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Saue valla ettevõtete majandusnäitajad perioodil 2018a. kuni 2020a.
Käesolevas peatükis anname ülevaate Saue valla ettevõtete peamistest majandusnäitajatest perioodil 2018a.
kuni 2020a.
Lähteandmetena on kasutatud Äriregistri andmeid seisuga 30. oktoober 2021a. Juhime lugeja tähelepanu
järgmistele asjaoludele, mis mõjutavad koondandmetes ja detailsetes vaadetes kajastatavaid tulemusi.
-

-

-

-

-

-

Äriregistris on ettevõtte asukohaks ettevõtte registreerimisaadress, mis ei pruugi vastata ettevõtte
tegelikule tegevuskoha aadressile. Samuti võib ettevõttel olla mitmeid tegevuskohti.
Mitte kõikide ettevõtete majandusaasta ei lange kokku kalendriaastaga. Lisaks võib erandjuhtudel
esineda olukordi, kus ettevõte on muutnud majandusaasta algust, mille tulemusel võib ühe vaatluse all
oleva majandusaasta pikkus olla tavapärastest, 12 kuud kestvast majandusaastast, erinev.
Ettevõtete puhul, mille majandusaasta lõpeb vahemikus 01. jaanuar kuni 30. juuni, loetakse nimetatud
vahemikus lõppeva majandusaasta tulemused eelmise kalendriaasta tulemusteks. Näiteks kui ettevõtte
majandsaasta lõppes 30. aprill 2021a., siis on selle ettevõtte viimase majandusaasta tulemused on
kajastatud 2020a. kalendriaasta tulemustena. Saue vallas on suuremad ettevõtted, kelle majandusaasta
lõpeb tavapärast erineval perioodil Aktsiaselts Magnum koos tütarettevõtetega.
Vaatamata sellele, et 2020a. majandusaasta aruannete esitamise tähtaeg oli 30. juuni 2021a. on raporti
koostamiseks oleva Äriregistri andmebaasi väljavõtte alusel enne 01. jaanuar 2021a. asutatud ja Saue
valla territooriumil registreerimisaadressi omavast 3782 ettevõttest 2020a. majandusaasta aruanne
esitatud ainult 2655 ettevõttel. Märkusena olgu öeldud, et hinnanguliselt kuni 150 ettevõttele, kes kanti
registrisse 2020a. aasta lõpus, ei laine veel kohustust esitada 2020a. majandusaasta aruannet.
Kokkuvõtteks peaaegu 30% ettevõtetel on viimase, ehk 2020a. majandusaasta aruanne 30. oktoobriks
esitamata. Koguni 315 ettevõttel ehk 8,3%, kes on registrisse kantud enne 1. jaanuar 2019a. on
esitamata nii 2019a. kui 2020a. majandusaasta aruanne.
Ettevõtte tegevusvaldkonnaks on ettevõtte poolt registrile esitatud peamise tegevusala kood. St. isegi
juhul kui ettevõte on esitanud andmed müügitulu jaotuse osas erinevate tegevusvaldkondade lõikes, on
käesolevas ülevaates tehtud lihtsustus ning ettevõtte kogu müügitulu on arvestatud ettevõtte peamise
tegevusala alla.
Nimekirjas on 59 ettevõtet, millel on määramata põhitegevusala. Nende seas on neid, millel on küll
määratud mitu tegevusala aga ükski neist ei ole põhitegevusala, kui ka ettevõtteid millel tegevusala
puudub üldse.
Pistelise kontrolli tulemusel on ülevaate tegijad avastanud, et ettevõtetel on aruannetes erisusi
renditööjõu kasutamise puhul, täpsemalt kuidas renditööjõu kulusid ja ka renditöötajate arvu
aruannetes kajastatakse.

Ettevõtete suuruse klassifitseerimisel on lähtutud Euroopa liidu reeglitest mikro, väike ja keskmise suurusega
ettevõtete määratlemiseks. Käesolevas ülevaates on ettevõtte suuruse määratlemiseks kasutatud kahte
mõõdikut – töötajate keskmine arv taandatuna täistööajaga töötajatele ja ettevõtte müügitulu. Ettevõtete
suuruse määratlemise reeglid on toodud all olevas tabelis.
Lisaks on käesolevasse aruandesse lisatud üks täiendav ettevõtte suuruse klass – ’Passiivne ettevõte’,
määratlemaks registreeritud, kuid ilma reaalse majandustegevuseta ettevõtteid. Passiivseks loetakse
käesolevas aruandes ettevõtteid, mille aastane müügitulu jääb alla käibemaksu kohuslase piiri ehk
40 000 € ja millel on mitte rohkem kui 1 täis töökohaga töötaja.
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Kui tavaliselt kasutatakse ettevõtete suuruse järgi klassifitseerimiseks viimase majandusaasta andmeid, siis
käesolevas ülevaates on rakendatud metoodikat, kus ettevõtte suurus määratakse kahe viimase st. 2019a.
või 2020a. majandusaasta tulemuste järgi ning ettevõtte suuruseks on nendest kahest aastast kõrgeim tase.
Sellega soovitakse kompenseerida majandusaasta aruande esitamata jätmisest tekkivaid anomaaliaid.
Kokkleppel analüüsi tellijaga, on analüüsitud ettevõtete valmist välja arvatud Saue valla osalusega
äriühingud:
-

OÜ Laagri Haridus- ja Spordikeskus
Aktsiaselts KOVEK
Osaühing Saue Spordirajatised.

Lisaks 2 ettevõtet, mis omavad registreerimisaadressi Saue vallas, mille tegelik tegevuskoht on väljaspool
Saue valda ja mis tänu käibe või töötajate arvus suurusele võivad moonutada suurt pilti. Need ettevõtted on:
-

-

Regularis OÜ, mis müüb veebi teel alkohoolseid jooke https://www.viinikauppa.com/catalog/
ettevõtte veebileht on ainult soome keelne ja kodulehel väidab ettevõte oma aadressiks olevat
Tollbrettkoppel 8 23774 Heiligenhafen, Germany (?!) .
Hesburger grupi kuuluv HesePeople OÜ mis pakub grupi teistele ettevõtetele personalihalduse
teenust.

Täiendavalt on välja jäetud ettevõte Terve Pere Apteek OÜ, mis on omanike otsuse kohaselt grupi sisese
tegevuse reorganiseerimise tulemusel tegevuse lõpetabud.
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Saue valla ettevõtete arv seisuga 30. oktoober 2021a.
Enne 1. jaanuar 2021a. registrisse kantude ettevõtetest on Saue valla territooriumile registreeritud kokku
3 782 ettevõtet, nendest 3 on seisuga 30. oktoober 2021a. pankrotis ja 81 ettevõtte puhul on algatatud
likvideerimisprotsess.
Tabel 1- Saue vallas registreeritud ettevõtted perioodil 2018 - 2020a.

Ettevõtete jaotus suuruse järgi
Järgmisena heidame pilgu kuidas jaotuvad valla ettevõtte suuruse ja tegevusala järgi.
Tabel 2 - Saue valla ettevõtete jaotus suuruse järgi
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Kokku, ja samuti Suur- ja Mikroettevõtete kategoorias on kõige rohkem ettevõtteid Hulgi- ja jaekaubanduse
tegevusalal. Keskmiste ja Väikeste ettevõtete seas on suurima ettevõtete arvuga tegevusalaks Töötlev
tööstus.
Saue vallas tegutseb kokku 4 Suurettevõtete, need on TAMRO EESTI OÜ, MAGNUM MEDICAL OÜ, Allium UPI
OÜ ja E-Betoonelement OÜ.

Uute ettevõtete registreerimine aastate järgi
Järgnevas tabelis on seisuga 30. oktoober 2021a. registriese kantud ettevõtete arv asutamisaasta järgi. Kuna
likvideeritud ettevõtted kustutatakse registrist ja registrist kustutatud ettevõtted ei kajastu käesolevas
aruandes, siis ei saa tabeli alusel teha ühest järeldust ettevõtlusaktiivsuse trendide kohta. Siiski on näha, et
ainuüksi 2021a. esimese kümne kuuga on registreeritud rohkem ettevõtteid kui 2020a. või 2019a. aastal.
Tabel 3 - Uute ettevõtete registreerimine perioodil 2011a. kuni 2020a.

Selleks, et kasvatada ettevõte nullist kuni Keskmise suurusega ettevõtteks on kiireima kasvuga ettevõttel
kulunud 4 või rohkem aastat. Nelja aastaga on sellega hakkama saanud Stera Technologies AS. Kõige
nooremad Suurettevõte on 2006a. asutatud MAGNUM MEDICAL OÜ ja Allium UPI OÜ. Nimetatud ettevõtete
tegevusalaks on vastavalt Ravimite ja muude apteegikaupade hulgimüük, Farmaatsiatoodete hulgimüük ja
Muu inimressursiga varustamine.

Ettevõtete müügitulu perioodil 2018a. kuni 2020a. tegevusala lõikes
Kui vaadata ettevõtete müügitulu kõikide registrisse kantud Saue valla ettevõtete vaates, siis on justkui
toimunud müügitulu vähenemine perioodil 2020a. võrrelduna eelmise 2019a. aastaga. Summaare müügitulu
on taandumine 1,58% ehk suurusjärgus 20,0 M€.

6

Koostanud: Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Saue Valla ettevõtluskeskkonna uuring 2018a. kuni 2020a.
Tabel 4 - Ettevõtete müügitulu perioodil 2018a. kuni 2020a. tegevusala lõikes

Asjaolud, mis avaldavad mõju 2020a. summaarsele müügitulule:
-

-

Aktsiaselts Hortes majandusaasta algab 1. juulil ja seega majandusaasta mis lõppes 30. juuni 2020a.
müügitulu kajastub 2019a. all ning 2020a. andmed on tühjad. Mõju 2020a. Saue valla ettevõtete
summaarsele müügitulu suurusjärgus 6,1 M€, mis on ettevõtte viimase raporteeritud majandusaasta
müügitulu.
OÜ Red Hat Group Design on likvideerimisel ja selle 2020a. majandusaasta aruanne on esitamata.
Maksulaekumise põhjal hinnates oli ettevõtte müügitulu 2020a. u. 1 M€.
AS Windoor, 2020a. majandusaasta aruanne on esitamata. Samas maksulaekumise põhjal hinnates oli
ettevõtte müügitulu 2020a. u. 0,5 M€.
MEDITSIINIGRUPP HOOLDUS OÜ eelmise ehk 2020a. majandusaasta aruanne on esitamata, samas
maksulaekumise põhjal hinnates oli ettevõtte müügitulu 2020a. u. 1,5 M€.

Seega eeltoodud asjaoludest tingituna peaks 2020a. võrdlusbaas olema suurusujärgus 9,1 M€ suurem.
Tegevusalade kaupa vaadates, võiks eeldada, et tormiline 2020a. on avaldanud suurt mõju teatud
tegevusala ettevõtetele, eelkõige reisijate veoga seotud ettevõtetele ja Majutus ja toitlustus valdkonna
ettevõtetele.
Järgnevas tabelis on toodud tegevusalade lõikes 2019a. ja 2020a. summaarse müügitulu võrdlus, kus
võrreldakse ettevõtteid, kes on esitanud nii 2019a. kui 2020a. majandusaasta aruanded. Selle valimi puhul
on müügitulu kasvanud 2,09% summa 25,8 M€ võrra. Valimi 2019a. aasta summaarne müügitulu oli
1 234,7 M€ ja vastavalt 2020a. summaarsele müügitulule oli 1 260,5 M€.
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Tabel 5 - Müügitulu muutus tegevusalade lõikes 2020a. võrdluses 2019a.

