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juurde töökohti ning loob suurema konkurentsi. Bakalaureusetöö eesmärk on tuua välja, 

millistel tegevusaladel ja kui suur on Tartumaal aastal 2010 starditoetust saanud ettevõtete 

ellujäämismäär ning hinnata nende ettevõtete majanduslikku jätkusuutlikkust vahemikus 

2012-2020. Aastatel 2008-2010 oli majandussurutis ning töötute arv suurenes, samas 

suurenes ka uute ettevõtete arv, eriti 2010. aastal. Bakalaureusetöö eesmärgi 

saavutamiseks analüüsiti ettevõtete majandusaasta aruannetest bilansi ja kasumiaruande 
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ettevõtjad ise oma ettevõtte jätkusuutlikkust ning starditoetuse mõju sellele hindavad. 

Vaadeldaval perioodil ettevõtete keskmised majandusnäitajad kasvasid, samuti suurenes 

töötajate arv. Finantssuhtarvude järgi vaadeldes langes heade näitajatega ettevõtete 

osakaal 2020. aastaks. Ettevõtjad hindavad oma ettevõtteid jätkusuutlikeks, kuid arvavad, 

et starditoetus ei ole selle põhjuseks. Vastajad oleksid alustanud ettevõtlusega ka ilma 

starditoetuseta, kuid alustamine oleks lükkunud edasi. 
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the period 2012-2020. In 2008-2010, there was an economic downturn and the number of 
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2010. In order to achieve the goal of the bachelor's thesis, the indicators of the balance 

sheet and income statement of the companies were analyzed from the annual reports and 

financial ratios were calculated on the basis of them to see whether the indicators of the 

companies were within the limits of good indicators. In addition, a poll was conducted to 

examine how entrepreneurs themselves assess the sustainability of their business and the 

impact of start-up grant on it. During the period under review, the average economic 

indicators of companies increased, as did the number of employees. In terms of financial 

ratios, the share of well-performing companies fell by 2020. Entrepreneurs consider their 

companies to be sustainable, but do not think that start-up support is the reason for this. 

Respondents would have started their business without start-up support, but the start-up 

would have been delayed. 
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SISSEJUHATUS 
 

Ettevõtlus on majandusele oluline mitmel põhjusel, sealhulgas töökohtade loomiseks ja 

sotsiaalsete muutuste edendamiseks. Nii Eestis kui ka Euroopa Liidus on mitmeid meetmeid 

ettevõtlustegevuse soodustamiseks ja uute ettevõtete tekke hoogustamiseks, sest just 

stardikapitali vähesus või puudumine on tihti uue ettevõtte ebaõnnestumise peamiseks 

põhjuseks. Eestis aitavad ettevõtte käivitamist toetuste abil rahastada mitmed asutused, nagu 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Kredex, Töötukassa, Põllumajanduse Registrite 

ja Informatsiooni Amet (PRIA). Neist peamiseks asutuseks ettevõtlustoetuste rahastamisel  

on olnud EAS, mille poolt alustavatele ettevõtetele suunatud toetuste peamisteks 

eesmärkideks on nende ellujäämismäära  ja töötajate arvu suurendamine, ning majandusliku 

jätkusuutlikkuse tagamine. Alustava ettevõtja starditoetus on olnud läbi aastate üks enim 

taotletud ettevõtlustoetuseid. 

2008.–2010. aasta majandussurutise ajal Eestis töötute arv kasvas, samas hoogustus uute 

ettevõtete loomine. Enim loodi uusi ettevõtteid majandussurutise viimasel aastal ehk 2010. 

aastal. Seepärast on aktuaalne   uurida, kui palju Tartumaal 2010.aastal ettevõtja  

starditoetust saanud ettevõtetest jätkuvalt tegutsevad, milliste tegevusvaldkondade 

ettevõtted need on ja hinnata perioodi 2012-2020  majandusaasta aruannete põhjal nende  

arengut ja majanduslikku jätkusuutlikkust. 

Käesoleva töö eesmärk on tuua välja, millistel tegevusaladel ja kui suur on Tartumaal aastal 

2010 starditoetust saanud ettevõtete ellujäämismäär ning hinnata nende ettevõtete 

majanduslikku jätkusuutlikkust vahemikus 2012-2020. 

Käesoleva lõputöö uurimisülesanded on: 

 Anda ülevaade alustava ettevõtte, täpsemalt EAS-i poolt rahastatud toetustest, nende 

toetuste eesmärkidest ja taotlemise kriteeriumitest.  

 Selgitada majanduslikku jätkusuutlikkust ning tuua välja sobivad indikaatorid 

ettevõtete majandusliku jätkusuutlikkuse hindamiseks. 

 Analüüsida majandusaasta aruannete alusel koostatud statistika põhjal 2010. aastal 

alustava ettevõtja starditoetust saanud ettevõtete käekäiku aastatel 2012-2020. 
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 Viia läbi küsitlus ettevõtjate seas, et välja selgitada, kuidas ettevõtjad hindavad 

starditoetuse mõju oma ettevõttele. 

 Esitada ja analüüsida toetust saanud ettevõtete majanduslikku jätkusuutlikkust 

iseloomustavaid näitajaid. 

Bakalaureusetöö uurimismeetodiks on kvantitatiivne uurimismeetod. Töös kasutatakse 

aastal 2010 alustava ettevõtte starditoetust saanud ettevõtete andmeid ning aastani 2020 

ellujäänud ettevõttete majandusaasta aruandeid.  

Lõputöö koosneb kahest osast ja nende alaosadest. Esimese peatüki esimeses alajaotises 

antakse ülevaade alustava ettevõtte rahastamise võimalustest ja teises alapeatükis ettevõtte 

majanduslikust jätkusuutlikkusest. Teine peatükk koosneb neljast alajaotisest. Esimeses 

antakse ülevaade töös kasutatavatest materjalidest ja metoodikast. Teises alapeatükis 

tuuakse välja alustava ettevõtja starditoetust saanute statistika ja kolmandas ellujäänud 

ettevõtete majandusliku jätkusuutlikkuse analüüs. Neljandas alapeatükis arutletakse teise 

peatüki tulemuste üle ning tuuakse küsitluse tulemused. 
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1. ALUSTAVA ETTEVÕTTE STARDITOETUSE OLEMUS 

JA MAJANDUSLIKUD NÄITAJAD ETTEVÕTETE 

HINDAMISEKS 
 

1.1. Alustavate ettevõtete rahastamise võimalused 
 

Nii Eesti Vabariigi kui ka Euroopa Liidu jaoks on oluline toetada ettevõtlust, sest sellel on 

tähtis roll piirkondlikuks ja riiklikuks arenguks. Ettevõtlusega tegutsemisele hoogu 

andmiseks on mitmeid toetusmeetmeid, mis on suunatud nii tegutsevatele ettevõtjatele kui 

ka alustavatele ettevõtjatele, et lihtsustada uute ettevõtjate majandustegevusega alustamist.  

Alustavate ettevõtete rahastamisel on positiivne mõju rahvamajandusele. Uued ettevõtted 

loovad uusi töökohti, tõstes seeläbi tööhõivet. Suurema konkurentsi tingimustes vähendavad 

alustavad ettevõtted olemasolevate ettevõtete turuosa, mis tähendab, et ka turuliidrid peavad 

panustama oma ettevõttesse rohkem, et turul püsida. Uued ettevõtjad võivad tulla turule uue 

tehnoloogiaga, mis lihtsustab inimeste elu ning tänu neile tuleb turule rohkem tooteid, 

teenuseid ja probleemide lahendusi, mille hulgast tarbijatel on võimalik valida. 

(Fritsch 2007: 2-3) 

Alustavad ettevõtted on üldjuhul väikesed ettevõtted. Sharma (2020) on toonud välja viis 

tegurit, miks alustavad väikeettevõtted on riigi majanduselus olulised: 

1.  Teevad uued tooted ja teenused kättesaadavamaks uutes piirkondades. Näiteks, kui Eesti 

ettevõte hakkab kohapeal tootma midagi, mida varem imporditi.  

2. Aitavad suurtel tegutsevatel ettevõtetel turgu luua, müües edasi nende kaupu või 

kasutavad oma toodete valmistamiseks teiste ettevõtete toodetud materjali.  

3. Annavad tööd eriliste oskustega töötajatele. Kui ettevõte on loodud ja sellel läheb hästi 

võtab ettevõtja juurde töötajaid, kellel on temaga sarnased erialased oskused.  

4. Eduka ettevõtlustegevuse korral aitavad panustada riigi majanduse arengusse. Kui 

luuakse uusi ettevõtteid ning neil läheb hästi, siis koguneb riigikassasse rohkem makse, 

mis lõppkokkuvõttes parandab ühiskonna heaolu. 

5. Suureneb konkurents ning väheneb võimalus monopoli tekkimiseks. Turul on rohkem 

sarnaseid tooteid ja teenuseid, mis kõik konkureerivad omavahel. Üks ettevõtte ei saa 

ühes valdkonnas tervet turgu valitseda.  
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Ettevõtte rajamiseks on tähtsad ettevõtte asutaja, ärivõimaluse ja vajalikke ressursside 

olemasolu. Enne ettevõtte loomist peab asutaja hindama, kui palju on tal vaja edu tagamiseks 

kapitali. Selleks tuleb koostada finantsplaanid, kuid arvestama peaks sellega, et stardikulud 

kipuvad kasvama algsest planeeritust suuremaks. Alustaval ettevõttel on üldjuhul suuremad 

kulutused, kui juba tegutseval ettevõttel, sest alguses tuleb soetada ettevõtlustegevuseks kõik 

vajalik. Samuti on esimestel tegevuskuudel rahavoog negatiivne, mistõttu on mõistlik omada 

lisareserve täiendavate kulude tekkeks. (Miettinen jt 2008: 152-153)  

Stardikapitali vähesus või puudumine on tihti ettevõtte ebaõnnestumise peamiseks 

põhjuseks. Algusperioodil on ettevõttel kerge sattuda raskustesse või lõpetada tegevus, kui 

puuduvad piisavad finantsvahendid. Sageli lõpetavad uued ettevõtted tegevuse, kuna ei 

õnnestu kohe saavutada  piisavat ja püsivat müügikäivet. See raskendab alguses tehtud 

kulutuste katmist ning ettevõtte tegevus võibki jääda lühikeseks. (Miettinen jt 2008: 154) 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on välja toonud, milliseid vigu kapitali 

planeerimisel sageli tehakse (Sagedasemad …):  

1. Raha kulutatakse sisseseade soetamiseks nii, et tooraine hankimiseks enam raha ei jagu, 

mis omakorda lükkab tootmisega alustamist edasi.  

2. Uued ettevõtjad ei oska arvestada planeerimisel sellega, et tooraine hinnad võivad 

muutuda. Seetõttu tekib  tooraine puudus ning ettevõte ei saa tegutseda planeeritud 

võimsusel. Samuti tähendab see toodangu omahinna muutust ning võib juhtuda, et 

ettevõtja müüb oma toodangut alla omahinna.  

3. Ettevõtja ei määra ettevõtte algusfaasis endale palka, et hoida kulusid madalal, samas 

unustab lisada tööjõukulu toote omahinnale.  

4. Ettevõtja ei arvesta töötajate palkade määramisel piirkonna keskmistega ning tal on 

seetõttu raske leida oskustega töötajaid oma ettevõttesse.  

5. Paljud alustavad ettevõtjad ei oska laenamisel määrata sobivaid perioodilisi 

tagasimaksete suuruseid ning tähtaega. Valitakse liiga suured perioodilised 

tagasimaksed ja lühike tähtaeg.  

Ettevõtte käivitamisel on kapitali vajaduse prognoosimine üks osa kapitali hindamisest. 

Teine osa on mõelda, kas alginvesteering rahastatakse omakapitali ja võõrkapitali abil. 

Omakapital on ettevõtte looja ja investorite investeeritud vahendid. Võõrkapital on kõik 

muud vahendid. Ettevõtte rajamisel võib kaaluda finantseerimisallikateks ettevõtja isiklikke 

või sugulaste ja tuttavate vahendeid, pangalaenu, liisingut, tarnijate poolt antud krediiti, 
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riskikapitali fonde, äriingleid, väärtpaberite müümist, ettevõtlustoetuseid, klientide 

ettemakseid ja faktooringuid. (Miettinen jt 2008: 155-159) 

Eesti ettevõtluspoliitika eesmärk on ettevõtlustegevuse soodustamine, töökohtade loomine 

ning konkurentsivõime tõstmine. (Eesti ettevõtja...2002). Eestis pakutakse ettevõtjatele 

erinevaid toetusmeetmeid selleks, et ettevõtluspoliitika eesmärke saavutada. Alustavad 

ettevõtjad saavad maakondlikest arenduskeskustest tasuta nõustamist, infot ja tuge selle 

kohta, millist toetust nad taotleda võiksid. Samuti tegeleb EAS alustavate ettevõtjate 

nõustamisega, korraldades neile praktilisi koolitusi ja töötubasid. (Toetused...2021) 

Ettevõtlustoetuseid, mis on suunatud alustavatele ettevõtetele, on võimalik taotleda 

mitmetest asutustest (tabel 1).  

