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• Elanike arv – 8

• Töötuse määr – 5

• Regionaalne SKP – 8
• SKP elaniku kohta – 7

• Keskmine brutotasu – 4
• Ettevõtlusaktiivsus – 7

• Primaarsektori osakaal – 8
• Sekundaarsektori osakaal – 7
• Tertsiaarsektori osakaal – 7
• Tööjõu osakaal – 8
• Tööhõive määr - 4
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• 20+ töötajaga ettevõtted – 10
• Tööstustoodangu müük - 7
• Ekspordi osakaal – 7
• Eksport elaniku kohta – 6/7
• Lisandväärtus töötaja kohta – 5/6
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Äriregister
2020
Kõik ettevõtted
Filter ettevõtted
(müügitulu >
10000;>1 töötaja)
Ülejäänud

Ev.
arv
2 415
1 246

1 169

Müügitulu

Eksportivat Ekspordi
Töötajate
e ev. arv
tulu
arv
612 247 669
193 218 426 620
5 777
600 473 608
171 218 088 748
5 628

11 774 061

22

337 872

149

• 2020 vs 2019 andmestikus 195 ettevõtet müügitulu 20% eksport 22%
töötajaskond 19%
• 2020 ja 2019 aruandeid esitanud ettevõtete seas: müügitulu 4% eksport 3%
töötajaskond 3%
• Üle 1 MEUR müügituluga ettevõtteid 2020. a. 95 (8%), mis andsid 71%
müügitulust, 94% ekspordist ja hõivasid 50% töötajatest.
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Müügitulu struktuur
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Ekspordi struktuur
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Müügitulu struktuur

Ekspordi struktuur
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Ettevõtlust takistavad tegurid

%

1. Kvalifitseeritud tööjõu puudus

13%

2. Avaliku sektori vähene initsiatiiv
ettevõtjate kaasamisel kohaliku elu
arendamisse
3. Internetiühenduse halb kvaliteet

11%

9%

4. Kahanev elanike arv piirkonnas

9%

5. Teede halb seisukord ja puudulik
hooldus
6. Aeglane asjaajamine kohalikus
omavalitsuses
7. Elamispindade puudus ja halb kvaliteet

8%

8. Vajadustele mittevastav ja hõre
ühistransport (sagedus, ühenduste arv)
9. Vähene ettevõtjate omavaheline koostöö

8%

10. Äri- ja tootmiskinnisvara vähene
pakkumiste arv

5%
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8%
8%

6%

Ettevõtlust soodustavad tegurid
%
1. Elukeskkonna investeeringud ja avalike 10
teenuste arendamine
%
2. Ettevõtlusega seotud taristu
9%
arendamine (juurdepääsuteed,
kommunikatsioonid, elektriühendused,
internet jms)
3. Teede remont ja hooldus
9%
4. Ettevõtjate kaasamine
8%
ettevõtlusstrateegia või valla arengukava
koostamisel
5. Kiire asjaajamine omavalitsuses
8%
6. Ettevõtjate tunnustamine
6%
7. Kohaliku omavalitsuse rahaline
6%
ettevõtlustoetus
8. Ühistranspordi parem korraldamine
6%
(sagedus, ühenduste arv)
9. Ettevõtjatele nõustamisteenuste ja
5%
koolitusvõimaluste tagamine
10. Kutsekoolide ja ettevõtjate koostöö
5%
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õppekavade arendamisel