Üllatuslikult on absoluutnumbrites Saue valle ettevõtete puhul kõige suurem müügitulu langus 2020a.
võrrelduna 2019a. toimunud Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük sektoris ja teisel kohal on Majutusja toitlustus sektor. Protsentuaalselt on kõige suurem langus Kunst, meelelahutus ja vaba aeg, mis on ka
tervisekriisi arvestades ootuspärane.
Täpsem ülevaade Majutus ja toitlustus tegevusala ettevõtete tulemustesse on toodud peatükis Ettevõtete
ülevaade tegevusalade lõikes, lk 20.
Teine tegevusala mille puhul oleks asjakohane oodata 2020a. alanud kriisi tõttu müügitulu langust on Kunst,
meelelahutus ja vaba aeg. Koonandmetest on näha, et sektori langus on olnud 15,74%. Sektori käekäigust
täpsemakt peatükis Kunst, meelelahutus ja vaba aeg tegevusala leheküljel 21.
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Saue valla 25 suurima käibega ettevõtet.
Ettevõtted on järjestatud kahanevas järjekorras 2019a. müügitulu järgi, selleks, et anda võrdlusmoment
2020a. aastaga ja välja filtreerida nende ettevõtete mõju, kellel on 2020a. majandusaasta aruanne veel
esitamata.
Tabel 6 - Saue valla 25 suurima käibega ettevõtet

Enamuse 25 suurima ettevõtte müügitulud on võrreldes 2019a. kõikunud vahemikus +/-20%. Suurima
languse on teinud Aktsiaselts Pesmel Eesti, mille käive kukkus 2020a. 25,24%. Majandusaasta aruandes
selgitab ettevõtte seda järgnevalt. Perioodil juuli-september viidi ettevõttes läbi 50 töötaja koondamine ja
ettevõte restruktureeriti. Suleti metalliosakond (treimine, freesimine, keevitus) ja realiseeriti antud osakonna
seadmepark. Edaspidi ostetakse antud teenust sisse allhanke korras.
Suuruselt teine müügitulu langus on ehitusettevõttel E-Betoonelement OÜ, mis ilmselt kannatas 2020a.
alguses vähenenud ehitusaktiivsuse tõttu. Majandusaasta aruandes annab ettevõte käibe langusele järgneva
konteksti. Ehitusturu ja betoonelementide tööstuse arengud Eestis 2020. aastal. Statistikaameti esialgsete
andmete alusel ehitasid Eesti ehitusettevõtted 2020. aastal Eestis ja välisriikides kokku 3 miljardi euro eest
ehk 6% vähem kui aasta varem. Vaid Eesti ehitusturgu arvesse võttes langes ehitusmaht aastaga 3%. Eestis
ja välisriikides ehitati kokku hooneid 2,1 miljardi ja rajatisi 936 miljoni euro eest. Võrreldes 2019. aastaga
ehitati hooneid 7% ja rajatisi 5% vähem. OÜ E-Betoonelement tegevus 2020 aastal oli tugevasti mõjutatud
pandeemiast. Pandeemiakolde tõttu ei toimunud tootmistegevust Harku tehases ühe nädala jooksul ja
Tamsalu tehases ennetava meetmena 2 tööpäeval. Teisel poolaastal oli töötajate pandeemiast tingitud
täiendav eemalolek töölt keskmiselt hinnanguliselt ligikaudu 10%, mis vähendas vastavalt tootmismahte.
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Töötajate arv perioodil 2018a. kuni 2020a. tegevusala lõikes
Vaatlusalusel perioodil 2018a. kuni 2020a. on 30. oktooberiks 2021a. esitatud majandusaasta aruannete järgi
Saue valla territooriumil registreerimisaadressi omavate ettevõtete töötajate arv aastate kaupa toodud
allolevas tabelis.
Tabel 7 - Töötajate arv perioodil 2018a. kuni 2020a. tegevusala lõikes

Kogu valimi töötajate arvu vähenemise esimene põhjus on, et osadel ettevõetutel on endiselt 2020a.
majandusaasta aruanne esitamata.
Kui võrrelda töötajate arvu nende ettevõtete puhul, kellel on nii 2019a. kui 2020a. majandusaasta aruanded
esitatud, siis on pilt järgmine.
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Tabel 8 - Töötajate arv ettevõtetes, kellel on nii 2019a. kui 2020a aruanded esitatud

Valimi puhul, kus ettevõtetel on esitatud nii 2019a. kui 2020a. majandusaasta aruanded, on töötajate arv
langenud kõigest 8 võrra. Tegevusvaldkondadest on kõige suurem langus Töötleva tööstuse ja Ehitus
tegevsalal. Töötleva tööstuse puhul mängib siin rolli eelnevalt viidatud Aktsiaselts Pesmel Eesti
reorganiseerimine ja sellega seotud 50 töötaja koondamine. Märkusena: Kuna koondamine oimus aasta
teisel poolel, siis aasta keskmise täiskohale taandatud töötajate arvu vähenemine võrreldes 2019a.-ga on 17 töötajat. Samuti avaldas mõju E-Betoonelement OÜ täiskohale taandatud töötajate vähenemine 2020a.
56 töötaja võrra.
Järgmises tabelis on toodud 25 Saue valla suurima töötajate arvuga ettevõtet. Ettevõtted on järjestatud
kahanevas järjekorras 2019a. töötajate arvu järgi, selleks, et anda võrdlusmoment 2020a. aastaga ja välja
filtreerida nende ettevõtete mõju, kellel on 2020a. majandusaasta aruanne veel esitamata.
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Tabel 9 - 25 Saue valla suurima töötajate arvuga ettevõtet

Eeltoodu puhul olid töötajate arvestuses kõik Saue valla territooriumile registreeritud ettevõtted sõltumata
nende tegelikust tegevuskohast. Ettevõtete tegelikku tegevuskohta on keeruline määratleda, sest suurtel
kaubandusettevõtetel on mitu tegevuskohta Eesti erinevates asustatud punktides ning iga tegevuskoha
töötajate arv ei ole äriregistri andmetest tuvastatav.
Püüdes hinnata reaalselt Saue valla territooriumil asuvaid erasektori töökohti, on käesolevas analüüsis tehtud
järgmised kitsendused:
-

-

-

Kui ettevõte omab üle Eesti mitmeid tegevuskohti, kuid peamine tegevuskoht on Saue valla
territooriumil, siis on selle ettevõtte kõik töökohad arvestatud Saue valla töökohtadeks. Mõjutatud
ettevõtted on muuhulgas Aktsiaselts Magnum koos tütarettevõtetega.
Kui avalikest allikatest tuleneva informatsiooni järgi on tuvastatud, et ettevõtte reaalne tegevuskoht on
väljaspool Saue valda, siis on nende ettevõtete kõik töötajad valimist kõrvaldatud. Mõjutatud ettevõtted
on muuhulgas Hesburger kontserni 32 ettevõtete, millest iga ettevõte on loodud ühe konkreetse keti
restorani haldamiseks.
Kui avalikest allikatest tuleneva informatsiooni järgi on tuvastatud, et ettevõtte reaalne tegevuskoht on
Saue vallas, sõltumata tema registreerimisaadressist, siis on kõik ettevõtte töötajad arvestatud Saue
valla töötajateks.
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Tabel 10 - Töökohad, mis asuvad Saue vallas

Selles arvestuses on reaalselt Saue valla territooriumil loodud töökohtade arv aastate lõikes tegelikult
väiksem:
-

2018a. tegelik töökohtade arv Saue vallas 6 173 töötajat võrreldes registreerimis aadressi järgi
arvestatud töökohtade arv 6 268 töötajat. Vahe - 95 töötajat.
2019a. tegelik töökohtade arv Saue vallas 6 537 töötajat võrreldes registreerimis aadressi järgi
arvestatud töökohtade arv 6 637 töötajat. Vahe - 100 töötajat.
2020a. tegelik töökohtade arv Saue vallas 6 109 töötajat võrreldes registreerimis aadressi järgi
arvestatud töökohtade arv 6 200 töötajat. Vahe - 81 töötajat. NB! Kõik ettevõtte ei ole aruande
koostamise ajaks veel majandusaasta aruandeid esitanud! Seetõttu on 2020a. töötajate arv esialgne.

Töötajate arv tegevusalal kaupa ettevõtetest, mis omavad registreerimisaadressi väljaspool Saue valda, aga
mille puhul oli aruande koostamise ajaks tuvastatud, et nende tegelik tegevuskoht asub Saue vallas.
Tabel 11 - Töötajate arv ettevõtetes, mis on registreeritud väljaspool valda, aga tegevuskoht on Saue vallas

Olgu märkusena toodud, et kindlasti nende ettevõtete arv, kes tegutsevad Saue vallas aga on registrisse
kantud mõne teise omavalitsuse territooriumil palju suurem, kui eeltoodud tabelis toodud numbr.
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Ettevõtete kasum perioodil 2018a. kuni 2020a. tegevusala lõikes
Kui vaadata ettevõtete koondkasumit kõikide registrisse kantud Saue valla ettevõtete vaates, siis on perioodil
2020a. võrreluna eelmine 2019a. toimunud koondkasumi vähenemine summas -15,5 M€ ehk -21,9 %.
Tabel 12 - Ettevõtete kasum perioodil 2018a. kuni 2020a. tegevusala lõikes

Tegevusala järgi ei ole 2020a. koondkahjumis ükski tegevusala.
Samas, kui võrrelda ainul ettevõtteid, kellel on esitatud nii 2019a. kui ka 2020a. majandusaasta aruanne, siis
selle valimi puhul on koondkasum tõusnud 3,6 M€ ehk 9,43 %. All olevas tabelis on tegevusalad järjestatud
2019a. koondkasumi järgi kahanevas järjekorras.
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Saue Valla ettevõtluskeskkonna uuring 2018a. kuni 2020a.
Tabel 13 - Koondkasumi(kahjumi) muutus perioodil 2019. - 2020a.

Eelolevas tabelis torkavad silma anomaaliad, kus mõnes tegevusvaldkonnas on toimunud mitmesaja
protsendilised muutused. Neid muutusi selgitavad järgmised asjaolud:
-

Mäetööstus tegevusala koondkasumi 2708% tõusu taga on Aktsiaselts Harku Karjäär, mille kasum on
tõusnud 2019a. 11 590 € 2020a. 378 207 €.
Veondus ja laondus tegevusala koondkasumi 574,94% tõusu põhjuseks on ühe mikroettevõte poolt üle
eelmisel, so. 2019a. deklareeritud üle 0,5M€ suurune ühekordne kahjum. Vaadates tegevusala laiemalt
on ettevõtete proportsioon, kes on teeninud kasumit ja kes on kahjumis mõlemal aastal sarnane. Pigem
ongi edukad ettevõtted suutnud kasumit 2020a. aastal suurendada.
Saue valla 25 suurima kasumiga ettevõtet. Ettevõtted on järjestatud kahanevas järjekorras 2019a. kasumi
järgi, selleks, et and võrdlusmoment 2020a. aastaga ja välja filtreerida nende ettevõtete mõju, kellel on
2020a. majandusaasta aruanne veel esitamata.
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Tabel 14 - Saue valla 25 suurima kasumiga ettevõtet

Selle valimi puhul on 2019a. andmete järgi 25 suurima kasumiga ettevõttest 2020a. kasumit suurendanud
ainult 7 ning ülejäänutel on kasum kahanenud. Suurimat ühekordset mõju valimis olevate ettevõtete
kasumile on mõjutanud:
-

osaühing RAISON puhul paisutas 2019a. kasumit ühekordne tulu kinnisvara objekti müügist ja 2020a.
kahjum mille põhjuseks oli 2020a. väljamakstud dividendide tulumaks summas 0,37 M€.
osaühing Prospeed finantsinvesteeringutelt teenitud kasumi langus 2020a. aastal.
Kahe Magnum grupi ettevõtte kasumi langus.

Ettevõtete lisandväärtus töötaja kohta perioodil 2018a. kuni 2020a. tegevusala lõikes
Üheks universaalseks mõõdikuks mille järgi hinnata ettevõtte tegevuse efektiivsust on loodud lisandväärtus
töötaja kohta. Lisandväärtust arvutatakse valemi järgi LV = MT − KK + TK + PVK, kus LV – lisandväärtus, MT
– müügitulu (ka realiseerimise netokäive), KK – kulud kokku, TK – tööjõukulud (palgakulu ja sotsiaalmaksed),
PVK – põhivara kulum. Lisandväärtus töötaja kohta on ettevõtte lisaandväärtus jagatud täistöökohale
taandatud töötajate arvuga.
Kõigepealt vaade Saue valla ettevõtete poolt loodud koond lisandväärtusele tegevusalade kaupa.
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Saue Valla ettevõtluskeskkonna uuring 2018a. kuni 2020a.
Tabel 15 - lisandväärtusele tegevusalade kaupa

Suurimat lisandväärtus loovad tegevusalad on Töötlev tööstus ning Hulgi- ja jaekaubandus.
Keskmine töötaja kohta loodud lisandväärtus tegevusalade lõikes on toodud järgnevas tabelis.
Tabel 16 - Keskmine töötaja kohta loodud lisandväärtus tegevusalade lõikes.