Üks oluline asutus, kuhu alustavad ettevõtjad alginvesteeringu vajadusega pöörduda saavad 

on Kredex, millest on võimalik taotleda stardilaenu ettevõtetele, mis on kuni kolm aastat 

vanad. Stardilaenu eesmärk on aidata ettevõtteid, kellel puudub alustamiseks algkapital või 

tagatis, et saada pangalaenu, sest pangad ei anna üldjuhul uuele ettevõttele laenu, kui sellel 

ei ole midagi tagatiseks pakkuda. Samuti ei ole paljudel inimestel piisavalt suurt 

omafinantseeringu võimalust. KredExi kaudu stardilaenu küsimise korral on ettevõtte 

vastutuseks kuni 25% laenusummast. Ühele taotlejale antakse kuni 100 000 eurot, millest 

võib kuni 50 000 eurot kasutada käibevahenditeks. Laenu on võimalik võtta kuni 60 kuuks. 

(Stardilaen) 

Tabel 1. Alustavale ettevõtjale toetust andvad asutused ja nende pakutavad toetused 

(Riigiportaal 2021) 

Asutus Toetused alustavale ettevõtjale 

EAS  Tootearendustoetus Eurostars 

 Innovatsiooniosak 

 Arendusosak 

 Euroopa Horisont 

Töötukassa  Ettevõtluse alustamise toetus 

PRIA  Põllumajandusliku tegevusega alustava noore 

ettevõtja toetus 

Riigi Tugiteenuste Keskus  Alustava ettevõtja Starditoetus 

 

Töötukassast on võimalik taotleda ettevõtluse alustamise toetust (EVAT). Selle eesmärk on 

motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist. EVAT saab taotleda töötuna registreeritud 

isik, vanaduspensioniealine, ennetähtaegset vanaduspensioni ja päästeteenistuja toetust saav 

inimene või koondatud isik, kes on tööotsijana arvel. Töötukassa toetuse puhul on nõutud 
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osalemine ettevõtluskoolitusel, samuti täisealisus ning kutse- või kõrgharidus majanduses 

või varasem ettevõtluskogemus. EVAT on maksimaalselt 6000 eurot. (Ettevõtluse 

alustamine...2021) 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) pakub põllumajandusliku 

tegevusega alustava noore ettevõtja toetust. Nagu nimigi ütleb, on tegu põllumajandusega 

tegeleva ettevõtte toetusega. Selle eesmärk on tuua põllumajanduslikku ettevõtlusesse 

rohkem noori tegijaid ja aidata kaasa uute teadmiste ja kogemustega põllumajandustootjate 

hulga suurenemisele. Seda saavad taotleda mikro- ja väike põllumajandusettevõtted, mis ei 

ole tegutsenud rohkem kui 24 kuud. Toetuse maksimaalne suurus on 40 000 eurot.  

(Põllumajandusliku...) 

EAS on peamine koht ettevõtlustoetuste taotlemiseks. Sealt saavad toetust nii alustavad kui 

ka tegutsevad ettevõtted. 2022. aastal alustati EASi ja Kredexi ühinemisega, mis plaanitaks 

lõpule viia 2022. aasta jooksul. Alates 2022. aasta jaanuarist on uue asutuse nimi Ettevõtluse 

ja Innovatsiooni Sihtasutus. Üleminekufaasi ajal jätkub teenuste pakkumine olemasolevate 

kaubamärkide ehk EAS ja Kredex alt. (Meist) EASi ettevõtlustoetuseid saab eesmärkide 

järgi jagada neljaks: alustavate ettevõtete toetused, eksporditoetused, arendustoetused, 

tootlikkuse suurendamise toetused.   

EASi toetustest on kõige populaarsem toetus starditoetus, mille abil ettevõte saab soetada 

tegevuse käivitamiseks vajalikke vahendeid ning seeläbi on võimalik saavutada kiirem kasv 

kui ilma toetuseta. Kuna esimestel tegevuskuudel on ettevõttel raske saada laenu, on just 

starditoetus suureks abiks tegevuse käivitamiseks. Kui ettevõttel on juba stabiilne käive 

tekkinud, on tal võimalus saada ka laenu, et soetada kallimat ja kvaliteetsemat põhivara. 

Omavahenditest läheks ettevõttel kauem aega, et stabiilne käive saavutada. 

Ettevõtlustoetuste lisandväärtus on väikeettevõtluse areng, uute ettevõtete tekkimine ja 

ettevõtte kiirem kasv. Oluline on populariseerida hoiakut, kus inimesed ei loo mitte ainult 

endale töökoha, vaid ka teistele. (Kink, Rebane 2018) 

Varasemalt sai EASist taotleda alustava ettevõtja starditoetust, kuid alates 2019. aastast saab 

seda taotleda Riigi Tugiteenuste Keskusest (RTK). Selle toetuse eesmärk on aidata 

kasvupotentsiaaliga alustavaid ettevõtjaid. Toetuse oodatav tulemus on alustavate ettevõtjate 

arvu suurendamine, mille aastakäive on vähemalt 80 000 eurot kolm aastat peale toetuse 

saamist. Samuti luua juurde eksportivaid ettevõtteid ning kasvatada tööhõivet toetust saanud 
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ettevõtjate ja nende loodud töökohtade arvelt. Alustava ettevõtja starditoetust saavad 

taotleda kuni 24 kuud vanad ettevõtted. Toetuse summa on kuni 15 000 eurot, mis katab 

projekti maksumusest kuni 80%, omaosalus peab olema vähemalt 20%. (Starditoetus 2015)  

Alustava ettevõtja starditoetusega ei toetata kõiki ettevõtte tegevusi. Antud toetus toetab 

põhivara soetamist ning selle transporti ja sisseseadmist, turundustegevust, 

rakendustarkavara soetamist ning sellega seonduvat sisse seadmist või programmeerimist, 

projekti elluviimiseks vajaliku personali palkamist. Abikõlbmatud on käibevara, kinnisasja, 

olmeelektroonika, kontori sisseseade, kontoritarkvara, sõiduki, ehitiste soetamine, ehitiste 

renoveerimine, mitterahalised sissemaksed, amortisatsioonikulud, pangagarantii, finants- ja 

pangakulud, riigilõivud, transpordikulud, konsultatsioonikulud, ekspordiga, lähetusega ja 

tulumaksuseadusega tulenevad kulud. (Sealsamas) 

Enne alustava ettevõtte starditoetuse taotlemist peavad taotlejad koostama kindla plaani, 

teadma peab tegevusi ja oodatud tulemust. Starditoetuse taotlemise eel tuleb läbida 

eelnõustamine Maakondlikus Arenduskeskuses, kus antakse alustavale ettevõtjale 

tagasisidet ideele ja äriplaanile. (Meede:...2021) Starditoetus on tugevas koosmõjus 

maakondlike arenduskeskustega, sest just nendest sõltub taotluse kvaliteet ja 

menetlusprotsessi kiirus (Ühtekuuluvuspoliitika...2020:61) Kui Maakondlikust 

Arengukeskusest on saadud projekti koostamiseks piisavad juhised, saab taotluse esitada 

RTK e-toetuse keskkonda. RTKs kontrollitakse, kas esitatud taotlus vastab tingimustele.  

Kui taotlus vastab tingimustele, alustab RTK projekti sisulise hindamisega, mille käigus 

tutvutakse äriplaaniga, finantsprognoosiga ja eelarves planeeritud kulude abikõlblikkusega. 

Vajadusel küsitakse taotlejalt lisainformatsiooni. (Meede:...2021) Projekti hindamisel 

pööratakse tähelepanu alljärgnevatele aspektidele (Starditoetuse toetusmeetme 

hindamismetoodika) :  

1. Ärimudel peab olema põhjalikult läbimõeldud, sest siis on jätkusuutliku ettevõtte 

käivitamine tõenäoline. Samuti peab olema äriideel suur kasvupotentsiaal ning toode või 

teenus piisavalt eristuvad, et olla turul konkurentsivõimelised.  

2. Äriplaan veenma sellest, et tootel või teenusel on turgu, planeeritud tegevuste ajakava 

on realistlik, tegevuskava ja finantsprognoosid peavad olema kooskõlas. Vaadatakse 

projekti ettevalmistamise kvaliteeti ehk kas projekti ettenähtud tegevused võimaldavad 

saavutada planeeritud tulemust.  
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3. Projekti kuluefektiivsuse ja finantseerimisvõime tagamiseks hinnatakse , kas planeeritud 

kulud on vajalikud, eelarve realistlikust, mis sisaldab vajalikus mahus 

omafinantseeringut, ning kas ettenähtud tegevused ja lahendused on piisavalt 

kuluefektiivsed. 

4.  Taotleja meeskonna suutlikkus projekti ellu viia, kus pööratakse tähelepanu taotleja 

erialasele ja juhtimisalase kogemuse ja kompetentsi olemasolule ning juhtkonna ja 

töötajate motiveeritusele. Hindamiskriteeriumite puhul pööratakse kõige rohkem 

tähelepanu äriidee realistlikkusele ja püsima jäämisele.  

Ettevõtjal peab olema kõik detailid põhjalikult läbimõeldud ja arusaadavalt esitatud, et 

äriplaan tekitaks hindajates usaldust. Üldjuhul saab taotleja hindamistulemused teada 20 

tööpäeva jooksul. Kui projekt osutub valituks, on võimalik toetuse summa saada kätte ühe 

korra või kuni nelja erineva väljamaksega. Pärast finantseeringu saamist, peab taotleja 

tõestama, et on asjad/teenused kätte saanud. Selleks tuleb esitada vastuvõtuakt, fotod, 

kirjavahetus, saateleht, arve või leping. Taotlusega seotud dokumente peab alles hoidma 

vähemalt neli kalendriaastat. (Riigi Tugiteenuste Keskus) 

Pärast toetuse saamist, peab ettevõtja teavitama avalikkust saadud toetusest. Toetust saanud 

projektide tähistamiseks kasutatakse Euroopa Liidu embleemi ja Eesti lipu kujutisest 

koosnevat kaksiklogo. Toetust saanud ettevõtja peab Maakondlikus Arenduskeskuses 

osalema arengunõustamisel, mis toimub kogu projekti elluviimise jooksul vähemalt viis 

korda. Arengunõustamised toimuvad kord poole aasta jooksul. Nõustamine on vajalik 

selleks, et aidata ettevõtjat suunata oma püstitatud eesmärkide suunas ning tagada toetuse 

sihipärane kasutamine. Arengunõustamisele minnes esitab ettevõtja bilansi ja 

kasumiaruande eelmise kvartali seisuga. Kui abikõlblikkuse periood saab läbi, peab ettevõtja 

esitama RTK e-toetuse keskkonnas projekti lõpparuande, kus on välja toodud teostatud 

tegevused, müügitulu, loodud töökohad ja makstud töötasud. Aruannete juurde esitatakse 

veel ettevõtte finantsaruanded ning tähtsamad majandusnäitajad. (Sealsamas) 

EASi läbiviidud uuringust selgub, et perioodil 2011-2016, sai alustava ettevõtja starditoetust 

Eestis 1483 ettevõtjat, mis teeb ligi 3% kõigist sel vahemikus loodud ettevõtetest. Kõige 

rohkem küsiti raha masinate ja seadmete soetamiseks, mis oli ligi 82% kõigist projektidest. 

Kõige rohkem sai 2011-2016 abi alustava ettevõtja starditoetusest tootmisettevõtted (36%) 

ja teenuse pakkujad (28%). Sel perioodil toetust saanud ettevõtetes töötab keskmiselt kolm 
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inimest. Alustava ettevõtja starditoetus on aidanud kaasa uute töökohtade loomisele ning 

alustavate ettevõtete käivitamisele. (Starditoetus on...2019)  

2020. aastal Rahandusministeeriumi tellitud uuringust selgub, et suurem osa starditoetuse 

saajatest on Harjumaa ja Tartumaa ettevõtted, mistõttu võib tulevikus olla plaan piirata 

nendes maakondades toetuse andmist. 2018. aastal olid ligi pooled starditoetust saanud 

ettevõtetest Tallinna ettevõtted. (Ühtekuuluvuspoliitika...2020:61) Starditoetuse üheks 

miinuseks võib tuua selle, et see tekitab suurema ebavõrdsuse erinevates regioonides. 2018. 

aastal kasutas starditoetust vaid kaks Hiiumaa ettevõtet, mis on madalaim näitaja 

maakonniti. Kuna starditoetuse andmise puhul seatakse eesmärk ja eelarve, kui palju on 

võimalik toetuseid anda, siis juhtub see, et suuremate piirkodade ettevõtted kasutavad suures 

osas ettenähtud toetused ära.  

