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I. Sissejuhatus 

 
Käesolevas kogumikus on Raplamaa Partnerluskogu strateegia koostamiseks välja toodud 

ettevõtluskeskkonda iseloomustavad statistilised andmed, olulisemad teemad ettevõtluskeskkonda 

puudutavatest maakonna arengudokumentidest, ettevõtjate küsitluse tulemused ja ettepanekud ning 

järeldused maakonna ettevõtluskeskkonna parandamiseks.  

 

Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonnaks on Rapla maakonda ilma Järvakandi vallata. Kuivõrd 

statistika ja lähteandmestik baseerub üldjuhul maakondlikul jaotusel, siis on siin dokumendis toodud 

andmed enamasti maakondlikud. Ettevõtjate küsitluse ja intervjueerimisega kaasati vaid partnerluskogu 

tegevuspiirkonda. Võimalusel on toodud võrdlusi Eesti ja/või Euroopa samaväärsete näitajatega. 

 

Raplamaa majandus on osake Eestist ja tegelikult kogu Euroopa majandusruumist. Viimaste aastate Eesti 

majandust iseloomustab1 majanduse välistasakaalu halvenemine, terav tööjõupuudus ning tootlikkuse 

kasvust oluliselt kiirem palkade kasv. Eesti majanduskasv on saavutanud suuresti tänu väliskapitali 

sissevoolule ja sisemaise tarbimise kiirele tõusule, aga paraku ei saa selline olukord lõputult kesta. 

Ilmnevad esimesed märgid majanduse jahenemisest – välisinvestorid hakkavad tagasi tõmbuma. 

Majanduse tugevuse paneb proovile kõrge inflatsioon ja hinnatõus. Koos majanduskasvu kiirenemisega 

on tõusnud ka tarbija-, ekspordi-, impordi-, ehitus ja tööstustoodangu hinnaindeksid. Inflatsiooni 

kiirenemise põhjuseid võib olla ka tootlikkuse kasvuga võrreldes ülemäärane palgatõus, sest turule jõuab 

rohkem raha kui samal ajal toodetud kaupu või teenuseid.  

 

Raplamaa Partnerluskogu piirkonna ettevõtluse olukord ei erine oluliselt Eesti keskmisest seisust. Leidub 

eripärasid, mis varieeruvad piirkonniti, kuid üldiselt astutakse Eesti majanduse arengutega ühte jalga. 

Maakonna majanduse üheks positiivseimaks näitajaks on see, et juba aastaid ületab maakonna eksport 

importi ja suures plaanis on ettevõtjad suutnud Tallinna palgakonkurentsis edukaks jääda.  

 

Ettevõtluskeskkonna analüüsimist raskendab asjaolu, et Rapla maakonna ettevõtlusolukorda pole varem 

põhjalikul uuritud ja ka statistilised andmed on lünklikud või vähe operatiivsed. Seetõttu on koostatud 

kogumikus mitmed välja toodud andmed piirkonna (Kesk-Eesti, Põhja-Eesti) või lausa riigi tasandil. Samas 

on koondatud enamus maakondlikud statistilised andmed ja arendusdokumentide ettevõtluskeskkonda 

puudutavad teemad.  

                                                           
1
 Eesti Panga Finantsstabiilsuse ülevaade mai 2007 

http://www.eestipank.info/pub/et/dokumendid/publikatsioonid/seeriad/finantsvahendus/_2007_1/index.html 
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Uuringu käigus teostatud küsitluse (läbiviidud august 2007) eesmärgiks oli välja tuua kohaliku ressursi 

kasutamisega (sh tööjõud), koolituste, uuenduslikkusega ja koostööga seotud probleeme ja 

arengueelduste loomise võimalusi. Oluline on ka asjaolu, et ankeedi kaudu oli enamikul maakonna 

ettevõtjatel võimalus osaleda partnerluskogu strateegia kujunemise protsessis. Sügava mulje jättis 

ettevõtjate pühendumus ning huvi kogukonna ühiste tegemiste vastu. 

Uuringu ettepanekute osas on välja toodud võimalikud meetmed tegevuspiirkonna ettevõtluskeskkonna 

atraktiivsemaks muutmisel. Kusjuures eraldi käsitlemist leiavad programmilised ühistegevused ja 

vahetult ettevõtjatele suunatud meetmed. 

Loodame, et kogumik on Teile põgus pilguheit Raplamaa ettevõtlusele, pannes Teid kavandama tegevusi, 

mis aitavad ettevõtluskeskkonda konkurentsivõimelisemaks muuta.  
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 II. Uuringu kokkuvõte  

 

Antud uuring püüab selgust tuua, millisel määral kasutatakse ettevõtluses kohalikke ressursse ning 

milliste uute teadmiste ja tehnoloogiate abil saab olemasolevaid ressursse senisest efektiivsemalt 

kasutada. Samuti uuriti uute tehnoloogiate kasutust ning ootusi kaasaegsete ettevõtlust arendavate 

algatuste kasutusele võtu osas. 

Töö tugineb ettevõtjate seas läbiviidud küsitlustel ja maakonna ning kohalike omavalitsuste 

arengukavade ettevõtlust käsitlevatel peatükkidel. Ettevõtluskeskkonna üldiseloomustus on koostatud 

valdavalt Statistikaameti ja äriregistri info põhjal. Samadel allikatael tugineb ka küsitluse valimi 

koostamine. Eesmärk oli tagada ühtlane jaotus nii geograafilisest kui ka tegevusalade aspektist lähtuvalt. 

Küsitluse käigus saadeti elektrooniline ankeet 824 ettevõtjale, kelledest vastas 110 ettevõtjat. Sellist 

vastamise protsenti võib igati õnnestumiseks lugeda. Kuivõrd ankeetküsitluse valim moodustus vaid 

äriühingutest tuli ettevõtjate ühingute ja FIEde seisukohtade uurimiseks läbi viia intervjuud. Kokku 

toimus 21 laiendatud vestlust – lisaks ankeedis toodud küsimustele vesteldi süvitsi uuenduste kasutusele 

võtu, kohaliku ressursi (sh tööjõu) arendamise ja koostöö teemadel. Ankeetküsitluse suur vastuste arv 

annab võimaluse välja tuua üldiseid hinnanguid ja on suhteliselt suure vastanute arvuga ning piisavalt 

representatiivne tegemaks järeldusi teatud küsimustega edasi tegelemiseks. Intervjuude põhiväärtus 

seisneb selles, et paremini tunnetada ettevõtjate reaalset olukorda ja vajadusi. Üldiseloomustuses välja 

toodud hetkeolukord, ankeetide vastuste kokkuvõte ja intervjuude tulemuste ühisosa võimaldab välja 

tuua kitsaskohti ja probleeme, millede lahendamisel Raplamaa Partnerluskogu ettevõtluskeskkond 

kindlasti paremaks saab.  

Uuring annab kinnitust, et Raplamaa Partnerluskogu tegevuspiirkonna ettevõtluskeskkond vajab pidevat 

monitooringut ja teatud trendide süvenemisel tuleb jätkata võtmetegurite sügavamat uurimist (näiteks: 

tööstuskülade, inkubatsioonikeskuste tasuvus ning mõjud; töötajate pendelränne, töötajate ning 

tööandjate oskuste ja teadmiste arendamine jt). Paraku ei ole ka antud töö ulatus piisav, et välja tuua 

loetletud võtmetegurite üksikasjalik analüüs ja kahjuks ei jõuta antud uuringuga põhjusteni millest on 

tingitud piirkonna mõningane mahajäämus (Eesti keskmisest madalam ettevõtlusaktiivsus, madal 

võimekus kaasata EL vahendeid suuremate toetuste osas, madalad innovatsioonikulud2).  

Uuringus osalenud ettevõtjate arvates on maakonnas tegutsemise eelisteks „asukoht, Tallinna lähedus” 

(47,3% vastanutest) ja soodne ettevõtluskeskkond (13,6%). Ülejäänud vastajad tõid eelisteks „elukoht”, 

„asjaajamise lihtsus”, „ilus loodus”, võimaluse taotleda toetusi või ei osanud eeliseid konkreetselt välja 

tuua. Palvele nimetada ettevõtlust takistavaid tegureid ei osanud pea kolmandik vastanutest ühtegi 

tegurit nimetada. Enim nimetati „tööjõu probleeme” ja turu ning konkurentsiga seotud probleeme 

(vastavalt 25% ja 16% vastanutest). Viiel kuni kuuel korral toodi välja probleeme infrastruktuuri, 

pindadega ja kohaliku omavalitsusega. 

                                                           
2
 Innovaatiline tegevus Eesti ettevõtetes. Euroopa Liidu neljas innovatsiooniuuring (CIS 4) 
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Uuring toob välja selle, et valdav enamus ettevõtjaid ja ka poliitikakujundajaid ei pööra kuigi palju 

tähelepanu kohaliku ressursi kasutamisele, selle väärindamisele. Tervelt 83% ettevõtjatest vastasid, et ei 

kasuta kohalikku ressurssi, kusjuures mitmed hiljem vastasid, et kasutavad kohalikku ressurssi näiteks 

25% ulatuses. Sellele tuginedes võib väita, et tihti ei teata mida kohaliku ressursina käsitleda (ankeedis 

tõime mõningad näited ressurssi kohta aga täpset definitsiooni ei andnud), teadlikkus on madal. 

Kohalikest arengukavadest ei selgu otsest vajadust kohaliku ressursi paremaks kasutamiseks, kuigi pea 

kõikides arengudokumentides käsitletakse olulise probleemina just tööjõuressursi nappust või 

mittevastavust vajadusele. 

Vastupidiselt saab väita infrastruktuuri puudulikkuse, kui kitsaskoha välja toomise kohta, siin on nii 

kohalikud omavalitsused kui ka ettevõtjad probleemidest teadlikud. Kõik tegevuspiirkonna omavalitsuste 

arengukavad kajastavad infrastruktuuri kitsaskohti probleemide, eesmärkide peatükkides või 

tegevuskavas. Ettevõtjatest hindavad infrastruktuuri olukorda halvaks või väga halvaks ligi 13%, 

kusjuures teede osas oli hinnang halb või väga halb koguni 31% arvates. 

Tööjõuressurssi puudutavate küsimuste esitamisel on uuringu koostajate eesmärk välja tuua kõige 

olulisema kohaliku ressursi kasutamise võimalused. Samuti selle ressursi arendamisega ning senisest 

efektiivsema kasutamise võimaluste välja selgitamine. Meeldiv on tõdeda, et koguni 63% vastanud 

ettevõtjate töötajatest saavad tööd oma koduvallas. Samas on küllalt arenguruumi pensionäride, õpilaste 

ja eriti erivajadusega inimeste rakendamisel tööjõuna. Loetletud gruppidest oli töötajaid järgmiselt: 

pensionäridest töötajaid 26,3% vastanutest, õpilasi (sh üliõpilasi) 19% ja erivajadusega inimesi kõigest 

3,6% ettevõtetes. Viimase grupi puhul toodi mitterakendamisel põhjuseks seda, et „töö ei ole neile 

(jõu)kohana”, „pole vajadust nende järele „või et „pole keegi sobiv kandideerinud”.  

Üha tihenevas tööturu konkurentsis on viimane aeg tõsiselt mõtlema hakata, kuidas soodustada eelmises 

lõigus loetletud inimeste rakenduvust ettevõtetes. Sobivad sammud oleksid noortetöö osas kindlasti 

(praktika)juhendaja toetus või ka õpilasmalevate korraldamine. Lääne-Euroopas on kasvav trend nn 

töökoha jagamine (job sharing), mis võimaldab kahel noorel või pensionäril või erivajadustega inimestel 

täita ühe inimese töökoht, samuti ka väikeste lastega emadel. Sisseseade on ühe töökoha jaoks, aga 

vastavalt graafikule kasutab sisseseatud töökohta kaks või enam inimest. Lisaks käsitleb uuring põgusalt 

pendelrändega seotud probleeme, töötajate motiveerimise võimalusi ja töölt lahkumise põhjuseid.  

Innovatsiooni ehk uuenduslikkuse seisukohalt märgiti enimlevinud uuenduste valdkonnaks masinate, 

seadmete ja tarkvara soetusi. Vastavaid kulutusi on viimase 3 aasta jooksul teinud koguni 65,5% 

vastanutest. Töötajate koolitamisega on tegelenud 44,5% ja muude teadmiste hankimisega väljastpoolt 

ettevõtet 17,3% vastanutest. Teadus- või arendustegevusega tegeles vaid 15,5% vastanutest. Kui viimati 

mainitud tegevuste alla mahuvad vaid uute või oluliselt täiustatud toodete või protsesside arendamine, 

siis põhivaraliste soetuste alla on tõenäoliselt arvestatud ka lihtsalt võimsust suurendavate (tootlikkus) 

või haaret laiendavate (uued teenused) tegevustega seotud investeeringud. Eesti CIS4 uuring3, mis 

hõlmab küll 10 või enama töötajaga ettevõtteid, olid masinate ja seadmete osas uuenduslikud 62,8% 

ettevõtetest ja näiteks teadmiste soetamise osas 18,6% ettevõtjatest. Sellise võrdlusena ei olegi Rapla 

maakonna pilt väga erinev.  

                                                           
3
 Innovaatiline tegevus Eesti ettevõtetes. Euroopa Liidu neljas innovatsiooniuuring (CIS 4) 
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Uuendustegevuste rahastamise osas kasutab omavahendeid 76,4% ja EL toetusi vaid 8,2% vastanutest. 

EL toetuse saajate lähemal vaatlemisel selgub, et valdav enamus sai toetust ettevõtte käivitamiseks, 

messidel osalemiseks, koolituste ja strateegia uuenduste läbiviimiseks. Vastavalt EASi toetuste andme-

baasile ei ole ükski tegevuspiirkonna ettevõte teadus- ja rakendusuuringute programmist toetust saanud, 

küll aga on osaletud teistes programmides või saadud raha teistest meetmetest. 

Antud uuring annab omapoolse käsitluse partnerluskogu strateegi koostamist mõjutavaid 

ettevõtluskeskkonda iseloomustavatele aspektidele. Samuti ei anna antud kogumik pigem valmis 

lahendust ettevõtluse konkurentsi-eeliste tõhusamaks kasutamiseks või kitsaskohtade likvideerimiseks. 

Küll aga leidub antud töös piisavalt taustainfot, ettevõtjate seisukohti, väljavõtteid arengudokumentidest 

ja ettepanekuid strateegia koostamiseks.  
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III. Metoodika 

 

Uuringu IV osas (Maakondlike strateegiliste arengudokumentide ja omavalitsuste arengukavade 

ettevõtlustemaatika käsitlus.) on tehtud meetodil, et tuua välja arengudokumentidest korduvaid 

probleeme ja arusaamu, mis puudutavad ettevõtlust. 

Uuringu V osas (Raplamaa ettevõtluskeskkonna üldiseloomustus.) on vaadeldud erinevaid statistilisi 
andmeid ja uuringuid, mis oli võimalik saada. Ettevõtluskeskkonna mõju uuenduste kasutuselevõtuks ja 
hinnang kohaliku ressursi kasutamisele. Maakonna andmete võrdlemine Eesti ja teiste maakondade 
vastavate andmetega. Võimaluse korral tuuakse andmed välja omavalitsuste lõikes. Hinnangu andmine 
erinevatele statistilistele võrdlustele ja trendidele. Osa annab edasi ülevaatliku hetkeolukorra kirjelduse. 
 