Valimis on ainult ettevõtted, kellel on esitatud 2020a. majandusaasta aruanne. Lisame võrdluseks keskmised
lisandväärtused töötaja kohta erinevate suurustega ettevõtete puhul.
Esmalt vaatame Suurte Saue valla ettevõtete loodud lisaväärtus töötaja kohta.
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Saue Valla ettevõtluskeskkonna uuring 2018a. kuni 2020a.
Tabel 17 - Saue vallas tegutsevate Suurte ettevõtete loodud lisaväärtus töötaja kohta

Suurettevõtteid on ainult kahel tegevusalal. Neist ajalooliselt on väga kõrget lisaväärtust töötaja kohta
näidanud Hulgi- ja jaekaubandus. Perioodil 2018a. ja 2019a. oli lisandväärtus töötaja kohta selles sektoris üle
100 000 € aastas. Hulgi- ja jaekaubanduse suurettevõtete koondkeskmist 2020a. on mõjutanud enim
Magnum Medical OÜ deklareeritud suur kahjum, samas kui 2019a. oli ettevõte kasumis.
Silma hakkab, et Töötleva tööstuse ettevõtete lisandväärtus töötaja kohta on kaks aastat järjest langenud.
Seda ei saa selgitada tööjõukulude suurenemisega, sest tööjõukulud on üks loodava lisandväärtuse
komponent.
Järgmisena vaatame Keskmise suurusega Saue valla ettevõtete loodud lisaväärtus töötaja kohta.
Tabel 18 - Saue vallas tegutsevate Keskmise suurusega ettevõtete loodud lisaväärtus töötaja kohta

Keskmise suurusega ettevõtete puhul on lisandväärtus töötaja kohta tõusnud kaks aastat järjest.
Kolmandaks võtame ette Saue valla Väikeste ettevõtete loodud lisaväärtus töötaja kohta.
Tabel 19 - Saue vallas tegutsevate Väikeste ettevõtete loodud lisaväärtus töötaja kohta

Vaadates kolme eeltoodud tabelit hakkab välja joonistuma trend, et kõige suurem keskmine lisandväärtus
töötaja kohta on Suurettevõtetel ja ettevõtte suuruse vähenemisega kaasneb ka lisandväärtuse langus
töötaja kohta.
Viimasena vaatame Saue valla Mikro ettevõtete loodud lisaväärtus töötaja kohta.
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Saue Valla ettevõtluskeskkonna uuring 2018a. kuni 2020a.
Tabel 20 - Saue vallas tegutsevate Mikro ettevõtete loodud lisaväärtus töötaja kohta

Kui mikroettevõtete vaatest välja filtreerida Kinnisvara alane tegevus, kus on palju kinnisvara
investeeringutega ja kinnisvara haldusega tegelevaid ettevõtteid, vähe töötajaid, suured investeeringud ning
samuti vara müümisel ka suured (ühekordsed) kasumid, mis paisutab koondkeskmist, siis oleks
mikroettevõtete tulemus veelgi madalam. Kõigil kolme aastal on see alla 25 000 € töötaja kohta.
Eelnevat arvesse võttes saab ümber lükata visalt püsiva müüdi, et mikro- ja väikeettevõtted on oma tegvustes
efektiivsemad kui ülejäänud ettevõtted. Järgnevas tabelis toome nelja tegevusala ettevõtete töötaja kohta
loodud lisandväärtuse võrrelduna ettevõtte suurusega. Need neli tegevusala on Töötlev tööstus, Hulgi- ja
jaekaubandus, Veondus ja laondus ning Ehitus. Nende nelja tegevusala ettevõtted figureerivad enamikus nii
Saue valla kui kogu Harjumaa analüüsi tabelite tipus, eriti kui võtta arvesse ainult Suure-, Keskmise suurusegaja Väikeettevõtteid.
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Ettevõtete ülevaade tegevusalade lõikes
Käesolevas peatükis läheme sügavuti neli tegevusala - Töötlev tööstus, Hulgi- ja jaekaubandus , Veondus ja
laondus ning Ehitus sisse. Nende nelja tegevusala ettevõtted figureerivad enamikus nii Saue valla kui kogu
Harjumaa analüüsi tabelite tipus, eriti kui võtta arvesse ainult Suure-, Keskmise suurusega- ja
Väikeettevõtteid. Lisaks võtame vaatluse alla ka kaks tegevusala - Majutus ja toitlustus ning Kunst,
meelelahutus ja vaba aeg, sest Eesti ja Harjumaa tasandil on just need ettevõttes saanud suurima tagasilöögi
2020a. aastal alguses lahvatanud Covid kriisist.

Majutus ja toitlustus tegevusala
Üks tegevusaladest, mis sai 2020a. Eestisse jõudnud Covid kriisist räsida, on majutus ja toitlustus. Äriregistri
andmetel seisuga 31. detsember 2019a. on Saue valla territooriumil registreeritud 103 Majutus ja toitlustus
tegevusala ettevõtet.
Tabel 21 - Majutus ja toitlustus ettevõtete arv ettevõtte suuruse järgi

Nendest 49 ettevõtet on Passiivsed ettevõtted. Ülejäänud 54-st ettevõttest tervelt 32 kuuluvad Hesburger
kontserni, mille emaettevõte on Soome ettevõte Hes-Pro OY. Kõik 32 ettevõtet on loodud haldama ühte
konkreetset Hesburger söögikohta ja kõik need 32 söögikohta tegutsevad väljaspool Saue valda.
Ülejäänud 22 ettevõtte puhul 6 juhul õnnestus tuvastada tegevuskoht väljaspool Saue valda. Järgnevas
tabelis on nimekiri Majutus ja toitlustus tegevusala ettevõttevõtetest mis ei kuulu Hesburger kontserni, mille
tegevuskoht on kindlasti Saue vallas või mille tegevuskohta ei olnud võimalik tuvastada ja mille suurus ei ole
Passiivne ettevõte. Selliseid ettevõtteid on ainult 15.
Tabel 22 - Saue valla territooriumil tegevuskohta omavad Majutus ja toitlustus tegevusala ettevõtted

Konkreetses valimis on ainult 5 ettevõtet mille müügitulu 2020a. on suurem kui 2019a.
Otsides puhkaeestis.ee veebist Saue vallas tegutsevaid turismiteenuse pakkujaid, kes on pakutavate
teenustena välja toonud kas Majutus või Söök ja jook, leiab Saue valla ettevõtteid, kelle põhitegevusalaks on
midagi muud kui Majutus ja toitlustus. Näiteks:
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-

Hiteh Kinnisvara OÜ, Põhitegevusala - Kinnisvara alanetegevus, haldab Saue mõisa.

Samast andmebaasist leiab ka väljaspool Saue valda registreeritud, kuid Saue vallas tegevuskohta omavad
Majutus ja toitlustus tegevusalaga ettevõtted. Näiteks:
-

OÜ Reilve, registreeritud Kose vald. Tegevuskoht Hüüru Veski Trahter.
INTERCOM GROUP OÜ, registreeritud Tallinn. Muuhulgas tegevuskohaks Püha küla, kus asub ettevõtte
poolt hallatav Saunaküla.
Piko Hobikross Osaühing, registreeritud Tallinn, Haldab Laitse Rallyparki ja pakub Laitse RallyPargi
puhkemajades majutusteenust.

Kokkuvõtteks saab öelda, et Majutus ja toitlustus tegevusala ettevõtted said 2020a. aasta alguses alanud
kriisis tõsiselt kannatada. Saue vallas reaalset tegevuskohta omavad ettevõtted kaotasid käibes kokku
369 456 € mis on võrreldes 2019a. -20,67% langus. Võrdluseks:
-

Kogu Harjumaal tegutsevate Majutus ja toitlustus tegevusala müügitulu muutus perioodil 2020a.
võrrelduna 2019a. oli –205,6 M€ mis on -35,56 %.
Võrdluseks, Tallinna linnas registreeritud Majutus ja toitlustus tegevusala müügitulu muutus perioodil
2020a. võrrelduna 2019a. oli –197,9 M€ mis on -37,84 %.
Harjumaal väljaspool Tallinna tegutsevate Majutus ja toitlustus tegevusala müügitulu muutus perioodil
2020a. võrrelduna 2019a. oli –7,7 M€ mis on -13,95 %.
Harjumaa nn. kuldne ring ehk omavalitsused mis omavad piir Tallinna linnaga puhul oli Majutus ja
toitlustus tegevusala müügitulu muutus perioodil 2020a. võrrelduna 2019a. oli –5,0 M€ mis on
-12,27 %.

Kunst, meelelahutus ja vaba aeg tegevusala
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg tegevusala on samuti üks nendest tegevusaladest, millelt ootaks viimasel
2020a. langust võrreldes 2019a. aastaga. Äriregistri andmetel seisuga 31. detsember 2020a. on Saue valla
territooriumil registreeritud 157 kunst, meelelahutus ja vaba aeg tegevusala ettevõtet. Neis ainult 18 on
mikro ettevõtted ja ülejäänud on passiivsed ettevõtted.
Tabel 23 - Kunst, meelelahutus ja vaba aeg tegevusala ettevõtete arv ettevõtte suuruse järgi

Selle valmi puhul on müügitulu tõusnud 6 ettevõttel ja langenud 8 ettevõttel. Saue valla Kunst, meelelahutus
ja vaba aeg tegevusala summaarne müügitulu on perioodil 2020a. võrrelduna 2019a. muutunud -218 406 €
ehk -15,11 %.
Saue valla suurima müügituluga Kunst, meelelahutus ja vaba aeg tegevusala ettevõtted.
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Tabel 24 -Saue valla suurima müügituluga Kunst, meelelahutus ja vaba aeg tegevusala ettevõtted

Kokkuvõtteks saab öelda, et Kunst, meelelahutus ja vaba aeg tegevusala ettevõtted said 2020a. aasta alguses
alanud kriisis tõsiselt kannatada. Saue vallas reaalset tegevuskohta omavad ettevõtted kaotasid käibes kokku
-287 147 € ehk -19,24 %. Võrdluseks:
-

Kogu Harjumaal tegutsevate Kunst, meelelahutus ja vaba aeg tegevusala müügitulu muutus perioodil
2020a. võrrelduna 2019a. oli –48,8 M€ mis on -14,03 %.
Tallinna linnas registreeritud Kunst, meelelahutus ja vaba aeg tegevusala müügitulu muutus perioodil
2020a. võrrelduna 2019a. oli –36,5 M€ mis on -11,44 %.
Harjumaal väljaspool Tallinna tegutsevate Kunst, meelelahutus ja vaba aeg tegevusala müügitulu
muutus perioodil 2020a. võrrelduna 2019a. oli –12,3 M€ mis on -42,75 %.
Harjumaa nn. kuldne ring ehk omavalitsused mis omavad piir Tallinna linnaga puhul oli Kunst,
meelelahutus ja vaba aeg tegevusala müügitulu muutus perioodil 2020a. võrrelduna 2019a. oli
–9,7 M€ mis on -43,0 %.

Erinevalt Majutus ja toitlustus tegevusala ettevõtetest, kus suurim langus tabas just Tallinna ettevõtteid on
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg tegevusala puhul müügitulu languse vedajateks just väljaspool Tallinna
tegutsevad ettevõtted.

Töötlev Tööstus
Töötlev tööstus on üks neljast tegevusalast, mis figureerib enamiku edetabelite puhul esimeste seas. Näiteks
kogu Töötlev tööstus on Suurte, Keskmiste ja Väikeettevõtete summaarses vaates:
-

-

1

Harjumaal tegutsevate ettevõtete arvu edetabelis on Töötlev tööstus 2 kohal ja Saue vallas 1 kohal,
vastavalt Harjumaal kokku 779 ja Saue vallas 51 ettevõtet1. Osakaal kõikidest tegutsevatest ettevõtetest
Harjumaal vastavalt 14,68 % ja Saue vallas 37,22 %.
Harjumaa ettevõtete müügitulu edetabelis on Töötlev tööstus 2 kohal ja Saue vallas samuti 2 kohal.
Harjumaa ettevõtete töötajate arvu edetabelis on Töötlev tööstus 2 kohal ja Saue vallas 1 kohal.
Vastavalt 38 949 ja 2511 töötajat.

Ainult Suured, Kesmised ja Väikese suurusega ettevõtted
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-

Samas loodud Lisandväärtus töötja kohta edetabelis on Töötlev tööstus kogu Harjumaal alles 15 kohal
ja Saue valla edetabelis 6 kohal.