Toetust saanud ettevõtete ellujäämismäär on kõrgem kui neil, kes toetust saanud pole 

(Masso, Vildo 2013: 402). Kuigi paljud EASilt toetust saanud ettevõtted on hiljem surnud, 

on statistika kohaselt toetust saanud ettevõtted siiski suurema ellujäämismääraga, kui teised 

ettevõtted. EASi toetatud ettevõtete ellujäämismäär on kolmanda tegevusaasta lõpuks ligi 

77%, samas toetust mitte saanud ettevõtetel on see ligi 15% madalam. Kümne aastase 

ajaperioodi kohta on toetust saanud ettevõtteid tegutsemas kolmandiku võrra rohkem 

ettevõtteid kui toetust mitte saanud ettevõtteid. (EAS-i...2012) 

Rahandusministeeriumi 2020. aasta lõpparuandes on toodud küsitluse tulemused, mis viidi 

läbi starditoetust saanutega. Taotlejate sõnul on stardi- ja kasvufaasis starditoetus oluline 

eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõttete jaoks, kuna aitab vähendada alustamisega ja 

kasvuga seotud riske. Samuti loob toetus kiiremad võimalused töökohtade loomiseks, 

tootevaliku laiendamiseks, uute toodete turule toomiseks ning tootmisvõimekuse 

kasvatamiseks. Samas ei ole toetuse saajate sõnul seost ettevõtte loomise ja starditoetuse 

saamise vahel, sest taotlemise hetkel peab olema ettevõte juba tegevuse algfaasis ja omama 

kasvupotentsiaali. Toetuse 15 000 eurot ei olnud ajendiks ettevõtte loomisel, vaid pigem hea 

võimalus saada tegevuseks lisarahastust omavahendite kõrvale. Jätkusuutlikkuse kohapealt 

tõid vastajad välja starditoetuse tulemuste hoidmise riski. Ettevõtjatel on raske hoida 

pikaajaliselt loodud töökohti, paljud ettevõtted vähendavad hiljem töökohtade arvu. Samuti 

toodi riskiks see, et ettevõte peab seadme, millele toetust küsib, enne välja ostma, kuid see 

tekitab vajaduse võtta laenu ning toob omakorda kaasa uued kohustused.  Intervjueeritud 

ettevõtjatelt selgub, et paljud ettevõtted kasutavad ettevõtte arengu jätkamiseks hiljem veel 
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ettevõtlustoetuseid. Järelikult on starditoetus hea hüppelaud ettevõtte algusfaasis. 

(Ühtekuuluvuspoliitika...2020:61-62) 

Ettevõtete rohkus ja ettevõtlusega tegelemine on olulised riigi majanduse arenguks. Uued 

alustavad ettevõtted loovad uusi töökohti, suurendavad konkurentsi ning laiendavad või 

toovad turule uusi valikuid. Tihti jääb alustaval ettevõtjal puudu 

finantseerimisvahenditest.Seega on uute ettevõtete riiklik toetamine oluline. Eestis on 

loodud mitmeid erinevaid toetusmeetmeid, et ettevõtlusega alustamine oleks lihtsam. 

Alustavate ettevõtete toetamine on vajalik, kuna see tagab majanduse arengu ja kasvu 

pikemas perpektiivis ja toetust saanud ettevõtete ellujäämismäär on kõrgem kui neil, kes 

toetust saanud pole. 

 

 

1.2. Ettevõtete majanduslik jätkusuutlikkus 
 

Ettevõtjate ja riigi majanduse arengu jaoks on oluline ettevõtete käekäik. Ettevõtet saab 

hinnata erinevatel viisidel. Ettevõtete tegevust saab hinnata nii kvantitatiivsest vaatenurgast: 

efektiivsus, finantstulemused, tootmise tase, klientide arv, turuosa, kasumlikkus, tootlikkus, 

tulude dünaamika, kulud ja likviidsus kui ka kvalitatiivsest vaatenurgast: eesmärkide 

saavutamine, juhtimisstiil, töötajate käitumine klientide rahulolu, toote- ja 

protsessiinnovatsioon, organisatsiooni- ja turundusuuendused (Cicea et al.2019: 1603-

1604). Üks viis ettevõtte käekäigu analüüsimiseks on uurida ettevõtte jätkusuutlikkust. 

Jätkusuutlikkust on võimalik vaadata mitmest erinevast vaatenurgast. Käesolev töö 

keskendub majandusliku jätkusuutlikkuse uurimisele.  

Elkingtonilt pärineb jätkusuutlikkuse ehk säästva arengu teooria, mille järgi on 

jätkusuutlikkusel kolm aspekti. Nendeks on majanduslik, sotsiaalne ja keskkonnaalane. 

Ettevõtted ja asutused ei suuda olla jätkusuutlikud, kui ümbritsev ühiskond ettevõtlust ei 

toeta. Kõigi kolme suuna vahel peab olema tasakaal ning need peavad üksteist toetama, et 

saavutada jätkusuutlik areng. (Rankin 2014:1380) 
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Joonis 1.  Jätkusuutlikuse sotasiaalse, majandusliku ja keskkonna aspekti tasakaal (autori 

koosatud Zahan 2017:232 alusel) 

Jätkusuutlikkust võib määratleda ka ettevõtte ellujäämismäärana. Ellujäämisvõimelised on 

ettevõtted, mis suudavad teenida kasumit ja samal ajal kasutada piisavalt säästlikult 

ressursse. Selle definitsiooni alusel on pearõhk kasumlikkusel: ettevõte võib hoolida 

loodusest ja inimestest, kuid seejuures kasumit teenimata jääb tema eluiga lühikeseks. 

Ettevõtluse jätkusuutlikkus on riigi jätkusuutlikkusega tihedalt seotud. Ettevõtlusest sõltub 

majanduskasv ja selle kaudu ka riigi rikkus. (Doane, MacGillivray 2001 ref Eesti 

arengu...2005:164) 

Majanduslik jätkusuutlikkus on lai mõiste, millel on mitmeid erinevaid tähendusi. 

Majanduslik jätkusuutlikkus on ettevõtte tegevuse otsene ja kaudne, positiivne ja negatiivne 

majanduslik mõju ümbritsevale. Seda võib nimetada ka ettevõtte hetkeliseks majanduslikuks 

seisuks, tulevikupotentsiaaliks, ettevõtte  innovaatilisuseks. Majanduslik jätkusuutlikkus 

võib veel olla juhtkonna suhtumine ettevõtte arendamisse, riskide maandamisse ja oskus 

kriise lahendada. Lisaks loovad majanduslikku jätkusuutlikkust võimalikud tulud muudest 

allikatest, näiteks valitsuse subsiidiumid ning maksusoodustused, ja firma haavatavus, 

näiteks võimalikud kulud seosed kaubanduspartnerite probleemidega. (Vissak 2005) 

Majanduslikku jätkusuutlikkust on võimalik analüüsida erinevatel meetoditel ning üks 

kindel viis selle tegemiseks puudub. EAS on toetuste mõju hindamiseks kasutanud seitset 
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näitajat, milleks on töötajate arv, müügitulu, eksport, tööjõukulud, ärikasum, varad ja 

lisandväärtus töötaja kohta (EASi...2017). Kuna käesoleva töö valimisse kuuluvatest 

ettevõtetest on eksportivaid ettevõtteid vähe, ei kasutata jätkusuutlikkuse hindamisel 

ekspordi näitajat.  

Töös kasutatakse keskmist töötajate arvu ettevõtte kohta, mis näitab, kas ja kui palju on 

ettevõtted loonud juurde töökohti, mis on starditoetuse üks eesmärkidest. Müügitulu on 

kõikide müüdud toodete ja teenuste eest saadud tulu, mis ei sisalda käibemakse ega aktsiise. 

Samuti ei kuulu müügitulu alla põhivara müügitulu, muud äritulu, finants- ega erakorralist 

tulu, riigi- ja kohalikust eelarvest või Euroopa Liidu institutsioonidelt saadud dotatsioone. 

(Mõisted ja...) Tööjõukulud on töötasud ja erisoodustused ning nendega kaasnevad tulu- ja 

sotsiaalmaks. Tööjõukulude hulka kuuluvad veel lisaks koondamistasud, puhkusetasu 

kohustuste muutus aasta alguse ja lõpu vahel. (Tööjõukulud) Ärikasum on äritegevusest 

laekunud kasum enne sellesse finantstulude- ja kulude ning erakorralistest sündmustest 

põhjustatud tulude-kulude arvamist ja selle tulumaksustamist (Mereste 2003:35) Varad on 

ettevõtte valduses olevad ressursid (Raamatupidamisseadus 1994, § 3 lg 1). Lisandväärtus 

töötaja kohta näitab, kui palju lisandväärtust on ühe töötaja kohta ettevõttes ühel aastal 

loodud. Selle arvutamiseks liidetakse ärikasum, kulum ja tööjõukulud ning nende summa 

jagatakse töötajate arvuga (Tööstusettevõtete...2019) Lisaks EASi hindamises kasutatud 

näitajatele tuuakse käesolevas töös välja ka ettevõtete keskmised kulud aastate lõikes. 

Kogukulud on muutuv- ja püsikulude summa, mille maht sõltub muutuvkulude osas 

toodangu mahust ja püsikulude muutumatust mahust (Tulude ja...). 

Finantssuhtarve kasutatakse ettevõtte finantsseisundi hindamiseks. Suhtarvudest saavad 

kasulikku infot nii ettevõtte juhtkond, omanikud kui ka võlausaldajad. (Finantsaruandluse...) 

Käesolevas töös kasutatakse majandusliku jätkusuutlikkuse hindamiseks nelja suhtarvu. 

Nendeks on likviidsussuhtarvudest lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja, 

finantseerimissuhtavudest võlakordaja ning rentaablussuhtarvudest omakapitali 

puhasrentaablus (ROE) ja varade puhasrentaablus (ROA). (Lisa 1) 

Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja on enamlevinud maksevõime näitaja. Sellega 

võrreldakse käibevarade üldsummat lühiajaliste kohustistega. (Teearu 2005:19) Lühiajaliste 

võlgnevuste kattekordajat kasutatakse ettevõtte likviidsuse mõõtmisel tihti, set see mõõdab 

lühiajaliste kohustiste kaetuse astet käibevaradega. Mida kõrgem on käibevarade suhe 

lühiajalistesse kohustistesse, seda tõenäolisem on, et ettevõtte tasub võlad õigeaegselt. 
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Käibevarade ülekaal lühiajaliste kohustiste üle on lisareserv kahjumite vastu. Samuti 

mõõdab see näitaja riski marginaali majanduskeskkonnast tingitud ebakindluse ja juhuslike 

kahjumite suhtes. (Finantsanalüüs 2007:36)  

𝐿üℎ𝑖𝑎𝑗𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑣õ𝑙𝑔𝑛𝑒𝑣𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑘𝑎𝑡𝑡𝑒𝑘𝑜𝑟𝑑𝑎𝑗𝑎 =
𝐾ä𝑖𝑏𝑒𝑣𝑎𝑟𝑎

𝐿üℎ𝑖𝑎𝑗𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑑  𝑘𝑜ℎ𝑢𝑠𝑡𝑖𝑠𝑒𝑑
  (1.2.1.) 

Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja puhul on välja kujunenud üldised 

hindamiskriteeriumid (Teearu 2005:20): 

 Lühiajaliste võlgnevuste kordaja ≥ 1,6 tähendab head maksevõimet. 

 1,20 ≤ lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja ≤ 1,59 tähendab rahuldavat 

maksevõimet. 

 0,90 ≤ lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja ≤ 1,19 tähendab mitterahuldavat 

maksevõimet. 

 Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja ≤ 0,90 tähendab nõrka maksevõimet. 

Võlakordaja on suhtarv, mis näitab, mitu protsenti ettevõtte varadest on võõrvahendite arvelt 

soetatud. Selle näitaja puhul kehtib reegel, et ettevõte ei ole laenudest sõltuv kui antud näitaja 

on alla 0,5. Ettevõte võib edukalt tegutseda ka, siis kui näitaja jääb vahemikku 0,6-0,7. 

Võõrvahendite kasutamine tõstab ettevõtte finantsriski, mistõttu on parem, kui näitaja on 

alla 0,5. (Teearu 2005:25) 

𝑉õ𝑙𝑎𝑘𝑜𝑟𝑑𝑎𝑗𝑎 =
𝐾𝑜ℎ𝑢𝑠𝑡𝑖𝑠𝑒𝑑

𝐾𝑜𝑔𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎
 (1.2.2.) 

Omakapitali rentaablus ROE on kõige olulisem kasumitootluse näitaja, sest see näitab 

omanike ettevõttesse paigutatud kapitali tasuvust (Teearu 2005:29). Omakapitali rentaablus 

näitab ettevõtte rikkuse kasvu, sest just omakapitali tootluse kaudu saavad omanikud 

kompensatsiooni raha paigutamise eest ettevõttesse (Finantsanalüüs 2007:48). Seega, kui 

ettevõtte rikkus ei kasva, vaid langeb, on märk sellele, et tegu ei ole jätkusuutliku ettevõttega. 