Uuringu VI osa (Intervjuude/ankeetide tulemuste analüüs.) koosneb kvantitatiivsest küsitlusest ja 

kvalitatiivsetest intervjuudest. Küsitlus viidi läbi interneti keskkonnas ja intervjuudeks saadi ettevõtjatega 

isiklikult kokku.  Ankeetküsitluses kasutasime kombinatsiooni kahest valimi tüübist(sihiteadlik valik ja 

tõenäosusvalik). Raplamaa äriühingutest moodustasime kihtvalimi (erinevate tegevusvaldkondade põhjal 

ja aluseks oli EMTAK 20034) ja nendest valisime juhuslikkuse printsiibi alusel ettevõtjad ehk igal 

üldkogumi objektil pidi olema võrdne võimalus sattuda valimisse (tagatud pidi olema representatiivsus). 

Kihtvalimi moodustasime sellepärast, et oleks iga valdkonna esindatus tagatud. Iga kihtvalimi rühmal oli 

kvoot. 

  

                                                           
4
 Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator EMTAK 2003 (Estonian Classification of Economic Activities) on 

Euroopa Ühenduse majandustegevusalade statistilise klassifikaatori NACE Rev.1.1 (Statistical classification of 

economic activities in the European Community) Eesti rahvuslik versioon. 
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IV. Arengudokumentide ja omavalitsuste arengukavade 
ettevõtlustemaatika käsitlus 
 

Uuringu käigus töötati läbi 9 kohaliku omavalitsuse arengukava, maakonna arengukava, Rapla maakonna 

turismi- ja puhkemajanduse arengukava aastateks 2006-2013 ning Märjamaa valla turismikontseptsioon.  

Iseäranis pöörati tähelepanu arengudokumentide ettevõtlustemaatikat puudutavatele peatükkidele. 

Välja on püütud tuua partnerluskogu strateegia koostamiseks oluline: sarnased ja korduvad probleemid 

ning kavandatud tegevussuunad. Üldised teemad (infrastruktuur, tööjõud, informatsioon, koolitused jt) 

on arengukavades küll enamasti mainitud, kuid vaatamata sellele selgub arengukavadest pigem see, et 

vallad ei näe suuri võimalusi ettevõtlusmaastikku mõjutada. Ettevõtlustemaatika on kõikide valdade 

arengukavades siiski tähelepanu pälvinud. Suurt tööd on tehtud maakonna turismiarengukava 

koostamisega. Kahjuks jäävad sellised tööd unustusse, kui on korraldamata nende rakendamise 

tingimused ning puudub igasugune taktika nende avalikustamiseks.  

 

Järgnevalt enim välja toodud probleemid, mis valdade arengukavades kattuvad ja kajastamist leiavad5:  

• Tööjõud puudulik või kvalifitseerimata, täiendusvõimalusi ei kasutata ära ja puuduvad ka 

võimalused täiendamiseks. „Kvalifitseeritud tööjõu äravool, „ajude äravool maalt linna”.  

• Tehniline infrastruktuur vananenud või puudu 

• Nõrk side valdade ja ettevõtete vahel, ei kasutata ära kõiki võimalusi.  Nõrk koostöö ettevõtjate 

vahel (klastrite puudumine). 

• Turismi võimalusi ei kasutata täiel määral, kuigi turismiobjektidest ollakse teadlikud ja võimalusi 

on palju.  

• Maaressurssi ei kasutata täiel määral ära. 

 

Mõnevõrra üllatav on, et piirkonna mainet käsitletakse põgusalt vaid maakonna ja mõne üksiku valla 

arengukavas. Samas kallutab just maine uusi ettevõtteid maakonda tulema, samuti turismiettevõtjate 

käekäiku. See, et ettevõtlustemaatikat puudutades ei räägita innovatsioonist, uuenduslikkusest, 

tootlikkusest on ootuspärane ja väljendab pigem seisukohta, et ettevõtjad on oodatud  sõltumata 

uuendusmeelsusest või tootlikkusastmest.  

 

Positiivne on see, et vähemalt suuremate valdade arengukavades leiab ettevõtlusteema käsitlust 

eesmärkide ja lausa tegevuste tasemel: Rapla valla arengukavas (sh. eesmärgid: „koostöö ettevõtjatega 

ettevõtluspiirkonna ettevalmistamisel” ja „Ettevõtlusinkubaatori rajamise vajaduse ja võimalikkuse välja 

selgitamine erinevate osapoolte koostöös”), Kohila valla arengukavas (sh. lahendused ja tegevused: 

„Tuhamäe tööstuspargi laiendamine”, „… vajaliku infrastruktuuri välja ehitamine…”, „… turismiettevõtete 

infotahvlitega varustamine…”), Märjamaa valla arengukavas (sh. strateegiliste eesmärkidena „välja on 

arendatud soodsate tingimustega piirkonnad ettevõtluse alustamiseks” ja „toimib investeeringuteks 

                                                           
5 vt. LISAD „Arengudokumentides välja toodud probleemid ettevõtluses” 
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vajalike vahendite tagamise süsteem” ja Kehtna valla arengukavas (sh. eesmärgid „Puhkemajandusega 

tegelevate ettevõtjate ja ühenduste tegevuse toetamine”, „Ettevõtluse arendamiseks (ettevõtlus-

küladeks) sobivate (jätkuvalt riigi omandis olevate) maa-alade väljaselgitamine ja munitsipaalomandisse 

taotlemine” ja „koostöö tihendamine maakondlike ettevõtjate ühendustega”.  

 

Raplamaa Partnerluskogu strateegia peaks oma teatud osas seonduma omavalitsuste arengukavades 

äramärgitud tegevustega. Sealjuures tuleb eristada tegevusi, millede puhul on vaja kohalikule 

omavalitsusele aktiivset partnerlust pakkuda või kuhu on lisarahastust vaja hankida. 

Kuigi on ka suhteliselt põhjalikke käsitlusi, on kohalike omavalitsuste ja maakonna arengudokumendid  

oma põhiosas üldsõnalised. Valitseb nõrk seos konkreetsete tegevuste ning kasutada olevate ressursside 

vahel ja vastutusala on määratletud laialivalguvalt. Arengukavade üldsõnalisuse põhjusteks on, et 

arengukavade koostamiseks kasutatav lähteinfo on lünklik, ebapiisav ja ka ebaadekvaatne. Harva tehakse 

mõni uuring, et mõndagi neist lünkadest täita. Seetõttu on raske saavutada konkreetsust ka probleemide 

sõnastamisel ning kavandada reaalseid meetmeid nende lahendamiseks.  Selline “kobav” lähenemine 

probleemidele tingib ka nende kaheldavad pingeread ning lõpetamata loetelud ning ideede tasemele 

jäävad formuleeringud kavandatud tegevustele.  

 Omaette probleem on arengudokumentide täitmise puudulik monitooring. Arengukava koostamisel on 

jäänud määratlemata, kes korraldab ühe või teise tegevuse elluviimist ning vastutab selle eest. Selle 

tulemusel on paljud tegevused täna kehtivates arengukavades elluviimata, kuigi tegevuskavades on 

vastavad tegevused välja toodud ja tähtajad möödas.  

Sellest võib järeldada, et probleemide kaardistamine on mõnevõrra lihtsam. Tegevuste kavandamine 

nende lahendamiseks on valdavalt üldsõnaline ja täiesti ebapraktiline. Enamasti ei ole ressursside käsitlus 

piisavalt konkreetne (rahalised vahendid, organisatsiooniline, õiguslik “mänguruum”, inimressurss), et 

plaanitud tegevuste käivitamine ja eesmärkide saavutamine oleks veenev. Antud töö ettepanekute osas 

on viidatud mõnedele võimalustele, kuidas selliseid vigu vältida. Kokkuvõtvalt tuleb enam tähelepanu 

pöörata valikute tegemisele ja strateegia täideviimise monitooring peab tagama strateegia rakenduvuse. 
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V. Raplamaa ettevõtluskeskkonna üldiseloomustus. 

 

1. Üldinformatsioon 

 

 

 

Tabel 1 

Haldusjaotus 

  

 2002 2007 
Haldusüksused 14 10 

Linnad 1 - 

Vallad 13 10 

Asustusüksused   

vallasisesed linnad - 1 

Alevid 3 3 

Alevikud 13 13 

Külad 263 263 

Allikas: Eesti Statistikaamet  

 

 

 

Maakond edestab pindalalt  Võrumaad, Valgamaad, Põlvamaad, Läänemaad, Järvamaad, Jõgevamaad ja Hiiumaad. 

Pindala suuruse poolest on sarnane Saaremaa ja Tartumaaga. Rapla maakonnast suurema pindalaga maakonnad on 

Harjumaa, Pärnumaa, Lääne-Virumaa, Viljandimaa ja Ida-Virumaa. 

Maakonna keskusest: 

1945 nimetati Rapla aleviks, 1950 sai Raplast samanimelise rajooni keskus. 1993 sai Rapla linnaõigused. 2002 liideti 

Rapla linn teda ümbritseva Rapla vallaga ning moodustustati uus ja suurem haldusüksus Rapla vald. Rapla linna 

senine lipp ja vapp kinnitati ka moodustatud uue haldusüksuse sümboolikaks. 

 

Rapla maakond 

Asukoht Rapla maakond (Raplamaa) asub Loode-Eestis. 

Raplamaa piirneb põhjas Harju, idas Järva, 

lõunas Pärnu, läänes Lääne maakonnaga. 

Pindala 2979,71 km², mis hõlmab Eesti territooriumist 

6,9%. 
Elanike arv 36 743 (2007 andmed) ehk 2,7% Eesti 

rahvastikust 
Demograafilised 
näitajad 

47,8% on mehed ning 52,8% on naised 

93,2% elanikest on eestlased ja 4,0% venelased 

Elanike tihedus on 80,5 in/km². 
Regiooni keskus Rapla vald (9 482 elanikku), kus asub Rapla linn 

Joonis 1 
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2. Rahvastik 

Kogu Eesti rahvaarv 1. jaanuaril 2007 oli 1 342 409. Rahvaarv vähenes 2006. aastal 0,17%. Rahvastiku trendid on 

samad ka Raplamaal
6
. 

Rahvastik on üks üliolulisi võtmeküsimusi Eesti riigi säilimisel ja ettevõtluse arendamisel.  

Sünnitajate seas on järjest rohkem kõrgharidusega naisi. Nende osatähtsus on viimase kümnendiga 

kahekordistunud. Põhjused on seotud nn kõrgharidusbuumiga, mistõttu on kõrgharidusega noori naisi rohkem kui 

eelmistel aastatel.  

Tabel 2 

Rahvastik 

      

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Rahvaarv, 1. jaanuar 37 319 37 270 37 093 37 032 36 869 36 743 

mehed 17 840 17 812 17 717 17 697 17 612 17 530 

naised 19 479 19 458 19 376 19 335 19 257 19 213 

       

0–14-aastased 7 454 7 218 6 838 6 537 6 225 5 980 

% 19,97 19,37 18,43 17,65 16,88 16,28 

15–64-aastased 24 276 24 406 24 552 24 725 24 905 24 919 

% 65,05 65,48 66,19 66,77 67,55 67,82 

65-aastased ja vanemad 5 580 5 637 5 699 5 766 5 737 5 844 

% 14,95 15,12 15,36 15,57 15,56 15,91 

vanus teadmata 9 9 4 4 2 - 

% 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 - 

       

Ülalpeetavate määr, 1. jaanuar 53,7 52,7 51,1 49,8 48,0 47,4 

Demograafiline tööturusurve 

indeks, 1. jaanuar 

1,40 1,33 1,24 1,15 1,06 1,00 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Elussünnid 341 380 309 405 358 362 

Surmad 521 430 492 482 527 498 

Sündimuse üldkordaja 9,11 10,19 8,31 10,93 9,69 9,84 

Suremuse üldkordaja 13,93 11,53 13,23 13,01 14,26 13,53 

Abielud 128 144 125 147 141 152 

Abielulahutused 80 76 78 88 93 69 

       

Aastakeskmine rahvaarv 37 412 37 295 37 181 37 063 36 950 36 806 

Loomulik iive -180 -50 -183 -77 -169 -136 

Allikas: Eesti Statistikaamet  

Demograafiline tööturusurve indeks, mis arvutatakse 5–14-aastaste ja 55–64-aastaste vanusrühmade 

suhtena, näitab tööturule saabujate osatähtsust võrreldes tööturult lahkujatega. Kui demograafilise 

tööturusurve indeks on suurem kui 1, võib prognoosida tööjõu pakkumise suurenemist. Ja vastupidi: 1- 

st väiksem indeks prognoosib tööjõupuuduse tekkimise võimalust. Indeks on loomulikult mõneti 

ebatäpne, sest tööjõu pakkumist mõjutab ka piirkonnast väljaränne, mida on keeruline prognoosida.  

Rapla maakonna demograafiline tööturusurve indeks on vähenenud aastatega ja 2007 aastaks jõudis 1-ni. 

                                                           
6
 vaata ka Rapla maakonna terviseprofiil 2005 
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Rapla maakonna rahvaarv on pidevas 

vähenemises. Samas on rahvastiku 

suhteline vähenemine võrreldes teiste 

maakondadega Rapla maakonnas üks 

väiksemaid . Iive on juba aastaid püsinud 

negatiivne aga tänu riigi poliitikale on 

oodata olukorra paranemist. 

Vanemahüvitise rakendamise järel on 

2004. aastast peatunud sündimuse 

vähenemine. 

 

Rahvastiku trendid jätkuvad – rahvaarv 

vähenes, eakate osatähtsus rahvastikus 

suurenes ja sündimus kasvas. Vaatamata 

suurenevale sündide arvule on loomulik iive 

endiselt negatiivne. 2007. aasta algul 

moodustas Harju ja Tartu maakonna  

rahvastik 50% Eesti kogu rahvastikust (Harju 

mk 38,9% ja Tartu mk 11,1%), samas Rapla 

maakonna rahvaarv moodustab ainult 2,7% 

aga enamus maakondi on sarnases 

olukorras. Suuruse ja rahvaarvu poolest 

oleme peaaegu võrdsed Saare maakonnaga. 

Rapla maakonnas muutub aastatega noorte 

osakaal järjest väiksemaks ja suureneb tööealiste 

arv. Mis hetkeolukorral tundub hetkel hea aga 

pikemas perspektiivis ei mõju positiivselt. 65-

aastaste ja vanemate arv samuti vaikselt 

suureneb, mis ongi märk vananevast 

ühiskonnast. 

Joonis 4 

Joonis 3 

Joonis 2 
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3. Keskkond, maavarad ja maafond 
Raplamaa on hõreda asustusega suhteliselt puhta looduskeskkonnaga piirkond. Tallinna lähedus pakub palju 

võimalusi maafondi senisest efektiivsemaks kasutamiseks – põllumajanduslikult vähe-atraktiivne maa sobib nii 

äripindade kui ka elamispiirkondade kavandamiseks.  Ka Maakonna arengukava käsitleb tööstusettevõtete Rapla 

maakonda kolimise temaatikat, tuues  välja asjaolud, et ettevõtjad pööravad tihtipeale liiga väge tähelepanu 

keskkonnasäästlikule lähenemisele Maakonna arengukavas kirjutati järgnevalt: „Ettevõtted ei pea 

keskkonnastandardeid esmatähtsaks vaid tegeleb nendega niipalju, kui hädapärast vaja on“ Samas on probleemiks, 

et riik ei soosi keskkonnasäästlikku tootmist ja vähe pööratakse tähelepanu keskkonnamõjude hindamisele.  