Saue vallas registreeritud Töötleva tööstuse ettevõtete arv kokku.
Tabel 25 - Töötleva tööstuse ettevõtete arv ettevõtte suuruse järgi

Müügitulu. Valimis, millest on välja võetud Passiivsed ettevõtted ja ettevõtted, ja need mis ei ole 2020a.
majandusaasta aruannet esitanud, on Saue valla Töötleva tööstuse müügitulu eelmisel, ehk 2020a. aastal
püsinud samal tasemel eelneva 2019. aastaga. Langus on kõigest 0,09%.
Tabel 26 -Saue valla Töötleva tööstuse tegevusala summaarne müügitulu

Võrdluseks kogu Harjumaal on sama valimi Töötleva tööstuse ettevõtete müügitulu langus -3,14 % ja
väljaspool Tallinna linna -5,13 %.
Saue valla suurima müügituluga Töötleva tööstuse ettevõtted 2020a. on toodud järgnevas tabelis.
Tabel 27 -Saue valla suurima müügituluga Töötleva tööstuse ettevõtted

Töötajate arv. Valimis, millest on välja võetud Passiivsed ettevõtted ja need ettevõtted, mis ei ole 2020a.
majandusaasta aruannet esitanud, on Saue valla Töötleva tööstuse töötajate arv eelmisel, ehk 2020a. aastal
püsinud samal tasemel eelneva 2019. aastaga. Langus on kõigest - 2,87 %.
Tabel 28 - Saue valla Töötleva tööstuseettevõtete töötajate arv

Võrdluseks kogu Harjumaal on sama valimi Töötleva tööstuse ettevõtete töötajate arv tõusnud 0,30 % ja
väljaspool Tallinna linna 1,59 %.
Saue valla suurima töötajate arvuga Töötleva tööstuse ettevõtted 2020a. on toodud järgnevas tabelis.
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Tabel 29 -Saue valla suurima töötajate arvuga Töötleva tööstuse ettevõtted

Ettevõtete koondkasum. Valimis, millest on välja võetud Passiivsed ettevõtted ja ettevõtted, ja need mis ei
ole 2020a. majandusaasta aruannet esitanud, on Saue valla Töötleva tööstuse koondkasum viimasel, ehk
2020a. aastal tõusnud võrreldes eelneva 2019. aastaga. Tõus on 0,6 M€ ehk 5,72 %. Samas vaatamata
tõusule, ei ole saavutatud 2018a. taset.
Tabel 30 - Saue valla Töötleva tööstuseettevõtete koondkasum perioodil 2018a. - 2020a.

Võrdluseks kogu Harjumaal on sama valimi Töötleva tööstuse ettevõtete koondkasum langenud -14,33 % ja
väljaspool Tallinna linna tõusnud 5,57 %. Nii Tallinna linnas, kui väljaspool seda suvate Töötleva tööstuse
ettevõtete koondkasum jääb alla 2018a. tasemel.
Saue valla suurima kasumiga Töötleva tööstuse ettevõtted 2020a. on toodud järgnevas tabelis.
Tabel 31 - Saue valla suurima kasumiga Töötleva tööstuse ettevõtted

Lisandväärtus töötaja kohta. Valimis, millest on välja võetud Passiivsed ettevõtted ja need ettevõtted, mis
ei ole 2020a. majandusaasta aruannet esitanud, on Saue valla Töötleva tööstuse keskmine loodud
lisandväärtus töötaja kohta viimasel, ehk 2020a. aastal tõusnud võrreldes eelneva 2019. aastaga. Tõus on
898 € ehk 2,96 %. Tõus on olnud kahel viimasel aastal, kiirenedes veidi just viimasel 2020a.
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Saue Valla ettevõtluskeskkonna uuring 2018a. kuni 2020a.
Tabel 32 - Töötleva tööstuse ettevõtete keskmine lisandväärtus töötaja kohta perioodil 2018a. - 2020a.

Võrdluseks kogu Harjumaal on sama valimi Töötleva tööstuse ettevõtete keskmine lisandväärtus töötaja
kohta tõusnud isegi rohkem 2 192 € ehk 6,61 % ja väljaspool Tallinna linna tõusnud 6,78 %.
Saue valla suurima lisandväärtusega töötaja kohta Töötleva tööstuse ettevõtted 2020a. on toodud järgnevas
tabelis.
Tabel 33 - Suurima lisandväärtusega töötaja kohta Töötleva tööstuse ettevõtted Saue vallas

Kokkuvõtteks saab öelda, et turbulentne 2020a. ei ole aasta koondstatistiliste andmete järgi mõjutanud Saue
Töötleva tööstuse ettevõtteid. Müügitulu ja töötajate arv on mõningases languses, samas nii koondkasum
kui lisandväärtus töötaja kohta on tõusnud. Pigem saab siit teha järeldusi, et Saue Töötleva tööstuse
ettevõtete seas on nii neid, kes võitsid Covid kriisi esimesest aastast kui neid, kes sellest kaotasid. Kuna
lisandväärtus töötaja kohta on tõusnud ja töötajate arv vähenenud, viitab see ettevõtete efektiivsuse
tõusule.

Hulgi- ja jaekaubandus
Hulgi- ja jaekaubandus on üks neljast tegevusalast, mis figureerib enamiku edetabelite puhul esimeste seas.
Näiteks kogu Hulgi- ja jaekaubandus on Suurte, Keskmiste ja Väikeettevõtete summaarses vaates:
-

-

2

Harjumaal tegutsevate ettevõtete edetabelis on Hulgi- ja jaekaubandus 1 kohal ja Saue vallas 2 kohal,
vastavalt Harjumaal kokku 1 448 ja Saue vallas 31 ettevõtet2. Osakaal kõikidest tegutsevatest
ettevõtetest on vastavalt Harjumaal 27,28 % ja Saue vallas 22,6 %.
Harjumaa ettevõtete müügitulu edetabelis on Hulgi- ja jaekaubandus 1 kohal ja Saue vallas samuti 1
kohal.
Harjumaa ettevõtete töötajate arvu edetabelis on Hulgi- ja jaekaubandus 1 kohal ja Saue vallas 2 kohal.
Vastavalt 41 121 ja 853 töötajat.
Samas loodud Lisandväärtuse töötja kohta edetabelis on Hulgi- ja jaekaubanduskogu Harjumaal alles 9
kohal ja Saue valla edetabelis 1 kohal.

Ainult Suured, Kesmised ja Väikese suurusega ettevõtted
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Saue Valla ettevõtluskeskkonna uuring 2018a. kuni 2020a.
Saue vallas registreeritud Hulgi- ja jaekaubandusettevõtete arv kokku.
Tabel 34 - Saue vallas registreeritud Hulgi- ja jaekaubandusettevõtete arv suuruse järgi

Müügitulu. Valimis, millest on välja võetud Passiivsed ettevõtted ja need ettevõtted, mis ei ole 2020a.
majandusaasta aruannet esitanud, on Saue valla Hulgi- ja jaekaubandus müügitulu eelmisel, ehk 2020a.
aastal on võrreldes 2019. aastaga tõusnud 19,6 M€ , ehk 3,07 %.
Tabel 35 - Saue valla Hulgi ja jaekaubanduse ettevõtete summaarne müügitulu ettevõtte suuruse järgi

Võrdluseks kogu Harjumaal on sama valimi Hulgi- ja jaekaubandus ettevõtete müügitulu langus -9,02 % ja
maakonnas väljaspool Tallinna linna -3,46 %.
Saue valla suurima müügituluga Hulgi- ja jaekaubandus ettevõtted 2020a. on toodud järgnevas tabelis.
Tabel 36 - Saue valla suurima müügituluga Hulgi- ja jaekaubandus ettevõtted

Töötajate arv. Valimis, millest on välja võetud Passiivsed ettevõtted ja ettevõtted, ja need mis ei ole 2020a.
majandusaasta aruannet esitanud, on Saue valla Hulgi- ja jaekaubandus ettevõtete töötajate arv eelmisel,
ehk 2020a. aastal võrreldes 2019. aastaga tõusnud 31 töötaja võrra, ehk 3,0 %..
Tabel 37 - Saue valla Hulgi- ja jaekaubanduse ettevõtete töötajate arv perioodil 2018a. - 2020a.

Võrdluseks kogu Harjumaal on sama valimi Hulgi- ja jaekaubanduse ettevõtete töötajate arv tõusnud 2,17 %
ja väljaspool Tallinna linna langenud -5,25 %.
Saue valla suurima töötajate arvuga Hulgi- ja jaekaubandus ettevõtted 2020a. on toodud järgnevas tabelis.
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Saue Valla ettevõtluskeskkonna uuring 2018a. kuni 2020a.
Tabel 38 - Saue valla suurima töötajate arvuga Hulgi- ja jaekaubandus ettevõtted

Ettevõtete koondkasum. Valimis, millest on välja võetud Passiivsed ettevõtted ja ettevõtted mis ei ole 2020a.
majandusaasta aruannet esitanud, on Saue valla Hulgi- ja jaekaubandus koondkasum viimasel, ehk 2020a.
aastal tõusnud võrreldes eelneva 2019. aastaga. Tõus on 1,3 M€ ehk 8,99 %.
Tabel 39 - Saue valla Hulgi- ja jaekaubanduse ettevõtete koondkasum perioodil 2018a. - 2020a.

Võrdluseks kogu Harjumaal on sama valimi Hulgi- ja jaekaubandus ettevõtete koondkasum langenud -8,34 %
ja väljaspool Tallinna linna tõusnud 7,22 %. Nii Tallinna linnas kui väljaspool seda suvate Hulgi- ja
jaekaubandus ettevõtete koondkasum on näidanud kahel viimasel aastal tõusu.
Saue valla suurima kasumiga Hulgi- ja jaekaubandus ettevõtted 2020a. on toodud järgnevas tabelis.
Tabel 40 - Saue valla suurima kasumiga Hulgi- ja jaekaubandus ettevõtted 2020a.

Lisandväärtus töötaja kohta. Valimis, millest on välja võetud Passiivsed ettevõtted ja ettevõtted mis ei ole
2020a. majandusaasta aruannet esitanud, on Saue valla Hulgi- ja jaekaubandus keskmine loodud
lisandväärtus töötaja kohta viimasel, ehk 2020a. aastal langenud võrreldes eelneva 2019. aastaga. Langus on
-7 138 € ehk -25,52 %.
Tabel 41 - Saue valla Hulgi- ja jaekaubandus ettevõtete keskmine lisandväärtus töötaja kohta perioodil 2018a. - 2020a.
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Saue Valla ettevõtluskeskkonna uuring 2018a. kuni 2020a.
Võrdluseks kogu Harjumaal on sama valimi Hulgi- ja jaekaubandus ettevõtete keskmine lisandväärtus töötaja
kohta langenud -11 314 € ehk -14,49 % ja väljaspool Tallinna linna tõusnud 33,20 %.
Saue valla suurima lisandväärtusega töötaja kohta Hulgi- ja jaekaubandus ettevõtted 2020a. on toodud
järgnevas tabelis.
Tabel 42 - suurima lisandväärtusega töötaja kohta Hulgi- ja jaekaubandus ettevõtted 2020a

Kokkuvõtteks saab öelda, et sektor tervikuna suutnud kasvatada nii kasumit kui lisandväärtust töötaja kohta.

Veondus ja laondus
Veondus ja laondus on üks neljast tegevusalast, mis figureerib enamiku edetabelite puhul esimeste seas.
Näiteks on Veondus ja laondus Suurte, Keskmiste ja Väikeettevõtete summaarses vaates:
-

Harjumaal tegutsevate ettevõtete arvu edetabelis on Veondus ja laondus 4 kohal ja Saue vallas 3 kohal,
vastavalt Harjumaal kokku 438 ja Saue vallas 18 ettevõtet3.
Harjumaa ettevõtete müügitulu edetabelis on Veondus ja laondus 3 kohal ja Saue vallas samuti 3 kohal.
Harjumaa ettevõtete töötajate arvu edetabelis on Veondus ja laondus 4 kohal ja Saue vallas samuti 4
kohal. Vastavalt 18 948 ja 377 töötajat.
Samas loodud Lisandväärtuse töötja kohta edetabelis on Veondus ja laondus Harjumaal alles 12 kohal ja
Saue valla edetabelis 7 kohal.

Saue vallas registreeritud Veondus ja laondus ettevõtete arv kokku.
Tabel 43 - Saue vallas registreeritud Veondus ja laondus ettevõtete arv suuruse järgi

Müügitulu. Valimis, millest on välja võetud Passiivsed ettevõtted ja ettevõtted, mis ei ole 2020a.
majandusaasta aruannet esitanud, on Saue valla Veondus ja laondus müügitulu eelmisel, ehk 2020a. aastal
võrreldes 2019. aastaga langenud -1,4 M€ . Langus on -2,05 %.

3

Ainult Suured, Kesmised ja Väikese suurusega ettevõtted
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Saue Valla ettevõtluskeskkonna uuring 2018a. kuni 2020a.
Tabel 44 - Saue valla Veondus ja laondus tegevusala ettevõtete summaarne müügitulu perioodil 2018a. - 2020a.