Omakapitali rentaabluse heaks näitajaks peetakse vähemalt 15% (Finantsanalüüs ja –

planeerimine 2006:55) 

𝑂𝑚𝑎𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑎𝑏𝑙𝑢𝑠 =
𝑃𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚

𝑂𝑚𝑎𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
 (1.2.3.) 

Koguvara rentaablus ROA näitab, kui palju puhaskasumit teenis iga ettevõttesse paigutatud 

euro. ROA näitab, kui efektiivselt on ettevõte ja selle juhtkond oma tegevuses kasutanud 
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kõiki ressursse. ROA kaudu on lihtsaim leida varade tulukus. Näitaja on seda parem, mida 

suurem on tema väärtus. Koguvara rentaablust peetakse heaks, kui see on vähemalt 5%. 

(Birken, Curry 2019) 

𝐾𝑜𝑔𝑢𝑣𝑎𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑎𝑏𝑙𝑢𝑠 =
𝑃𝑢ℎ𝑎𝑠𝑘𝑎𝑠𝑢𝑚

𝑉𝑎𝑟𝑎𝑑
 (1.2.4.) 

Jätkusuutlikkus on lai mõiste, mis hõlmab majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonna-alast 

aspekti. Ettevõtjatele ning ka ettevõtetega koostööd tegevatele isikutele on oluline ettevõtte 

majanduslik olukord. Ettevõtete majanduslikku jätkusuutlikkust on võimalik hinnata 

majandusaasta aruannete kaudu. Käesolevas töös kasutatakse majandusaasta aruannetest 

pärinevat infot, et analüüsida, kuidas on ettevõtetel kümne aasta jooksul läinud. 

Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamiseks kasutatakse põhinäitajaid majandusaasta 

aruannete bilansist ja kasumiaruandest ning põhinäitajate kaudu leitud suhtarve.  
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2. ALUSTAVA ETTEVÕTTE STARDITOETUST SAANUD 

ETTEVÕTTED 
 

2.1. Materjal ja metoodika 
 

Lõputöö eesmärk on analüüsida 2010. aastal Tartumaal alustava ettevõtja starditoetust 

saanud ettevõtete majanduslikku jätkusuutlikkust. Töö eesmärgi saavutamiseks viidi läbi 

kvantitatiivne analüüs ettevõtete 2012.-2020. aasta majandusaasta aruannete põhjal ning 

hinnati jätkusuutlikkust suhtarvude analüüsi kaudu. 

Töö empiirilises osa koostamiseks kasutati nii esmaseid kui ka teiseseid andmeid. Esmased 

andmed koguti ankeetküsitluse käigus ettevõttetelt, mis taotlesid 2010. aastal alustava 

ettevõtja starditoetust. Esmaseid andmeid kasutati lisana teisestele andmetele. Töö 

empiiriline osa põhineb suuremal määral teisestele andmetele, mis koguti 

dokumendianalüüsi käigus. Töös kasutati valimisse kuuluvate ettevõtete majandusaasta 

aruandeid, et koguda ettevõtete kohta käivaid majandusnäitajaid. Majandusliku 

jätkusuutlikkuse analüüsimiseks kasutati majandusaasta aruannetest saadud näitajate põhjal 

arvutatud suhtarve.  

Valim moodustati 2010. aastal Tartumaal alustava ettevõtja starditoetust saanud ettevõtete 

baasil. Toetatud ettevõtete kohta pärineb info vanalt Struktuurifondide leheküljelt. 2010. 

aasta valiti sel põhjusel, et see oli viimane majanduskriisi aasta ning sel aastal oli palju 

ettevõtteid, kes taotluse esitasid. Kuna kõik ettevõtted enam ei tegutse, võeti analüüsi 

koostamiseks vähemalt 2020. aastani tegutsenud ettevõtted. Ettevõtete lõpetamiseks loeti 

ettevõtte kustutamist äriregistrist. Need ettevõtted, millel ei olnud viimastel aastatel 

majandusaasta aruanne esitatud, jäeti valimisse. Aastate kohta, mil kustutatud ettevõtted olid 

olemas ja majandusaasta aruanded esitatud, jäeti analüüsist välja, sest kustutatud ettevõtte 

majanduslikku jätkusuutlikkust ei saa hinnata.  

Ettevõtete näitajate analüüsimisel võeti esimeseks aastaks 2012, sest paljud ettevõtted olid 

loodud samal aastal, mil nad toetust said ehk aruanded ei olnud võrreldavad. Osadel 

ettevõtetel oli esimene majandusaasta aruanne poole aasta kohta ning teistel pikema perioodi 

kui aasta kohta. Alustava ettevõtja starditoetust antakse kuni 24 kuud vanale ettevõttele, 
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mistõttu olid valimi ettevõtted toetuse saamise aastal just alustanud. Ettevõtete näitajaid ei 

analüüsitud iga aasta kohta, mis jäi vahemikku 2012-2020, vaid üle aasta ehk analüüsis 

kasutati ettevõtete näitajaid aastate 2012, 2014, 2016, 2018 ja 2020 kohta. 

Majandusliku jätkusuutlikkuse analüüsimise indikaatoriteks olid neli suhtarvu: lühiajalise 

võlgnevuse kattekordaja, võlakordaja, omakapitali rentaablus (ROE) ja varade rentaablus 

(ROA). Samuti kasutati EASi läbiviidud vahehindamise näitajaid, milleks on müügitulu, 

ärikasum, tööjõukulud, varad, lisandväärtustöötaja kohta ja töötajate arv. Lisaks vaadeldi 

ettevõtte kogukulusid. Töös kasutati neid näitajaid ettevõttete keskmistena ning tekstis toodi 

välja, kas ja mis valdkonna ettevõtte mõjutas antud näitajat. Andmeid analüüsiti Excel’i 

funktsioonidega ning teksti illustreeriti jooniste ja tabelitega. 

Lisaks majandusaasta aruannete analüüsimisele viidi 2010. aastal toetust taotlenud 

ettevõtjate seas läbi küsitlus (lisa 2), millele vastas 51-st ettevõtjast kaheksa. Küsitluse 

valimiks olid ettevõtted, mis olid 2020. aasta seisuga alles. Ankeetküsitluse eesmärk oli 

teada saada, kuidas hindavad ettevõtjad oma ettevõtte jätkusuutlikust ning kuidas nad 

hindavad toetuse mõju sellele. Küsitlusuuringu tulemusena saadud kvantitatiivsete 

andmetega viidi läbi statistiline analüüs tabelarutuprogrammi Excel’i funktsioonide abil.   

 

2.2. Starditoetust saanud ettevõtete statistika 
 

Töös kasutatakse 2010. aastal Tartumaal alustava ettevõtja starditoetust saanud ettevõtete 

andmeid. Järgnevas peatükis tuuakse välja 2010. aastal Tartumaal alustava ettevõtja 

starditoetust saanud ettevõtete andmed. Selles alaosas on toodud, mitu ettevõtet toetust sai, 

mis valdkonnas ja kui paljud on aastani 2020. tegutsevad.  

2010. aastal oli alustava ettevõtja starditoetuse suurus 100 000 Eesti krooni ehk 6 391 eurot. 

Toetusega kaeti maksimaalselt 80% taotletud projekti suurusest, omaosalus pidi olema 

vähemalt 20%. Joonisel 2 on toodud 2010. aastal Tartumaal alustava ettevõtja starditoetust 

saanud ettevõtted tegevusvaldkonna järgi. Alustava ettevõtja toetust sai sel aastal 66 

ettevõtet. Kõige rohkem ehk 16 ettevõtet olid töötleva tööstuse valdkonnast. Nii majutus ja 

toitlustus kui ka ehituse valdkonnast oli kummaski üheksa ettevõtet. Kutse-, teadus- ja 

tehnikaalasest tegevusest ning info ja side valdkonnast oli kummaski seitse ettevõtet, kes 

toetust said. Lisaks saadi toetust veel teenindavate tegevuste, mootorsõidukite ja hoolduse, 
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hulgi- ja jaekaubanduse, veonduse ja laonduse ning hariduse valdkonnast. Joonisel toodud 

muu sektori alla kuuluvad selliste valdkondade ettevõtted, kust sai toetust vaid üks ettevõte. 

(Joonis 2) 

 

Joonis 2. 2010. aastal Tartumaal austava ettevõtja starditoetust saanud ettevõtted 

tegevusvaldkonna järgi (Euroopa Liidu Struktuuritoetus; Teatmik) 

 

Kõik ettevõtted, kes aastal 2010 alustava ettevõtja starditoetust Tartumaal said, ei ole jäänud 

2020.aastaks püsima. Tegevuse on lõpetanud 15 ettevõtet ehk  23% ning tegutsevaid 

ettevõtteid on alles 51 ehk 77%.  Kõige rohkem lõpetati tegevus aastatel 2017 ja 2019, kui 

kummalgi aastal lõpetas tegevuse neli ettevõtet.  EASi läbiviidud uuringu põhjal oli toetatud 

ettevõtete ellujäämismäär kolmanda tegevusaasta lõpuks ligi 77%, samas toetust mitte 

saanutel oli kolmanda tegevusaasta lõpuks 15% vähem ettevõtteid alles (EAS-i...2012).  Kui 

võrrelda 2010.aastal Tartumaal alustava ettevõtja toetust saanud ettevõtjate ellujäämismäära 

saadud tulemust EASi tulemustega, siis kolmanda tegevusaasta lõpuks 2012. aastal olid  

alles kõik toetust saanud ettevõtted. Antud valimi puhul on 77% ellujäämismäär kümme 

aastat tagasi toetust saanud ettevõtetel ehk 2020. aasta seisuga. Samas ilmnesid 

majandusaasta aruannete vaatlusel üheksa  ettevõtet, mis olid küll tegutsevad, kuid 

2020.aasta majandusaasta aruanded olid 2022.aasta märtsis veel esitamata. See võib viidata 

ettevõtete majanduslikele raskustele. Aruanded olid esitamata kolmel majutus ja toitlustus, 

ühel ehituse, kahel kutse-, teadus- ja tehnikalase tegevuse, ühel info ja side ning kahel muu 

valdkonna ettevõttel. Majutus- ja toitlustusvaldkonna ettevõtjatele võisid majanduslike 

raskuste tekkimise põhjusteks olla 2020.aasta kevadel kehtestatud koroonapiirangud. 
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2020. aasta lõpu seisuga on alles 51 ettevõtet, kes 2010. aastal Tartumaal alustava ettevõtja 

starditoetust said. 16 töötleva tööstuse ettevõttest on alles 12.  Majutuse ja toitlustuse ning 

ehituse sektorist on kummastki lõpetanud tegevuse kolm ettevõtet ning alles on jäänud kuus 

ettevõtet. Kutse-, teadus- ja tehnika ning info ja side valdkonnast on kadunud kummastki 

üks ettevõte ning alles on kuus ettevõtet. (Joonis 2) 

Töötajate arvu järgi oli 2010. aastal starditoetust saanud ettevõtete profiil erinev. Leidus 

ettevõtteid, millel ei olnud terve vaadeldava perioodi ajal ühtegi töötajat ning ettevõtteid, 

kus oli juba esimesest vaadeldavast aastast üle 20 töötaja. Ettevõtteid, kus oli üle 20 töötaja 

oli vaadeldaval perioodil erinevate aastate lõikes kolm kuni viis tükki. Ettevõtteid, kus 

töötajaid ei olnud, oli vaadeldavatel aastael 11-19 tükki. Töötajate arv on vaadeldaval 

perioodil kasvanud. Kui 2012. aastal oli ettevõttes keskmiselt neli töötajat, siis 2020. aastaks 

oli see suurenenud poole võrra ehk töötajaid oli keskmiselt kaheksa. (Joonis 3) 

 
 

Joonis 3.  Keskmine töötajate arv 2012-2020 (Majandusaasta aruanded 2012-2020) 

2010. aastal sai Tartumaal alustava ettevõtja starditoetust 66 ettevõtet, kellest 51 olid 2020. 

aasta seisuga alles. Kümne aasta jooksul on tegevuse lõpetanud umbes iga viies ettevõte. 

Toetuse saanud ettevõtted jaotusid 15 erinevasse valdkonda. Enim saadi toetust töötleva 

tööstuse, majutuse ja toitlustuse, ehituse, kutse-, teaduse, ja tehnikaalase tegevuse ning info 

side valdkondades. Kõige rohkem ettevõtteid lõpetas töötleva tööstuse valdkonnas, kuid 

selles valdkonnas oli ka kõige rohkem toetuse saajaid. Vahemikus 2012-2020 on alustava 

ettevõtja starditoetust saanud ettevõtted loonud juurde uusi töökohti, sest keskmiselt on 

valimisse kuulunud ettevõtetes töötajate arv tõusnud neljalt inimeselt kaheksale. 
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2.3. Alustavate ettevõtete majanduslik jätkusuutlikkus 
 

Jätkusuutlikkust on võimalik hinnata kolme erineva omavahel tihedalt seotud tasandi kaudu. 