Tabel 3 

Keskkond 

      

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Õhusaaste paiksetest 

saasteallikatest, tuhat t 

0,6 0,6 0,7 0,6 0,4 0,6 

Veekasutus, tuhat m³ 2 278 2 212 2 247 1 911 1 932 1 979 

Veevõtt, mln m³ 2,4 2,4 2,4 2,2 2,1 1,9 

Veeheide, mln m³ 2,1 2,1 1,9 1,7 1,8 1,8 

Jäätmete ladestamine prügilatesse, 
tonni 

7 331 10 400 9 215 10 012 2 833 ... 

Maavarad       

Toodang       

ehitusliiv, tuhat m³ 26,2 1,9 12,3 1,5 29,4 10,0 

ehituskruus, tuhat m³ 11,4 19,6 102,8 58,5 69,3 39,9 

turvas, tuhat t 27,3 32,0 51,3 51,2 23,3 39,1 

Varu       

ehitusliiv, tuhat m³ 1 807,0 1 805,1 1 931,8 1 930,7 1 901,3 1 891,3 

ehituskruus, tuhat m³ 6 715,1 6 673,5 6 679,7 6 637,1 6 582,8 6 558,9 

turvas, tuhat t 128 017,4 129 607,4 130 514,3 130 804,1 128 404,5 128 375,4 

       

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Kaitsealade pindala, hektarit 25 589 25 914 25 493 25 617 30 553 31 352 

Allikas: Eesti Statistikaamet  

Maakonnas tegutseb  Keskkonna-

ministeeriumi andmetel (aprill 2007)  3 

üleriigilist dolokivi kaevandust (kaeveluba 

omavad Dolomiidimeistrite AS; OÜ Orgita 

Dolomiiditooted; OÜ Floccosa), kõik asuvad 

Märjamaa vallas Orgital. Maavara 

kaevandamise luba on ka 15 kohaliku 

tähtsusega maardlal, sh 6 kruusa-, 6 turba-, 

2 lubjakivi- ja 1 liivamaardlal. Enim 

maardlaid on avatud Märjamaa vallas–3 

üleriigilise tähtsusega maardlat ja 7 

kohalikku maardlat. Kohaliku tähtsusega  

maardlaid on veel Rapla (3), Kehtna (2), Juuru (1), Vigala (1) ja Kohila vallas (1). Lisaks omab AS Järvakandi Klaas 

liivamaardlaid Piusal ja Oraval. Maavarade toodangu kõikumist arvesse võttes võib väita, et kohaliku ressursi 

kasutamine on kaootiline. Statistika puudusena võib välja tuua asjaolu, et dolokivi kaevandamise mahte 

statistikaameti andmed ei kajasta. Eriti oluline on täpsustada turba ja dolokivi töötlusaste, et mõista, kas on tegu 

toorturba, dolokivi toorikute või lausa killustiku välja veoga. Potentsiaal antud maavarasid efektiivselt kasutada on 

suur. 

Joonis 5 
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Tabel 4 

Maafond 

      

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Katastris registreeritud maa, ha 177 104,7 193 023,9 214 461,2 231 964,3 239 515,0 246 148,8 

eramaa 120 486,4 135 940,0 149 355,2 159 799,9 165 441,7 170 568,6 

tagastatud maa 78 957,5 85 009,7 93 765,0 100 045,7 102 114,9 104 173,0 

ostueesõigusega omandatud 

maa 

31 459,9 34 219,4 36 493,8 38 614,0 40 724,9 42 490,9 

enampakkumisega 

omandatud maa 

7 249,3 9 116,3 9 178,2 9 204,8 9 204,8 9 381,2 

erastatud vaba 

põllumajandusmaa 

1 688,4 5 181,4 6 702,0 8 005,4 8 518,9 9 135,4 

erastatud vaba metsamaa 1 131,3 2 413,2 3 216,2 3 930,0 4 878,2 5 388,1 

munitsipaalmaa 390,9 406,1 430,6 490,0 522,8 535,0 

riigimaa 56 227,4 56 677,8 64 675,4 71 674,4 73 550,5 75 045,2 

Katastris registreeritud maast       

eramaa, % 68,03 70,43 69,64 68,89 69,07 69,29 

munitsipaalmaa, % 0,22 0,21 0,20 0,21 0,22 0,22 

riigimaa, % 31,75 29,36 30,16 30,90 30,71 30,49 

Allikas: Eesti Statistikaamet  

 

 

Võrreldes aastaga 2001 oli 2006. aastal Rapla 

maakonnas katastrisse registreeritud maad 

69 044,01 ha rohkem. Katastrisse kantud eramaa 

pind on suurenenud 41,6%, munitsipaalmaa ja 

riigimaa vastavalt 37,1 ja 33,5% Osatähtsuse poolest 

on riigimaa arvel suurenenud eramaa osakaal 68,03 

% 2001. aastal 69,29% 2006. aastal. Raplamaal on 

katastrisse kantud 83,3% maafondist,  sellest 1,4% 

2007. aasta jaanuar- august. Oma-valitsustest on 

maareform olnud tulemuslikum Kehtna, Käru, Juuru 

ja Vigala valdades. Kehtna vallal on katastrisse 

kantud 90,5 % maast.  (Allikas: august 2007 

Maareform  http://www.raplamv.ee/atp/?id=1036) 

Probleemiks on ettevalmistatud tootmispindade puudus. Tühjalt seisvad endised tööstuskompleksid on korrast ära ja 

kaasaegsete kommunikatsioonideta. Vaatamata toimivale maareformile saaks maafondi senisest efektiivsemalt 

kasutusele võtta, kui lihtsustada maade munitsipaliseerimise protsessi, et kohalikel omavalitsustel oleks võimalik oma 

territooriumidele tehnokülasid rajada  

(Allikas: Maakonna Arengukava 2006) 

Joonis 6 
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4. Haridus ja kultuur 

Maakonna haridusvõrgustik on tihe. Muret tekitab õpilaste arvu mõningane kahanemine, seda just alg-ja 

põhihariduse astmetel. Tegemist ei saa olla üldise haridusmaine halvenemisega, sest gümnaasiumi astmel on 

õpilaste arv stabiilne. Tuleks sügavamalt uurida, kas tegemist on rahvastiku vähenemisest tuleneva protsessiga või 

on siin teised põhjused (koolist välja langemine, koolikohustusest kõrvale hoidumine jt). 

Ettevõtluseks paremate tingimuste loomise seisukohalt omab olulist tähtsust see, millises olukorras on Raplamaa 

koolide majandusõpe ja kokkupuude ettevõtjatega. Kõikides maakonna gümnaasiumides ja enamikes põhikoolides 

on kokkupuude majandus-õppega olemas.  Soovida jätab tundide maht ja süsteemsus, millega majandusõppele 

lähenetakse. 

Tabel 5 

Haridus 

      

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Alusharidus, 31. detsember       

Koolieelsed lasteasutused 34 30 32 32 32 32 
Lapsed 1 413 1 207 1 408 1 394 1 376 1 403 

Üldharidus, õppeaasta alguses       

Päevaõpe       

õppeasutused 31 30 29 29 29 29 

õpilased 6 187 5 953 5 829 5 556 5 284 4 912 

(0.)1.–6. 3 591 3 334 3 095 2 824 2 627 2 392 

7.–9. 1 882 1 902 2 009 1 976 1 873 1 740 

gümnaasiumiklassides 714 717 725 756 784 780 

Õhtu- ja kaugõpe       

täiskasvanute gümnaasiumid 1 1 1 1 1 1 

osakonnad päevakoolide juures - - 1 1 2 2 

Õpilased 228 212 233 275 268 235 

Kutseharidus, õppeaasta alguses       

Õppeasutused 2 2 2 2 2 2 

Õpilased 827 797 809 975 945 915 

Allikas: Eesti Statistikaamet  

Kutseharidusasutustes Kehtnas ja Vigalas on tehtud tublit tööd. Vaatamata muutlikule riiklikule 

kutseharidusepoliitikale näitavad õpilaste arvud küll väikest vähenemist, kuid sügavam kriis on ehk möödas. 

Märkimist väärib koolide koostöö ettevõtjatega - püüe oma õppesuundi ette-võtjate reaalsete vajadustega 

ühildada. Problemaatiline on kõrghariduse pakkumine (Rapla maakonnas on ainukesena kõrgharidust pakkuv 

kõrgkool Mainori Kõrgkooli õppekeskus). Väljavõte maakonna arengukavast: „Praegu maakonnas saadav 

kõrghariduse diplom pole konkurentsivõimeline. Kõrghariduse küsimused maakonnas tuleks lahendada tulevikus 

ühtses süsteemis kutseharidusega ja koos klastrite arenguga Raplamaa majanduses“  

 

Kultuuri puudutavas statistikas vaatleme muuseumide ja raamatukogude külastus-aktiivsust. Mõlemal juhul on 

viimastel aastatel eksponeeritava materjali fond tõusnud, kuid külastajate arv vähenenud (vt Lisad, tabel 4.). 

Ettevõtlusolukorraga on vast kõige tihedamini seotud muuseumide külastus, mille puhul võib tõmmata paralleele 

turistide arvukusega. 
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5. Tervishoid ja sotsiaalne kaitse 

Tabel 6 

Tervishoid 

      

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Arstid 60 53 49 56 56 56 

perearstid 14 13 16 21 21 21 
Hambaarstid 21 22 24 23 24 22 

Õendustöötajad 136 132 123 128 116 120 

Haiglad 2 2 2 2 2 2 
Ravivoodid 166 155 126 146 146 145 

Hospitaliseeritud 5 551 5 457 4 683 4 849 4 660 4 534 

Arsti ambulatoorsed vastuvõtud, 

tuhat 

161,1 156,7 164,4 162,0 166,8 168,4 

perearsti vastuvõtud, tuhat 74,4 71,0 98,0 109,5 114,4 112 

Arsti koduvisiidid, tuhat 6,6 5,3 5,0 4,5 3,2 2,7 

perearsti koduvisiidid, tuhat 4,0 3,1 4,1 4,2 3,1 2,6 

Hambaarsti vastuvõtud, tuhat 37,0 35,8 39,0 34,2 37,0 31,8 

Allikas: Eesti Statistikaamet  

Õnneks pole vanaduspensionäride arv tõusnud ja on samal tasemel, mis aastal 2002. Samas on kurb tõsiasi, et 

invaliidsus- ja töövõimetuspensionäride arv on viimaste aastatega kõvasi suurenenud.  

Tabel 7 

Sotsiaalne kaitse 

      

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Pensionärid, 1. jaanuar 9 528 9 541 9 614 9 716 9 725 9 677 

vanaduspensionärid 7 506 7 535 7 507 7 561 7 541 7 506 

invaliidsus-/ 

töövõimetuspensionärid 

1 392 1 498 1 604 1 678 1 731 1 740 

Keskmine kuupension, 1. jaanuar, 
krooni 

1 512 1 694 1 895 2 098 2 487 2 842 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Toimetulekutoetused       

Toetused kokku, tuhat krooni 8 396 8 683 9 023 8 029 8 975 10 529 

toetus toimetulekupiiri 

tagamiseks, tuhat krooni 

8 396 7 249 8 339 7 177 7 428 6 236 

täiendav toimetulekutoetus, 

tuhat krooni 

- 1 434 683 852 1 547 4 293 

Rahuldatud taotluste arv 

toimetulekupiiri tagamiseks 

11 394 9 841 9 458 7 888 6 658 5 048 

Allikas: Eesti Statistikaamet  
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6. Transport ja side 

Rapla maakond on kaetud tiheda teedevõrguga, mis kahjuks suures osas mustkatteta. Ainuüksi sõiduautode arv 

maakonnas on võrreldes 2001. aastaga kasvanud umbes 4 000,  mis tähendab ka suuremat koormust teedele. 

Järjest kasvav liiklustihedus tekitab vajaduse senisest rohkem investeerida teedevõrgu kaasajastamisse. 

Liiklustiheduse tõus Rapla – Tallinn ja Märjamaa-Tallinn suunal on toonud tipptundide liiklusummikud Rapla 

maakonda.  Õnneks ei ole liiklustiheduse tõus kaasa toonud väga suurt kasvu liiklusõnnetuste osas. Samas toob iga 

täiendava auto lisandumine põhi-maanteedele kaasa kaugenemise Tallinnast seda just sõidule kuluva aja 

tähenduses. 

Tabel 8 

Transport ja side 

      

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Maanteed, km       

Riigimaanteed 1 012 1 010 1 014 1 011 1 011 1 011 

põhimaanteed 48 48 48 48 48 48 

tugimaanteed 165 164 164 164 164 163 

kõrvalmaanteed 799 798 802 799 799 799 

rambid ja ühendusteed - - - - - - 

Kohalikud maanteed 1 346 1 131 1 311 1332 1 339 1 341 

Erateed 598 933 878 973 850 921 

Metskondade teed 442 375 360 430 341 352 

Muud teed 440 490 392 332 249 199 

Liiklusvahendid       

Sõiduautod 12 433 12 319 13 672 14 930 14 973 16 548 

eravalduses 11 801 11 461 12 543 13 623 13 590 14 671 

Autobussid 177 164 162 167 145 153 

eravalduses 56 54 55 58 57 54 

Veoautod 2 529 2 431 2 558 2 611 2 534 2 692 

eravalduses 1 482 1 434 1 454 1 426 1 355 1 386 

Liiklusõnnetused       

Arv 70 78 49 67 67 62 

Hukkunud 5 8 14 9 9 12 

Vigasaanud 91 114 65 110 102 85 

Telekommunikatsioon       

Põhitelefoniliinid üldises 

telefonivõrgus 

12 687 11 571 11 197 10 734 10 358 10 634 

Tarbijaliinid 12 472 11 324 10 939 10 698 10 322 10 601 

Taksofonid 45 42 41 36 36 33 

Postiasutused       

Postkontorid 31 32 30 30 29 27 

Postkastid 179 184 174 149 189 181 

Allikas: Eesti Statistikaamet  

Side valdkonnas on märgata muutusi andmeside kättesaadavuse paranemisel. Seda ennekõike tänu uute 

teenusepakkujate lisandumisele (Eesti Energia „Kõu“). Tihe konkurents side valdkonnas on kaasa toonud mõningase 

hinnalanguse. Probleeme võib esineda piirkonniti kus enamlevinud lahendused tuleb asendada keerukamate ja 

kallimatega, millest tulenevalt võivad sidekulud Raplamaal olla kohati kõrgemad kui näiteks Tallinnas. 
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7. Palk ja kuusissetulek 

Tabel 9 

Palk (krooni) 

      

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Keskmine brutokuupalk 4 702 5 047 5 544 5 828 6 660 7 583 

Allikas: Eesti Statistikaamet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 10 

Leibkonnaliikme keskmine kuusissetulek ja -väljaminek (krooni) 

   

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Netosissetulek 2 178 2 353 2 455 2 813 3 347 3 853 

palgatööst 1 376 1 564 1 504 1 877 2 242 2 420 

Väljaminek 2 052 2 221 2 145 2 744 2 997 3 623 

toidule ja alkoholivabadele jookidele 727 729 682 873 871 908 

Eluasemele 251 296 309 364 349 435 

Allikas: Eesti Statistikaamet  

 
Üldine Eesti leibkonnaliikme 

kuukeskmine netosissetulek oli 2006. 