Võrdluseks kogu Harjumaal on sama valimi Veondus ja laondus ettevõtete müügitulu langus -14,92 % ja
maakonnas väljaspool Tallinna linna -6,82 %.
Saue valla suurima müügituluga Veondus ja laondus ettevõtted 2020a. on toodud järgnevas tabelis.
Tabel 45 - Saue valla suurima müügituluga Veondus ja laondus ettevõtted 2020a.

Töötajate arv. Valimis, millest on välja võetud Passiivsed ettevõtted ja ettevõtted, mis ei ole 2020a.
majandusaasta aruannet esitanud, on Saue valla Veondus ja laondus ettevõtete töötajate arv eelmisel, ehk
2020a. aastal kasvanud 2019. aastaga 22 töötaja võrra. Protsentides on tõus 6,20 %.
Tabel 46 - Saue valla Veondus ja laondus tegevusala ettevõtete töötajate arv perioodil 2018a. - 2020a.

Võrdluseks kogu Harjumaal on sama valimi Veondus ja laondus ettevõtete töötajate arv langenud -3,74 % ja
väljaspool Tallinna linna on langus -7,60 %.
Saue valla suurima töötajate arvuga Veondus ja laondus ettevõtted 2020a. on toodud järgnevas tabelis.
Tabel 47 - Saue valla suurima töötajate arvuga Veondus ja laondus ettevõtted 2020a.
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Saue Valla ettevõtluskeskkonna uuring 2018a. kuni 2020a.
Ettevõtete koondkasum. Valimis, millest on välja võetud Passiivsed ettevõtted ja ettevõtted, mis ei ole
2020a. majandusaasta aruannet esitanud, on Saue valla Veondus ja laondus koondkasum viimasel, ehk
2020a. aastal tõusnud võrreldes eelneva 2019. aastaga. Tõus on 1,2 M€ ehk 211,87 %.
Tabel 48 - Saue valla Veondus ja laondus tegevusala ettevõtete koondkasum perioodil 2018a. - 2020a.

Võrdluseks kogu Harjumaal on sama valimi Veondus ja laondus ettevõtete koondkasum langenud -42,39 %
ja väljaspool Tallinna linna on langus -34,70 %. Kui Harjumaal tervikuna võib suurt kasumi langust seletada
rahvusvahelist ja Tallinna linna transporti pakkuvate ning vajalikku infrastruktuuri haldavate ettevõtete
liikumispiirangutest tekkinud suurte kahjumitega, siis Harjumaa ilma Tallinna linna suur langus Saue valla
tõusu kõrval ei ole selge. Suurima kasumi langusega Harjumaal väljaspool Tallinna paistab silma AS DBT, kes
haldab Muuga ja Sillamäe sadama terminale.
Saue valla suurima kasumiga Veondus ja laondus ettevõtted 2020a. on toodud järgnevas tabelis.
Tabel 49 - Saue valla suurima kasumiga Veondus ja laondus ettevõtted 2020a.

Lisandväärtus töötaja kohta. Valimis, millest on välja võetud Passiivsed ettevõtted ja ettevõtted, mis ei ole
2020a. majandusaasta aruannet esitanud, on Saue valla Veondus ja laondus keskmine loodud lisandväärtus
töötaja kohta viimasel, ehk 2020a. aastal tõusnud võrreldes eelneva 2019. aastaga. Tõus on
5 456 € ehk 20,840 %. Tõus on olnud kahel viimasel aastal.
Tabel 50 - Saue valla Veondus ja laondus tegevusala ettevõtete keskmine lisandväärtus töötaja kohta perioodil 2018a. - 2020a.

Võrdluseks kogu Harjumaal on sama valimi Veondus ja laondus ettevõtete keskmine lisandväärtus töötaja
kohta langenud -6 847 € ehk -14,77 % ja väljaspool Tallinna linna oli langus -2 634 € ehk -7,07 %.
Saue valla suurima lisandväärtusega töötaja kohta Veondus ja laondus ettevõtted 2020a. on toodud
järgnevas tabelis.
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Saue Valla ettevõtluskeskkonna uuring 2018a. kuni 2020a.
Tabel 51 - Saue valla suurima lisandväärtusega töötaja kohta Veondus ja laondus ettevõtted 2020a.

Kokkuvõtteks saab öelda, et vaatamata 2020a. alguses valla pääsenud Covid kriisist kehtestatud suurtele
liikumispiirangutele mis pärssisid nii reisijate vedu kui ka kaupade liikumist, suutsid Saue valla ettevõtted
sellest hoopis võita.

Ehitus
Ehitus on üks neljast tegevusalast, mis figureerib enamiku edetabelite puhul esimeste seas. Näiteks on Ehitus
ettevõtted on Suurte, Keskmiste ja Väikeettevõtete summaarses vaates:
-

Harjumaal tegutsevate ettevõtete arvu edetabelis on Ehitus 3 kohal ja Saue vallas 4 kohal, vastavalt
Harjumaal kokku 600 ja Saue vallas 14 ettevõtet4.
Harjumaa ettevõtete müügitulu edetabelis on Ehitus 4 kohal ja Saue vallas samuti 4 kohal.
Harjumaa ettevõtete töötajate arvu edetabelis on Ehitus 6 kohal ja Saue vallas 5 kohal. Vastavalt 12 527
ja 190 töötajat.
Samas loodud Lisandväärtuse töötja kohta edetabelis on Ehitus Harjumaal alles 15 kohal ja Saue valla
edetabelis aga 3 kohal.

Saue vallas registreeritud Ehitus sektori ettevõtete arv kokku.
Tabel 52 - Saue vallas registreeritud Ehitus sektori ettevõtete arv suuruse järgi

Müügitulu. Valimis, millest on välja võetud Passiivsed ettevõtted ja ettevõtted, mis ei ole 2020a.
majandusaasta aruannet esitanud, on Saue valla Ehitusettevõtete müügitulu eelmisel, ehk 2020a. aastal
võrreldes 2019. aastaga kasvanud 7,0 M€ ehk 25,87 %.
Tabel 53 - Saue valla Ehitusettevõtete summaarne müügitulu perioodil 2018a. - 2020a.

Võrdluseks kogu Harjumaal on sama valimi Ehitus ettevõtete müügitulu langus -2,76 % ja maakonnas
väljaspool Tallinna linna -1,42 %.
4

Ainult Suured, Kesmised ja Väikese suurusega ettevõtted
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Saue Valla ettevõtluskeskkonna uuring 2018a. kuni 2020a.
Saue valla suurima müügituluga Ehitusettevõtted 2020a. on toodud järgnevas tabelis.
Tabel 54 - Saue valla suurima müügituluga Ehitusettevõtted 2020a.

Töötajate arv. Valimis, millest on välja võetud Passiivsed ettevõtted ja ettevõtted, ja need mis ei ole 2020a.
majandusaasta aruannet esitanud, on Saue valla Ehitusettevõtete töötajate arv eelmisel, ehk 2020a. aastal
langenud 2019. aastaga -45 töötaja võrra. Protsentides on langus -19,15 %.
Tabel 55 - Saue valla Ehitusettevõtete töötajate arv perioodil 2018a. - 2020a.

Võrdluseks kogu Harjumaal on sama valimi Ehitusettevõtete töötajate arv langenud -0,12 % ja väljaspool
Tallinna linna tõusnud 1,20 %.
Saue valla suurima töötajate arvuga Ehitusettevõtted 2020a. on toodud järgnevas tabelis.
Tabel 56 - Saue valla suurima töötajate arvuga Ehitusettevõtted 2020a.

Ettevõtete koondkasum. Valimis, millest on välja võetud Passiivsed ettevõtted ja ettevõtted, mis ei ole
2020a. majandusaasta aruannet esitanud, on Saue valla Ehitusettevõtete koondkasum viimasel, ehk 2020a.
aastal langenud võrreldes eelneva 2019. aastaga. Langus on -1,1 M€ ehk -38,76 %.
Tabel 57 - Saue valla Ehitusettevõtete koondkasum perioodil 2018a. - 2020a.

Võrdluseks kogu Harjumaal on sama valimi Ehitusettevõtete koondkasum langenud -9,29 % ja väljaspool
Tallinna linna on langus -38,58 %.
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Saue Valla ettevõtluskeskkonna uuring 2018a. kuni 2020a.
Saue valla suurima kasumiga Ehitusettevõtted 2020a. on toodud järgnevas tabelis.
Tabel 58 - Saue valla suurima kasumiga Ehitusettevõtted 2020a.

Lisandväärtus töötaja kohta. Valimis, millest on välja võetud Passiivsed ettevõtted ja ettevõtted, mis ei ole
2020a. majandusaasta aruannet esitanud, on Saue valla Ehituse keskmine loodud lisandväärtus töötaja kohta
viimasel, ehk 2020a. aastal tõusnud võrreldes eelneva 2019. aastaga. Tõus on
1 577 € ehk 3,19 %. Tõus on olnud kahel viimasel aastal.
Tabel 59 - Saue valla Ehitusettevõtete keskmine lisandväärtus töötaja kohta perioodil 2018a. - 2020a.

Võrdluseks kogu Harjumaal on sama valimi Ehitusettevõtete keskmine lisandväärtus töötaja kohta langenud
-3 435 € ehk -9,28 % ja väljaspool Tallinna linna langenud -10 243 € ehk -22,64 %. Nende numbrite valguses
on Saue valla Ehitusettevõtted 2020a. väga hästi hakkama saanud.
Saue valla suurima lisandväärtusega töötaja kohta Ehitusettevõtted 2020a. on toodud järgnevas tabelis.
Tabel 60 - Saue valla suurima lisandväärtusega töötaja kohta Ehitusettevõtted 2020a.
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Saue Valla ettevõtluskeskkonna uuring 2018a. kuni 2020a.

Ettevõtete geograafiline jaotus Saue vallas
Saue valla arengukavas on Saue vald ruumilise ja funktsionaalse arengu mõttes jaotada kaheksaks kandiks5:
-

linnaline piirkond (ca 14 000 elanikku);
Saue ümbruse kant (ca 1800 elanikku);
Hüüru kant (ca 1200 elanikku);
Ääsmäe kant (ca 1900 elanikku);
Laitse-Ruila kant (ca 1550 elanikku);
Haiba-Kernu kant (ca 660);
Riisipere kant (ca 1330 elanikku);
Turba kant (ca 1480 elanikku).

Andmaks ülevaate kantides loodud ettevõtetest ja loodud töökohtades, vaatleme Saue valle
ettevõtlusmaastikku nimetatud kantide lõikes.

Ettevõtete arv kantides
2020a. lõpu seisuga oli Saue vallas registreeritud 3 781 ettevõtete, millest 2665, ehk 70,5 % olid registreeritud
Linnalises piirkonnas. Eelmine analüüs Saue valla ettevõtlusmaastiku kohta teostati 2016a. majandusaasta
andmete põhjal. Selle pärast heidame ka võrdleva pilgu, mis on viimase 4 aasta jooksul muutunud.
Tabel 61 - Ettevõtete arv kantides. 2020a. võrdlus 2016a.

Absoluutnumbrites on kõige suurem ettevõte kasv toimunud Linnalises piirkonnas, kus on lisandunud 648
ettevõtet ja Ääsmäe kandis 91 ettevõtet. Protsentuaalselt on kõige suure tõus toimunud Saue ümbruse,
Ääsmäe, Laitse-Ruila ja Riisipere kandis.
Võrreldes reaalselt tegutsevaid, ehk aktiivseid ettevõtte arvu 2020a. vs. 2016a., siis selles vaates on
positiivne, et aktiivsete ettevõtete arv on suurenenud kõikides kantisdes, kusjuures Linnalises piirkonnas on
kasv olnud isegi aeglasem kui ülejäänud kantides. Kõige suurem on olnud ettevõtete kasv Hüüru kandis, kuhu
on lisandunud 52 aktiivset ettevõtet ja muutus on koguni 162,5%. Üks põhustest, miks Hüüru kandis
aktiivsete ettevõtete arv kasvab, on ettevõtete kolimine kiiresti arenevasse Angerja tee piirkonda.

5

Saue valla arengukava 2021-2030, lk. 5
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Saue Valla ettevõtluskeskkonna uuring 2018a. kuni 2020a.
Tabel 62 - Aktiivsete ettevõtete arv kantides. 2020a. võrdlus 2016a.