Käesolev töö keskendub majandusliku jätkusuutlikkuse hindamisele, milleks kasutatakse 

valimisse kuuluvate ettevõtete majandusaasta aruannete bilansi ja kasumiaruande andmeid. 

Majandusliku jätkusuutlikkuse hindamiseks kasutatakse nii ettevõtete majandusnäitajaid kui 

ka nende põhjal arvutatud suhtarve. 

Valimisse kuulunud ettevõtete keskmine müügitulu on vaadeldavatel aastatel kasvanud. 

Samal ajal on kasvanud ka keskmine müügitulu töötaja kohta. Kui 2012. aastal oli keskmine 

müügitulu 252 000 eurot aastas, siis 2020. aasta lõpu seisuga oli see 1 169 000 eurot, mis 

teeb müügitulu kasvuks vaadeldaval perioodil ligi 468%. Suurima kasvu tegi müügitulu 

vahemikus 2018- 2020, kui müügitulu kasvas 2020. aastaks võrreldes 2018. aastaga 75%.  

Sellist müügitulu kasvu mõjutas enim üks töötleva tööstuse ettevõte, mille müügitulu kasvas 

viimasel aastal võrreldes 2018. aastaga ligi 18 miljoni eurot. Ilma selle ettevõtteta on 

keskmine müügitulu 2020. aastal ligi 600 000 eurot, mis on madalam kui 2018. aastal. Üheks 

põhjuseks võib olla üheksa ettevõtte andmete mitte kasutamine, sest neil olid majandusaasta 

aruanded esitamata. Samuti pidid paljud ettevõtted oma tegevust 2020. aastal kokku 

tõmbama, sest tekkisid tarneraskused ning kehtisid Covid-19 tingitud piirangud. Üleüldiselt 

müügitulu siiski vaadeldaval perioodil kasvas, mis näitab, et ettevõtted on laienenud ning 

neil on turgu, kellele oma toodet või teenust müüa. Müügitulu kasvule avaldab mõju ka 

inflatsioon. (Joonis 4) 

 

Joonis 4. Keskmine ettevõtte müügitulu 2012-2020, tuhat eurot (Majandusaasta aruanded 

2012-2020) 

 

252,4
322,2

411,6

663,6

1161,9

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2012 2014 2016 2018 2020

K
e

sk
m

in
e 

et
te

võ
tt

e 
m

ü
ü

gi
tu

lu
, t

u
h

 e
u

ro
t 



24 
 

Tegevusalade lõikes oli majutuse ja toitlustuse valdkonna ettevõtete müügitulu igal 

vaadeldaval aastal 35 000 kuni 70 000 eurot madalam, kui kõikide ettevõtete vaatluses. 2020. 

aasta kohta  oli kolmel majutus ja toitlustus ettevõttel majandusaasta aruanne esitamata, mis 

võib viidata tervisekriisist tulnud raskele olukorrale. Info ja side valdkonnas oli samuti 

aastatel 2012-2016 keskmine müügitulu madalam, kui kõikide ettevõtete võrdluses. Samas 

2018. aastal oli info ja side valdkonna keskmine müügitulu umbes poole suurem, kui 

keskmiselt ehk see mõjutas kõigi ettevõtete keskmist müügitulu näitajat kõige rohkem. 

Ülejäänud valdkondades oli keskmine müügitulu kõigi ettevõtete keskmisele lähedal. 

Keskmine ärikasum püsis 2012-2018 ühtlaselt madal. 2014. aasta ärikasum oli vaadeldaval 

perioodil väikseim ehk vaid 3 200 eurot. Kuni 2018. aastani oli keskmine ärikasum ettevõttes 

alla 20 000 euro ning ärikasum töötaja kohta alla 3000 euro. Samuti oli keskmine ärikasum 

töötaja kohta madalaim 2014. aastal, mil see oli vaid 657 eurot. 2020. aastal oli keskmine 

ärikasum 95 734 eurot ning töötaja kohta ligi 11 967 eurot. 2020. aastal avaldas samuti kõige 

rohkem mõju üks töötleva tööstuse ettevõte. Ilma selle ettevõtteta oli ärikasum 2020. aastal 

keskmiselt ligi 61 000 eurot.  Põhjus, miks 2020. aastal ärikasum nii hüppeliselt kasvas, võib 

olla selles, et kokku üheksal ettevõttel oli majandusaasta aruanne esitamata ehk joonisel 

kajastuvad vaid nende ettevõtete andmed, kes olid majandusaasta aruande ära esitanud ja 

valdavalt majanduslikult edukad. Ülejäänutel võivad olla tekkinud raskused, mistõttu ei ole 

esitatud ka majandusaasta aruandeid. Teiseks põhjuseks võib olla see, et 2018. aastal oli 

kokku kolm ettevõtet, millel oli ärikahjum rohkem kui 50 000 eurot, mistõttu on ka keskmine 

näitaja madalam. Sellest võib järeldada, et aastaks 2020 on  ettevõtete vahelised erinevused 

oluliselt suurenenud. (Joonis 5) 
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Joonis 5.  Keskmine ärikasum ja ärikasum töötaja kohta 2012-2020, € (Majandusaasta 

aruanded 2012-2020) 

Ettevõtete valdkondade järgi oli kõige madalam ärikasum 2012. ja 2014. aastal info ja side 

valdkonnas. Samuti oli keskmisest tunduvalt väiksem majutuse ja toitlustuse valdkonna 

keskmine ärikasum. 2014. aastal oli nii majutus ja toitlustus kui ka info ja side valdkonnas 

kahjum, mis tõmbas ka kõigi ettevõtete vaatluses keskmise alla. Info ja side valdkonna 

ärikasum kasvas vaadeldud ajaperioodil kõige rohkem, 2020. aastal oli selle valdkonna 

ärikasum suurim. Teiste valdkondade ärikasumid püsisid vaadeldaval perioodil keskmise 

lähedal. 

Valimi ettevõtete kulud on vaadeldaval perioodil kasvanud. 2012. aastast 2016. aastani 

kasvasid keskmised ettevõtte kulud ühtlaselt. Alates 2018. aastas on näha järsemat kulude 

kasvu võrreldes eelmise perioodiga. Samuti kasvasid kulud järsemalt 2020. aastaks võrreldes 

2018. aastaga. Keskmised ettevõtte kulud olid 2012. aastal 243 070 eurot ning vaadeldava 

perioodi lõpuks olid need kasvanud 1 035 039 euro peale. See teeb kogukulude kasvuks ligi 

426%. Kulude kasv seostub müügituluga, mis samuti kasvas 2018. ja 2020. aastal järsemalt 

võrreldes eelneva perioodiga. Ühel ettevõttel, mille müügitulu samuti 2020. aastal järsult 

kasvas, olid kogukulud tunduvalt suuremad kui teistel ettevõtetel. Ilma selle ettevõtteta on 

keskmised kogukulud 2020. aastal ligi 506 000 eurot ehk ligi poole madalamad, kui kõigi 

ettevõtte võrdluses.  (Joonis 6)  
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Joonis 6. Keskmised ettevõtte kogukulud 2012-2020, tuhat eurot (Majandusaasta aruanded 

2012-2020) 

Keskmised tööjõukulud on vaadeldaval perioodil kasvanud, mille põhjuseks võib olla 

ettevõtete laienemine ja seetõttu ka töötajate juurde palkamine. 2012. aastal oli keskmiselt 

valimi ettevõtetes neli töötajat, kuid aastaks 2020. oli töötajate arv kahekordistunud ehk 

töötajate arv kasvas kaheksa peale. Tööjõukulud olid 2012. aastal keskmiselt 51 487 eurot 

ning 2020. aastaks olid need kasvanud 191 715 euro peale. See teeb tööjõukulude kasvuks 

terve vaadeldava perioodi kohta 372%. Samuti on kasvanud ka keskmine tööjõukulu töötaja 

kohta, mille põhjuseks võib tuua üldise palkade kasv. Kui 2012. aastal olid tööjõukulud 

töötaja kohta keskmiselt 12 872 eurot aastas, siis 2020. aastaks oli see 23 964 eurot aastas, 

mis tähendab, et tööjõukulud ühe töötaja kohta on kasvanud vaadeldaval perioodil ligi 188%. 

(Joonis 7) 

 

Joonis 7. Keskmine tööjõukulu ja keskmine tööjõukulu töötaja kohta 2012-2020, € 

(Majandusaasta aruanded 2012-2020) 

243,1
315,1

393,8

621,9

1035,0

0

200

400

600

800

1000

1200

2012 2014 2016 2018 2020

K
e

sk
m

is
ed

 e
tt

ev
õ

tt
e 

ko
gu

ku
lu

d
, 

tu
h

 e
u

ro
t

51487 59092
82731

128746

191715

12872 11818

16546
18392

23964

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0

50000

100000

150000

200000

250000

2012 2014 2016 2018 2020

K
e

sk
m

in
e 

tö
ö

jõ
u

ku
lu

 t
ö

ö
ta

ja
 

ko
h

ta
 €

Et
te

võ
tt

e 
ke

sk
m

in
e 

tö
ö

jõ
u

ku
lu

, €

Ettevõtte keskmine tööjõukulu, € Keskmine tööjõukulu töötaja kohta, €



27 
 

Ettevõtete valdkondade vaatluses püsis töötleva tööstuse keskmine tööjõukulu  igal aastal 

kõigi ettevõtete keskmisega ühel tasemel. Majutus ja toitlustus ettevõtete tööjõukulud olid 

teiste valdkondadega võrreldes madalamad. Need erinesid vaadeldaval perioodil 20 000 kuni 

50 000 eurot. Kõige rohkem erinesid majutus ja toitlustus ettevõtete tööjõukulud 2020. 

aastal, mille põhjuseks võivad olla koroonapiirangutest tingitud keeruline 

majanduskeskkond ja töötajate koondamised. Kõige rohkem kasvasid tööjõukulud info ja 

side valdkonnas, kus tööjõukulud kasvasid keskmiselt ligi 22 000-lt ligi 166 000-le. 

Ettevõtete varad püsisid keskmiselt ühel tasemel vahemikus 2012-2014.. Alates 2016. 

aastast hakkasid ettevõtete varad järsult kasvama. Ettevõtte varad kasvasid keskmiselt 

vaadeldaval perioodil 107 635 euro pealt 663 567 euroni ehk kokku 555 932 eurot, mis teeb 

kasvuks ligi 616%. (Joonis 8) 

 

Joonis 8. Ettevõtte varad keskmiselt 2012-2020, tuhat eurot (Majandusaasta aruanded 2012-

2020) 

Ettevõtete valdkondade järgi vaadates erines keskmisest terve perioodi ajal kõige rohkem 

majutuse ja toitlustuse valdkond, kus oli varade väärtus keskmiselt madalam kui kõigi 

ettevõtete võrdluses. Info ja side valdkonnas oli varade väärtus 2012. aastal keskmisest ligi 

10 000 eurot madalam, kuid järgnevatel aastatel tõusis see teiste ettevõtete keskmisega 

samale tasemele. Kutse-, teadus, ja tehnika valdkonnas oli varade väärtus keskmiselt kõrgem 

kui kõigi ettevõtete keskmine terve vaadeldava perioodi jooksul. Ülejäänud valdkondades 

püsis keskmine varade väärtus kõigi ettevõtete keskmisega samal tasemel, vaid muu 

valdkonna ettevõtete varade väärtus oli 2020. aastal ligi 50 000 eurot madalam.  

Lisandväärtus töötaja kohta on valimi ettevõtetes kasvanud alates 2014. aastast. 2012.- 2014. 

aastal püsis loodud lisandväärtus samal tasemel. 2012. aastal loodi ühe töötaja kohta 

keskmiselt 13 330 euro väärtuses ning 2020. aastal 29 580 euro väärtuses lisandväärtust, mis 
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teeb terve perioodi kohta 222% kasvu. See näitab, et tootlikkus töötaja kohta on vaadeldaval 

perioodil tõusnud.  (Joonis 9) 

 

Joonis 9. Ettevõtte keskmine loodud lisandväärtus töötaja kohta 2012-2020, € 

(Majandusaasta aruanded 2012-2020) 

Lisaks eelnevatele näitajatele kasutati jätkusuutlikkuse hindamiseks suhtarve, millel on 

kindlaks määratud näitajad, millal ettevõte on heal järjel ja millal mitte. Lühiajaliste 

võlgnevuste kattekordaja näitab käibevarade üldsummat lühiajalistesse kohustistesse. Mida 

kõrgem on näitaja seda maksevõimelisem on ettevõte. Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja 

on üks enim kasutatud likviidsuskordajaid. Hea maksevõime on ettevõtetel, millel on 

lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja vähemalt 1,6.  

