. 

Tertsiaarsektor müügitulu oli 126 650 000 eurot, mis moodustas kogu müügitulust 57,2%. 

Primaarsektori osakaal müügitulust moodustas vaid 8%, sekundaarsektor 34,7%. Iga aasta 

koostab Äripäev ettevõtete TOP-i. 2010.aastal olid Põlvamaa edukamad ettevõtted OÜ 
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Peetri Puit, AS Mahta Kütus, AS Põlva Haigla, AS Värska Vesi, Räpina Paberivabrik, OÜ 

Hobbiton, OÜ Saulerman. 

2011.aastal tõusis ettevõtete arv 1 931 ettevõtteni ehk 1,4% võrra rohkem ja nende 

müügitulu oli 257 200 000 eurot. Müügitulu on aastaga kasvanud 35 940 000 eurot, tõus 

on olnud 16%. Keskmine müügitulu 2011.aastal ettevõtte kohta oli 133 195,23 eurot. Ühe 

ettevõte keskmine müügitulu on aastas kasvanud 16 987,3 eurot. Tertsiaarsektori osakaal 

oli kogu müügitulust suurim, moodustades 51,1% ja sekundaarsektor moodustas 38,4% 

kogu tulust. Aasta jooksul on sekundaarsektori osakaal müügist tõusnud 3,6% ja 

tertsiaarsektori osakaal on langenud 6,2%. Edukamad ettevõtted olid: OÜ Peetri Puit, 

Lextrans OÜ, Põlva Agro OÜ, Räpina Paberivabrik AS, Saateru OÜ, Nycomed Sefa AS, 

Sverix AS jne. Esikümne moodustasid need ettevõtted, kes tegelesid ekspordiga.  

2013.aastal oli Põlvamaal registreeritud 1 991 aktiivset ettevõtet, mis oli 60 ettevõtet 

rohkem kui 2011.aasta ehk ettevõtete arv oli tõusnud 3%. Aastane müügitulu kokku 

298 740 000 eurot ja on 2011.aastast 41 540 000 euro võrra suurem. Müügitulu on tõusnud 

16% võrra kahe aasta jooksul. Tertsiaarsektor moodustab kogu müügitulust 50%, 

sekundaarsektor 36,3% ja primaarsektor 13,7%. Keskmine müügitulu ettevõtete kohta oli 

150 045,2 eurot. Võrreldes aastaga 2011 on keskmine müügitulu kasvanud 16 849,97 

eurot. Primaarsektori müügitulu kasvas kahe aasta jooksul 3,7% võrra suurem. Teiste 

sektorite müügitulu on langenud. Põlvamaa TOP 2013 esikümnes olid 

ehitusmaterjalitootjad, põllumehed, ehitajad, puidutöösturid ja ravimitootjad. Ettevõtetest 

Peetri Puit OÜ, OÜ Tootsi Peenar, Kanepi põllumajandusettevõtte Ekso Farm OÜ, OÜ 

Saaretu, AS Pinest, OÜ AAV Teenused, OÜ Maulerman, AS Värska Sanatoorium ja AS 

Takeda Pharma. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et Põlvamaa ettevõtete müügitulu on nelja aasta jooksul 

kasvanud, mis on väga positiivne. Suurema osa müügitulust annavad need ettevõtted, kes 

oma tooteid ekspordivad. Uuritaval perioodil olid edukamad ettevõtted enamasti ühed ja 

samad ettevõtted. 2013.aastal, kui primaarsektori osakaal müügitulust kasvas võrreldes 

eelnevate aastatega rohkem oli selle taga ettevõte OÜ Tootsi Peenar tegevus, kes kasvatas 

Äripäeva andmetel aastaga käivet 33 korda. Ettevõtte tegeleb peamiselt 

põllumajandussaaduste (sh ka kanepi) ning metsandusega. 
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3.4.3. Ettevõtete põhivara osatähtsus koguvarast ja investeeringud põhivarasse 

aastatel 2010- 2014 

 

Põhivaradesse tehtavate investeeringute eesmärgiks on luua tingimused ja eeldused 

ettevõte järjepidevaks ning jätkusuutlikuks majandustegevuseks samuti 

konkurentsivõimeliseks arenguks. Investeerimine on pikaajaline kapitalimahutus, mille 

põhieesmärgiks on teenida tulu. Investeerimisvõimalused sõltuvad ettevõtete kasumist ja 

pankade laenuvalmidusest. Alloleval joonisel 13 vaatleb töö autor Põlvamaa ettevõtete 

põhivara osatähtsust ja analüüsib investeeringute võimalusi põhivarasse.  

Joonis 13. Põlvamaa 20 ja enama hõivatuga äriühingute põhivara osatähtsus  varades ja 

investeeringute suhe põhivarasse 2010-2014, % (Statistikaameti tellimus ESA) 

Aastatel 2010-2011 ja 2013-2014 oli põhivarade osatähtsus varadest kõige suurem 

primaarsektoril moodustades 70%. 2012. aastal oli kõrgeim põhivarade osatähtsus 

tertsiaarsektoril 74,2%, samal aastal oli primaarsektori põhivarade osatähtsus 3,4% võrra 

väiksem. Kogu vaadeldaval perioodil on primaarsektori ja tertsiaarsektori põhivara 

osatähtsus olnud kõrgem sekundaarsektori osatähtsusest. 2012. aastal oli sekundaarsektori 

ja primaarsektori osatähtsuste erinevus kõige väiksem 16%, 2011.aastal oli suurim 

erinevus 24,7%. Kui äriühingu põhivarade osatähtsus on varades suur, siis on püsikulud 

kõrged suure amortisatsioonikulu tõttu. Püsikulusid mõjutab ettevõttes kasutuses olev 

amortisatsiooni arvutamise meetod. Püsikulusid suurendab kiirendav 

amortisatsioonimudel.  
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Ettevõtte arengut iseloomustab tema suutlikkus investeerida põhivarasse. Investeeringud, 

mis on tehtud uutesse masinatesse, seadmetesse, tehnoloogiasse jne. on olulisemad näitajad 

ettevõtte arengu ja konkurentsi seisukohalt. 