Kui vaadata kahe peamise tegevusala Töötlev tööstus ning Hulgi- ja jaekaubandus ettevõtteid, siis nende
jaotus Saue vallas on toodud järgmistes tabelites. Pane tähele, järgmistes tabelites on reaalset tegutsevad
ettevõtted, ehk Mikro, Väike, Keksimised ja Suured ettevõtted. Suurim kasv on tulnud keskmise ja väikese
suurusega ettevõtete hulgas. Kui 2016a. aastal oli keskmise suurusega Töötleva tööstuse ettevõtteid 7, siis
2020a. aastal on neid juba 13. Sama sektori väikeettevõtteid oli 2016a. 23 ja 2020a. oli nende arv 40. Töötleva
tööstuse ettevõtete arvu kasv on marginaalne 2016a. 83 ettevõttelt 2020a. vastavalt 88 ettevõtteni.
Tabel 63 - Töötleva tööstuse ettevõtete arv kantides. 2020a. võrdlus 2016a.

Hulgi- ja jaekaubanduse ettevõtte hulgas on kasv olnud veelgi suurem. Ääsmäe kandis on kasv koguni 900%.
Linnalise piirkonna Hulgi- ja jaekaubanduse tegevusala ettevõtete kasv on kõigest 69,7%. Andmete õige
tõlgendamise huvides olgu öeldud, et kasvu juhivad mikroettevõtted. Kui 2016a. seisuga oli Saue vallas 96
Hulgi- ja jaekaubanduse tegevusala ettevõtet, siis 2020a. oli nende arv kasvanud täpselt kaks korda 192
ettevõtteni.
Tabel 64 - Hulgi- ja jaekaubandus ettevõtete arv kantides. 2020a. võrdlus 2016a.

35

Koostanud: Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Saue Valla ettevõtluskeskkonna uuring 2018a. kuni 2020a.

Täistöökohale taandatud töötajate arve Saue valle erinevates kantides
2020a. täistöökohale taandatud töötajate arvu puhul on valimist välja jäetud ettevõtted, kelle puhul on
tuvastatud, et nende tegelik tegevuskoht on väljaspool Saue valda. Kõiges suurem mõju avaldub nn.
Hessburger grupi ettevõtete välja jätmisest sellest valikus. 2016a. andmete puhul tagasiulatuvat sarnast
filtreerimist ei olnud võimalik teha.
Tabel 65 - Kandis loodud täistööajale taandatud töökohtade arv

Eelolevas tabelis on elanike arv kandis võetud Saue valla arengukavast6. Tööturul aktiivsete elanike arv on
saadud lahutades kandi elanike arvust proportsionaalne Statistikaameti andmetel Saue vallas keskmine
ülalpeetavate7 protsent elanikke. Tabelis on erasektor poolt loodud töökohtade arv Saue vallas. See number
ei sisalda avaliku sektori poolt loodud töökohtade arvu. Ainult ühes kandis on loodud töökohtade arv suurem
kui kandi tööturul aktiivsete elanike arv, see on Hüüru kant. Linnalises piirkonnas on erasektori poolt loodud
töökohtade arv 27% väiksem kui kandi tööturul aktiivsete elanike arv. Kolmes kandis – Saue ümbruse kant,
Riisipere kant ja Laitse-Ruila kant on erasektiri poolt loodud töökohtade arv suurusjärgus 10% kandi tööturul
aktiivsete elanike arvust.
Loodud töökohtade võrdlus 2016a. töökohtade arvuga.
Tabel 66 - Saue valla kantides loodud erasektori töökohtade võrdlus 2016a. töökohtade arvuga

Siinkohal vajab selgitamist, mis on mõjutanud täistöökohaga töötajate arvu langemist 2020a. võrrelduna
2016a. andmetega. Esimeseks teguriks on, et analüüsi koostamise aluseks oleva äriregistri väljavõtte
teostamise ajal 30. oktoober 2021a. oli 30% ettevõtetest 2020a. majandusaasta aruanne veel esitamata.
Teiseks on 2020a. andmete puhul välja filtreeritud Saue vallas registreeritud, aga väljaspool Saue valda
tegutsevate ettevõtete töötajate arv. Selle tõttu on 2020a. andmed suurusjärgus 400 kuni 500 töötaja võrra
väiksemad. Kolmandaks, oli 2016a. andmetes ettevõtte Harmet OÜ ja selle sidusettevõtete registriaadressid
6
7

Saue valla arengukava 2021-2030, lk. 5
https://www.stat.ee/et/avasta-statistikat/piirkonnad/harju-maakond/saue-vald
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Saue vallas. Tänaseks on Harmet OÜ tegevus üle viidud Kumna külla Harku vallas ja osade sidusettevõtete
tegevus Keila linna. Mõju 2020a. töötajate arvule suurusjärgus 300 kuni 400. Kõik eelnimetatud ettevõtetega
seotud muutused mõjutavad Linnalise piirkonna töötajate arvu. Kõigi nende metoodiliste ja ettevõtete
tegevusega seotud muudatuste mõju Linnalise piirkonna töötajate arvule on suurusjärgus 1 200 kuni 1 300
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Analüüs KOVi ja ettevõtjate tegevustest, mis toovad tulevikus kaasa
positiivseid muutusi ettevõtluskeskkonna arengus.
Sissejuhatus
Eesti demograafiline ja tõmbekeskuste geograafiline areng on mõjutatud samadest seaduspärasustest, mis
on mõjutanud Lääne- ja Kesk Euroopa riikide arengut. Näiteks esmalt nii ettevõtluse kui elanikkonna
koondumine tõmbekeskustesse ning seejärel tõmbekeskuste laienemine. Mille tulemusel
ressursimahukamad ettevõtted, eelkõige just töötleva tööstuse ettevõtted, liiguvad tõmbekskuse südamest,
selle äärealadele. Mis omakorda mõjutab elanikkonna, ehk töötajate liikumist töökohtadele lähemale.
Arenguseire keskus on oma analüüsis „Eesti Regionaalse Majanduse Stsenaariumid 2035“8 välja toonud 4
erinevat võimalikku stsenaariumi. Stsenaarium 1. Suur-Tallinn, mida kõige paremini iseloomustab pealinna
regiooni pakutava eluviisi jätkuv populaarsus, mistõttu jätkub inimeste ja ressursside koondumine Tallinna
linnaregiooni, vähemal määral ka Tartu ja Pärnu ümbrusse. Stsenaarium 2. Kasvukeskuste Eesti. Stsenaariumi
tõuketeguriks on pealinnaregiooni elukalliduse kiire kasv ja elukeskkonna halvenemine – ummikud,
pendeldamisele kuluv aeg, õhu kvaliteet –, aga ka kõrgema keskmise vanusega seostuv eelistatavalt
rahulikum elulaad kui uus mood. Elanikkond koondub küll edaspidigi linnadesse, kuid see toimub suuremate
maakondlike tööturualade ümbrusesse. Stsenaarium 3. Ökokapitalistlik Eesti. Tulemuseks on, et eelistatuim
elukoht on suure tõhususega linnasüdamikes, kus on säästlik ühistransport ning toimiv ringmajandus –
jäätmeteke on viidud miinimumini. Maapiirkondades jätkub inimeste väljavool ning suureneb tööpuudus,
sest tegevuskeskkond on väikeettevõtluseks ebasoodne. Stsenaarium 4. Ökokogukondade Eesti. Koos
keskkonnasäästlike uusasukatega paraneb maapiirkondade elukvaliteet ning füüsiline keskkond. Kogukonna
mõju suurenemine tekitab omanäolisi sotsiaalseid kooslusi, kus võivad domineerida erinevad
väärtussüsteemid.
Saue vallal on võimalik võita kõikide stsenaariumite realiseerumise puhul. Kõige suuremat kasu saaks Saue
vald just teise stsenaariumi realiseerumisel. Sellisel juhul suureneks konkurents teiste nn. kuldsesse ringi
kuuluvate valdadega, et stimuleerida nii ettevõtete kui elanike liikumist Tallinnast kui ka teistest Eesti
maakondadest just Saue valda. Seetõttu keskendume käesolevas analüüsis just tegevustele, mis aitaksid Saue
vallal olla valmis just teise stsenaariumi realiseerumiseks.
Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik, mis hõlmab arenduskeskusi kõikides maakondades, sealhulgas
Harjumaal kus tegutseb Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, on analüüsinud potentsiaalseid tegevusi, mis
aitaksid kaasa nii ettevõtluse kui ka elukeskkonna arengule omavalitsuses. Järgnev on kokkuvõte ideedest ja
tegevustest, mis korduvad erinevates uuringutes ja mõttetalgutel kõige sagedamini.

Tööstusalade loomine omavalitsuse territooriumil.
Töötleva tööstuse ettevõtted avaldavad otsest mõju piirkonna tööhõivele. Hinnanguliselt aitab iga töötlevas
tööstuses loodud töökoht, luua vajaduse 1 täiendava töökoha loomiseks väljaspool töötleva tööstuse
sektorit. Euroopa komisjoni poolt tellitud uuringu kohaselt mõjutab tööhõive töötlevas tööstuse otseselt ka
teiste sektorite töökohtade loomist9. Hinnanguliselt tekib 1 töökoha loomisel töötlevas tööstuses vajaduse 1
8

https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2019/02/Eesti-regionaalse-majanduse-stsenaariumid2035.pdf
9
SWD(2012) 297 final. „INDUSTRIAL POLICY COMMUNICATION UPDATE A STRONGER EUROPEAN INDUSTRY FOR
GROWTH AND ECONOMIC RECOVERY“ Brussels, 10.10.2012
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täiendava töökoha järele tootmist teenindavates sektorites – tarnsport ja logistika, turundus, juriidiline
nõustamine, toitlustus, jne.
Töötleva tööstuse jaoks vajaliku infrastruktuuri mõju analüüsides keskendutakse tavaliselt just
tööstusaladele. Samas Saue valla kontekstis on tuvastatav ka vajadus ettevõtete toimimiseks vajaliku
infrastruktuuri järgi ka väljaspool Saue Linnalist piirkonda ja Saue ümbruse kanti. Intervjueerides Laitse-Ruila,
Haib-Kernu, Riisipere ja Turba kandi ettevõtjaid tõstatasid mitmed neist probleemi, et nendes piirkondades
puuduvad hooned, kuhu tootmist laiendav ettevõte saaks ümber kolida. Ettevõtjad ise nimetavad seda
probleemi kui „kõik nõukaaegsed kolhoosi hooned on juba kasutuses või lagunenud“. Tegelik ettevõtjate
vajadus on ettevõtte laienemisel omada võimalust laiendada tootmist samas kandis uutele pindadele, ilma
suuremahuliste investeeringute tegemist hoonete nullist ehitamiseks. Kasvuettevõtte puhul on vajadus
omada võimalust liikuda väiksemalt tootmispinnalt suuremale ja võimalust järelturul müüa või välja rentide
väikseks jäänud tootmispind järgmisele ettevõttele. Sellise võimaluse puudumine kiirendab ettevõtete
koondumist suurematesse tõmbekeskustesse.
Tööstusalade arendamine saab toimuda ainult tihedas koostöös kohaliku omavalitsuse ja ettevõtjate vahel.
Küsimusele, kas kohalik omavalitsus peaks ka omalt poolt investeerima tööstusalade arendamisesse saab
tugineda hiljutisel Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikku kuuluva Lõuna-Eesti keskuse10 poolt tellitud
uuringule. Uuringus analüüsiti erinevate KOV meetmete reaalset mõju kohalikule omavalitsusele. Konkreetse
uuringu järelduseks oli, et KOV poolt tehtud investeering, suurusjärgus 150 000 €, tööstusala rajamisse puhul
oli tulu-kulu määr 3,09. Tööstusalade rajamise meede oli kahe parima meetme seas ning panus töökohtade
loomisese järgnevate aastatel oli suurusjärgus 20 töökohta aastas. Nendest 75% töökohtadest olid täidetud
sama omavalitsuse elanike poolt. Kindlasti ei saa sama proportsiooni üks ühele üle kanda Saue vallale, sest
Saue vald asub suure tõmbekeskuse, ehk Tallinna külje all. Erinevuseks, on ka pealinna ümbruses toimuv
Tallinna ja nn. kuldesse ringi kuulutavate omavalitsuste vahel igapäevane pendelränne. Samuti toimub
pendelränne kuldse ringi omavalitsuste vahel. Küll aga saab Saue vald suurendada erinevate meetmetega
seda, et kohaliku omavalitsuse territooriumile loodud töötleva tööstuse ettevõtete töötajad valiksid
elukohana just Saue valla.
Tagasiside ettevõtjatelt. Saue Linnalise piirkonna ettevõtted tunnustasid vallas toimuva arenguna Gate
Tallinn piirkonna arendamist.