Tabelist 3 on näha, et töötleva tööstuse, ehituse, kutse, teadus- ja tehnikaalase tegevuse, info 

ja side ning muu valdkonnas on suuremal osal esimesest vaadeldavast aastast hea 

maksevõime. Järgnevatel aastatel on toimunud kõikumisi hea maksevõimega ettevõtete 

hulgas. Aastaks 2020 on nii ehituse kui ka kutse, teaduse- ja tehnikaalases valdkonnas 

mitmel ettevõttel maksevõime langenud. Majutuse ja toitlustuse valdkonnas on 2012. aastal 

vaid ühel ettevõttel kuuest hea maksevõime ning ülejäänud viiel nõrk maksevõime. Selles 

valdkonnas oli kõige rohkem hea maksevõimega ettevõtteid 2018. aastal ehk kolm ettevõtet 

kuuest. Ühel ettevõttel oli majandusaasta aruanne esitamata kuigi ettevõte on registris alles. 

2020. aastal on näha, et vaid üks ettevõte suutis saavutada hea maksevõime. Majutus ja 

toitlustus valdkonnas võis sellele näitajale mõju avaldada 2020. aastal alanud tervisekriis. 

(Tabel 2) 
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Tabel 2. Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja alusel maksevõimelised ettevõttevõtted 

aastatel 2012-2020 valdkonna järgi (Majandusaasta aruanded 2012-2020) 

 
 

Kõigi ettevõtete vaatluses oli kõige rohkem hea maksevõimega ettevõtteid terve vaadeldava 

perioodi jooksul. Aastal 2014 oli hea maksevõimega ettevõtteid kõige rohkem ehk 73%. 

Kõige vähem hea maksevõimega ettevõtteid oli aastal 2020, mil vaid 28 ettevõttel 51-st oli 

hea maksevõime, see teeb maksevõimeliste ettevõtete osakaaluks 55%. 2018. aastal oli 

kokku kolm ettevõtet ning 2020. aastal üheksa ettevõtet, kellel oli majandusaasta aruanne 

esitamata, mis võib viidata raskustele ettevõttega toimetulemisega. Kõige kehvem näitaja 

ehk alla 0,9 oli kõige rohkem 2012. aastal, mil ettevõtted olid alles tegutsemisega alustanud. 

Edaspidi on nõrga maksevõimega ettevõtete arv langenud, samas on ka esitama 

majandusaasta aruannetega ettevõtete osakaal kasvanud. 2016. aastal langes hea 

maksevõimega ettevõtete osakaal 8%, samas tõusis rahuldava maksevõimega ettevõtete arv. 

Sellest võib järeldada, et alates 2016.aastast hea maksevõimega ettevõtete maksevõime 

langes. (Joonis 10) 
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Joonis 10. Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja alusel ettevõtete maksevõimelisuse muutus 

2012-2020, n=51 (Majandusaasta aruanded 2012-2020) 

Võlakordaja näitab, kui palju ettevõtte varadest on võõrvahendite abil soetatud. Seda näitajat 

peetakse heaks, kui see on alla 0,5. Tabelis 4 on toodud tegevusvaldkondade järgi, kuidas on 

muutunud ettevõtete arv võlakordaja näitaja järgi. Majutuse ja toitlustuse valdkonnas on 

terve vaadeldava perioodi jooksul kõige vähem ettevõtteid, millel on võlakordaja heal 

tasemel. Info ja side valdkonnas on kõigil ettevõtetel, millel on majandusaasta aruanded 

esitatud, hea võlakordaja näitaja. Muu valdkonna ettevõtete puhul on näha, et 2016. aastal 

langes hea võlakordajaga ettevõtete arv kolme ettevõtte võrra võrreldes kahe aasta tagusega 

ning 2018. aastal tõusis hea võlakordajaga ettevõtete arv nelja võrra ehk kõige rohkem 

kõikumisi on toimunud muu valdkonna ettevõtete seas. Ülejäänud valdkondades on püsinud 

hea võlakordajaga ettevõtete arv stabiilne. (Tabel 3) 

Tabel 3. Ettevõtete arv valdkonna järgi võlakordaja alusel (Majandusaasta aruanded 2012-

2020) 

 

Hea võlakordajaga ettevõtete osakaal on vaadeldaval perioodil langenud. Kõige rohkem oli 
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majandusaasta aruanne esitamata. Kõige suurem halva võlakordajaga ettevõtete osakaal oli 

aastal 2014, kui 37% ettevõttest oli halb võlakordaja näitaja. Samas ei saa lugeda ka heaks 

näitajaks majandusaasta aruande esitamata jätmist ehk 2020. aastal oli kokku 49% 

ettevõtteid, kellel oli halb võlakordaja või majandusaasta aruanne esitamata. (Joonis 11) 

2020. aasta halvem seis viitab sellele, et ettevõttetel tekkisid seosed Covid-19 tingitud 

olukorraga raskused ning ettevõtete tegevus peatus või tuli võtta rohkem laenu, et ettevõte 

jääks püsima. 

 
Joonis 11. Ettevõtete osakaal võlakordaja alusel 2012-2020, n=51 (Majandusaasta 

aruanded 2012-2020) 

Omakapitali rentaablus näitab omanike ettevõttesse paigutatud kapitali tasuvust. Heaks 

omakapitali rentaabluse näitajaks peetakse 15%. Tabelis 4 on toodud ettevõtete arv 

valdkonna järgi, millel on hea ja millel halb omakapitali rentaabluse näitaja. Töötleva 

tööstuse valdkonnas on hea ja halva näitajaga ettevõtete arv kõikunud vähesele määral, 

umbes pooltel sealse valdkonna ettevõttel on hea omakapitali rentaabluse näitaja. Samuti on 

majutuse ja toitlustuse ettevõtete puhul ROE näitaja pooltel ettevõtetel püsinud heal tasemel, 

vaid 2020. aastaks oli kolmel ettevõttel majandusaasta aruanne esitamata ning andmed nende 

kohta puuduvad. Ehituse valdkonnas on toimunud kõikumisi, kui vaadeldava perioodi algul 

oli neljal kuuest hea näitaja, siis 2018. aastal oli vaid ühel ettevõttel hea näitaja, kuid 2020. 

aastaks oli taas hea näitajaga ettevõtete arv kasvanud. Kutse-, teaduse- ja tehnikaalase 

tegevuse valdkonnas oli hea ROE näitajaga ettevõtteid kõige vähem. Vaid 2016. aastal oli 

pooltel hea ja pooltel halb näitaja. Info ja side valdkonnas ei ole terve vaadeldava perioodi 

jooksul suuri muutusi toimunud. Muu valdkonna ettevõtete ROE on langenud ning 2020. 

aastal oli enamus ettevõtetel halb näitaja. (Tabel 4) 
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Tabel 4. Ettevõtete arv valdkonna järgi omakapitali rentaabluse aluse 2012-2020 

(Majandusaasta aruanded 2012-2020) 

Tegevusala 2012 2014 2016 2018 2020 

ROE 

≥15% <15% ≥15% <15% ≥15% <15% ≥15% <15% ≥15% <15% 

Töötlev tööstus 5 7 7 5 5 7 5 7 6 6 

Majutus ja toitlustus 3 3 3 3 2 4 2 3 1 2 

Ehitus 4 2 2 4 3 3 1 4 3 2 

Kutse-, teadus- ja 

tehnikaalane tegevus 

2 4 0 6 3 3 1 5 1 3 

Info ja side 4 2 3 3 2 4 2 3 3 2 

Muu 12 3 10 5 3 12 8 7 5 8 

 

Hea omakapitali rentaabluse ehk vähemalt 15% näitajaga ettevõtete arv on vaadeldaval 

perioodil langenud. Kui 2012. aastal oli hea näitajaga 59% ettevõtetest, siis 2020. aastal oli 

vaid 37% ettevõtetest hea näitaja. 2020. aastal oli 45% ettevõtetest hea näitaja ning 18% 

majandusaasta aruanne esitamata. Kõige väiksem hea ROE-ga ettevõtete osakaal oli 2016. 

aastal, millal vaid 35% oli hea näitajaga ja 65% halvaga. Mida kõrgem on antud näitaja, seda 

efektiivsemad on investeeringud ettevõttesse. Madal näitaja võib viidata sellele, et ettevõttes 

on aegunud rahanduspoliitika. (Joonis 12) 

 

Joonis 12. Ettevõtete osakaal omakapitali rentaabluse alusel 2012-2020, n=51 

(Majandusaasta aruanded 2012-2020) 
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Varade rentaablus ROA näitab, kui palju puhaskasumit teenis iga ettevõttesse paigutatud 

euro. Seda näitajat peetakse heaks, kui see on vähemalt 5%. Töötleva tööstuse valdkonnas 

on hea näitajaga ettevõtete arv vaadeldaval perioodil kasvanud. 2012. aastal oli hea näitajaga 

viis ettevõtet ning 2020. aastal oli neid seitse. Majutus ja toitlustus valdkonnas on hea 

näitajaga ettevõtete arv langenud. 2020. aastal oli vaid ühel ettevõttel ROA üle 5%. Ehituse 

valdkonnas on toimunud kõikumisi. 2018. aastal oli vaid ühel ettevõttel ROA näitaja heal 

tasemel, kuid 2020. aastaks oli taas kolmel ettevõttel üle 5%. Kutse-, teaduse- ja 

tehnikaalases tegevuses langes vaadeldaval perioodil hea näitajaga ettevõtete arv, 2020. 

aastal oli vaid ühel ettevõttel hea näitaja. Info ja side ning muu tegevusega ettevõtete 

valdkonnas on püsinud ettevõtete arv stabiilsena. (Tabel 5) 

Tabel 5. Ettevõtete arv tegevusvaldkonna järgi varade rentaabluse alusel 2012-2020 

(Majandusaasta aruanded 2012-2020) 

Tegevusala 2012 2014 2016 2018 2020 

ROA 

≥5% <5% ≥5% <5% ≥5% <5% ≥5% <5% ≥5% <5% 

Töötlev tööstus 5 7 6 6 7 5 4 8 7 5 

Majutus ja toitlustus 3 3 1 5 2 4 1 4 1 2 

Ehitus 3 3 4 2 3 3 1 4 3 2 

Kutse-, teadus- ja 

tehnikaalane tegevus 

3 3 0 6 3 3 1 5 1 3 

Info ja side 4 2 3 3 4 2 3 2 3 2 

Muu 10 5 11 4 6 9 6 9 7 6 

 

Valimi ettevõtete ROA on vaadeldaval perioodil langenud. Kui 2012. aastal oli üle 5% ROA 

näitajaga ettevõtteid 55%, siis 2020. aastaks oli neid alla poole ehk 43%. Halva näitajaga 

ettevõtete arv on püsinud terve perioodi jooksul kõrge.  Kõige vähem  oli hea näitajaga 

ettevõtteid 2018. aastal, kui vaid 31% ettevõtetest oli hea varade tulukus. Kuna varade 

rentaablus on ettevõtte edukuse näitaja, siis võib öelda, et starditoetust saanute edukus on 

kümne aasta jooksul langenud. (Joonis 13) 
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Joonis 13. Ettevõtete osakaal varade rentaabluse alusel 2012-2020, n=51 (Majandusaasta 

aruanded 2012-2020) 

Töö käigus viidi läbi ettevõtjate seas küsitlus, et uurida, kuidas nad ise oma ettevõtte 

käekäiku ja starditoetuse mõju sellele hindavad. Vastus saadi kaheksalt ettevõtjalt, kellest 

kaks olid töötleva tööstuse ja ülejäänud erinevate valdkondade ettevõtjad. Vaid üks vastaja 

tõi välja, et tänu starditoetusele alustas ettevõtlusega. Viis vastajat oleks ettevõtlusega 

alustanud ka ilma starditoetuseta. Kolm vastajat tõid välja, et starditoetus aitas kiirendada 

ettevõtlusega alustamist. Sellest võib järeldada, et tänu starditoetuse olemasolule on rohkem 

inimesi, kes alustavad ettevõtlusega. Samas ei ole see kõigi jaoks oluline faktor, vaid lisa 

finantseerimise võimalus. 

Küsitlusele vastanud ettevõtjatest hindab oma ettevõtet jätkusuutlikuks viis ning pigem 

jätkusuutlikuks kaks ettevõtjat, üks ettevõtja ei oska hinnangut anda. Ükski ettevõtja ei pea 

enda ettevõtet mitte jätkusuutlikuks. Suurem osa vastanutest arvab, et toetus võimaldas 

tootmise efektiivsust tõsta ning suurendada tootmismahtu, mis tuleb ilmselt sellest, et paljud 

taotlejad soetasid toetuse summa eest põhivara, et tootmist käivitada.  Pooled vastajad ei pea 

toetust töökohtade loomisel oluliseks faktoriks. Starditoetuse üks eesmärkidest on luua 

juurde töökohti, kuid iga ettevõte seda ei tee, kuna suurem osa ettevõtetest jäävad 

mikroettevõttteks. Kolm vastajat peab toetuse summat pigem piisavaks ning kolm mitte, mis 

võib oleneda sellest, mis valdkonna ettevõttega on tegu. Viis vastajat peavad starditoetuse 

taotlemist pigem oluliseks ning kaks rakseks. Suurem osa peavad taotlemist pigem lihtsaks, 

mis on oluline, sest kui see oleks liiga keeruline, siis paljud jätaksid selle taotlemise pooleli. 