Lähituleviku olulised tegevused/projektid
1. Üldisemalt elukeskkonna investeeringud ja avalike teenuste arendamine
2. Interneti kättesaadavuse ja kiiruse tõstmine maapiirkonnas
3. Teede hooldus ja korrastamine
4. Üldisemalt ettevõtluse arendamine. Lai spekter tegevusi, sellest ka suur
vastuste arv: ettevõtlusinkubaatori rajamine (5 korral mainitud), süvendatud
ettevõtlusõpe gümnaasiumis, maakonna (turismi)turunduse ja mainetegevused
jm „pehmed“ tegevused sh riigi tasandile.
5. Spa/veekeskus/hotelli rajamine, asukohana eelkõige mõeldud Rapla linna
6. Elamispindade loomise soodustamine sh munitsipaalpindade rajamine
7. Tööstuspiirkondade arendamine. Siinkohal märgiti mitmeid asukohti –
Märjamaa (Orgita), Rapla-Kohila suunal, Kaiu-Juuru suund. Rõhk oli suure
mõjuga töötleva tööstusettevõtte toomisel maakonda (VKEd seda esile ei
toonud)
8. Tallinn-Rapla ja Tallinn-Pärnu maantee 4-realiseks ehitamine
9. Rail Baltica rajamine
10. Kergliiklusteede rajamine asulate vahel
11. Ühistranspordi parem korraldus
12. Äripindade/ühistöökeskuse rajamine
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13.
Kehtna,
Vana-Vigala kutsekoolide tehnilise baasi tugevdamine, suurem
koostöö ettevõtjatega

Vastuste
arv
31
20
20
19

14
13
13

12 (6+6)
11
10
8
5
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Fookusgrupid omavalitsustega
• KOV loob arengueeldusi eelkõige läbi avalike teenuste ja elukeskkonna investeeringute.
• Senine praktika on seotud ettevõtluse infrastruktuuri (sh üldkasutatav) arendamisega kas
toetusega või valla eelarvest. Kõikidest meetmetest eristub selgelt Rapla valla
elamuehituse toetus arendajale. Kohila vald eristub olles suunanäitaja ettevõtlusõppe
osas.
• Kõik tõdevad, et ettevõtjatega on vaja tihedamalt läbi käia, tegevus on paraku kaootiline.
• Valdades ei ole selget ühte vastutavat inimest, kelle tegevusfookuses oleks ettevõtluse
areng.
• Üldine arengukavade probleem on, et tegevused on deklaratiivsed ega ole piisavalt
konkreetsed (tegevus, tähtaeg, vastutaja) ning täitmist ei monitoorita.
• Omavalitsused ei ole osanud esitada RAEKile konkreetset tellimust (eeldab ka ressurssi)
• KOV omandisse kuuluvad tööstusalade krundid – pole ärilist sundi aktiivsemalt tegeleda,
rollid ei ole üheselt läbiräägitud.
• Avaliku sektori hirm katsetamise ees – äkki kukub läbi
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Vahekokkuvõtteks
• Kaalukate ettevõtete arv maakonnas on piisavalt väike, kellega jõuab süsteemselt
suhelda ja neid kaasata – näoga ettevõtja poole!
• Elukeskkonna investeeringud, ettevõtlusega seotud taristu arendamine,
elamispindade rajamine (või selle toetamine)
• Arengukavadest loosungid välja, asemele konkreetsed tegevused sh vastutajad ja
ressursid
• Erasektori kaasamine KOV tööstusalade müüki
• Mõtlemiseks: turismiturunduse ressursid ja äriline mõju vs investorteeninduse
ressursid ja töötleva sektori äriline mõju
• Mõtlemiseks: 90% sõitudest tehakse isikliku vahendiga, töökohad Tallinnas (Kohila
40+%, Rapla 25%, teised ca 20%) – kuidas hoida elanikke rohkem kohapeal?
(kaugtöötamise võimaluste loomine)
• TEGU LOEB!
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Kontakt
Mihkel Laan
OÜ Cumulus Consulting
Reg kood: 11278945
Aadress: Maakri 25
10144 Tallinn
Tel: +372 52 97984
E-mail: info@cumulus.ee
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Demis Voss
DVProject OÜ
Reg kood: 11837741
Aadress: Nurme 1
75101 Kose
Tel: +372 53314025
E-mail: demis@dvp.ee
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