Statistikaameti andmetel paigutasid ettevõtted (20 ja enam hõivatuga) 2010.aastal 

põhivarasse kokku 1 247 090 700 eurot ja Põlvamaa äriühingud 22 275 382 eurot. Seega 

aastal 2010 tegid 1,8% ettevõtte investeeringutest põhivaradesse Põlvamaa ettevõtted. 

Sektorite lõikes vaadatuna oli samal aastal kõige enam investeerinud põhivarasse 

primaarsektor 41,6%, sekundaarsektor 28,8% ja tertsiaarsektor vaid 2,0%. 

Põllumajandusettevõtted on pikka aega olnud Eestis madalseisuses, kasutuses olev 

põhivara on amortiseerunud ja uuteks investeeringuteks on puudunud võimalused. Selleks, 

et püsida konkurentsivõimelisena on vajalik põllumajandusettevõtetel investeerida 

kaasaegsesse tehnikasse, ehitistesse jne. 2010.aasta hakkasid kehtima ka uued nõuded 

põllumajandusettevõtetele näiteks suurematel loomakasvatajatel rakendus parima 

võimaliku tehnoloogia kasutamise kohustus, maheloomakasvatajatel tuli 

lüpsipidamislaudad ümber ehitada vabapidamislautadeks ja see kõik nõudis 

lisainvesteeringuid. Seega oli 2010.aasta suurim investeering põhivarasse seotud nii uute 

nõuetega kui vajadusega kaasajastada hooneid ning tehnikat. 2010.aastal tehtud 

investeeringud põhivarasse on olnud Põlvamaa ettevõtetel viie aasta jooksul kõrgemad nii 

primaar- kui sekundaarsektoril. Tertsiaarsektoril oli investeeringute suhe kõrgeim 

2014.aastal. Aastal 2010 oli keskmine põhivara investeering ettevõtte kohta Põlvamaa 

ettevõtete puhul 602 037 eurot. 

Järgnevatel aastatel kahanesid primaarsektori ettevõtete investeeringud põhivarasse 

oluliselt ja 2014.aastal langes 18,5%-le .Sekundaarsektori investeeringud põhivarasse on 

viie aasta jooksul langenud 21,5% ja tertsiaarsektoril tõusnud 14%. 2014.aastal oli 

keskmine põhivara investeering ettevõtte kohta 353 173 eurot. Perioodil 2010-2014 oli 

keskmine investeeringute maht vähenenud ettevõtte kohta 248 864 eurot. 

 

 

3.4.4. Rentaablusnäitajad  

 

Rentaablusnäitajad on samuti ettevõtte arengu näitajad. Rentaablust arvutatakse kasumi 

suhtena mõnda teise näitajasse. Rentaablussuhtarvud näitavad ettevõtte võimet kasumit 

teenida ja neid võib väljendada nii protsentides kui suhtarvudes. Rentaabluse suhtarvud 
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näitavad, kui palju on ettevõte oma tegevusega teeninud kasumit ning kas saadud kasumi 

suurus õigustab ennast, kui seda võrrelda ettevõtte enda suurusega. (Järve, Veisson 2003: 

27) 

Müügikäibe puhasrentaablus näitab, mitu protsenti saab ettevõtte kasumit müügitulust. 

Mida kõrgem näitaja, seda parem tulemus. Heaks näitajaks loetakse 5-10%, kuid see võib 

olla erinev sõltuvalt tegevusalast ja ettevõtte käibe mahust. Müügikäive võib olla küll suur, 

aga puhaskasum madal. 

Omakapitali puhasrentaablus (ROE) näitab kui hästi on ettevõttesse raha paigutatud ja kui 

efektiivselt firma juhtkond haldab omakapitali. ROE abil saab hinnata omakapitali 

väärtust. Omanikud tahavad näha kõrget omakapitali tootlikkust, sest see näitab, et ettevõte 

kasutab varasid efektiivselt. ROE on efektiivsus näitaja, mida kõrgem, seda parem näitaja. 

Omakapitali suurenemine kui ka kasumi vähenemine vähendab omakapitali tootlikkuse 

näitajat. 

Vara puhasrentaablus (ROA) näitab kui hästi on ettevõte osanud kasutada oma varasid ja 

kui hästi toimib ettevõttes äritegevus. 

Joonisel 14 on näha, et primaarsektori kõrgem käiberentaablus oli 2012.aastal moodustades 

18,67%. Seega jäi 2012.aastal primaarsektori ettevõtetel 18,67% käibest kasumiks. Kui 

varasematel aastatel see näitaja tõusis, siis pärast 2012.aastat on näitaja langenud. 

2014.aasta oli müügitulu puhasrentaablus 3,31%, langus kahe aastaga 15,36%. 

Tertsiaarsektori käiberentaablus oli perioodil 2010-2014 liikunud tõusvalt, saavutades 

2014.aastal kõrgema näitaja 2,62%. Kogu vaadeldaval perioodil oli see tõusnud 0,9%  

Müügitulu puhasrentaablus kõrgeim näitaja sekundaarsektoril oli 2012.aastal moodustades 

7,77%. Edasi läheb näitaja madalamaks ja 2014. aastal oli näitaja 3,44%, langus kahe aasta 

jooksul 4,33% 

Sektorite lõikes oli perioodil 2010-2014 müügitulu puhasrentaablus kõrgeim 

primaarsektoril, vaid 2014.aastal oli kõrgem sekundaarsektoril, vahe primaarsektoriga 

0,13%. 

2010.aastast kuni 2012.aastani tõusis primaarsektori omakapitali rentaablus ja 2012.aastal 

moodustas see 16,74%. Seega osanike poolt paigutatud euro teenis primaarsektoris 0,17 



41 

 

senti kasumit kahe aasta jooksul oli tõus 9,24%. Alates 2013.aastast oli langustrend, 

2014.aastaks langes 13,74%-ni ehk moodustas vaid 3%. 

 

Joonis 14. 20 ja enam hõivatuga Põlvamaa ettevõtete müügitulu, ROE JA ROA 

sektorite lõikes aastatel 2010-2014, % (Statistikaameti tellimus ESA)  

Tertsiaarsektoril on vaadeldaval perioodil omakapital puhasrentaablus iga aasta tõusnud. 