Kuus vastajat arvavad, et tänu starditoetusele oli ettevõtlusega alustamine lihtsam. Järelikult 

on starditoetus oluline toetus, et luua juurde uusi ettevõtteid. (Joonis 14) 

55 49 49
31

43

45 51 51

63 39

6
18

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2014 2016 2018 2020

Et
te

võ
te

te
 o

sa
ka

al
 R

O
A

 n
äi

ta
ja

 
al

u
se

l, 
%

≥5% <5% Esitamata



35 
 

 

Joonis 14. Küsitlusele vastanud ettevõtjate hinnang starditoetuse mõjule.  

Küsitluses paluti ettevõtjatel hinnata oma ettevõtte majanduslikku olukorda hetkel seitsme 

palli süsteemis. Ükski ettevõtte ei andnud hinnanguks seitset ehk väga head. Kaks ettevõtjat 

hindasid seda kuuega, neli ettevõtjat andsid hinnanguks viie, üks ettevõtja nelja ning üks 

kolme. Pigem peavad küsitlusele vastanud ettevõtjad oma ettevõtte majandusseisu heaks. 

Samuti peavad ettevõtjad oma ettevõtte konkurentsiolukorda heaks. Kolm ettevõtjat andsid 

hinnanguks kuue, kolm viie ja kaks nelja. Järelikult on ettevõtjatel olemas kliendid, kellel 

oma toodangut või teenust müüa.  

Kui ettevõtjatelt küsiti, mis plaanid on neil tulevikus, vastasid kuus ettevõtjat, et jätkavad 

äritegevust samas mahus. Üks ettevõtja plaanib laiendada ning üks äritegevust vähendada. 

Põhjus, miks äritegevust ei laiendata, või olla selles, et hetkel on majanduslikult raskemad 

ajad ning inimesed ei ole nii ostuvõimelised kui varem. Hindade tõusu tõttu ei julge 

ettevõtted riskida ning äritegevust laiendada. 

Ettevõtjad tõid välja, millist riigipoolset toetust oleks peale starditoetust veel vaja. Vastajad 

tõid välja, et Covid-19 tingitud olukorrast taastumiseks oleks vaja riigipoolset tuge. Samuti 

toodi välja maksude alandamist väikeettevõttetele. Kuna energiahinnad on hüppeliselt 

kasvanud, siis oleks ettevõtjatel tarvis ka selle jaoks toetust, et oleks võimalik tootmisega 

vähemalt samas mahus tegeleda nagu varem. Lisaks toodi välja, et riik peaks tagama 

järelvalve ausa konkurentsi üle. 

2020. aastaks on ettevõttete vahelised erinevused suurenenud. Majandusnäitajad suurenesid 

esimestel vaadeldavatel aastatel ühtlaselt, kuid viimasel ehk 2020. aastal toimus suur kasv, 

mille põhjuseks oli ühe ettevõtte järsk suurenemine. Majandussuhtarvude järgi on 

jätkusuutlike ettevõtete osakaal viimasel vaadeldaval aastal langenud. Küsitlusele vastanud 
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kaheksa ettevõtjat peavad oma ettevõtted hetke seisuga jätkusuutlikuks. Starditoetus ei olnud 

vastajate arvates põhjus ettevõtlusega alustamiseks, vaid pigem hea võimalus ettevõtte 

kiiremaks käima saamiseks. 

 

2.4. Tulemused ja arutelu 
 

Alustava ettevõtja starditoetuse eesmärk on aidata kasvupotentsiaaliga alustavaid 

ettevõtjaid. Toetuse oodatav tulemus on alustavate ettevõtjate arvu suurendamine, mille 

aastakäive on vähemalt 80 000 eurot kolm aastat peale toetuse saamist. Samuti luua juurde 

eksportivaid ettevõtteid ning kasvatada tööhõivet toetust saanud ettevõtjate ja nende loodud 

töökohtade arvelt.  

2010. aastal sai starditoetust 66 ettevõtet, millest 51 on siiani tegutsevad. 42 ettevõttel oli 

2020. aasta majandusaasta aruanne esitatud, kuid üheksal ettevõttel oli see esitamata. 

Seetõttu on 2020. aasta majandusnäitajad eksitavad, sest suurel osal ettevõtetest puudusid 

andmed majandusnäitajate kohta. Kuna aruanded olid esitamata, võib järeldada, et 

ettevõttetel on raskused toimetulemisel või plaanitakse peagi ettevõtte tegevus lõpetada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joonis 15. Starditoetust saanud ettevõtted 

Eksportivaid ettevõtteid on 2010. aastal alustava ettevõtja starditoetust saanud ettevõtete 

seas vähe. Vaid ühe ettevõtte 2020. aasta majandusaasta aruandest selgus, et tegeletakse 

ekspordiga. Tegu on töötleva tööstuse ettevõttega, mis müüb üle 40% oma toodangust 

Eestist välja. Lisaks oli ühe ettevõtte 2020. aasta majandusaasta aruandes toodud, et 2021. 

aastal plaanitakse oma tooteid eksportima hakata. Paljude toetust saanud ettevõtete puhul ei 

ole võimalik midagi eksportida, näiteks teenindavatel aladel.  

66 starditoetust saanud ettevõtet 

51 tegutsevat ettevõtet 15 tegevuse lõpetanud ettevõtet 

42 ettevõtet 2020. aastaks 

majandusaasta aruanne 

esitatud 

9 ettevõtet 2020. aastaks 

majandusaasta aruanne 

esitamata 
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2010. aastal toetust saanud ettevõtted on loonud palju uusi töökohti. Kui 2012. aastal oli 

ettevõttes keskmiselt neli töötajat, siis 2020. aastaks oli töötajaid juba kokku kaheksa. Ka 

EASi läbiviidud vahehindamises selgus, et kõige kiiremini kasvab töötajate arv starditoetust 

saanud ettevõtete seas, mille põhjuseks võib olla see, et need ettevõtted on mikroettevõtted.  

(EASi...2017:41) Ka väike töötajate arvu kasv on protsentuaalselt suur. Kuna valimi 

ettevõtetes töötajate arv on kasvanud, siis võib järeldada, et starditoetus on oma eesmärki 

selle koha pealt täitnud. Samas on ettevõtteid, mis on loodud töökohad kaotanud, sest 

ettevõte on sattunud majanduslikult raskesse olukorda ning tegevus on lõpetatud. Siiski on 

starditoetust saanud ettevõtete ellujäämismäär kõrgem, kui toetust mitte saanutel. 

Keskmised ettevõtete majanduslikud näitajad on vaadeldaval perioodil kasvanud. Üks 

põhjus võib olla selles, et ka hinnad on kasvanud. Samuti tõstab keskmisi näitajaid see, kui 

üksikul ettevõttel on teistest oluliselt paremad tulemused. 2020. aasta majandusaasta 

aruannetes on välja toodud, et ettevõttetel oli keerulisem periood Covid-19 põhjustatud 

piirangutest, kuid need ei kajastu oluliselt ettevõtete keskmistes näitajates. Samas oli 2020. 

aastal üheksal ettevõttel majandusaasta aruanne esitamata, mis viitab majanduslikult raskele 

olukorrale. Üheksa ettevõtet on aga valimis suur osa ettevõtteid, mistõttu võib jääda mulje, 

et ettevõtteid tervisekriis ei mõjutanud. Samas ettevõtted, millel olid majandusaasta 

aruanded esitatud olid võrreldes eelmise perioodiga majandustulemused paranenud. See 

omakorda tõstab 2020. aasta näitajad kohati hüppeliselt suureks. Näiteks keskmise ärikasumi 

näitaja kerkis võrreldes eelnevate aastatega 2020. aastal märkimisväärselt. 

Läbiviidud analüüsi käigus selgus, et majandus ja toitlustus valdkonna ettevõttete 

majandusnäitajad on keskmiselt teiste valdkondade ettevõtetest madalamad. Selle põhjuseks 

võib olla ettevõtte tegevuse hooajalisus ehk suveperioodil on müük suurem, samas talvel 

väiksem. Viimasel vaadeldud aastal ehk 2020. aastal oli kuuest valdkonna ettevõttest 

majandusaasta aruande esitanud vaid kolm, mis oli kõige rohkem valdkonna põhiselt 

esitamata jäänud majandusaasta aruandeid. Põhjus võib olla selles, et Covid-19 piirangud 

mõjutasid just enim seda valdkonda, kuna ettevõtted pidid majandustegevuse vahepeal 

täielikult peatama. 

Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja alusel oli igal vaadeldaval aastal rohkem kui pooltel 

ettevõttetel hea maksevõime. Viimasel ehk 2020. aastal langes hea maksevõimega ettevõtete 

arv enim. Suurem osa ettevõttest on lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja alusel 

jätkusuutlikud. Kõige vähem hea maksevõimega ettevõtteid oli majutuse ja toitlustuse 

valdkonnas. Võlakordaja alusel oli samuti suurim muutus 2020. aastal. Kui terve vaadeldava 

perioodi jooksul oli võlakordaja heal tasemel üle 60% ettevõtetest, siis 2020. aastal oli vaid 
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51% ettevõtetest hea võlakordajaga. Omakapitali rentaabluse puhul on hea näitajaga 

ettevõtete arv iga aastaga vaid langenud ning 2020. aastaks on vaid 37% hea näitaja. Selle 

kohta võib järeldada, et paljude ettevõtjate ettevõttesse paigutatud kapital ei ole tõhusalt 

kasumit teeninud. Samuti on varade rentaabluse puhul vähem kui pooltel ettevõttetel hea 

tulemus. Majandussuhtarvude põhjal saab järeldada, et valimisse kuuluvad ettevõtted on 

väga erinevad. 2020. aastal on hea näitajatega ettevõtete osakaal langenud, millest võib 

järeldada, et see aasta oli paljude ettevõtete jaoks raskem kui varasemad.  

Küsitlusele vastanud ettevõtjad peavad oma ettevõtet jätkusuutlikuks. Starditoetust peavad 

vastajad küll oluliseks, kuid see ei ole ettevõtlusega alustamise ajendiks. Tänu starditoetusele 

said ettevõtjad oma ettevõtte kiiremini käima ning tänu sellele ka kiiremini areneda. Küll 

aga arvavad ettevõtjad, et riigipoolne tugi peale toetuse saamist on oluline. Eriti toodi välja, 

et abi vajatakse Covid-19 tingitud olukorra parandamiseks.  

Erinevused valimisse kuulunud ettevõtete vahel on aastatega suurenenud. Esimestel 

vaadeldavatel aastatel olid erinevate valdkondade ettevõtted samal tasemel. Kõige 

jätkusuutlikumad on kutse-, teadus-, ja tehnikaalase tegevuse ning info ja side ettevõtted. 

Kõige suuremad raskused on tekkinud majutus ja toitlustus ettevõttetel. Ettevõtjad ise 

hindavad oma ettevõttele pigem head käekäiku ning arvavad, et starditoetus on küll oluline, 

aga see ei ole põhjus, miks ettevõtet luua. Need ettevõtted oleks loodud ka ilma 

starditoetuseta, kuid alustamine oleks olnud raskem ning aeganõudvam. Tänu starditoetusele 

on võimalik ettevõttel alustada kiiremini toote või teenuse pakkumisega ning seeläbi ka 

kiiremini edukaks muutuda. Starditoetus aitab kaasa ka ettevõtete ellujäämismäärale. 

Starditoetust saanud ettevõtted jäävad suurema tõenäosusega püsima, kui need, mis taotlust 

ei küsi. Starditoetus on oluline just algusfaasi läbimiseks, kui paljudel ettevõtetel ei ole 

piisavalt võimalusi oma ettevõtte tegevuse finantseerimiseks.  
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KOKKUVÕTE 
 

 

Uute ettevõtete loomine on oluline nii riigi majandusele kui ka ühiskonnale. Luues juurde 

ettevõtteid, luuakse juurde uusi töökohti ning tõstetakse tööhõivet. Uued ettevõtted loovad 

tihedama konkurentsi ning tarbijal on suurem valik toodete ja teenuste vahel. Samuti aitab 

uute ettevõtete teke kaasa tehnoloogia arengule, sest uued ettevõtted katsetavad uusi 

tehnoloogiaid tootmises. Paljudele inimestele on oma ettevõtte loomine oluline, sest loob 

sellega endale sobiva töökoha oma elukohta.  