Aastal 4 343 krooni aga Rapla maakonna 

kuusissetulek 3 853 krooni 

leibkonnaliikme kohta ehk 11,3%  

väiksem.  

Eesti keskmine leibkonnaliikme 

väljaminek oli 3 712 krooni ja Rapla 

maakonna leibkonnaliikme väljaminek oli 

3 623. Väljamineku erinevus on ainult 

2,4%. 

 

Koos tootlikkuse suurenemisega tõusevad 

majanduses üldjuhul ka palgad.  

2006 aastal ületas reaalpalgakasv tegevusalade 

keskmisena tootlikkuse reaalkasvu töötaja kohta.  

2005 aastal oli Eesti keskmine rahaline brutopalk 

7 213 krooni ja Rapla maakonnas 6 660 krooni 

ehk Eesti keskmine palk oli 7% suurem. 

 

 

Naiste ja meeste palku võrreldes selgub, et meeste tunnitasu on naiste tunnitasust suurem.  

2006 aastal oli Eestis  kõige väiksem brutopalk hotellide ja restoranide tegevusalal – 2,8 korda väiksem kui 

finantsvahenduses. 

Joonis 8 

Joonis 7 
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8. Sisemajanduse koguprodukt 

Kogu Eesti SKP on tõusuteel, selle on tinginud suur sisemajanduse nõudlus. 

Vaatamata oma väikesele territooriumile on piirkondlikud erinevused Eestis rahvusvahelise mastaabiga võrreldes 

märkimisväärsed. Harju maakonna sisemajanduse koguprodukt oli 2004. aastal 60,4% kogu Eesti sisemajanduse 

koguproduktist aga Rapla maakonna SKP oli 1,5% kogu Eesti SKP-st. 

Eesti riigile ongi iseloomulik elatustaseme ja konkurentsivõime suur erinevus Tallinna linnapiirkonna ja teiste Eesti 

regioonide vahel.  

Tabel 11 

Rapla maakonna sisemajanduse koguprodukt (SKP) jooksevhindades 

 2000 2001 2002 2003 2004 

SKP turuhindades, miljonit krooni 1 706,6 1 844,6 2 009,5 2 167,7 2 247,6 

Lisandväärtus kokku, miljonit krooni 1 523,5 1 648,3 1 786,9 1 930,1 2 001,0 

primaarsektor 205,2 234,1 214,1 223,1 241,6 

sekundaarsektor 521,7 556,1 588,8 651,4 650,0 

tertsiaarsektor 796,6 858,1 984,0 1 055,5 1 109,4 

Neto-tootemaksud, miljonit krooni 183,1 196,3 222,7 237,6 246,6 

      

Maakonna osatähtsus SKP-s, % 1,8 1,7 1,7 1,6 1,5 

SKP elaniku kohta, krooni 45 404 49 305 53 882 58 300 60 642 

SKP elaniku kohta, % Eesti keskmisest 65,1 62,1 60,3 59,4 55,8 

Sektori osatähtsus lisandväärtuses, %      

primaarsektor 13,5 14,2 12,0 11,6 12,1 

sekundaarsektor 34,2 33,7 33,0 33,8 32,5 

tertsiaarsektor
7
 52,3 52,1 55,1 54,7 55,4 

Allikas: Eesti Statistikaamet  

 

 

 

                                                           
7
 primaarsektor (peamiselt põllumajandus, aga ka kalandus), sekundaarsektor (tööstus, ehitus, energeetika) ja 

tertsiaarsektor (ülejäänud n-ö teenindavad majandussektorid). 

Joonis 9 
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9.Ettevõtluse üldinformatsioon 

Raplamaal ei ole suuri, piirkonnas domineerivaid ettevõtteid (v.a. Järvakandi Klaas). Raplamaa ettevõtlusmaastik on 

mitmekülgne, mis muudab majanduse vähem haavatavaks. Ettevõtluse iseregulatsioon toimib üldjuhul hästi, kuid 

liigne konservatiivsus, ettevõtluse planeerimatus ja ettevõtjate madal valmisolek majanduskeskkonna muutusteks 

teevad olukorra raskemaks. Raplamaa ettevõtjad peavad valmis olema jätkuvaks globaliseerumiseks, 

turumuutusteks  ja ka konkurentsi suurenemiseks Euroopa ühises majandusruumis. Ettevõtluskeskkonna 

kallinemine ja tugevnev konkurents sunnivad spetsialiseeruma ja koostööle. Kohalike ettevõtete vähene 

kapitaliseeritus ja väliskapitali jätkuv juurdevool muudavad väiketootjate toimetuleku küsitavamaks ning annavad 

eelise suurematele ettevõtetele.  

(Allikas: Maakonna arengukava peatükk "Majanduskeskkond ja ettevõtlus") 

Maakonnas tegutsevatest ettevõtetest on vaid 25-l töötajate arv üle 50 töötaja, maakonnas tegutseb vaid üks 

suurettevõtte – SMEAD Eesti AS (527 töötajat).  Samas ei ole ligi 200 töötajaga ES Sadolini juriidiline aadress Rapla 

maakonnas ja seega ka kogu ettevõtlusstatistika osas kuulub ta hoopis Harjumaa alla. Teistest tähtsamatest 

ettevõtetest tegutsevad maakonnas Rapla Tarbijate Ühistu (140, Rapla), Balteco Mööbel (111 töötajat, Varbola), 

Järvakandi Klaas (144, Järvakandi), Märjamaa Tarbijate Ühistu (90, Märjamaa), Raikküla Farmer (92, Raikküla) 

Maakonna suuremad ettevõtted töötajate arvudega on toodud allpool.  

Tabel 12 

Ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused 

    

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Registreeritud objektid, 31. detsember 2 169 2 320 2 462 2 602 2 734 2 930 

Ettevõtjad 1 753 1 870 1 964 2 050 2 129 2 293 

füüsilisest isikust ettevõtjad 839 888 915 915 899 870 

äriühingud 914 982 1048 1 134 1 229 1 422 

välismaa äriühingute filiaalid - - 1 1 1 1 

Mittetulundusühingud 406 440 486 539 592 625 

Sihtasutused 10 10 12 13 13 12 

Allikas: Eesti Statistikaamet  

 

 

 

 

 

 

 Joonis 10 
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Tabel 13 

Ettevõtjad statistilise profiili järgi 

 Kohalik 
omavalitsus 

Eesti 
eraomanik 

Välismaa 
omanik 

2003 9 1299 42 

2004 10 1397 52 

2005 12 1482 63 

2006 12 1575 63 

Allikas: Eesti Statistikaamet  

Rapla maakonnas on, ettevõtjaid mis on äriregistri andmetel Suurbritannia, Soome, Rootsi, Hollandi, Läti, Ukraina, 

Kanada, Gibraltari, Venezuela, Portugali,  Norra, Saksamaa, Venemaa, Leedu, Valgevene, Marshalli saared, 

Ameerika Ühendriigid, Iisraeli, Iiri ja Panama osalusega.  

Tabel 14 

Ettevõtted tegevusalade kaupa 

    

 2003 2004 2005 2006 

Tegevusalad kokku 1350 1459 1557 1650 

Põllumajandus, jahindus ja metsamajandus 530 583 629 615 

Kalapüük 1 2 2 3 

Mäetööstus 5 3 3 3 

Töötlev tööstus 150 150 147 164 

Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus 12 14 14 15 

Ehitus 60 66 90 117 

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja kodumasinate remont 288 312 310 330 

Hotellid ja restoranid 40 39 44 39 

Veondus, laondus ja side 76 90 94 103 

Finantsvahendus 6 5 5 7 

Kinnisvara, rentimine ja äritegevus 131 140 164 182 

Haridus 7 6 6 10 

Tervishoid ja sotsiaalhooldus 23 25 26 28 

Muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus 21 24 23 34 

Allikas: Eesti Statistikaamet  

Kõige populaarsem tegevusala Rapla maakonnas on põllumajandus, jahindus ja metsamajandus, neid ettevõtteid 

on 4 aastaga peaaegu 100 ettevõtet juurde tekkinud. Samuti on tunda ehitusbuumi mõju. Ehitusettevõtete arv on 

peaaegu kahekordistunud (60-nelt 117-ne ettevõtte peale)  

Tabel 15 

Ettevõtete majandusnäitajad (aasta lõpul, tuhat krooni) 

   

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Bilansimaht 1 343 172 1 376 739 1 468 757 1 647 278 1 891 784 2 118 351 

Realiseerimise 
netokäive 

2 071 171 2 158 932 2 239 041 2 353 812 2 934 000 3 083 196 

Puhaskasum (-kahjum) 102 234 98 781 43 930 105 704 111 384 123 764 

Allikas: Eesti Statistikaamet  

Rapla maakond on jätkuvalt positiivse väliskaubanduse bilansiga. Üheks põhjenduseks on siin suurte importööride 

puudumine maakonnas. Samas ei sisalda statistika siin üht suurimat eksportööri ES Sadolini käibeid. Probleemiks on 

see, et ekspordistatistikat enam maakondade lõikes ei koguta. 
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Tabel 16 

Üldeksport ja –import 

 2001 2002 2003 
Eksport 1 075 580 046,0 kr 1 380 970 615,0 kr 1 264 956 659,0 kr 

Import 798 244 255,0 kr 941 403 850,0 kr 935 496 571,0 kr 

Allikas: Eesti Statistikaamet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001:2000 sertifikaat tõendab, et ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteem on sertifitseeritud parima võimaliku 

standardi kohaselt ja tunnistatud sellele vastavaks. Sertifitseerimisorgani kui kolmanda osapoole poolt väljastatud 

sertifikaat annab klientidele kindlustunde, et nad võivad usaldada ettevõtte poolt kohustuste täitmiseks rakendatud 

tegevusprotsesse. ISO 9001:2000 on kvaliteedijuhtimise standard aastast 2000. ISO 9001:2000 on tarbijakeskne, 

protsessipõhine ning paneb rõhu mõõtmise ja protsessi kvaliteedile. 

ISO 9001:2000 sertifikaati omavad Rapla maakonna ettevõtted:  

1. AS Katimex 

2. Rapla Teed OÜ 

3. Balteco Mööbel 

4. Hilleberg Eesti OÜ 

5. Smead Eesti AS 

6. Wellspa OÜ 

7. Amaks AS  

8. AS Semetron 

 

 

 

ISO 14001:2004 sertifikaati omab Amaks AS.  ISO 14001:2004 sertifikaat tõendab, et ettevõtte 

keskkonnajuhtimissüsteemi on hinnatud parima võimaliku standardi kohaselt ja tunnistatud sellele vastavaks. 

Akrediteeritud sertifitseerimisorgani kui sõltumatu kolmanda osapoole väljastatud sertifikaat annab klientidele 

kindlustunde, et ettevõte tegeleb aktiivselt oma protsesside, toodete ja teenuste poolt tekitatavate võimalike 

keskkonnamõjude vähendamisega. 

 

Allikas: Eesti Kvaliteediühing; DNV portaal. http://www.dnv.ee/sertifitseerimine/
 

 

 

Statistikaamet enam maakondlikku 

ekspordi ja impordi kohast statistikat 

ei esita (viimane 2003). 

Eesti üldine ekspordi kasv 

püsihindades aeglustus võrreldes kahe 

viimase aasta tulemustega, seoses 

2005.aastal toimunud 

ekspordihindade tõusuga ja mahtude 

vähenemisega. 

  
Joonis 11 
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Tabel 17 

Rapla maakonnas sündinud ettevõtted 

     

 2000 2001 2002 2003 2004 

Tegevusalad kokku 62 73 64 87 81 

Mäetööstus 0 0 0 0 0 

Töötlev tööstus 11 12 10 4 12 

Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus 0 0 0 0 0 

Ehitus 2 3 5 10 12 

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja kodumasinate remont 23 26 26 38 31 

Hotellid ja restoranid 2 5 4 5 3 

Veondus, laondus ja side 3 10 3 8 3 

Finantsvahendus 0 0 1 1 0 

Kinnisvara, rentimine ja äritegevus 18 16 12 13 13 

Haridus 1 0 0 1 2 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 2 1 0 4 2 

Muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus 0 0 3 3 3 

Allikas: Eesti Statistikaamet  

Raplamaa Ettevõtete sündivus on samal tasemel Eesti keskmise sündivusega. Enam aktiivsust näitab siin hulgi- ja 

jaekaubandus ning teenindussektor. Töötleva tööstuse ettevõtteid asutatakse maakonnas keskmiselt 10 tk aastas. 

Tabel 18 

Rapla maakonnas surnud ettevõtted 

     

 2000 2001 2002 2003 2004 

Tegevusalad kokku 56 56 39 52 43 

Mäetööstus 0 0 0 0 0 

Töötlev tööstus 10 11 6 10 10 

Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus 0 1 0 0 0 

Ehitus 10 5 2 1 6 

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja kodumasinate remont 25 20 19 21 19 

Hotellid ja restoranid 2 2 5 2 2 

Veondus, laondus ja side 0 2 1 3 3 

Finantsvahendus 0 0 0 0 0 

Kinnisvara, rentimine ja äritegevus 7 10 5 12 3 

Haridus 1 1 0 2 0 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 1 1 0 0 0 

Muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus 0 3 1 1 0 

Allikas: Eesti Statistikaamet  

Ettevõtete sünni kõrval on oluliseks näitajaks ka ettevõtete suremus. Viimastel aastatel on ettevõtete suremus 

Rapla maakonnas olnud 39 – 56 ettevõtet aastas. Võrreldes sündidega on iive positiivne ja samuti võrreldes 

ettevõtjate üldarvuga registris lõpetab iga aasta tegevuse 2 - 3% ettevõtetest. Samal ajal on ettevõtete juurdekasv 

4-8% aastas. Sellele vaatamata tuleb ettevõtete suremust eraldi analüüsida, et välja selgitada, kas tegemist on 

üksikjuhtumitega või Raplamaa ettevõtluskeskkonnast tulenevate põhjustega 



 
Suurimate käivetega (2005.a. käive, 2006.a. andmed pole kõik veel äriregistris sisestatud) maakonda 

registreeritud  ettevõtted tegevusvaldkondade kaupa. 

 Ettevõtte Käive tuh. kr.  