2014.aastal moodustab omakapitali puhasrentaablus 10,56%, viie aasta jooksul on see 

tõusnud 2,83%.  

Sekundaarsektoril on omakapitali näitaja vaadeldaval perioodil kõrgeim olnud 2012.aastal 

moodustades 11,91% .Pärast seda on olnud langus ja 2014.aastal moodustas omakapitali 

puhasrentaablus 10,56%, langus kahe aasta jooksul 1,35%.  

Vara puhasrentaablus oli primaarsektoril kõrgem 2012.aastal, kus näitaja oli 7,21%. See 

tähendab, et iga euro, mis ettevõttesse paigutati teenis 0,07 senti kasumit.Perioodil 2010-

2014 oli madalam näitaja 2014.aastal, kus see moodustas 1,21%. Kuni aastani 2012 näitaja 

tõusis ja alates 2012.aastast langes , kahe aastaga oli langus 5%. 

Sekundaarsektori kõrgem vara puhasrentaabluse näitaja oli 2012.aastal, kus see moodustas 

7,84%, madalaim oli 2013. aastal 2,41%. 2014.aastal moodustas vara puhasrentaablus 

3,20%. 
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Perioodil 2010-2014 on tertsiaarsektori vara puhasrentaabluse näitaja kogu aeg tõusnud ja 

2014.aastaks moodustas see 5,61%. Viie aasta jooksul on näitaja tõusnud 2,36%. 

 

 

3.5. Põlvamaa ettevõtjate hinnangud hetkeolukorrale, tulevikuplaanidele 

ja probleemidele 

 

Magistritöö koostaja töö üheks eesmärgiks oli koguda Põlvamaa ettevõtjatelt hinnanguid 

nii probleemidele, hetkeolukorrale kui tulevikplaanidele. Andmete kogumine viidi läbi 

isetäidetava veebiankeedina. Valimisse kuulunud isikutele saadeti e-posti teel küsimustik 

ning paluti see täita. Ankeetküsitlus on välja toodud lisas 3. Sihtgrupi, kellele küsimustik 

saadeti valis töö autor ise eesmärgiga, et vastanuid oleks nii primaarsektori, tertsiaarsektori 

kui sekundaarsektori ettevõtjate hulgas. Autori arvates sellise valiku puhul tuleb selgemini 

esile ka sektorite lõikes olevad probleemid kui tulevikmõtted. Küsitlus saadeti välja 

majanduslikult aktiivsetele äriühingutele, kelle hulgas oli nii OÜ, AS, FIE-sid jne. 

Küsimustik saadeti 282 ettevõttele, vastajaid oli 61 ehk. 21%. 

 

 

3.5.1. Ettevõtete üldiseloomustus 

 

Esimeses osa paluti märkida ettevõtluse õigusliku vorm, peamine tegevusala, töötajate arv 

ja juhi haridustase. Õigusliku vormi järgi oli vastanutes kõige rohkem OÜ-sid moodustades 

koguarvust 77%, järgnesid AS-id 10% ja FIE-d 7%, mis on välja toodud joonisel 15. 

Joonis 15. Ettevõtete õiguslik vorm 

Lisas 3 on välja toodud tegevusalade lõikes jaotunud ettevõtted. Kõige enam tegeleti 

sõiduautode remondi ja ehitustöödega. Küsitlusest selgub, et Põlvamaa ettevõtted 
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tegutsevad väga erinevatel tegevusaladel. Vastanute seas oli nii primaarsektori, 

sekundaarsektori kui tertsiaarsektori esindajaid. 

Joonis 16 kajastab töötajate arvu. Teada on, et Põlvamaal tegutseb kõige rohkem 

mikroettevõtteid, seega oli vastajate hulgas 86,9% äriühingud kuni 9 töötajaga, 8,20% 

moodustasid ettevõtted 50-249 töötajaga ja 4,90% ettevõtted 10-49 töötajaga.  

 

Joonis 16. Töötajate arv ettevõtetes 

Töötajate arvuga 50-249 oli vastajatest kaks ettevõtet, ühe ettevõtte tegevusala on seotud 

põllumajandusega ja teine ettevõte tegeleb liimpuidu tootmisega. 

Joonisel 17 on väljatoodud ettevõtete juhtide haridustase, mis jaguneb neljaks. Kõige 

suurema osa moodustab kõrgharidus ja kõige väiksema osakaaluga on põhiharidus. 

 

Joonis 17. Ettevõtete juhtide haridustase 

39% vastanutest omavad kõrgharidust, 32,3% rakenduskõrgharidust ja 25,7% keskharidust. 

Kahele ankeedile on jäetud vastamata. 
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3.5.2. Hinnang hetkeolukorrale ja tulevikuplaanid 

 

Esmalt küsiti ettevõtjatelt, kas 2014 ja 2015.aasta lõppes kahjumi või kasumiga ja kuidas 

prognoosivad ettevõtjad 2016 .aasta majandusaasta tulemust. 61-st ankeedist vastati 58 

juhul, kolmel juhul oli tegu mitte kasumit teeniva äriühinguga. 

2014.aastal lõpetasid kasumiga 42 ettevõtet ehk 72% küsitletutest, kahjumiga 16 äriühingut 

ehk 28%. 2015.aasta lõppes 43-le ettevõttele kasumiga ja 15-le kahjumiga. 2014. 

majandusaasta kahjumiga lõpetanud äriühingutest jäid ka 2015.aastal oma tegevusega 

kahjumisse 10 ettevõtet, 6 ettevõtet jõudis kasumisse. 2014.aastal töötasid kõige enam 

kahjumiga ehitusettevõtted 3, toitlustusasutused 2. 83% ettevõtetest prognoosisid 

2016.majandusaasta lõpetada kasumiga, 17% kahjumiga. 

Edasi paluti ettevõtjatel anda hinnang (5-sel skaalal: 5 - „väga kõrge“ … 1 -„väga nõrk“) 

äriühingu viiele viimasele tegevusaastale. 61-st vastas antud küsimusel 60, üks ettevõte oli 

tegutsenud vähem kui viis aastat. Väga kõrgeks hindas oma ettevõtte tulemusi 6,7% ehk 4 

ettevõtet, kellest kahe tegevusala on põllumajandus. 28 ettevõtet ehk 46,7% hindas 

tulemust kõrgeks, 5% andsid hinnangu väga nõrk.  