Infrastruktuuri ja logistika arendamine.
See sisaldab kolme komponenti – (i) tööstusalade sisemine infrastruktuur, (ii) ligipääsuteed tööstusaladele
mis võimaldavad ligipääsu ka rasketehnikale ja (iii) ühistransport. Tööstusala ligipääsu teede ja maanteede
arenduse osas on vajalik koostöö kohaliku omavalitsuse ja riigi sh. Transpordiametiga.
Ühistranspordi, täpsemalt töötajate veoga seotud transpordiga, seoses on ettevõtjatel suured ootused
kohaliku omavalitsuse poolsele abile. See on üks kahest peamisest ootusest kohalikule omavalitsusele, mida
ettevõtjad intervjuude ajal lauale tõstsid. Saue Linnalise piirkonna ja Saue ümbruse kandi ettevõtete puhul
on suundadeks, kust tulevad töötajad vastavalt – Tallinna suunda ja Keila-Paldiski suund. Hüüru kandi
ettevõtetesse toimub töötajate saabumine Tallinna (Lasnamäe) ja Keila suunalt.

10

Keskuse nimi ja konkreetne analüüsitud tööstusala on ülevaate autorile teada. Konkreetse nime avaldamiseks on
vaja küsida luga uuringu tellijalt.
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Intervjueeritud ettevõtjad tõid viimase aasta positiivse infrastruktuuri arenguga välja Tallinna ringtee
Kanama–Keila 2+2 teelõigu ehituse.
Vatsla ümbruses tegutsevad ettevõtjad tõstsid lauale soovi Tammi tee korrastamiseks, et lühendada
transpordi aega Tallinna suunal.

Elukeskkonna arendamine.
Ilma tööealise elanikkonna kasvuta ei ole piirkonnas areng võimalik, sh. igasuguse ettevõtluse, eriti töötleva
tööstus ja tehnoloogia valdkonnas. Elukeskkonna loomine tööstusalade läheduses aitab tõsta tööstuslade
atraktiivsust kohalikus omavalitsuses. Elukeskkonna arendamine aitab tõsta tööstusalades loodavate
töökohtade kohalike elanikega täitmise määra. See omakorda suurendab kohaliku omavalitsuse maksudest
laekuvat tulu. Siin on tähtis tihe koostöö kohaliku omavalitsuse ja ettevõtjate vahele, kus kohaliku
omavalitsuse roll on planeerida vajalikus mahus alasid elukondliku ehituse jaoks. Lisaks vajalike teenuste,
sealhulgas alus-, põhi- ja keskhariduse asutuste loomine.
Positiivse faktorina saab välja tuua, et võrreldes eelnevate Harju maakondade jaoks tehtud analüüsidega ja
nende käigus teostatud ettevõtjate intervjueerimisega on käesoleva analüüsi käigus intervjueeritud
ettevõtjad andnud positiivset tagasisidet Saue valla tegevusele.
Üks konkreetne ettepanek elukeskkonna arendamiseks, kus saavad teha koostööd nii omavalitsus kui ka
ettevõtjad, oli kaaluda kaasava eelarve rakendamist sarnaselt Tartu linna kaasavale eelarvele.

Taastuvenergia kasutuselevõtu arengu toetamine.
Ühelt poolt Euroopa Liidu seatud kliima eesmärgid ning vastavad direktiivid ja teiselt poolt ka tarbijate poolne
surve tagada kestlik ja jätkusuutlik elukeskkond, on pannud töötleva tööstuse ettevõtetele täiendava surve
suurendada taastuvenergia kasutamist. 2021a. teisel poolaastal kiirelt kasvavad elektri ja maagaasi hinnad
on kannustanud ettevõtjaid kaaluma investeeringuid taastuvenergia kasutamiseks ja tootmiseks. Töötleva
tööstuse ettevõtjate jaoks tähendab investeering taastuvenergia tootmisesse eelkõige päikesepaneelide
paigaldamist tootmishoonete katustele ja ka päikeseparkide rajamist enda territooriumile aga ka tööstusala
vahetusse lähedusse.
Siin on kohalikul omavalitsusel suur roll, et juba uute tööstusalade planeerimisel ja üldplaneeringu
koostamisel, ette näha võimalused taastuvenergia parkide loomiseks (maa, kaasnevad rajatised,
ühenduskohad elektriliinidega, jms) planeeringutes.
Euroopa Liit on Next Generation EU paketiga taaste- ja vastupidavusrahastu11 (Recovery and Resilience
Facility (RRF) eraldanud Eestile 880 miljonit kuni 1,1 miljardit euro, millest 45 miljonit on kinnitatud
“Energeetika investeeringud taastuvenergia osakaalu kasvatamise meetme rakendamiseks“. Selle meetmega
toetatakse:
-

11

Elektrivõrgu tugevdamise programm taastuvenergia tootmisvõimekuse tõstmiseks ning
kliimamuutustega (nt tormid) kohanemiseks – võrguinvesteeringud, millega tekib juurde täiendavalt
kuni 600 MW taastuvenergia liitumisvõimsusi.
https://rrf.ee/
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-

Tööstusalades energia tootmise hoogustamise programm- tööstusalade juures elektri tootmisseadmete
elektrivõrguga liitumise toetamine eesmärgiga hoogustada energia tootmise ja tarbimise koondumist
ühte piirkonda (tööstusalasse).

Eeltoodud meetme kasutamine nõuab tihedat koostööd kohaliku omavalitsuse ja ettevõtjate vahel, kus
omavalitsuselt oodatakse kiiret tegevust arengukavade koostamisel ja kinnitamisel ning vajalike ehituslubade
väljastamisel.
Lisaks on eraldatud 47 miljonit euro Korterelamute ja väikeelamute energiatõhususe suurendamiseks.

Kiire internetiühendus.
Vaatamata Eesti väga heale mobiilse interneti 4G levialale ja suhteliselt soodsale hinnale, ei kata see
ettevõtete vajadusi. Kaasaegsed tootmise ja ressursside planeerimise lahendused (ERP, MRP) on peamiselt
pilvepõhised rakendused. Tänu pilvepõhiste rakenduste kasutamisel saavad ettevõtted vähendada IT
riistavara haldusega ja ka turvalisuse tagamisega seotud kulusid ning maandada vastava valdkonna
spetsilistide nappusest tulenevaid riske. Samas suurendab pilvepõhiste rakenduste kasutamine hüppeliselt
nõudeid internetiühenduse mahtudele ja stabiilsusele. Nende nõudmiste tagamiseks tavalisest 4G
mobiillevist enam ei piisa, vaid oleks vaja optilise valguskaabli olemasolu.
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Ülevaade ettevõtlust ja ettevõtluskeskkonda arendavatest meetmetest
Harjumaal ja teistes maakondades.
Järgnevas loetelus on toodud maakondade ja omavalitsuste kaupa meetmed, mida pakuvad kohalikud
omavalitsused.

Ülevaade kohalike omavalitsuste poolt pakutavatest toetustest Eestis
Harjumaa
Meile teadaolevalt väljaspool Tallinna linna ühelgi Harjumaa KOV-il ettevõtjatele toetusmeetmeid ei ole.
Tallinna linn
Tallinna linna poolt pakutavad meetmed
-

-

-

-

Väikeettevõtja digilahenduste toetus. www.tallinn.ee/Teenus-Vaikeettevotja-digilahenduste-toetus
Toetust saab taotleda Eesti äriregistris Tallinna aadressile registreeritud äriühing, mille viimase 12 kuu
käive jääb Maksu- ja Tolliameti avaldatud andmetel vahemikku 20 000 kuni 400 000 eurot. Toetust
antakse ettevõttes varem mitte kasutuses olnud digilahenduse soetamiseks või arendamiseks kuni 6000
eurot ühe ettevõtja kohta kalendriaastas. Toetuse maksimaalne määr on 70% tegelikult tehtud
abikõlblikest kuludest. Mõju analüüsi sellele meetmele tehtud ei ole või ole seda avalikustatud. Kuna
meetme tingimustes ei ole töökohtade loomist või säilitamist, siis mõju omavalitsuse maksulaekumisele
on pigem tagasihoidlik.
Väikeettevõtja välismessi toetus. www.tallinn.ee/Teenus-Vaikeettevotja-valismessitoetus
Toetust saab taotleda Eesti äriregistris Tallinna aadressile registreeritud äriühing või FIE, viimase
majandusaasta käive jääb vahemikku 20 000 kuni 400 000 eurot. Toetust saab taotleda kuni 8 000 eurot
ühe taotleja kohta kalendriaastas. Toetuse maksimaalne määr on 80% tegelikult tehtud abikõlblikest
kuludest. Mõju analüüsi sellele meetmele tehtud ei ole või ole seda avalikustatud. Kuna meetme
tingimustes ei ole töökohtade loomist või säilitamist, siis mõju omavalitsuse maksulaekumisele on pigem
tagasihoidlik.
Messitoetus. www.tallinn.ee/Teenus-Messitoetus
Tallinna väike- ja keskmise suurusega ettevõtted ning FIEd, kes plaanivad osaleda Eestis toimuvatel
messidel, mis on suunatud ärikontaktide loomisele; uute turustuskanalite leidmisele või müügi
edendamisele. Toetuse määr on 1 000 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas. Toetuse maksimaalne
määr on 50% tegelikult tehtud abikõlblikest kuludest.
Praktikajuhendaja toetus. www.tallinn.ee/Teenus-Praktikajuhendaja-toetus
Toetust saab taotleda Eesti äriregistris Tallinna aadressile registreeritud äriühing, mis on tegutsenud
vähemalt ühe majandusaasta ja omab vähemalt ühte täiskohaga töötajat. Toetust antakse
praktikajuhendajale õppepraktika toimumise ajal praktikandi juhendamisega seotud lisatöö
tasustamiseks 4 eurot ühe juhendamistunni kohta, sh kõik töötasult makstavad ja kinnipeetavad maksud
ja maksed. Toetuse piirmäär ühe taotleja kohta kalendriaastas on 3 000 eurot. Toetust antakse
abikõlblike kulude katmiseks 100% ulatuses abikõlblikest kuludest. Mõju analüüsi sellele meetmele
tehtud ei ole või ole seda avalikustatud. Kuna meetme tingimustes ei ole töökohtade loomist või
säilitamist, siis mõju omavalitsuse maksulaekumisele on pigem tagasihoidlik.

Hiiu maakond
Hiiumaal KOV toetused ettevõtjatele puuduvad
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Ida-Viru maakond
Narva linna poolt pakutavad toetused:
-

-

Alustavate ettevõtjate projekti kaasfinantseerimine. www.investinnarva.ee/et/ettev-tete-jaoks/ettevtluse-toetamise-s-steem-linnas/alustavate-ettev%C3%B5tjate-projektide/
Alustavad ettevõtjad võivad saada kaasfinantseerimist projektidele maksimaalselt 50% esitatava
projekti kogusummast, kuid mitte rohkem 3 000 eurot. Meetme eesmärk on vähendada töötuse määra
piirkonnas, miinimumprogrammina aidata töötutel luua endale töökoht ning maksimum programmina
luua täiendavaid töökohti. Sarnaselt Maakondlike Arenduskeskuste poolt antava Starditoetusega, tasub
alustav ettevõtja saadud toetuse ulatuses riikleke ja tööjõumakse juba esimese 6 kuu jooksul. (Arvestuse
aluseks on Ida-Virumaa keskmine brutopalk 2021a. III kvartalis. )
Toetus messidel osalemiseks. www.investinnarva.ee/et/ettev-tete-jaoks/ettev-tluse-toetamise-ssteem-linnas/toetus-messidel-osalemiseks/
Toetatakse Narva linna väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ning füüsilisest isikust ettevõtjate
osalemist messidel. Toetuse ülemmääraks on 1 597,79 eurot ühe taotleja kohta kalendriaastas, kuid
mitte rohkem 50 % messi kogukuludest. Mõju analüüsi sellele meetmele tehtud ei ole või ei ole seda
avalikustatud. Kuna meetme tingimustes ei ole töökohtade loomist või säilitamist, siis mõju
omavalitsuse maksulaekumisele on pigem tagasihoidlik.

Sillamäe
-

Sillamäe alustavate ettevõtjate projektide kaasfinantseerimise toetus.
https://www.sillamae.ee/toetused-ja-tugisusteemid
Kaasfinantseerimise ülemmääraks on 20% projekti kogusummast, kuid mitte rohkem kui 500 eurot.