 Põllumajandus  

1 Raikküla Farmer, OÜ     48 346    

2 EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU     48 153    

3 AmEst Invest, OÜ     35 681    

4 Rey, AS     32 821    

5 Pae Farmer, OÜ     31 402    

 Mäetööstus  

1 ERA Valduse AS     12 213    

2 Hagudi Kruus, OÜ       3 374    

3 Koka Aiand, OÜ       1 677    

4 TURVAS, AS       1 603    

5 TEEKATE, OÜ       1 263    

 Töötlev tööstus  

1 Smead Eesti AS    458 784    

2 JÄRVAKANDI KLAAS, AS    327 657    

3 Art Link Production, AS    106 026    

4 SALUTAGUSE PÄRMITEHAS, AS     79 721    

5 Balteco Mööbel, OÜ     69 332    

 Elektrienergia  

1 RAPLA KÜTE, AS     11 545    

2 Kohila Maja, OÜ       6 158    

3 ALTO SOOJUS, OÜ       3 061    

4 ORGITA ELAMU, OÜ       2 292    

5 Järvakandi Soojus, OÜ       2 077    

 Ehitus  

1 RAPLA TEED, OÜ     81 868    

2 Amparis, OÜ     34 267    

3 AMAKS, AS     32 211    

4 VAN & MAR, OÜ     27 482    

5 Alnus, OÜ     26 592    

 Hulgi- ja jaekaubandus  

1 Ingle, AS    208 772    

2 Rapla Tarbijate Ühistu    149 428    

3 UNITED LOGGERS OÜ    117 071    

4 HEPA, OÜ    112 112    

5 Balti Bussi Grupp, AS    101 853    

 Hotellid  

1 NÕMME KÕRTS, AS       3 712    

2 Meie Pubi, OÜ       3 479    

3 Pajuks, OÜ       2 492    

4 Atli Ettevõtted OÜ       1 976    

5 RAIGER TRIO, OÜ       1 788    

 Veondus  

1 RMW, AS     73 730    

2 JÄRVAK, AS     39 721    

3 Timberston OÜ     32 180    

4 Awol Trans, OÜ     29 792    

5 Alu Veok, AS     23 872    

 Finants  

1 Premia Invest, OÜ       1 855    

2 Neomosaiik, OÜ       1 569    
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3 Anne Nauri Kindlustusvõrk OÜ       1 319    

4 Anne Nauri Kindlustusvõrk OÜ       1 319    

5 Kehtna Hoiu-Laenuühistu       1 147    

 Kinnisvara  

1 Tepek Kinnisvara OÜ       5 901    

2 Advokaadibüroo Legalia, OÜ       4 765    

3 KEHTNA ELAMU, OÜ       3 835    

4 ESTEST PR, OÜ       2 732    

5 Mardi Maja, OÜ       2 582    

 Haridus  

1 P. R. S. TRANSPORT OÜ          929    

2 SÕIDUKOOLITUSE OÜ          671    

3 Legimus, OÜ          187    

4 Stellene, OÜ          145    

5 HAGEN-NORD, OÜ          120    

 Tervishoid  

1 RAPLA PEREARSTIKESKUS OÜ       4 296    

2 Märjamaa Haigla AS       4 209    

3 Kohila Meedik OÜ       4 108    

4 SOOLEN, OÜ       3 958    

5 Erapolikliinik PRAXIS OÜ       2 349    

 Muu ühiskonna, sotsiaal- ja isikuteenindus 

1 Tallinna Pesumaja, OÜ     11 898    

2 Resk, OÜ     10 075    

3 Rapla Vesi, AS       5 578    

4 Järvakandi Kommunaal, OÜ       1 545    

5 Fleur, OÜ       1 230    

Allikas: Äriregistri andmebaas
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10. Tööturg 

Võrreldes 2005 aastaga on rahvastiku majanduslik aktiivsus tõusnud märgatavalt. Tööhõive suurenes nii töötuse kui ka 

mitteaktiivsuse vähenemise tõttu. Kõige enam on tõusnud just tertsiaalsektori (kaubandus, teenindus jms).  

Tööjõu haridustaseme kasvu tõttu on madalama haridusega inimestel raskem tööd leida. Problemaatiline on töötajate koolitamine 

ja  edasiarendamine maakonnas. Kuna tööturu nõudlus on suurenenud haritumate järgi aga Rapla maakonnas ei ole korraliku 

koolituskeskust, siis vajaks see probleem  lahendamist. 

Kolmel viimasel aastal on hõivatud naiste ja meeste arv olnud enam-vähem võrdne. 

Tabel 19 

Tööturg 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
15–74-aastased hõiveseisundi järgi       
Tööjõud 16 800 16 200 16 300 16 900 16 100 18 200 

hõivatud 15 200 14 700 15 500 15 800 15 600 17 600 

töötud 1 600 1 600 800 1 100 .. .. 

Mitteaktiivsed 10 700 11 400 11 500 10 800 11 800 10 000 
Tööealised kokku 27 500 27 600 27 700 27 700 27 900 28 200 

Tööjõus osalemise määr, % 61,1 58,7 58,7 61,1 57,7 64,6 

Tööhõive määr, % 55,4 53,0 55,8 57,0 56,0 62,5 

Töötuse määr, % 9,4 9,7 5,0 6,7 .. .. 
Registreeritud töötus       

Registreeritud töötud 1 189 997 836 663 573 256 

Registreeritud töötute osatähtsus 16-aastaste kuni 

pensioniealiste hulgas, % 

5,4 4,6 3,8 3,0 2,6 1,1 

Allikas: Eesti Statistikaamet  

Tööealise elanikkonna jagunemine seisuga 2006 
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Tabel 20 

Majanduslikult aktiivsetes ettevõtetes tööga hõivatud isikute arv 

     

 2000 2001 2002 2003 2004 

Tegevusalad kokku 5699 5835 5719 5930 6152 

Mäetööstus 36 37 37 35 39 

Töötlev tööstus 2578 2645 2657 2678 2754 

Elektrienergia-, gaasi- ja veevarustus 137 127 86 97 93 

Ehitus 548 619 599 699 723 

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja kodumasinate remont 1393 1326 1283 1261 1379 

Hotellid ja restoranid 88 105 106 139 118 

Veondus, laondus ja side 337 386 373 420 488 

Finantsvahendus 11 11 18 14 13 

Kinnisvara, rentimine ja äritegevus 346 371 374 361 311 

Haridus 39 11 7 8 8 

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 162 171 148 184 191 

Muu ühiskonna-, sotsiaal- ja isikuteenindus 24 26 31 34 35 

Allikas: Eesti Statistikaamet 

Võrreldes  90-ndate algust on 

primaarsektori osatähtsus väga 

tugevalt langenud. Juhtivaks sektoriks 

on teenindav sektor ja 

sekundaarsektor on suhteliselt samal 

tasemel.  

See on kindlasti tingitud inimeste 

vajadusest rohkem teenindusvajaduse 

suurenemisest ja põllumajandustöö 

lihtsustumisest. 

Joonis 12 



29 
 

 

Tabel 21 

Suurimad maakonda registreeritud tööandjad 02.07.07 seisuga 

Nr. Ettevõtte nimi Töötajate arv Nr. Ettevõtte nimi Töötajate 

arv 
1 Smead Eesti AS 527 25 HEPA, OÜ 45 

2 Rapla Tarbijate Ühistu 160 26 E-Plast RSM, AS 45 

3 JÄRVAKANDI KLAAS, AS 139 27 JAPI MÖÖBEL OÜ 45 

4 Art Link Production, AS 137 28 CONTRACTOR, OÜ 45 

5 RAPLA TEED, OÜ 108 29 Ingle, AS 44 

6 Balteco Mööbel, OÜ 101 30 VIR-VAR KAUBA OÜ 43 

7 Benno Ehitus, AS 97 31 FESMA ALU, OÜ 43 

8 MÄRJAMAA TARBIJATE ÜHISTU 90 32 Märjamaa Haigla AS 41 

9 RMW, AS 89 33 SALUTAGUSE PÄRMITEHAS, AS 41 

10 Raikküla Farmer, OÜ 79 34 Optima Tööstus, AS 38 

11 Rey, AS 75 35 Alu Õmblus OÜ 38 

12 KEHTNA MÕISA OÜ 71 36 Järvakandi Puidutehas OÜ 38 

13 EESTI TÕULOOMAKASVATAJATE ÜHISTU 71 37 Amparis, OÜ 38 

14 VIOLANTE MÖÖBEL, OÜ 70 38 A.K.K., AS 37 

15 Katimex, AS 68 39 Kuimetsa Masinaühistu 36 

16 ESTMILK PRODUCTION, OÜ 66 40 Eutelor, OÜ 36 

17 Tallinna Pesumaja, OÜ 60 41 ML Viimistlus OÜ 35 

18 Tricon Grupp, OÜ 58 42 EXPOLIO, OÜ 35 

19 Kodatex, AS 57 43 Nordic-Holz OÜ 35 

20 RAES, AS 56 44 Lelle Põllumajanduse OÜ 31 

21 AMAKS, AS 52 45 Projekt E, AS 30 

22 Kaiu LT, OÜ 51 46 EREK, OÜ 30 

23 Pae Ühistalu, TÜH 47 47 Orgita Põld, OÜ 30 

24 NORCAR-BSB EESTI AS 46 48 Wellspa, OÜ 30 

Allikas: Äriregister
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11. Tööstus 

Tabel 22 

Tööstus (jooksevhinnad, miljonit krooni) 

      

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Tööstustoodang 1 193 1 296 1 232 1 179 1 576 1 532 

Tööstustoodangu müük 1 180 1 261 1 220 1 170 1 591 1 515 

Tööstustoodangu müük mitteresidentidele 869 722 799 886 1 239 1 149 

Allikas: Eesti Statistikaamet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 23 

Tööstustoodangu müük jooksevhindades (milj kr) 

 2003 2004 2005 

Harju maakond 31413 36223 40571 

..Tallinn 23849 26779 28249 

Hiiu maakond 222 270 292 

Ida-Viru maakond 10469 11758 12792 

Jõgeva maakond 704 766 916 

Järva maakond 1953 3032 2640 

Lääne maakond 643 818 908 

Lääne-Viru maakond 3995 4208 4731 

Põlva maakond 976 998 991 

Pärnu maakond 4354 4011 4973 

Rapla maakond 1170 1591 1515 

Saare maakond 1063 1118 1414 

Tartu maakond 5344 6279 7759 

Valga maakond 1365 1344 1456 

Viljandi maakond 2321 2642 3062 

Võru maakond 1523 1581 1811 

Allikas: Eesti Statistikaamet  

Rapla maakonna tööstustoodangu müük on enamvähem samal tasemel Saare, Valga ja Võru maakonnaga. Kõige suuremu toodangu 

annab Harju maakond, mis on loogiline.  Suure tööstustoodangu müügiga  on ka Ida-Viru maakond (12 792 miljonit).  

Eesti Statistikaameti valikuuringu metoodika tõttu ei ole alla 20 hõivatuga ettevõtete andmed maakonna järgi jaotatud. 

Tööstustoodangu mahud on tõusnud 

ja kindlasti on tööstustoodang 

kallimaks läinud seoses palkade 

kallinemisega. 

Seoses ilmselt eelseisva 

majanduslangusega on karta 

tootjatele raskemaid aegu. Palgad 

hakkavad survet avaldama ja 

suurematel tootjatel pole mõtet 

enam Eestis toota. Näiteks nagu on 

juhtunud Baltikaga ja veel 

äärmuslikum näide Kreenholm.  Joonis 13 
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12. Põllumajandus 

Hetkeseisuga on põllumajanduse toodang languse teel ja kasvatatakse varasemast vähem teravilja, kaunvilja, kartulit. See olukord 

võib kiirelt muutuda, seoses ülemaailmse vajadusega toiduainete järele. 

Suurenenud on rapsi ja rüpsi külvipinnad, mis on põllumehele majanduslikult kasulikum kasvatada. 

Positiivselt on suurenenud piimatoodang. Veiseliha ja sealiha kasvatamine püsib suhteliselt samal tasemel.   

Tabel 24 

Põllumajandus põllumajanduslikes majapidamistes 

    

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Põllukultuuride külvipind kokku, ha 43 014 35 615 32 011 30 563 34 025 30 257 

teravili 17 401 13 673 13 948 14 412 13 894 11 789 

kaunvili 297 82 179 174 208 113 

raps, rüps 1 299 1 556 2 754 3 805 2 087 3 285 

kartul 1 152 760 1 290 752 725 520 

avamaa köögivili 105 70 236 54 46 56 

Põllukultuuride kogusaak, t       

teravili 35 636 23 697 30 920 31 530 34 735 25 383 

kaunvili 491 111 189 41 177 100 

rapsi-, rüpsiseeme 2 047 3 016 3 960 4 098 3 563 3 839 

kartul 26 945 9 745 19 273 6 245 13 201 7 443 

avamaa köögivili 1 228 233 3 535 452 945 684 

Põllukultuuride saagikus, kg/ha       

teravili 2 048 1 733 2 217 2 188 2 500 2 153 

kaunvili 1 653 1 354 1 056 236 851 885 

rapsi-, rüpsiseeme 1 576 1 938 1 438 1 077 1 707 1 169 

kartul 23 390 12 822 14 940 8 305 18 208 14 313 

avamaa köögivili 11 695 3 329 14 979 8 370 20 543 12 214 

Loomad aasta lõpul, tuhat       

veised 16,5 18,6 18,8 17,1 18,1 19,2 

lehmad 8,9 8,0 7,8 7,8 7,8 8,4 

sead 29,5 28,2 22,3 20,8 20,8 19,4 

lambad ja kitsed 1,4 1,9 1,7 1,4 2,4 3,0 

Loomakasvatustoodang, t       

Liha 3 574 4 036 3 483 3 218 3 183 3 197 

veiseliha 953 974 1 003 1 137 965 1 169 

sealiha 2 591 3 000 2 458 2 071 2 201 2 002 

Piim 47 107 44 167 40 037 45 322 48 690 52 632 

Allikas: Eesti Statistikaamet  
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13. Ehitus 
Ehitusbuumist on oma osa saanud Rapla maakond ja ehitusmahud on viimaste aastatega suurenenud. Majanduse jahtumine ja 

kinnisvaraturu kokkutõmbumine tõmbab ilmselt ka Rapla maakonna ehitusmahud alla tagasi.  

Tabel 25 

Ehitus 

      

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Kasutusse lubatud eluruumid       

Eluruumide arv 3 3 7 22 25 38 

ühepere-, kahepere- ja ridaelamutes 3 3 7 22 13 38 

Eluruumide pind, tuhat m² 0,4 0,3 1,1 2,4 2,1 5,1 

ühepere-, kahepere- ja ridaelamutes 0,4 0,3 1,1 2,4 1,4 5,1 
Kasutusse lubatud mitteeluhooned       

Mitteeluhoonete arv 6 - 34 79 50 91 

Kasulik pind, tuhat m² 6 - 9,7 16,0 14,9 31,1 

Kubatuur, tuhat m³ 42,7 - 45,1 89,2 82,7 185,0 

Allikas: Eesti Statistikaamet  

Kasutusse lubatud mitteeluhooned (uusehitus) 

Hoone tüüp Aasta Hoonete arv Kasulik pind, m² Kubatuur, m³ 

Mitteeluhooned kokku 2004 79 15994 89238 

 2005 50 14860 82664 

 2006 91 31130 184990 

Tööstushooned 2004 3 3160 23549 

 2005 1 885 4837 

Majutushooned 2004 1 304 2000 

Kaubandushooned 2004 2 1063 4756 

 2005 1 340 1282 

Teenindushooned 2004 4 2052 10697 

 2005 1 629 3133 

 2006 1 1619 11690 

Haridus-, teadushooned 2005 1 445 1676 

Kultuurihooned 2004 1 98 276 

 2006 3 237 996 

Spordi-, tervisekeskuste hooned 2004 1 2732 20722 

Kultushooned 2004 1 146 620 

Kontori-, haldushooned 2004 2 105 302 

 2006 1 532 2780 

Hoidlad, laomajandushooned 2004 3 975 6070 

 2005 2 5047 34066 

Põllu-, metsa-, jahi-, kalamajandushooned 2004 20 2537 9324 

 2005 16 5382 30598 

 2006 28 25560 158548 

Transpordihooned 2004 16 1010 2558 

 2005 1 504 1303 

Muud mitteeluhooned 2004 25 1812 8364 

 2005 27 1629 5769 

 2006 58 3182 10976 

Allikas: Eesti Statistikaamet  
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Tabeli selgitus: Toodud on ära kolme viimase aasta kasutusse lubatud uued mitteeluhooned, kui vastava hoone tüübil aasta on 

puudu, siis see tähendab, et ei olnud ühtegi uut hoonet.  Tabelist on välja jäänud toitlustushooned; tervishoiuhooned; 

hooldusasutuse hooned; energia- ja veevarustusehooned; side-, raadio- ja televisioonihooned, kuna ükski selline hoone tüüp pole 

kasutusluba saanud. 