Järgnevatele küsimustele tuli anda hinnang (5-sel skaalal: 5 - „kindlasti jah “ … 1 -„ 

kindlasti ei “) Vastanute hinnang on välja toodud joonisel 18. 

Kas ettevõte plaanib laiendada tegevust? (60 vastanut 61-st)  

 

Joonis 18. Ettevõtete plaan laiendada tegevust 5-sel skaalal 

Joonisel 18 näeme, et 25% ettevõtetest vastas hindamisskaalal 1 ehk kindlasti ei, 23,3% 

vastanutest andis hinnangu 3 ja 20% ettevõtetest andsid hinnanguskaalal 4 ja 5. 
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Vastanutest AS- dest plaanib tegevust laiendada 50% ehk 3 ettevõtet, OÜ-dest 27 ettevõtet 

ehk 45%. Ettevõtjad, kes vastasid küsimusele jaatavalt, paluti tuua välja tegevusalad, 

millega soovitakse edaspidi tegelema hakata. Välja toodi tootearendust praegustele 

toodetele, autolammutust,  juustutootmist, finantskonsultatsioone.  

Kas on plaanis lähiajal töötajate arvu suurendada? (60 vastust 61-st) 

40% ehk 24 ettevõtjat vastanutes andsid hindamisskaalal teguriks 1(kindlasti ei), 21,70% 

ehk 13 vastajat andsid teguriks 3(võib olla) ja 11,7% vastanutes 5 (kindlasti jah). 

„Kindlasti jah“ vastajates olid ettevõtjad, kellel on kuni 9 töötajat, suuremad ettevõtted ei 

plaani lähiajal töötajaid juurde võtta. 

Kas on plaanis lähiajal töötajaid koondada? (60 vastust 61-st) 

88,3% ehk 53 ettevõtte juhti vastasid küsimusele hindamisskaalal 1(kindlasti ei), vaid üks 

ettevõtja ehk 1,70% vastajates andis hinde 5 (kindlasti jah) 

Kas on plaanis lähiajal töötajate palka tõsta? (60 vastust 61-st) 

Joonisel 19 näeme, et ligikaudu 50%-l ettevõtjatel ei ole plaanis töötajate palku tõsta. 5% 

vastanutest on andnud vastuseks, et kindlasti on, umbes 32% ettevõtjatest on kahevahel.  

 
Joonis 19. Töötajate palgatõus 5-sel skaalal 

Arvestades Põlvamaa töötajate niigi madalat brutopalka ei ole näitaja kõrge. 

 

 

3.5.3. Hinnang investeeringutele ja probleemidele 
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Töö autor seadis investeeringutega seotud küsimustega eesmärgiks teada saada, kuidas on 

Põlvamaa ettevõtteid mõjutanud investeeringutoetused ja kas ettevõtjate püstitatud 

eesmärgid on täidetud. Lisaks paluti ettevõtjatel välja tuua ka eraldi suuremad probleemid, 

mis on ettevõtjaid takistanud investeeringute tegemisel. 

Joonisel 20. on näha, et investeeringute tegemisel hindasid vastajad kõrgemaks teguriks 

kasumi teenimist.. 

 

Joonis 20. Keskmine hinnang investeeringu tegemisel 5-sel skaalal 

Ajaga kaasaskäimist hinnati samuti ettevõtjate poolt kõrgelt, keskmine tulemus 4,10 

investeeringutoetuste saamist hinnati 5-sel skaalal kõige madalamaks, keskmine 2,87. 

Madalam keskmine hinnang näitab, et vastanute hulgas ei olnud paljudel ettevõtetel 

investeeringutoetuse saamine eesmärgiks seatud. 

Joonisel 21 on välja toodud investeeringule avaldunud mõju. Keskmiselt kõrgem hinne anti 

ettevõtte kasumlikkuse kasvule 4,10. Väga oluliseks peeti ka ettevõtte tootlikkuse kasvu, 

kus teguri keskmine hinnang oli 3,98 

 

Joonis 21. Keskmine hinnang investeeringu mõjule 5-sel skaalal 
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Ettevõtte tootlikkus saab kasvada kaasaegse tehnoloogia kasutuselevõtuga, 

tootmisseadmete kaasajastamise keskmine hinne oli 3,55. Madalaim keskmine vastanud 

ettevõtetel oli uute toodete/teenuste pakkumine.  

Joonisel 22 näeme, et takistavatest teguritest kõrgem keskmine 3,77 anti ebapiisavale 

omakapitalile. Ebapiisav omakapital ei näita alati ettevõtte madalat maksevõimet või 

vähest jätkusuutlikkust. Selleks võib olla mitmeid põhjusi.  

 

Joonis 22. Keskmine hinnang investeeringu mõjule 5-sel skaalal 

Teadmiste ja oskuste puudust hinnati madalamalt 2,23, mis näitab, et ettevõtjatel on endil 

olemas piisavalt oskusi ja teadmisi investeeringute tegemiseks. Keskmisest madal hinnang 

tegurile, ettevõte ei vastanud laenu või liisingu nõuetele, näitab, et ankeedile vastanud 

ettevõtted on panga silmis usaldusväärsed ja probleeme on vähe. Lisaks joonisel 22 toodud 

valikutele tõid ettevõtjad ise välja nende jaoks suurimad probleemid investeeringute 

saamisel. Üks ettevõtja tõi välja, et tal puudub niisugune töötaja, kellel oleks sellega aega 

tegeleda. Välja toodi ka kohaliku omavalituse vähene tugi, firma omanik on 

pensioniealine, bürokraatiat on liiga palju, Eesti riik ei hooli väiketootjatest. 

Järgmisena paluti vastata küsimusele “Kas Teie ettevõttel on probleeme…?“ Erinevatele 

teguritele tuli anda vastused viiepallisel skaalal: ei ole (1); pigem ei ole (2); nii ja naa (3); 

pigem on (4); kindlasti on (5). Keskmised hinnangud on välja toodud joonisel 23. 