Alustaval ettevõtjal on ettevõtlusega alustamine tihti raske just finantseerimisallikate 

puudumise tõttu. Nii Eesti kui ka Euroopa Liit pakuvad ettevõtluse arendamiseks erinevaid 

toetuseid. Toetuseid alustavatele ettevõtjatele pakuvad Kredex, Põllumajanduse Registrite 

ja Informatsiooni Amet, Töötukassa, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Riigi 

Tugiteenuste keskus. Eestis tegeleb ettevõtlustoetuste jagamisega põhiliselt EAS, mis jagas 

alustavale ettevõtjale starditoetust. See on ka kõige enim taotletud toetus, mida varasemalt 

EAS, kuid alates 2019. aastast Riigi Tugiteenuste Keskus jagab. Bakalaureusetöö eesmärk 

oli tuua välja, millistel tegevusaladel ja kui suur on Tartumaal aastal 2010 starditoetust 

saanud ettevõtete ellujäämismäär ning hinnata nende ettevõtete majanduslikku 

jätkusuutlikkust vahemikus 2012-2020. 

Alustava ettevõtja starditoetuse eesmärk on aidata kasvupotentsiaaliga alustavaid 

ettevõtteid, mille vanus on kuni 24 kuud. Toetuse saamisel hinnatakse, kui läbimõeldud on 

ettevõtte plaan, et luua jätkusuutlik ettevõte. Samuti peab äriplaan olema realistlik ja veenev. 

Jätkusuutlikkust on võimalik vaadelda kolmest erinevast aspektist, milleks on majanduslik, 

sotsiaalne ja keskkondlik. Käesolevas töös vaadeldi majanduslikku jätkusuutlikkust, et anda 

hinnang ettevõtete käekäigule. Majanduslik jätkusuutlikkus on ettevõtte otsene ja kaudne, 

positiivne ja negatiivne majanduslik mõju ümbritsevale.  Majandusliku jätkusuutlikkuse 

hindamiseks ei ole välja töötatud kindlat skeemi, mille alusel seda teha. Lõputöös kasutati 

majandusliku jätkusuutlikkuse hindamiseks varasemalt EASi vahehindamise käigus 

kasutatud bilansi ja kasumiaruande näitajaid. Samuti kasutatid majandussuhtarve, millel on 

kindlad väärtuselised vahemikud, et hinnata, kas ettevõte on jätkusuutlik või mitte. 
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Empiirilises osas vaadeldi 2010. aastal alustava ettevõtja starditoetust taotlenud ettevõtete 

majandusaasta aruandeid, et analüüsida, kuidas on muutunud keskmised näitajad 2020. 

aastani.  Toetuse sai 66 ettevõtet, millest 51 ehk 77% olid 2020. aastal veel tegutsevad. 

Analüüsi käigus selgus, et ettevõtete keskmised näitajad on vaadeldaval perioodil kasvanud. 

Samas selgus, et 2020. aasta näitajaid mõjutas enim üks ettevõtte, mis kasvas viimastel 

vaadeldavatel aastatel väga suureks. Ilma selle ettevõtteta oleksid keskmised näitajad 2020. 

aastaks hoopis langenud. Üheksal ettevõttel oli 2020. aasta majandusaasta aruanne 

esitamata, mistõttu jäid nende andmed analüüsist välja. Paljude ettevõtete 2020. aasta 

majandusaasta aruannetes oli toodud, et Covid-19 tingitud olukord oli ettevõttele raske. 

Järelikult langesid viimasel aastal näitajad suures osas tervisekriisist põhjustatud piirangute 

ja tarneraskuste tõttu. 

Empiirilises osas uuriti ka nelja finantssuhtarvu, et anda hinnang, kas ettevõtted on nende 

näitajate alusel jätkusuutlikud. Selgus, et kõige suurem osakaal heade näitajatega ettevõtetest 

oli algusaastatel.  Lühiajaliste võlgnevuste ja võlakordaja alusel on jätkusuutlikud üle poolte 

ettevõtetest, kuid omakapitali rentaabluse ja varade rentaabluse alusel on hea näitajaga 

ettevõtteid vähem kui halva näitajaga ettevõtteid. Tegevusvaldkondade lõikes olid kõige 

kehvemad näitajad majandus- ja toitlustusvaldkonnas, mis võib olla tingitud 

majandustegevuse hooajalisusest ning 2020. aastal kehtinud piirangutest. 

Teiseks uuriti empiirilises osas küsitlusega, kuidas hindavad ettevõtjad ise oma ettevõtte 

majanduslikku jätkusuutlikkust. 51- st ettevõttest saadi vastus kaheksalt, kes peavad oma 

ettevõtet pigem jätkusuutlikuks. Samuti tõid vastajad välja, et starditoetus on hea võimalus 

ettevõtte finantseerimiseks, kuid see ei ole eraldi põhjus ettevõtlusega alustamiseks. 

Starditoetus vaid kiirendab ettevõtte arengut algusfaasis.  

Erinevused ettevõtete vahel on vaadeldaval perioodil kasvanud aina suuremaks. Näiteks on 

üks töötleva tööstuse ettevõte kasvanud viimastel aastatel nii suureks, et ületab oma 

majandusnäitajatega mitmekordselt teiste ettevõtete näitajaid. Samuti on 2020. aastal 

ettevõtteid, mis ei ole loonud juurde või on vahepealsetel aastatel töökohti kaotanud, samas 

on ettevõtteid, kus on üle 50 töötaja. Viimasel vaadeldaval aastal oli kokku üheksa ettevõttel 

majandusaasta aruanne esitamata ehk need ettevõtted võivad oma tegevuse lõpetada. 
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Lisa 1. Jätkusuutlikkuse hindamiseks kasutatavad indikaatorid 
 

Jätkusuutlikkuse indikaatorid Selgitus indikaatori hindamise kohta 

Töötajate arv Starditoetuse üks eesmärk on töökohtade loomine. 

Majanduslikule jätkusuutlikkusele viitab töötajate arvu kasv. 

Müügitulu Hinnatakse, kui palju on vaadeldaval perioodil keskmiselt 

müügitulu ettevõtte kohta kasvanud. 

Tööjõukulud Hinnatakse, kas ja kui palju on tööjõukulud keskmiselt ettevõtte 

ning töötaja kohta vaadeldaval perioodil kasvanud. 

Ärikasum Hinnatakse, kui palju on ärikasum ettevõtte kohta ning töötaja 

kohta kasvanud. 

Kogukulud Hinnatakse, kas ja kui palju on kogukulud ettevõtte kohta 

kasvanud ehk kas ettevõtte tegevust on laiendatud. 

Varad Hinnatakse, kas ja kui palju on vaadeldaval perioodil muutunud 

keskmiselt ettevõtte varade väärtus. 

Lisandväärtus töötaja kohta Lisandväärtus töötaja kohta= (ärikasum + kulum + tööjõukulud) 

/ töötajate arv. Lisandväärtus töötaja kohta näitab, kui palju 

lisandväärtust loodi aastas ühe töötaja kohta. Hinnatakse, kui 

palju on kasvanud vaadeldaval perioodil keskmiselt 

lisandväärtus töötaja kohta. 

Lühiajaliste võlgnevuste 

kattekordaja 

Lühiajaliste võlgnevuste kattekordaja = käibevara / lühiajalised 

kohustised. Selle näitajaga hinnatakse ettevõtte maksevõimet. 

Mida kõrgem on antud näitaja, seda maksevõimelisem on 

ettevõte. Kui näitaja on vähemalt 1,6 on ettevõttel hea 

maksevõime, 1,2-1,59 näitab rahuldavat maksevõimet, 0,9-1,19 

on mitterahuldav maksevõime ning alla 0,9 on tegu nõrga 

maksevõimega. 

Võlakordaja Võlakordaja = kohustised / koguvara. Võlakordaja näitab, kui 

palju ettevõte on laenudest sõltuv. Antud näitaja on hea, kui see 

jääb alla 0,5. 

Omakapitali rentaablus (ROE) ROE= puhaskasum / omakapital. ROE näitab omanike 

ettevõttesse paigutatud kapitali tasuvust. Omakapitali 

rentaabluse heaks näitajaks peetakse vähemalt 15%. 

Koguvara rentaablus (ROA) ROA = puhaskasum / varad. ROA näitab, kui palju puhaskasumit 

teenis iga ettevõttesse paigutatud euro. Koguvara rentaablust 

peetakse heaks, kui see on vähemalt 5%. 
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Lisa 2. Küsitlus „ Starditoetuse abil ettevõtlusega alustamine Tartumaal“ 

 

Lugupeetud ettevõtja! 

 

Mina olen Laura-Liisa Karhu ning õpin Eesti Maaülikoolis maamajandusliku 

ettevõtluse ja finantsjuhtimise erialal. Palun  abi bakalaureusetöö "Alustava ettevõtja 

starditoetust saanud Tartumaa ettevõtete majanduslik jätkusuutlikkus aastatel 2012-

2020" küsitluse läbiviimisel. Küsitluse eesmärgiks on anda täiendavat informatsiooni 

2010. aastal EASist alustava ettevõtja starditoetust taotlenud ettevõtete majandusliku 

jätkusuutlikkuse uuringule.  

Küsimustik on anonüümne ning vastuseid kasutatakse vaid üldistatult bakalaureusetöö 

käigus analüüsi koostamiseks. Vastamiseks kulub orienteeruvalt 5-10 minutit.  

 

Tänan Teid, et leiate aega küsimustikule vastamiseks! 

 

Laura-Liisa Karhu: laura-liisa.karhu@student.emu.ee 

 

1. Palun hinnake, milline väide starditoetuse taotlemisel sobib Teie ettevõttega: 

o Tänu starditoetusele alustasin ettevõtlusega 

o Oleksin ettevõtlusega alustanud ka starditoetuseta 

o Starditoetus aitas kiirendada ettevõtlusega alustamist 

o Starditoetuseta ei oleks ettevõtlust alustanud 

o Muu... 

 

2. Palun andke hinnang alljärgnevatele väidetele. Märkige kõige sobivam vastus. 

Indikaator Nõustun Pigem 

nõustun 

Ei oska 

öelda 

Pigem ei 

nõustu 

Üldse ei 

nõustu 

Ettevõtlusega alustamine oli lihtsam 

tänu starditoetusele 

     

Starditoetuse taotlemine oli lihtne      

Toetuse summa oli piisav      

Toetus võimaldas ettevõttel laieneda      

Toetus võimaldas soetada 

vajaminevaid masinaid ja seadmeid 

     

Toetus võimaldas luua uusi töökohti      

Toetus võimaldas suurendada 

tootmismahtu 
     

Toetus võimaldas suurendada 

ettevõtte tootmise efektiivsust 
     

mailto:laura-liisa.karhu@student.emu.ee
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Teie ettevõte on jätkusuutlik      

 
3. Palun andke hinnang ettevõtte praegusele majandusseisule. Skaala: 1-väga halb, 7-

suurepärane. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

4. Palun andke hinnang ettevõtte konkurentsiolukorrale. Skaala: 1-väga halb, 7-

suurepärane. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

5. Kas Te olete peale starditoetuse kasutanud ka muid ettevõtlustoetusi? 

o Jah 

o Ei 

 

6. Palun hinnake, milline väide kehtib Teie ettevõtte tuleviku väljavaadete korral: 

o Ettevõte laiendab äritegevust 

o Ettevõte jätkab äritegevust samas mahus 

o Ettevõte vähendab äritegevust 

o Ei oska öelda 

 

7. Kas ja milline riigipoolne tugi on Teie ettevõttele vajalik? 

.......................................................................................................................................... 

 

8. Mis on Teie ettevõtte tegevusala? 

o Töötlev tööstus 

o Majutus ja toitlustus 

o Ehitus 

o Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 

o Info ja side 

o Muud teenindavad tegevused 

o Mootorsõidukite remont ja hooldus 

o Hulgi- ja jaekaubandus 

o Veondus ja laondus 

o Haridus 

o Haldus- ja abitegevus 

o Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 

o Kunst, meelelahutus, vaba aeg 

o Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 

o Kinnisvara-alane tegevus 

 

9. Ettevõte alustas tegevust aastal: 

o 2008 

o 2009 

o 2010 
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o 2011 

o 2012 

 

Tänud vastamast! 
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Lisa 3. Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks 

tegemiseks ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise 

kohta 
 

 

 

Mina, Laura-Liisa Karhu, sünniaeg 31.101999, 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

 

Alustava ettevõtja starditeotust saanud Tartumaa ettevõtete majanduslik jätkusuutlikkus 

aastatel 2012-2020, 

 

mille juhendaja on Liis Oper, 

 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor  ______________________________  

 (allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

 

Tartu, 26.05.2022  

          (kuupäev)                                                                                                                                       

 

 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

Liis Oper_____________________________________  26.05.2022 

 (juhendaja nimi, allkirjastatud digitaalselt) (kuupäev) 