14. Majutus ja turism 

Turism on Rapla maakonnas vähe arendatud ja ei nähta piisavalt perspektiivi sellel alal. Raplamaal saaks asukoha poolest edukalt 

arendada seiklusturismi ja loodusturismi. Turismi arendamiseks vajalike majutuskohti on vähe aga õnneks kahe viimase aastaga on 

neid juurde tekkinud. Võrreldes 2001 aastaga on majutuskohtade arv kahekordistunud. Samuti on suurenenud tubade täitumus 10% 

võrreldes 2001.aastaga. Paraku on vähe toitlustamiskohti. 

Kogu Eesti ööbimistest 2006.a. (4 543 330), moodustab Rapla maakonna ööbimised 0,31% ja ilma Tallinna ööbimisteta (2 113 108) 

moodustab 0,6%. Mis on ilmselgelt märk, et maakond ei kasuta täielikult oma turismindus potentsiaali.  Vaata Lisa 1. 

Tabel 26 

Majutus 

      

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Majutuskohad 7 6 6 6 8 14 

Toad 57 52 52 61 82 115 

Voodid 129 119 119 144 180 283 

Tubade täitumus, % 15 16 15 19 19 25 
Voodikohtade täitumus, % 12 14 13 14 14 20 

Majutatud 3 165 2 786 2 291 2 861 4 194 7 284 

puhkusereisil, % 52 44 47 61 60 39 

tööreisil, % 35 47 46 31 30 38 
Ööbimised 5 314 5 748 4 266 5 948 7 203 14 452 

Eesti elanikud (Lisa 1. on teiste 

riikide ööbimised ära toodud) 

3 625 4 265 3 065 3 957 4 273 10 849 

Allikas: Eesti Statistikaamet  
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15. Arenguindeks 

Arenguindeks on kolme näitaja – ettevõtete realiseerimise netokäive elaniku kohta, leibkonnaliikme kuusissetulek ja tööhõive määr 

– pingerea kohapunktide summa. Mida väiksem on arenguindeksi väärtus, seda soodsam on maakonna sotsiaal-majanduslik olukord.  

Rapla maakonna arenguindeks kõigub 20-25 kandis. Meie sotsiaal-majanduslik olukord on stabiilne ja edestame mitmeid maakondi 

näiteks Läänemaa. 

Tabel 27 

Arenguindeks 
 2005  2004  2003  2002  2001 
Harju 4 Harju 3 Harju 3 Harju 3 Harju 4 

Järva 8 Tartu 9 Tartu 8 Lääne-Viru 11 Lääne-

Viru 

11 

Tartu 10 Järva 13 Pärnu 14 Tartu 13 Järva 13 

Lääne-Viru 16 Lääne-Viru 16 Saare 15 Järva 15 Tartu 14 

Pärnu 20 Rapla 20 Järva 18 Pärnu 16 Pärnu 18 

Rapla 22 Pärnu 21 Lääne-Viru 19 Viljandi 17 Saare 19 

Viljandi 24 Viljandi 22 Viljandi 22 Saare 18 Rapla 20 

Saare 26 Lääne 22 Rapla 25 Rapla 25 Hiiu 21 

Lääne 27 Saare 23 Hiiu 26 Hiiu 27 Viljandi 25 

Hiiu 30 Hiiu 26 Lääne 29 Lääne 28 Lääne 28 

Ida-Viru 30 Ida-Viru 28 Ida-Viru 33 Ida-Viru 32 Ida-Viru 29 

Võru 32 Võru 36 Valga 33 Võru 34 Võru 35 

Valga 36 Valga 39 Võru 36 Valga 37 Valga 40 

Jõgeva 37 Põlva 39 Põlva 37 Põlva 41 Põlva 40 

Põlva 39 Jõgeva 43 Jõgeva 42 Jõgeva 44 Jõgeva 43 

16. Innovatsioon 

Innovatsiooni mõiste: 

Innovatsioonina mõistetakse ettevõtte poolt turuletoodud uut või oluliselt täiustatud toodet (kaupa/teenust), samuti uue või 

oluliselt täiustatud tootmisprotsessi (sh ka turustus-, tarnimismeetodi vms) kasutusele võtmist ettevõttes. Innovatsioon baseerub 

uute tehnoloogiliste lahenduste rakendamisel, eksisteerivate tehnoloogiate uuel kombinatsioonil või muude ettevõtte hangitud 

teadmiste ärakasutamisel. 

(Allikas: Innovaatiline tegevus Eesti ettevõtetes)  

 

Ettevõtjad mõistavad innovatsiooni erinevalt ja mis kellegi jaoks on innovaatiline, see teisele võib tunduda ainult loomuliku viisina 
kuidas edasi minna.  

 

Rapla maakonnas pole viidud läbi varem konkreetseid uuringuid innovatsiooni kohta, siis tuleb teha üldistusi uuringu Innovaatiline 

tegevus Eesti ettevõtetes 2007 põhjal ja teistest leitavatest statistilistest andmetest. 

Üldisemalt mõjutavad innovaatilisust Eesti ettevõtete seas samad trendid, mis on ilmnenud EL-i varasematest uuringutest: 

uuenduslikumad on suurema töötajate arvuga ja välisosalusega, samuti kontserni kuuluvad firmad. Perioodil 2002-2004 on osutunud 

uuendusmeelsemateks Eesti teenindusettevõtted.  

Enamus kulutusi läheb masinate ja seadmete soetamiseks ja vaid üksikute valdkondade kohta saab öelda, et ettevõttesisesele T&A- 

le kulutatakse enam kui seadmete ostule. Mis on ettevõtte seisukohast loomulik tegevus, sest seadmed amortiseeruvad ja ilma 

uuendusteta ei ole võimalik püsida konkurentsis. Kahjuks suuremaid investeeringuid saavadki viia läbi suuremad ettevõtjad, nende 

rahaline ressurss ei ole nii piiratud kui väikeettevõtjal.  Väikeettevõtjad teevad oma uuendusi paratamatusest ja pahatihti nad ise ei 

pea seda isegi innovatiivsuseks.  
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Negatiivne on see, et maakonnas puuduvad suured, oma tegevusvaldkonnas olulist mõju omavad teadusasutused, kuid on olemas 

mitmed väiksemad teadus- ja arenduskeskused – Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu, Kuusiku Katsekeskus, ES Sadolin. Tuleb tõdeda, 

et riik  ei toeta piisavalt arendustegevust väikeettevõtluses, kuigi just see aitaks ettevõtjal areneda ja konkurentsis püsida.   

(Allikas: Maakonna arengukava peatükk "Majanduskeskkond ja ettevõtlus") 

Kui meie maakonnasisesed teadus ja arendustegevuse võimalused on piiratud, siis suuremad ettevõtjad on koostööd teinud näiteks 

Tallinna Tehnikaülikooliga.  

Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni toetamisel on strateegilised võtmetehnoloogiad. 

o info- ja kommunikatsioonitehnoloogiad, 

o biotehnoloogiad, 

o materjalitehnoloogiad 

kui nüüdisaegse teadus ja arendustegevuse eesliinil olevad, kiirelt arenevad ja paljudel elualadel lisandväärtuse ja tootlikkuse kasvu 

pakkuvad tehnoloogiad. 

(Allikas: Teadmistepõhine Eesti. Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2007-2013) 

Viimasel ajal üks  levinumaid  tegevus uuenduse kaitseks on kaubamärkide registreerimine. 

 

Joonis 14 
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Allikas: Statistikaamet 

Tabel 29 

Investeeringud põhivarasse (jooksevhinnad, miljonit krooni) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Investeeringud põhivarasse 112,0 276,2 154,1 173,8 190,3 180,7 

Allikas: Statistikaamet 

 

 

Joonis 15 

 

 

Tabel 28 

Ettevõtete (20 ja enama hõivatuga) investeeringud põhivarasse 

  ettevõtete  
arv 

investeeringud  
põhivarasse 

investeeringud  
ettevõtte kohta 

Kogu Eesti 3899 20138496 3 736 142 

Ida-Viru maakond 277 2 099 954 000 7 581 061 

Harju maakond 2110 13 022 798 000 6 171 942 

Järva maakond 89 421 905 000 4 740 506 

Viljandi maakond 115 474 192 000 4 123 409 

Pärnu maakond 227 852 281 000 3 754 542 

Valga maakond 64 231 126 000 3 611 344 

Lääne maakond 74 250 701 000 3 387 851 

Lääne-Viru maakond 170 570 844 000 3 357 906 

Võru maakond 77 249 354 000 3 238 364 

Saare maakond 88 262 150 000 2 978 977 

Tartu maakond 383 1 136 191 000 2 966 556 

Jõgeva maakond 73 199 245 000 2 729 384 

Hiiu maakond 22 56 674 000 2 576 091 

Põlva maakond 52 130 410 000 2 507 885 

Rapla maakond 78 180 672 000 2 316 308 
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VI. Intervjuude/ankeetide tulemuste analüüs. 

A. VASTANUTE STATISTILINE PROFIIL 

Keskmist küsitlusele vastanud ettevõtjat võiks iseloomustada järgmiselt: Eesti kapitalil põhinev 2001 a. asutatud 3 

töötajaga ettevõte. Ettevõtte põhitegevusala on töötlev tööstus, käive 2006. a. oli umbes 900 000 krooni. Ettevõtte 

tegevuskoht on Rapla vald, kohaliku omavalitsusega tehakse koostööd harva, sest vajadus otseselt puudub. Vastaja oli 

enamasti kõrgharidusega ja juhatuse esimees.  

Järgnevalt on toodud küsitluse vastused. Võimaluse korral on ankeetvastustele toodud kõrvale ka tegevuspiirkonda või 

maakonda iseloomustavad statistilised andmed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toodud graafikud näitavad, kuidas on geograafiline jaotus 110 vastanu vahel. Parempoolne „pirukas” näitab Rapla 

maakonda registreerunud äriühingute geograafilist asetust. Suuri kõrvalekaldeid siin äriregistri ja uuringu vahel ei ole st. 

geograafiliselt on vastustes esindatud kõikide omavalitsuste ettevõtjad. 

 

Kõige enam vastanuid oli asutanud oma ettevõtte 2007 aastal ja see näitab noore ettevõtja aktiivsust ja suuremat 

vajadust informatsiooni järele.  Kõige vanem  ettevõte oli asutatud 1988 aastal.   
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Vastanute jaotus tegevusalade põhjal 

 Sagedus Protsent  (%) 

EHITUS 8 7,3 

ELEKTRIENERGIA- GAASI- JA VEEVARUSTUS 1 0,9 

FINANTSVAHENDUS 2 1,8 

HARIDUS 4 3,6 

HOTELLID JA RESTORANID 4 3,6 

HULGI- JA JAEKAUBANDUS; MOOTORSÕIDUKITE MOOTORRATASTE, ISIKLIKE TARBEESEMETE NING 

KODUMASINATE REMON 

22 20,0 

KINNISVARA, RENTIMINE JA ÄRITEGEVUS 23 20,9 

MUU ÜHISKONNA-, SOTSIAAL- JA ISIKUTEENINDUS 4 3,6 

MÄETÖÖSTUS 1 0,9 

PÕLLUMAJANDUS, JAHINDUS JA METSAMAJANDUS 10 9,1 

TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE 2 1,8 

TÖÖTLEV TÖÖSTUS 22 20,0 

VEONDUS, LAONDUS JA SIDE 7 6,4 

KOKKU 110 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vastanute omand 

Maakonnas on suhteliselt suur osakaal välismaise kapitaliga (enamusosalus) ettevõtteid. 
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B. RESSURSS 

 

Kui palju teavad ettevõtjad kohaliku ressursi (tooraine, tööjõud, maa, hooned, vesi jne.) kasutamise võimalustest. 

 

Kohalikku tooraine kasutamine ettevõttes. 
 
Väga vähesed ettevõtjad kasutavad kohalikku toorainet või nad ei teadvustanud seda endale. Enamasti ettevõtjad ei 

huvitu sellest, mis päritolu toorainet kasutatakse. Olulisemat rolli mängib ressursi soodne hind ja kvaliteet.  83% 

ettevõtjatest ei kasutanud kohalikku toorainet. Kõige enam kasutati puitu ja järgmisena märgiti maa. Kasutati ka näiteks 

aed- ja juurvilju, piima ja erinevaid maavarasid (dolomiit, kruus, killustik, liiv, turvas, muld) 

Vastanutest 8 kasutasid kohalikku toorainet 100%, 4 ettevõtet kasutasid 50-90% ulatuses ja 9 ettevõtet alla 50%. 
 

Maakonnas tegutsemise eelised. 

Küsimus esitati avatud küsimusena, saadud 

vastused grupeeriti 3 enimmainitud gruppi ja 

1 grupp kuhu koondusid sellised vastused, 

mis teistesse ei sobinud. Kõige tugevama 

Rapla maakonnas tegutsemise eelisena 

toodigi välja Tallinna lähedus ja üldse hea 

asukoht ka teiste linnade suhtes. Teisena 

lihtsalt ei teatud eeliseid või arvasid, et ei eelised puuduvad. Kuna ligi pooled nimetasid eeliseks asukoha tuleb seda 

eelist paremini ära kasutada – maakonda ettevõtluskeskkonda iseloomustades rõhuda heale asukohale. 

Väljatoodud muud põhjused: 

o Ilus loodus, „normaalne mikrokliima” 
o Raplas on võimalik taotleda toetusi, näiteks EAS-ilt. Tallinn ettevõtlust ei toetata 
o Siiani pole tegutsenud Rapla mk.  
o Personaalsus, asjaajamise suhteline lihtsus. 

Rapla maakonnas ettevõtlusega tegutsemise eelised Sagedus Protsent 

ei tea, eeliseid ei ole, elukoht 35 31,8 

asukoht, Tallinna lähedus 52 47,3 

soodne ettevõtluskeskkond (odavam, hea infrastruktuur) 15 13,6 

Muu 8 7,3 

Kokku 110 100,0 
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Ettevõtlust takistavad tegurid maakonnas 

 

Küsimus esitati avatud küsimusena, 

saadud vastused grupeeriti 9 

enimmainitud gruppi ja 1 grupp 

kuhu koondusid sellised vastused, 

mis teistesse ei sobinud.  

Selgus, et koguni 31,8% vastanutest 

ei ole probleeme või ei teadnud 

neid välja tuua.  

 

 

Väljatoodud muud põhjused: 

o Omavalitsuste huvi puudumine oma maksubaasi vastu. Avaliku sektori vähene haldussuutlikus, meeletu energia- 

ja ajakulu probleemide lahendamisel. 

o Inimeste huvi vähesus oma maa viljakuse ja infrastruktuuri parandamise vastu. Oodatakse  igasuguseid toetusi. 