Vastanud ettevõtjate poolt eristub välja Põlvamaa suurim probleem, mis on seotud 

tööjõuga. Probleemidest kõige kõrgem keskmine 2,90 anti vastajate poolt probleemidele 
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nii töötajate värbamisega kui tööjõu puudusega. Autori arvates võib põhjusteks olla 

Põlvamaa ettevõtetel  madalad palgad, sobivate töökohtade puudus. 

 
Joonis 23. Keskmine hinnang probleemidele 5-sel skaalal 

Tööjõuga seonduvat probleemi ei ole kindlasti võimalik kiiresti lahendada. Töötajate jaoks 

kõige suurem motivatsioon on ikkagi palk, mis tagab heaolu ja toimetuleku. Kõrgem hinne 

2,55 on antud töötajate kvalifikatsioonile. Kvalifitseeritud tööjõu puudumine on üks 

peamine ettevõtte arengut mõjutav tegur. Põlvamaa probleemiks on see, et paljud noored, 

kes lähevad kõrgkoolidesse õppima ei tule enamus neist enam kodukohta tagasi, sest nende 

oskustele pole tööandjatel tööd pakkuda või on pakutaval töökohal palk nii madal, et 

otsitakse paremaid töökohti suurlinnades või Eestist väljaspool.  

Kõige madalam hinne on antud kaadri voolavuse probleemidele, teguri keskmine 1,72. 

Iseloomustatud näitajat võivad mõjutada mitmed tegurid. Üheks põhjuseks võib välja tuua, 

et Põlvamaa töötajatel lihtsalt puuduvad võimalused ühest töökohast teise liikuda, sest 

vabu töökohti on liiga vähe. Osad inimesed on harjunud töötama ühel kohal ja nad ei ole 

valmis ümber õppima, seda eriti vanema seas.  
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Lisaks magistritöö koostaja poolt esitatud küsimustele soovitati tööandjatel lisada viis 

nende jaoks kõige olulisemat probleemi. Ettevõtjad lisasid omalt poolt alljärgnevad 

arvamused: 

1. osutatud teenuste/toodete eest jäetakse raha maksmata, hankes on väikeettevõtetel raske 

suurettevõtteid võita, teenuse pakkujaid on turul palju, madalad hinnad; 

2. regionaalpoliitika puudumine, majanduse väga halb olukord Eestis, Eesti tundmatus 

mujal maailmas, kõrged tootmis- ja postikulud (viimane on otsustav eriti eksportimisel),  

vähene usaldus Eesti kui täiesti tundmatu riigi ettevõtete ja toodete vastu; 

3. tooraine kättesaadavus (siis oleks ettevõte aastaringselt turul), tööjõud (hetkel ainult 

pereliikmed, kes ei suuda nii palju teha, kui vaja), maksmata arved (suure summa 

ulatuses on maksmata arveid), koolitused (ettevõttel ei ole hetkel võimalik oma 

töötajaid tasulistele koolitustele saata), seadused (väike ettevõtja jaoks on mõned 

seadused/nõuded liiga karmid ja samad seadused/nõuded on ka suur ettevõtjatele, kes 

suudavad nendega toime tulla); 

4. vahendite nappus, keeruline turu olukord piimanduses; 

5. konkurents-dumping, omavalitsuse vähene huvi ettevõtjatega koostööd teha; 

6. toodangule õiglase hinna saamine (küüslauk, sibul), tööjõu kättesaadavus hooajal, 

bürokraatia riigi tasandil, näide sellest kuidas ehitusseadus pole selge ja üheti mõistetav; 

7. kaugus Tallinnast, kiire ühenduse puudumine Tallinnaga, teatud spetsiifiliste 

teadmistega töötajate vähesus, riigi väiksus, spetsialiseerumise puudumine; 

8. kohalik turunõudlus ebapiisav; ostjad st turud on kaugel ning lisanduvad transpordi- ja 

logistikakulud mõjutavad kauba konkurentsivõimet, väiketootmine on tervikuna kallim, 

kasvõi seetõttu, et kõik seadusandlusest tulenevad nõuded on vaja täita (töötervishoid, 

statistika kohustus, veterinaar- ja toiduameti nõuded, maksu- ja tolliameti nõuded) ja 

samasugune ressurss on vaja nõuete täitmisele panna kui suurematel ettevõtetel; st 

proportsionaalselt on nõuete täitmine, reaalne ühisturundus ja -müük piirkonna 

ettevõtete koostöös ei toimi; 

9. tööjõu maksud (osaajaga töötajate palkamine on kallis), majutusasutuste käibemaksu 

tõus halvendab konkurentsipositsioone, kaugus sadamast, lennujaamast, 

ühistranspordiga otseühenduse puudumine Tallinnaga. 
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3.5.4. Järeldused ja ettepanekud 

 

Alljärgnevalt võtab magistritöö autor kokku peamised järeldused ja tulemused: 

1. ettevõtlus loob uusi ja täiendavaid töökohti ja kiirendab majanduskasvu; 

2. maapiirkondade jätkusuutlikkus sõltub suurel määral piirkonna ettevõtete arengust; 

3. maapiirkonnas leidub niisuguseid ressursse, mida kasutades saab linna ja maa erinevusi 

tasakaalustada; 

4. maapiirkonna majandustegevus on ühekülgne eriti äärealadel; 

5. maal sobiva töö leidmine on raskendatud; 

6. ettevõtted, kes tegutsevad maal peavad liikuma multifunktsionaalse ettevõtluse poole; 

7. piirkondlik areng sõltub seal elavatest inimestest, nende oskustest, haridusest ja 

ettevõtlikkusest; 

8. tööealiste elanike arv on maakonnas vähenenud kümne aasta jooksul 2 171 inimese 

võrra; 

9. Põlvamaal on madal ettevõtlusaktiivsus; 

10. 2014.aastal tegutses Põlvamaal 2 038 ettevõtet; 

11. Põlvamaal tegutsevatest ettevõtetest moodustavad 95% mikroettevõtted; 

12. mikroettevõtete ülekaal Põlvamaal ja sellega kaasnevad nõrkused mõjutavad ettevõtete 

lisandväärtusi; 

13. kõrgema lisandväärtuse osakaaluga on olnud Põlvamaal vaadeldaval perioodil 

tertsiaarsektor; 

14. Põlvamaa brutotulu kasv on perioodil 2010-2014 Eesti keskmisest madalam; 

15. 2014.aastal oli 849 ehk 20%, maksumaksjatest miinimum palga saajaid; 

16. ettevõtetel on madal tootlikkus; 

17. Põlvamaa ettevõtete müügitulu on nelja aasta jooksul liikunud tõusvas joones. Suurema 

osa müügitulust annavad ettevõtted, kes oma tooteid ekspordivad; 

18. 2014.aastal oli keskmine põhivara investeering ettevõtte kohta 353 173 eurot. 

Vaadeldaval perioodil on investeeringute maht vähenenud 248 864 eurot. 

Ankeetküsitlusest toob töö autor välja tähtsamad järeldused ettevõtete arengust, 

tulevikuplaanidest ja probleemidest. 

Vastanutes ettevõtetes väga kõrgeks hindas oma ettevõtte tulemusi 6,7% ehk 4 ettevõtet, 

kellest kahe tegevusala on põllumajandus. 28 ettevõtet ehk 46,7% hindas tulemust kõrgeks, 

5% andsid hinnangu väga nõrk. 25% vastanutes ei plaani lähiajal oma ettevõtte tegevusi 
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laiendada, 11,7% -l on laiendamine plaanis. 50% ettevõtjatel ei ole planeeritud töötajate 

palgatõusu. Vastanud ettevõtjate poolt eristub kindalt välja Põlvamaa suurim probleem, 

mis on seotud tööjõuga. Probleemidest kõige kõrgem keskmine anti vastajate poolt 

probleemidele nii töötajate värbamisega kui tööjõu puudusega ja kvalifitseeritud tööjõu 

puudumine. 

Põlvamaa ettevõtluse arengu peamised takistused on seotud rahvastiku vananemisega ja 

vähenemisega, kvalifitseeritud tööjõu puudusega, madala ettevõtlusaktiivsusega, madalate 

palkadega, väikeettevõtete madala lisandväärtusega, kaugusega keskustest ja turgudest.  

Kokkuvõtvalt teeb töö autor omapoolsed ettepanekud uuringus esinenud probleemide 

lahendamiseks: 

1. Põlvamaa ettevõtlusaktiivsuse tõstmiseks tuleks kaaluda ühistegevuse edendamist. 

Ühistegevus elavdab piirkonnas majanduslikku aktiivsust, aitab leida uusi ja 

atraktiivseid turge, koostöö tulemusena saavutatakse kiiremaid ja efektiivsemaid 

lahendusi; 

2. tööealise elanikkonna lahkumist Põlvamaalt aitab peatada täiendavate ja suurema 

lisandväärtusega töökohtade loomine; 

3. kvalifitseeritud tööjõu puudust aitab lahendada tööjõu turu vajadusest lähtuv 

hariduspoliitika. Ettevõtja peaksid leidma oma tegevusvaldkonna põhiseid lahendusi 

tööjõupuuduse vähendamiseks- ümber või täiendõppega koolitades vajaminevaid 

spetsialiste; 

4. lisandväärtus andmine oma toodetele/teenustele tagab suurema tootlikkuse, samuti 

võiksid ettevõtjad mõelda rohkem tootearendusele; 

5. kaugust keskustes ja turgudes aitab leevendada ettevõtjate omavaheline info- ja 

kommunikatsioonialane koostöö kohalikul ja eksporditurgudel.  
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KOKKUVÕTE 
 

Ettevõtlus on inimeste eesmärgistatud ja sihipärane tegevus, mis on enamasti suunatud 

kasumi teenimisele. Ettevõtlus ja elu Eesti maapiirkondades on aktuaalne uurimisteema, 

sest maapiirkondade jätkusuutlikkus sõltub oluliselt piirkonna ettevõtluse arengust. 

Kaasaegses avatud turumajanduses on ettevõtlus muutunud üha olulisemaks majandusliku 

kasvu ja jätkusuutliku arengu saavutamiseks, kui see kunagi varem on olnud. Selleks, et 

suurendada maapiirkonnas tööhõivet ja tõsta maaelanike elatustaset on väga oluline 

majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkondades.  

Töö teoreetilises osas annab autor erinevatele kirjandusallikatele tuginedes selgituse 

mõistele ettevõtlus ja ettevõtja. Erinevad autorid, teadlased on andnud arvukalt 

definitsioone ettevõtlusele ja ettevõtjale, kuigi sisuliselt on kõik samad. Mõiste erinev 

tõlgendus tuleneb sellest, et inimesed, kes tegelevad ettevõtluse uurimisega on erinevad. 

Esimene peatükk hõlmab ka ettevõte liigitamise võimalusi ja Eesti ettevõtluse arenguid. 

Saime teada, et ettevõtteid võib liigitada ettevõtte suuruse, toodangu iseloomu, 

majandusharu, domineeriva tootmisfaktori, omandivormi alusel. Ettevõtte suuruse 

kirjeldamiseks saab kasutada nii kvalitatiivseid kui kvantitatiivseid kriteeriumeid. 

Kvalitatiivsed tunnused kergendavad ettevõtte olemuse mõistmist. Eesti majanduse areng 

on teinud suure hüppe alates uute ettevõtlusvormide levikuga. 

Teises peatükis saame teada, et maalisuse defineerimisel ei suudeta leida ühtseid 

kriteeriume, millega kõiki maapiirkondi kirjeldada. Eesti maapiirkonnad on teiste riikide 

maapiirkondadest täiesti erinevad. Tüpoloogia võimaldab klassifitseerida ühiste tunnustega 

maapiirkondi. Tüpoloogia on vahend edasiste võrdluste tegemiseks. Kui varasemalt oli 

maapiirkonnas peamiseks tegevusalaks põllumajandus, siis nüüd on traditsioonilise 

põllumajandusega tegelevate ettevõtete arv oluliselt vähenenud. Tegevusalad, millega 

maaettevõtted tegelevad on piirkonniti erinev, see sõltub asukohast ja seal elavates 

elanikest. Piirkonna areng sõltub seal elavatest inimestest, nende oskustest, haridusest ja 

ettevõtlikkusest. Ettevõtted, kes tegutsevad maal peavad liikuma multifunktsionaalse 

ettevõtluse poole, tuleb liikuda väärtusahelas suuremate lisandväärtuste poole. 
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Magistritöö eesmärgiks oli analüüsida maapiirkonnas tegutsevate ettevõtete arengut ja 

probleeme Põlvamaa näitel. Võrrelda Põlvamaa ettevõtete majandusnäitajaid nii kogu Eesti 

kui Lõuna-Eesti piirkonnaga.  