Toetuste olemasolu korral asjaajamise bürokraatiast  murravad läbi või viitsivad vähesed.  

o Väikestel ettevõtetel on üha raskem suurte tootjate ja kauplejatega konkureerida 

 

Ettevõtlust takistavad tegurid maakonnas 

 Sagedus Protsent 

ei ole probleeme/ ei tea 35 31,8 

tööjõu probleemid 27 24,5 

turu probleemid/ konkurentsi probleemid 17 15,5 

pindade probleemid 6 5,5 

KOV-iga/ riigiga seotud probleemid 6 5,5 

Infrastruktuur 5 4,5 

Raha 4 3,6 

muud põhjused 10 9,1 

Kokku 110 100,0 
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Ressursi tõhusam kasutamine. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
60% vastajates leidis, et kõik pakutud variandid aitaks paremini kasutada ressurssi aga peeti ka väga oluliseks koostööd 
ettevõtjatega, mis selgus ka intervjuudest. 

 

Väljatoodud muud vastusevariandid: 
o innovaatika ja uute toodete toetamine 
o ei vaja kohalikku ressurssi 
o Praegu puudub idee, kuidas kohalikku ressurssi kasutada. 

 

 

 

Milline toetus võiks aidata ressurssi paremini kasutada 

 Sagedus Protsent 

informatsiooni jagamine, nõustamine 10 9,1 

toetused, soodustused 10 9,1 

koostöö riigi või kohaliku omavalitsusega 6 5,5 

koostöö ettevõtjatega 15 13,6 

kõik eelnevalt nimetatud variandid 66 60,0 

Muu 3 2,7 

Kokku 110 100,0 
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C. TÖÖJÕURESSURSS  

 

Millised on ettevõttes töötavad inimesed. 

Kõige rohkem oli ettevõtjaid kellel oli 1 või 2 töötajat. Kogu vastanud ettevõtete  aritmeetiline keskmine töötajate arv on  

8,61 töötajat ettevõtte kohta. 12 ettevõttel ei olnud ühtegi töötajat ja kõige rohkem töötajaid oli ühes töötleva tööstuse 

ettevõttes 80 töötajat. 

61%
20%

8%

3%

8%

Töötajate jagunemine

0-5 töötajat

6-10 töötajat

11-15 töötajat

16-30 töötajat

üle 30 töötajaga

 

Kokku oli vastanud ettevõtetes 947 töötajat ja neist 597 töötajat elas ja töötas samas vallas ehk siis 63% töötajatest saab 

töötada samas vallas kus nad elavad.  

Järgnevalt vaatleme erinevat tööjõudu tööturul. Positiivne on see, et on pakutud pensionäridele töötamise võimalusi. 

Tervelt 19 ettevõttel oli üks pensionär tööl ja isegi ühel ettevõtjal oli kümme pensionäri tööl. Pensionäride positiivse 

külgedena toodigi välja kohusetundlikkus ja kogemused. 

Kasutati ka õpilasi, üliõpilasi ja 14 ettevõtjal oli vähemalt üks üliõpilane tööl ja ühel ettevõtjal oli kuus õpilast, üliõpilast 

tööl.  

Suhteliselt aktiivselt pakutakse võimalust ka töötada osalise ajaga ja kasutatakse hooajalisi töölisi.  

Kuna tööjõu probleem on rahvastiku vananemisega järjest teravamaks muutumas, siis on see hea märk sellest, et 

proovitakse kaasata erinevat tööjõudu ja kombineeritakse erinevaid võimalusi, et vastav töö saaks tehtud.    
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Välja toodud põhjuseid miks ei ole erivajadustega inimesi ettevõttes: 

o töö pole neile jõukohane 

o pole keegi sobiv kandideerinud/ selliseid inimesi pole ettevõtja pöördunud 

o pole vajadust nende järele 

Välja toodud põhjuseid miks ei ole õpilasi/ üliõpilasi tööl: 

o puudub vastav kvalifikatsioon 

o ei ole ettevõtja poole pöördunud 

o firma on noor, aga on plaanis 

Välja toodud põhjuseid miks ei ole pensionäre tööl: 

o töö on kohati üle pensionäri võimete 

o väikefirma ja niigi raskusi elushoidmisega 

o pole võimalik täistööaega pakkuda 

 

Kuidas leiavad ettevõtjad omale töötajaid. 

Küsimuse puhul pakkusime välja variandid kuidas ettevõtja võiks leida olema töölisi ja suureks üllatuseks tuli välja, et 

enam märgiti varianti tuttavate/sõprade abiga. Ilmselt võib põhjuseks pidada, et töötaja kohta on siis mingit laadi eelnev 

informatsioon olemas. Populaarsuselt teisele kohale jäi kohalikus meedias kuulutamine, mida märgiti 34 korral.  
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Kust leiavad ettevõtjad infot enda ja töötajate arendamiseks. 

Küsimuse ülesehitus oli sama mis eelmise küsimuse puhul. Lasime ettevõtjal märkida variante, mis ise olime välja 

pakkunud. Enam saadi infot töötajate arendamiseks otse koolitusfirmadelt ja teisena meediast.  

 

 

Töötajate pendelränne 

Üllatavalt vähestel oli probleeme töötajate pendelrändega. Ainult 12 ettevõtjal oli probleeme ja kõige sagedasem 

probleem oli transport (kallis). Järeldada saab seda, et  Rapla maakonnas ei ole erilisi probleeme pendelrändega või seda 

ei teadvustata.  

Mis on töötajate töölt lahkumise peamised põhjused. 

Antud küsimuses pidid ettevõtte juhid ise reastama erinevad variandid . 

23% vastanutest paigutas esimesele kohale kogemuste puudumine. 10,9% nimetasid esimeseks põhjuseks väike palk ja 

8,2% nimetas kõige olulisemaks töölt lahkumise põhjuseks töökoha kauguse   

Kas tööandja motiveerib töölisi ja kuidas ta seda teeb. 

Kuna töötajatega leidmisega ja kinni hoidmisega on probleeme, siis enamus ettevõtjad motiveerivad oma töölisi  kuidagi 

teistmoodi peale rahalise toetuse. Väga populaarne on suvepäevade, jõuluürituste ja muude ühisürituste korraldamine. 

Samuti kompensatsioonid transpordis. Kõige huvitavamana motivatsioonina toodi välja puhkusereisid Vahemere 

piirkonda.  

Ettevõtja saab aru, et peale rahaliste hüvede on ka palju muid olulisi faktoreid ja seda kinnitavad ka intervjuud.  
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D. KONSULTATSIOON JA KOOLITUS 

 

Üks väga oluline tegur tootlikkuse tõstmisel ettevõttel on konsultatsioonide ja koolituste kasutamine. Järgnevalt 

vaatlemegi mis ettevõtjad arvasid. Konsultatsiooni ja koolituse küsimus muutub just ülioluliseks ettevõtte laienemise ja 

arenemise käigus. Üks konsultandi  kasutamise võimalus on näiteks ISO süsteemi väljatöötamisel. 

Küsimusele kas ettevõtja on kasutanud konsultatsiooniteenust vastas jaatavalt  38,2%. Teenust kasutati peamiselt 

juriidilisel alal ja raamatupidamise alal. Kasutati ka projektide koostamiseks, ettevõtte imago väljatöötamiseks.  

Suhtumine konsultatsiooniteenusesse 

51% leidis, et on selliseid valdkondi, milles ilma välise abita ei saa ja 16% arvas, et alati on õigem kutsuda oma ala 

asjatundja. See tähendab, et ei püüta kõiki asju ise lahendada ja pöördutakse vastava asjatundja poole. 

Muu põhjustena toodi välja, et alal millega ettevõte tegeles lihtsalt pole vastavat konsultanti ja ülejäänutel lihtsalt 

polnud vajadust konsultatsiooniks. 

 

Kuidas jäid ettevõtjad konsultatsiooniteenusega rahule. 

Konsultatsiooniteenust kasutanud ettevõtjatest olid 19% väga rahul. 69% oli üldiselt rahul. 9,5% pigem ei olnud rahul ja 

üldse ei olnud rahul 2,4%.  

Kui ettevõtja kasutab konsultatsiooniteenust, siis enamus juhtudel jääb ta rahul soovitud tulemusega ja kõrge rahulolu 

protsent näitab ka konsultatsiooniteenuse tugevust. 

Vastajatel oli võimalus vastuseid kommenteerida.  

Vastaja näide: Professionaalidelt saadud suunised aitavad vähendada kulutusi, kui ise oma vigadest õppida - LOLL 

MAKSAB TOPELT 
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Kas ettevõtja töötajad on osalenud koolitusel  

Sellele küsimusele tuli ootustele vastav tulemus ja 81,8% ettevõtjate töötajatest on saanud mõnda laadi koolitust.  

Enamasti koolitati vastavalt vajadusele ja vastavalt ettevõtte tegevusalale 

Millega siis tekib või on tekkinud ettevõttel koolitusvajadus. 

Kõige sagedasema põhjusena märgiti uute töötajate väljaõppega, mida ka oli eeldada ja teisena peeti oluliseks personali 

arendamist.  

Muude põhjustena toodi koolitusvajadust välja: 

o Soome Vabariigis kehtivate normatiivide tõttu 

o uued seadused 

o uued kaubad 

 

Milliste tegurite järgi valib ettevõtja koolituse.  

Ettevõtja usaldab eelkõige enda varasemat kogemust või soovitusi ja hinnanguid teistelt ettevõtjatelt. Koolituse hind tuli 

alles kolmanda tegurina. Võib järeldada, et ettevõtja jaoks on ikkagi oluline eelkõige koolitusest saadav kasutegur ja 

üritatakse selles täiesti kindel  olla. Ei minda juhuse peale välja. 

 



47 
 

Kuidas ettevõtjad on rahule jäänud koolitusega.  

77% ettevõtjatest üldiselt on koolitustega rahule jäädud. Leiti, et koolituste õnnestumine sõltub paljudest erinevatest 

faktoritest nt. koolitusel osalejatest, koolituse tüübist jne.  

Soovitakse osaleda väiksemates koolitusgruppides, kuna siis on kasutegur suurem. Grupi koosseis võiks koosneda 

teistest ettevõtjatest, kellega on sarnased probleemid, vajadused. Eelkõige oodatakse, et koolitus toimuks 

treeningvormis, mis annab võimaluse kaasa rääkida ja seega teemat paremini omandada. 

Mõningaid näiteid mis koolitusel ei meeldinud: 

o kuna koolitused toimuvad laialdasele publikule, on tihti  koolitusel räägitu juba teada. 

o ametikoolituse täiendõpe tundub lihtsalt formaalne, koolitajatel lihtne rahateenimise võimalus. 

o koolitused on tavaliselt liiga laiali valguvad ning nende eest küsitav raha ei ole väärt sealt saadavaid teadmisi. 

o juhtimise alased koolitused on olnud head aga erialased kursused pole veel vajalikule tasemele jõudnud. 

o mõned lektorid ajavad liialt kuiva teooriat. 

 

 

Mis alal koolitusi soovitakse. 

Enamus juhtudest soovitakse koolitust vastavalt tegevusalale. Samas sooviti ka näiteks meeskonnakoolitust, 

suhtlemiskoolitust, psühholoogiaalast koolitust ja juhtimiskoolitust.  

Paljud firma juhid soovivad osaleda enesearendamise koolitustel. Töötajaid koolitatakse peamiselt erialaselt. 
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E. TOETUSED 

Kui palju ettevõtteid on taotlenud toetust. 

77,3 protsenti ettevõtjatest ei ole taotlenud toetust. 20,9 taotles ja said positiivse vastuse. 1,8 protsenti taotlesid ja ei 

saanud positiivset vastust. Suur mittetaotlejate protsent võib seotud olla sellega, et ei ole vajalikke meetmeid ettevõtja 

jaoks olemas või nad põhimõtteliselt ei vaja toetusi. 

Järeldada võib, et kui juba küsitakse toetust siis enamasti ka seda saadakse.  Intervjuud kinnitasid fakti, et probleemiks 

on toetuste taotlemise bürokraatia, mis võtab ettevõtjalt palju nii ajalist kui ka rahalist ressurssi. See võib olla ka üks 

põhjustest, miks nii vähesed on toetust taotlenud.  

Kuidas on kursis ettevõtjad toetuste taotlemisega 

 

Kes koostab ettevõtetes rahataotlusprojekte.  

Kui isegi taotletakse toetust, siis enamasti teeb sead ettevõtte juht ise ja vajadusel üritatakse nõu küsida vastavatest 

institutsioonidest. 

Milliseid toetusi ettevõtja soovib. 

Näiteid vastustes: 

o töötajate koolitus, turunduse 

korraldamine, teede remont 

o Investeeringute- ja arenduse 

toetust 

o Infrastruktuuri arendamiseks 
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F. TEHNILINE INFRASTRUKTUUR 

Kuidas hindavad ettevõtjad infrastruktuure.  

Üldkokkvõttes arvatakse kõikide valdade peale kokku, et on hea/keskmine (43%), mis on isegi natuke oodatust parem 

tulemus. Samas halvaks pidas 11% ja väga heaks ainult 2% ja sama suur protsent arvas ka, et on väga halb.  

 

Eraldi lasime veel hinnata erinevaid infrastruktuuri 

osasid: side, kommunikatsioon; elekter; soojustrassid, 

küte; teed; veesüsteemid, kanalisatsioon.  

48,2% vastanutest arvas, et side kommunikatsioon on 

hea.  

53,6% pidas elektri olukorda heaks.  

38,2% pidas soojustrasside, küte olukorda keskmiseks 

ja 31,8% arvas, et on hea olukord. Väga hea arvas 

ainult 3,6% vastanutest 

40% arvas, et teede olukord on keskmine ja 22,7% arvas, et halb. Ainult 1,8% arvas, et teed on väga head. Teede halb 

olukord kajastub ka maakonna arengudokumentides.  

Ettevõtjate arvates on suhteliselt halvas olukorras veesüsteemid  ja kanalisatsioon. 30% vastajatest arvas, et on väga 

halvas või halvas seisukorras. 32,7% arvas, et keskmises seisukorras. 30,9% arvas, et heas olukorras ja 6,4% pidasid 

olukorda väga heaks.  

Kas ja mida on ettevõtja teinud infrastruktuuri parandamiseks. 

15,5% ettevõtjatest vastas, et nad on ise aidanud kaasa infrastruktuuride parandamisele.  

Mõningaid näiteid mida ettevõtjad on ise teinud: 

o Korrastanud teid: veab kruusa, tasandab teed, lükkab lund 

o on ise endile leiutanud spetsialistide abiga WIFi 

o vee ja kanalisatsioonitrassi uuendamine uue juurdepääsutee tegemine 

o ettevõtte rajatud veetrassi kasutavad ka teised aleviku majapidamist 

o projektijuhtimine, vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus 

o ettevõtte kuludega ehitati aastaid tagasi uus alajaam ja sellega ühendati ka ümbruses olevad majapidamised, 

millega tagati stabiilne elektriühendus. 

o oma büroosse püsiinternet 

o Märjamaal Uue tn. asfalteerimine - osalemine vallaga ühisprojektis. Anne tn. kommunikatsioonide väljaehitus. 
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G. INNOVATSIOON 

 

Milliseid järgmisi uuendusi toimus ettevõttes aastatel 2004-2007. 

Kõige rohkem märgiti ära masinate, seadmete ja tarkvara soetamist ja sellele järgnes ettevõtte töötajate koolistus.  

 

Millistest allikates rahastavad ettevõtjad uuendusi. 

76% vastajatest finantseerivad ise oma uuenduskulutusi ja Euroopa Liidu finantseeringut on ainult 8%. Siin võib peituda 

põhjus selles, et toetuste saamine on ettevõtja jaoks ressursimahukas . Muude finantseeringuallikatena toodi välja pank.  
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Milliseid teabe allikaid hinnati oluliseks aastatel 2004-2007. 