Tulemuste saavutamiseks kasutati Statistikaamet andmebaase. Vaadeldaval perioodil 

kasvas Põlvamaa majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv 134 ettevõtte võrra. Kogu Eesti 

mikroettevõtetega võrreldes oli Põlvamaa mikroettevõtete osakaal Eesti keskmisest 

2014.aastal kõrgem. Põlvamaa ettevõtete loodud lisandväärtus on olnud kõige kõrgem 

2012.aastal ulatudes 161 968,7 tuhande euroni, kõrgemat lisandväärtust andsid 

tertsiaarsektori ettevõtted 51%, sekundaarsektor 30% ja primaarsektor 19,1% 

lisandväärtuste kogusummast. Uuritaval perioodil on investeeringute maht vähenenud   

248 864 eurot. Põlvamaa ettevõtete müügitulu on nelja aasta jooksul pidevalt kasvanud. 

Suurema osa müügitulust annavad need ettevõtted, kes oma tooteid ekspordivad. 

Magistritöö autori poolt läbiviidud ankeetküsitluste uuringust selgus, et kõrgem keskmine 

hinne anti probleemidele nii töötajate värbamisega kui tööjõu puudusega. Lisaks tõid 

ettevõtjad probleemidest esile veel regionaalpoliitika puudumise, teenuste/toodete eest 

maksmata jätmise ja omavalitsuste vähese huvi ettevõtluse vastu. 
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ENTERPRISE`S DEVELOPMENT AND PROBLEMS IN RURAL AREAS IN THE 

EXAMPLE OF PÕLVAMAA 

 

 

Riin Ruthe 

 

 

SUMMARY 
 

Aim of the master’s thesis is to analyse development and problems of companies’ located 

in the rural areas by the example of Põlva County. For this, economic indicators of 

companies located in Põlva County were analysed according to sectors during 2010-2014. 

To fulfil master’s thesis aim the following research tasks were established: 

1. On the grounds of theoretical literature clarify the following concepts: entrepreneurship, 

entrepreneur and rural area; 

2. sftudy changes in development of companies in Põlva County based on statistical 

indictors;  

3. carry out a questionnaire survey among entrepreneurs in Põlva County and analyse the 

results; 

4. Draw conclusion from the survey and propose solutions to the problems. 

 

The data used in research in question is gathered from electronic data base of Statistics 

Estonia; also, all additional data has been ordered from Statistics Estonia. Ordered data has 

been divided into sectors: primary sector, secondary sector and tertiary sector. 

In the thesis the author has evaluated growth of entrepreneurship on Põlva County based 

on economic indicators and analysed the change of the indicators during 2010-2014. 

Following indicators of development were chosen for the analysis: added value of the 

company, revenue, capital assets’ proportion of total assets and investments to capital 

assets, profitability, rentability of property and equity. 

Statistics Estonia’s databases were used for attaining the results. During the period viewed 

the quantity of economical businesses in Põlva County rose by 134 companies. Portion of 

micro-enterprises in Põlva County in 2014 is higher compared to Estonian average. Added 
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value created by companies in Põlva County was highest in 2012 when it reached 161,96 

million euros. The highest added value has been produced by enterprises in tertiary sector 

with 51%, secondary sector with 30% and primary sector with 19,1% of the total value. On 

the period considered volume of investments has decreased by 248 864 euros.  Revenues 

of companies located in Põlva County have increased during the four years considered. 

Majority of the revenue has been produced by companies which export their products. 

Questionnaire survey conducted by the author reviled that highest average score was given 

to problems with recruiting and sufficiency of the labour. Furthermore, problems regarding 

absence of regional policy, non-payment of service provided and municipality’s lack of 

interest towards entrepreneurship were also mentioned. 
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Lisa 1. Maapiirkonna ettevõtete tegevusalad sektorite lõikes aastatel 

2010- 2014, tk  

  

Primaarne 

sektor  Tertsiaarne sektor  Sekundaarne sektor  

2010 Põhja -Eesti  715 6065 1792 

  Lõuna-Eesti 4793 4268 1717 

  Kirde-Eesti 523 1109 355 

  Lääne-Eesti 2894 2665 1122 

  Kesk-Eesti 2280 3261 1198 

2011 Põhja -Eesti  731 6605 1904 

  Lõuna-Eesti 4849 4407 1830 

  Kirde-Eesti 515 1134 346 

  Lääne-Eesti 2878 2765 1161 

  Kesk-Eesti 2313 3330 1263 

2012 Põhja -Eesti  720 7098 2055 

  Lõuna-Eesti 4830 4668 1974 

  Kirde-Eesti 495 1190 355 

  Lääne-Eesti 2853 2853 1251 

  Kesk-Eesti 2272 3426 1371 

2013 Põhja -Eesti  748 7348 2164 

  Lõuna-Eesti 4870 5174 2173 

  Kirde-Eesti 516 1204 352 

  Lääne-Eesti 2823 2966 1250 

  Kesk-Eesti 2229 3504 1439 

2014 Põhja -Eesti  473 1916 716 

  Lõuna-Eesti 4810 5315 2297 

  Kirde-Eesti 509 1222 377 

  Lääne-Eesti 2767 3069 1298 

  Kesk-Eesti 2206 3558 1474 

(Statistikaamet: ER031…) 
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Lisa 2. Ettevõtetele saadetud ankeetküsitlus 

 

Hea küsimustele vastaja! 

Palun Teie abi magistritöö koostamisel, milles uurin Põlvamaa ettevõtete arengut ja 

probleeme. Antud küsimustele ootan vastuseid ettevõtte juhtidelt, kes oskavad hinnata 

ettevõttes toimuvat kõige paremini. 

Küsimustik on anonüümne ja saadud tulemusi kasutan ainult oma uurimistöös. 

Ette tänades, 

Riin Ruthe 

I Ettevõtte üldandmed 

 

1. Ettevõtte peamine tegevusala  

 ___________________________ 

 

2. Ettevõtte juhi haridustase  

 põhiharidus  

 keskharidus  

 rakenduslik kõrgharidus  

 kõrgharidus  

3. Töötajate arv ettevõttes  

 0...9  

 10...49  

 50...249  

 rohkem  

4. Milline on Teie ettevõtte õiguslik vorm  

 FIE  

 OÜ (osaühing)  

 AS (aktsiaselts)  

 SA (sihtasutus)  

 MTÜ (mittetulundusühing)  

 TÜ (täisühing)  

 UÜ (usaldusühing)  

 

 

 



63 

 

II Hinnang hetke olukorrale ja tuleviku plaanid 

5. Kuidas lõppes ettevõtte 2014. aasta majandusaasta?  

o kasumiga  

o kahjumiga  

 

6. Kuidas lõppes ettevõtte 2015.aasta majandusaasta?  

o kasumiga  

o kahjumiga  

 

7. Kuidas prognoosite 2016. aasta majandusaasta lõpptulemust?  

o kasumiga  

o kahjumiga  

8. Missuguse hinde annate oma ettevõtte viiele viimasele tegevusaastale? 

Väga nõrk 1 2 3 4 5 Väga kõrge 

9. Kas ettevõte plaanib laiendada tegevust? 

Kindlasti ei 1 2 3 4 5 Kindlasti jah 

10. Kas on plaanis lähiajal töötajate arvu suurendada? 

Kindlasti ei 1 2 3 4 5 Kindlasti jah 

 

11. Kas on plaanis lähiajal töötajaid koondada? 

Kindlasti ei 1 2 3 4 5 Kindlasti jah 

 

12. Kas on plaanis lähiajal töötajate palka tõsta? 

Kindlasti ei 1 2 3 4 5 Kindlasti jah 
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III Keskmine hinnang investeeringu tegemisel 

13. Palun andke hinnang investeeringu tegemisel. Hindamisskaala  on 5-sel skaalal: 5- 

„kindlasti ei“ … 1-„ kindlasti jah“. 

Investeeringutoetuste saamine 1 2 3 4 5 

Tootmismahtude suurendamine 1 2 3 4 5 

Kulude vähendamine 1 2 3 4 5 

Kasumi teenimine 1 2 3 4 5 

Ajaga kaasaskäimine 1 2 3 4 5 

Toodangu/teenuste kvaliteedi tõstmine 1 2 3 4 5 

IV Hinnang investeeringu mõjule 

14. Palun andke hinnan investeeringu mõjule. Hindamisskaala on Hinnangu andmine oli 5-

sel skaalal: 5 - „kindlasti ei“ … 1 -„ kindlasti jah“ 

Turuosa suurenemine 1 2 3 4 5 

Tootmisseadmete kaasajastamine 1 2 3 4 5 

Uue toote/teenuse pakkumine 1 2 3 4 5 

Ettevõtte kasumlikkuse kasv 1 2 3 4 5 

Ettevõtte tootlikkuse kasv 1 2 3 4 5 

V Hinnang ettevõtte probleemidele 

15. Palun hinnake, kas Teie ettevõtte on probleeme…?  Hindamisskaala on viiepallisel 

skaalal, milles: ei ole (1); pigem ei ole (2); nii ja naa (3); pigem on (4); kindlasti on (5). 

Ekspordiga 1 2 3 4 5 

Toodete/teenuste lisandväärtuse andmisega 1 2 3 4 5 

Toodete/teenuste arendamisega 1 2 3 4 5 

Kauba/teenuste eest on jäätud maksmata 1 2 3 4 5 

Infotehnoloogia kasutamisega 1 2 3 4 5 

Töötajate kvalifikatsiooniga 1 2 3 4 5 

Töötajate koolitamisega 1 2 3 4 5 

Tööjõu puudusega 1 2 3 4 5 

Ühistranspordiga 1 2 3 4 5 

Toodete/teenuste müügiga 1 2 3 4 5 

Turvalisusega 1 2 3 4 5 

Tugisüsteemidega 1 2 3 4 5 

Kaadri voolavusega 1 2 3 4 5 

Töötajate värbamisega 1 2 3 4 5 

Telefonisidega 1 2 3 4 5 

Avaliku teenuse kättesaadavusega 1 2 3 4 5 

Elektrivalustusega 1 2 3 4 5 

Teede olukorraga (nii talvel kui suvel 1 2 3 4 5 

Andmeside kattesaadavusega 1 2 3 4 5 



65 

 

16. Palun tooge välja Teie ettevõtte jaoks viis suuremat probleemi, mis segab enim 

ettevõtte tegutsemist (palun lisage ka selgitus).  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Lisa 3. Küsitluses osalenud ettevõtete põhitegevusalad 

 

Ettevõtete põhitegevusalad arv 

sõiduautode remont 5 

ehitus ja remonditööd 7 

erihoolekandeteenused 1 

kahjuritõrjetööd 1 

koristus- ja hooldusteenused 1 

kuurortravi, rehabilitatsioon 1 

käsitöö 1 

küte, ventilatsiooni, vesi, kanalisatsioonitöö  3 

lainepapi tootmine 1 

puidutööd 1 

lihatöötlemine 1 

liimpuidu tootmine 1 

loomakasvatus 1 

mahe teraviljakasvatus 1 

maitse-ravimtaimed, astelpaju kasvatus 2 

metallitööd 4 

metsateenused 1 

puu ja köögivilja töötlemine ja säilitamine 1 

mööblitootmine 2 

Paintballi lahingute korraldamine 1 

piimakarja kasvatus 2 

projekteerimine 1 

põllumajandus 4 

Raamautupidamise teenused 1 

rahvakultuur 1 

rahvusvaheline maanteetransport 1 

šokolaadikommide ja tahvlite tootmine 1 

talukaupade müük, nõustamine 1 

teravilja kasvatus 2 

toitlustamine 4 

turismiteenused, majutus 1 

transport ja logistika 2 

valdusfirma 1 

villa pesu, lõnga värvimine 1 

varuosade müük 1 
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