Kõige vähem kasutati kõrgkooli teabeallikat (ainult 31,8%) ja sellele järgnes riiklikud või avalik- õiguslikud 

teadusasutused (kasutati 34,6%). Siin on peidus väga suur reserv, mida Eesti majanduses ei ole tähele pandud. Valitud 

allikatest peeti kõige olulisemaks või oluliseks ettevõttesiseseid allikaid ja sellele järgnes kohe seadmete, materjali, 

pooltoodete ja tarkvara tarnijate allikad (protsendid vastavalt 80% ja 79,4%) Kõige vähem peetakse oluliseks või väga 

oluliseks riiklike või avalik- õiguslike teadusasutuste allikaid.  

 

Kui olulised on erinevad uuendusi ja uuendusprojekte takistavad tegurid.  

Kõige suurema põhjusena uuenduste mittetoimumisel toodi välja rahastamisallikate nappust ettevõttes. 62,8% 

vastajatest märkisid seda oluliseks või väga oluliseks teguriks. Kõige vähem märgiti oluliseks teguriks seda, et puudub 

vajadus varasemate innovatsioonide olemasolu tõttu. Oluline tegur takistusena on kvalifitseeritud personali nappus. 
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Millised maakondlikud toetused aitaksid uuendusi paremini ellu viia.  

Erinevaid vastajate pakutud variante: 

o info parem liikumine/ seaduste lihtsam tõlgendus ja poliitilised otsused, nende kajastamine meediakanalites 
praktiliste näidetega/ teabekirjandus uute materjalide kohta 

o õppereisid, seminarid 
o toetuste andmine seadmete ostuks 

o kutsehariduse parem korraldus ja suurem elulähedus 

o Riigi/maakonna regionaalpoliitika turismi valdkonnas 
o kohalik meedia ei tutvusta oma piirkonna ettevõtjaid, nende hetke tegevusi ja UNISTUSI, põhjendades seda nagu 

mingit reklaami. See mis toimub naaber külas kuulen Tallinnast mõnelt koostööpartnerilt juhuslikult. 
o Suurem panus infrastruktuuridesse, sertifitseeritud laborite arendamine 
o Maksusoodustused/ maakondlikud, riiklikud dotatsioonid 
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H. KOOSTÖÖ 

Kuidas iseloomustavad ettevõtjad koostööd teiste maakonna ettevõtjatega 

45% teeb vähest koostööd, kuna otsene vajadus puudub aga samas väga tihedalt teeb koostööd 16%.  

 

Mis alal tehakse koostööd teiste 

ettevõtjatega. 

Ülioluliseks peetakse omavahelist 

läbikäimist, tänu millele  saadakse palju 

olulist informatsiooni enda ettevõtte jaoks.   

Läbikäimine võib olla üks ühisturunduse, 

tootearenduse jmt koostöövormide 

aluseks.  

 

 

 

Sagedasemad koostöö näited:  

o info vahetus/ info jagamine 

o oma teenuste/toodete pakkumine 

o infrastruktuuri tarbimine 

o kogemuste vahetamine 

o ettevõtjate ühing 

o tehnoloogia arendamine 

o koolitused, arutelud, õppepäevad 

o vaba aja veetmine 

 

Kuidas iseloomustavad ettevõtjad koostööd kohaliku omavalitsusega. 
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Mida saaks kohalik omavalitsus teha ettevõtluse soodustamiseks.  

 

o Leiti, et kohalik omavalitsus peaks eelkõige looma soodsad tingimused ettevõtja tulekuks (infrastruktuuri 

parandamine)  

o Mõni ettevõtja soovis ka rahalist toetust aga tihtipeale sooviti lihtsalt rohkem info jagamist, asjaajamise 

lihtsustamist ja nõustamist.  

o Sooviti ettevõtjate omavahelist läbikäimist rohkem ja leiti, et kohalik omavalitsus saaks seda hõlbustada 

(näiteks toetades  ettevõtlusorganisatsioone) 

o Teravana tuli välja ka transpordi probleem.  
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VII. Soovitused Raplamaa Partnerluskogu strateegia koostamiseks 
 

Soovituste tegemisel arvestatakse nii uuringu käigus läbi töötatud materjale kui ka läbi viidud ettevõtjate 

ankeetküsitluse, intervjuude ning arengudokumentide analüüsi tulemusi. Ettepanekud on suures plaanis jaotatud 3 ossa:  

* üldised ettepanekud strateegi koostamiseks; 

* ettepanekud ettevõtluskeskkonda mõjutavateks ühistegevusteks; 

* ettepanekud meetmete osas, mis suunatud ettevõtjatele 

Üldised ettepanekud. Raplamaa Partnerluskogu strateegia koostamisel tuleks hoiduda olemasolevate 

arengudokumentide enimlevinud vigadest: 

* üldsõnalisus; 

* vähene seotus tegevuskavade ja eelarvetega; 

* vastutusalade määratlemata jätmine 

* laialivalguvus 

Oluline on tagada sidusus teiste kehtivate arengudokumentidega ja teha strateegiliste valikutena kohe alguses selgeks, 

kellele üks või teine kavandatud tegevus suunatud on (näiteks liikmeskonnale suunatud tegevused ja/või kõikidele 

tegevuspiirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele suunatud tegevused). Kuivõrd partnerluskogu on võrgustikuna 

laiapõhjaline organisatsioon, tuleb strateegias enam tähelepanu pöörata sellele, et strateegia sisaldaks konkreetset 

tegevuskava. Strateegia rakenduvus sõltub suuresti valikutest, mis tuleb teha tegevussuundade osas, sest kõigega ei jõua 

tegeleda. 

Avalikustamise juures peab arvestama sellega, et kõikidel tegevuspiirkonna inimestel oleks võimalus osa saada 

strateegia tutvustus(t)est. Siin tuleb hästi läbi mängida need võimalikud suhtlustasandid ja kanalid, kuidas erinevate 

sihtrühmadeni jõuda (vallalehed, partnerluskogu erileht koostöös maakonnalehega, uudiskiri, teabepäev(ad). Teatud 

mõttes oli ka küsitluse läbiviimine ja intervjuude tegemine suhtlemine sihtrühmaga ja meeldiv on tõdeda, et ettevõtjatel 

on soov kaasa rääkida ja partnerluskogu tegevustest osa saada. Ettepanekuna soovitame ka strateegiast teha lihtne 

kõikidele arusaadavas keeles trükis või muu infokandja, ühesõnaga - kasutada kaasaegseid turunduse instrumente. 

Ettepanekud ettevõtluskeskkonda mõjutavateks ühistegevusteks rajanevad teadmisel, et Raplamaa ja tegelikult Eesti 

ettevõtja üldse ei ole kuigi agar liituma ettevõtlusorganisatsioonidesse. Samas toodi nii intervjuudes kui ka ankeetides 

välja vajadus omavahelise suhtluse järele (sh. ettevõtja-ettevõtja ja ettevõtja-KOV).  Veel on teada asjaolu, et 

üleriigilised ettevõtlusorganisatsioonid esindavad ettevõtjat küll riigi tasandil, kuid maapiirkondades on nende tegevus 

märkamatu. Sellest tulenevalt on ettepanek välja töötada meede või programm, mis aktiviseeriks juba olemasolevaid 

ettevõtjate ühendusi (eeskätt MEPÜ ja REÜ, samuti talupidajate liit ning tootjate liit) ning aitaks luua uusi aktiivselt 

tegutsevaid ettevõtlusorganisatsioone (kavandamisel on turismiettevõtjate ühing, Kohila piirkonnas tegutseb aktiivsete 

ettevõtjate klubi, naisettevõtjate seltsingud). 

Ettevõtjate koostööd soodustava meetme vajadus ilmneb ka asjaolust, et mitmed ettevõtjate ühistegevust toetavad 

üleriigilised meetmed on mikro- ja väikeettevõtjatele kättesaamatud, kuna meetme rahaline maht on kordades väiksem 
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kui nõudlus ning taotlusvoorud on avatud lühiajaliselt. Näitena võib tuua turismiettevõtjate turunduse programmi ja 

koolitusmeetme. Samas on selge vajadus ühisturunduse järele olemas – nt. koostöös antakse välja turismiettevõtjate 

trükist. Koolitusvaldkonnas saaks Märjamaa piirkonna ettevõtjate kogemust tõhusamalt rakendada ka teiste EV 

organisatsioonide ühiskoolituste läbiviimisel. Lisaks koolituste korraldamisele nähti võimaliku toetatava valdkonnana ka 

õppevisiitide korraldamist (nii Eestisse kui ka naaberriikidesse). Positiivsena toodi olemasolevatest tegevustest välja 

ettevõtjate tunnustamine. 

Mitte niivõrd küsimustikust kuivõrd arengudokumentide analüüsist ja käsitööettevõtjatega suhtlemisest selgub, et 

pärast Rapla ainukese käsitööpoe sulgemist on veelgi teravamalt ilmnenud vajadus ühise kohaliku käsitöö müügiga 

tegeleva kaupluse või lausa müügipunktide võrgu järele. Sarnaselt käsitööle januneb ühistegevust kohaliku 

traditsioonilise toidu töötlemine ja turustamine (intervjuudes leidis korduvalt äramärkimist probleem lambaliha 

turustamisel; mainiti ühise brändi loomise vajadust ja seda, et maakonnale unikaalse kartulivorsti tegijaid oli 

kartulipäevaga seoses võimatu leida).  

Ühistegevuste raames saab senisest paremini kaardistada kohalikke ressursse ja propageerida nende kasutamist. Samuti 

tõsta innovatsiooniteadlikkust nii tegutsevate kui ka potentsiaalsete ettevõtjate seas. Ettevõtjatel on olemas soov saada 

uusi ideid omavahelisest suhtlusest, samuti soov oma kogemusi jagada. Intervjuudest selgus, et seni nii vähe rakendust 

leidnud noorte kasutamine abitööjõuna. Seeläbi nende ettevõtlusteadlikkuse tõstmine ning tööharjumuse tekitamine 

seisneb eelkõige vähese suhtluse ja vastava toetusmeetme puudumise taga. Soovitame korraldada koostöös 

ettevõtlusorganisatsiooniga piirkondlikke innovatsiooni päevi, kus ettevõtjad, tegelikult kogukond tervikuna saaks teada, 

millega tegelevad piirkonna ettevõtted ja millised on innovatsiooni rakendamise võimalused (märksõnadeks: edulugude 

presenteerimine, isetegemise võimalus)? 

Ettevõtjatele suunatud meetmete kavandamise juures on meeldiv nentida, et ettevõtjatel on hulganisti algatusi/ideid, 

millede realiseerimiseks võib piirkondlikest toetusmeetmetest abi olla. Kuigi EL struktuurifondide näol on olemas 

toetused nii üksikettevõtjale kui ka kohalikule omavalitsustele mitmete tegevuste toetamiseks on ometi küllalt suur hulk 

ettevõtteid, kellele olemasolevad toetused ei laiene või kelle vajadused toimivate toetuste keeruliste reeglite rägastikku 

ei sobitu (maaelu mitmekesistamise meetmest on välja jäetud näiteks klaasitöötlemine – vitraažid?). Märkimist väärib 

asjaolu, et tihtipeale on toetuste taotlemise protseduurid liiga keerulised – ajakulu eeltöödele seab toetuse mõttekuse 

küsimärgi alla, seda eestkätt väiksemate projektide puhul. Suuremahuliste programmide puhul ei leia kinnitust, et Eesti 

regionaalne ja ühtlustatud areng oluline on, sest enamasti saavad toetust Eesti suuremates linnades või kitsalt loetletud 

piirkondades tegutsevad ettevõtted (näiteks turismiettevõtjate tootearenduse ja turunduse programm).  

Lisaks eespooltoodule piirab olemasolevate programmide levikut nende raskesti prognoositavad avanemiseajad (maaelu 

mitmekesistamine jäigi 2007. a. avamata). Starditoetuse raha hakkas lõppema juba 2007. a. kevadel ja uue meetme 

avanemist ei julge enne 2008. a. kevadet loota. Kokkuvõttes ei ole siiski ületamatuks probleemiks niivõrd ühe või teise 

toetuse ebastabiilsus kuivõrd üldteada fakt, et väga paljude ideede rakendamiseks ei ole praktiliselt võimalik mingitki 

tuge saada. Siin saaks partnerluskogu palju aidata – kavandada mõni meede, mis aitaks ettevõtjail likvideerida mõne 

pakilise kitsaskoha, mida praegu teiste toetusmeetmete abil teha ei saa. 

Intervjuudes ja küsitluses ilmutatud ettepanekutest leidsid korduvat äramärkimist järgmised tegevused: 

(turismi)teenuse pakkuja nõuetele vastavusse viimine; uute kohalikul toorainel baseeruvate toodete/teenuste välja 

arendamine ja turustamine (sh. vaatamisväärsustega seotud turismiteenused nagu villaveski, linnamägi, huvitav 

looduskeskkond), turundustegevuste toetamine (kodulehtede arendamine mitmekeelseteks, viidamajandus, messidel 

oma toote/teenuse tutvustamise toetamine) 
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Eraldi peatükina tuleb käsitleda suuremahulisi projekte, millede puhul stardiabi on käivitamiseks väheoluline. 

Suurematest toetusmeetmetest raha taotlemisel saavad takistuseks see, et projekt on alles algstaadiumis, ideid ei osata 

sidustada teiste sarnaste ideedega. Mõnikord on takistuseks ka vähene julgus suuremahulistest programmidest raha 

taotleda. Selliste algatuste toetamiseks on ettepanek välja töötada meede, mis võimaldaks toetada eeluuringute, 

eskiisprojektide, ehitusprojektide, analüüside või isegi tasuvusuuringute teostamist. Taoline meede aitab alustaval 

ettevõtjal või ka tegevusala muutval ettevõtjal maandada riske, mis uute ideede käivitamisega paratamatult kaasnevad. 

Sellisteks projektideks võivad olla turismirajatiste kavandamine, uute kohalikul ressursil baseeruvate toodete välja 

töötamine, samuti kogukonnateenuste arendamine. 

Arenduskeskuse pikaajaline kogemus toetuste vahendajana ja ka mõnel puhul toetuste otsustusprotsessis osalemisel 

annab põhjust arvata, et suhteliselt väikese toetus, mis on õigesti suunatud ja kaasab suure hulga ettevõtjate 

omavahendeid, mõjusus ei jää sugugi alla suurematele projektidele.  

Toetusmeetmete kavandamisel ja meetme juhendite välja töötamisel soovitame kaasata kohalikud praktikud – Rapla 

Maavalitsus, Raplamaa Omavalitsuste Arengufond, Raplamaa Talupidajate Liit, Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus. 

Kuivõrd Eesti on toetuste osas enim bürokratiseeritud riik terves Euroopas, tuleks siin reeglite piires järgida põhimõtet: 

rohkem inimlikkust, vähem bürokraatiat. 
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o Portaal. DNV. http://www.dnv.ee/sertifitseerimine/ 
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IX. LISAD 
 

Kõik lisad on saadaval eraldi pdf formaadis dokumentidena.  

Lisa 1 – valdade väljavõtted 

Lisa 2 – Raplamaa ettevõtlusuuringu ankeet 

Lisa 3 – valimi kirjeldus 

Lisa 4 – SPSS andmed küsitlusest 

Lisa 5 – hetkeolukorra kirjelduse lisa tabelid 

Lisa 6 – lühendid 

Lisa 7 – mõisted 