Jõgeva maakond
Jõgeva vald toetab ettevõtteid läbi klubilise tegevusega, toetades ettevõtjate külastusreise teistesse
maakondadesse ja pakudes abi käsitöölaatade korraldamisel. Covid kriisi ajal pakutakse soodustust
ettevõtete reklaami avaldamises valla lehes

Lääne maakond
Lääne-Nigula vald
-

Ettevõtlustoetus. https://www.laanenigula.ee/tule-meile-ettevotjaks1 kord aastas avatakse taotlusvoor toetuse saamiseks 4 erinevas kategoorias: laada-messitoetus,
juurdepääsuteede korrastamine ja ruumide kohandamine, võrkudega liitumine ja toetus seadmete
soetamiseks. Toetuse suurus kuni 5 000 euro, millele lisandub omaosalus vähemalt 50%.

Vormsi vald
-

Ettevõtlustoetus. Ettevõtlustoetust saab taotleda äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja, mille
aadressiks Äriregistris on märgitud Vormsi vald. Ettevõtlustoetus on suunatud toetus stardi- ja
arendusprojektidele (s.h. turundus-, investeerimis- ja teised sarnased projektid), mis tugevdavad Vormsi
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majanduskeskkonda. Taotlejale võib saada ühes taotlusvoorus maksimaalselt 60% eelarves
ettevõtlustoetusteks ettenähtud summast.

Lääne-Viru maakond
Rakvere linn
-

Soodustingimustega krundid greenfield tööstusparkides.

Tapa vald
-

Alustava ettevõtja, esmasest registreerimisest mitte rohkem kui 36 kuud, toetus 5 000 euro,
omafinantseering vähemalt 20%. Meede omab positiivset mõju omavalitsuse makselaekumisele.
Ettevõtja tasub tööjõumaksetena juba esimesel aastal rohkem, kui toetuseks saadud summa. Seda
eeldusel, et ettevõtja endale ja töölistele makstav töötasu on piirkonna keskmine töötasu. Samuti
vähendab meede valas töötute hulka.

Vinni vald
-

Alustava ettevõtja, esmasest registreerimisest mitte rohkem kui 36 kuud, toetus 3 000 euro,
omafinantseering vähemalt 40%. Meede omab positiivset mõju omavalitsuse makselaekumisele.
Ettevõtja tasub tööjõumaksetena juba esimesel aastal rohkem, kui toetuseks saadud summa. Seda
eeldusel, et ettevõtja endale ja töölistele makstav töötasu on piirkonna keskmine töötasu.

Väike-Maarja vald
-

Alustava ettevõtja, esmasest registreerimisest mitte rohkem kui 24 kuud, toetus 3 000 euro,
omafinantseering vähemalt 25%. Meede omab positiivset mõju omavalitsuse makselaekumisele.
Ettevõtja tasub tööjõumaksetena juba esimesel aastal rohkem, kui toetuseks saadud summa. Seda
eeldusel, et ettevõtja endale ja töölistele makstav töötasu on piirkonna keskmine töötasu. Samuti
vähendab meede valas töötute hulka.

Põlva maakond
Põlva vald
-

Ettevõtlustoetus www.polva.ee/ettevotlustoetus1
Toetuse andmise eesmärk on aidata kaasa jätkusuutlike, kasvule orienteeritud väikeettevõtete arengule
ja laienemisele ning neis ettevõtetes uute töökohtade loomisele. Toetuse eraldamise kaudu toetatakse
ja arendatakse väikeettevõtlust Põlva vallas. Abikõlbulikeks kuludeks on ainult uute töökohtade
loomisega otseselt seotud põhivara soetamise ja sellega kaasnevad kulud. Uus töökoht on loodav
täistööajaga töökoht, mida ei ole eelnenud 12 kuu jooksul toetuse taotleja ega temaga
tulumaksuseaduse mõistes seotud äriühingus varem olnud. Toetust eraldatakse vastavalt loodud
töökohtadele järgmiselt: kahe uue töökoha loomisel 4 000 eurot, kolme uue töökoha loomisel 6 000
eurot, nelja uue töökoha loomisel 8 000 eurot, viie uue töökoha loomisel 10 000 eurot.
Toetust antakse abikõlblike kulude katmiseks maksimaalselt 50% ulatuses projekti eelarve mahust.
Omafinantseeringu määr on vähemalt 50% abikõlblikest kuludest.
Vald ei ole teinud täpset statistikat meetme mõju kohta. Meede omab kindlasti positiivset mõju nii
piirkonna tööhõive suurendamisele ja ka töötute hulga vähendamisele. Sama meede ei ole üle kantav
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piirkondadesse, kus suure tõenäosusega täidetakse loodav töökohta naaber omavalitsuses elavate
töötajate poolt. Ehk sarnane meede ei omaks samasugust mõju Saue vallas.
Kanepi vald
-

Alustava ettevõtluse toetamine kanepi.kovtp.ee/alustava-ettevotluse-toetamine
Alustava ettevõtluse toetamise eesmärgiks on ettevõtlusega alustamise stimuleerimine, alustava
väikeettevõtluse toetamine ja arendamine ning selle kaudu uute töökohtade loomine Kanepi valda.
Taotluse toetuse saamiseks võivad esitada äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kes alustavad
tegevust või on tegutsenud kuni üks aasta ning taotleja on registreeritud ja tegutseb peamiselt Kanepi
valla haldusterritooriumil.

Pärnu maakond
Pärnu linn
-

Pärnu linna ettevõtlustoetus. https://parnu.ee/index.php/linnakodanikule/arengettevotlus/ettevotlustoetused
Ettevõtlustoetuse eesmärgiks on Pärnu linna väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning
selle kaudu Pärnu linnas ettevõtluse arendamine. Taotleja peab olema väikeettevõte, st ettevõttes
töötab vähem kui 50 töölist ja ettevõtte aastakäive ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 10 miljonit
eurot. Toetuse alammääraks on 1 000 eurot ja ülemmääraks 5 000 eurot ühe taotleja kohta
kalendriaastas. Taotluse eelarves peab olema ette nähtud omafinantseering, mille suurus on vähemalt
30% projekti kogumahust.

Rapla maakond
-

KOV haldab ja arendab ettevõtlusalasid Kohilas ja Järvakandis.

Saare maakond
Saaremaal ettevõtetele suunatud toetused puuduvad.

Tartu maakond
Tartu linn
-

Toetusmeede tootmise ja teenuste digitaliseerimiseks. tartu.ee/et/digitaliseerimise-toetus
Digitaliseerimiseks makstava toetuse suuruseks on kavandatud kuni 5 000 eurot ettevõtte kohta ja
ettevõtte omafinantseering peab katma kuludest vähemalt 30 protsenti. Tartu linna 2021. aasta eelarves
on toetuse andmiseks eraldatud 50 000 eurot. Arvestades maksimaalset toetust ühe ettevõtet kohta ja
toetuse eelarvet, on tegemist pigem poliitilise otsusega toetust jagada kui reaalse ettevõtteid abistava
meetmega.
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Valga maakond
Valgamaa kohalikud omavalitsused ettevõtjatele toetusi ei paku.

Viljandi maakond
Mulgi vald
-

Alustava ettevõtja starditoetus. mulgivald.ee/alustava-ettevotja-starditoetus
Toetuse ülemmääraks on maksimaalselt 50% projekti maksumusest, kuid mitte rohkem kui 5 000 (viis
tuhat) eurot ning omafinantseeringu suurus peab olema vähemalt 20% projekti kogumaksumusest.
Toetust jagatakse vastavalt eelarvelistele võimalustele, 2021a. planeeritud 15 000 euro, ehk 3 kuni 4-le
potentsiaalsele ettevõtjale.

Kahes omavalitsuses, Viljandi vald ja Põhja Sakala vald, haldab ja arendab kohalik omavalitsus
munitsipaalomandis olevaid tööstusalasid.
-

Viljandi vald, Mäeltküla : www.viljandivald.ee/maeltkyla-toostuspark
Põhja Sakala vald, Suure-Jaani tööstuspark: toostusala.suure-jaani.ee/

Võru maakond
Rõuge vald
-

Ettevõtlustoetus. rouge.kovtp.ee/ettevotlustoetus
Rõuge valla ettevõtjad/ettevõtted (FIE-d, OÜ-d, AS-id) saavad taotleda toetust ettevõtlusega
alustamiseks, ettevõtluse arenguga seotud investeeringuteks ning ettevõtja koolitusteks ja praktiliste
erialaste oskuste omandamiseks. Ettevõtlustoetuse (sh koolitustoetuse) ülemsumma on 1 000 eurot.
Ettevõtja peab tagama rahalise omafinantseeringu vähemalt 30% taotletavast toetussummast. Juhime
tähelepanu sellele, et ettevõtlustoetust saab maksimumsumma ulatuses taotleda üks kord kolme
eelarveaasta jooksul.

Hinnang KOV ettevõtlustoetuste mõjust ettevõtluse arengule kohalikus omavalitsuses
Küsides kohalikelt omavalitsustelt informatsiooni eelloetletud meetmete tasuvusanalüüsi kohta, andsid
enamus tagasisidet, et detailset tasuvusanalüüsi ei ole tehtud. Hinnatud on ainult kas toetust saanud
ettevõtted on suutnud jätkata oma arengut – kasvatada käivet ja luua uusi töökohti. Samas, ei ole analüüsis
võrreldud toetust saanud ettevõtet teiste sarnaste ettevõtetega, analüüsides kas toetust saanud ettevõte
on arenenud kiiremini kui toetust mitte saanud valim.
Kindlasti annavad kohalikule omavalitsusele reaalset positiivset maksude laekumise suurenemise mõju need
meetmed, millega pannakse ettevõtjale kohustus luua omavalitsuses uusi töökohti. Piirkondades, kus on
suurem töötuse määr ja kust toimub tööjõu pendelränne teistesse omavalitsustesse on mõju selge, sest juba
1 – 2 aasta jooksul laekub maksutuluna rohkem kui toetuseks jagatavad summad. Saue valla kontekstis,
sellised toetused suure tõenäosusega ei toimiks. Tänu lähedusele Tallinnaga toimub vallast pealinnaga tihe
kahesuunaline tööjõu liikumine.
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Saue valla ettevõtlusmaastiku võrdlus Harjumaa teiste omavalitsustega
NB! Käesolevas peatükis on arvesse võetud ka need 7 ettevõtete, mis olid ainult Saue valla ettevõtlust
käsitlevates peatükkides valimist eemaldatud. Need ettevõtted on loetletud leheküljel 4.
Käesolevas peatükis illustreerime läbi erinevate vaadete kus paikneb Saue vald konkreetses vaates
võrrelduna teiste Harjumaa omavalitsustega. Positsiooni järgnevates tabelites ei saa iseenesest hinnata ei
heaks ega halvaks tulemuseks. Pannes järgneva informatsiooni püstitatava ülesande konteksti, saab seda
kasutada ülesande eesmärkide seadmiseks ja ülesande lahendamisel mõõdikuna.

Registrisse kantud ettevõtteid tööealise elaniku kohta
Tabel 67 - Registrisse kantud ettevõtteid tööealise elaniku kohta

Eelolvas tabelis on konkreetne anomaalia, mis mõjutab tulemust. Nimelt on Kuusalu valla 2 284-st ettevõttest
1 291 ehk 56,5% registreeritud Pudisoo külas. Enamus neist on registreeritud aadressile Harju maakond,
Kuusalu vald, Pudisoo küla, Männimäe/1, 74626. Kuusalu valla kodulehel olevate andmete kohaselt on
seisuga 3. jaanuar 2021a. Pudisoo elanike arv 42 inimest. Seega on Pudisoo ühe elaniku kohta registreeritud
30,7 ettevõtet. Tegemist on ühe äriteenuseid pakkuva ettevõtte omaniku aadressiga, kuhu on registreeritud
sama ettevõtte poolt müügiks asutatud ettevõtted, mis peale omaniku vahetust on jätnud
registreerimisaadressi muutmata. Ilma selle anomaaliata oleks Kuusalu valla 1 000 tööealise elaniku kohta
registreeritud ettevõtete arv 265, millega Kuusalu langeks tabelis kohale Saue valla järel.
Lisaks nn. Pudisoo anomaaliale on tuvastatud ka paar konkreetset aadressi Tallinnas, Ülemiste City
territooriumil, kuhu on registreeritud paarsada ettevõtet. Arvestades Tallinna elanike ja seal registreeritud
ettevõtete arvu, on nende mõju keskmisele märgatavalt väiksem.
Jättes kõrvale Kuusalu valla anomaalia, on kõige suurem loodud ettevõtete arv 1 000 elaniku kohta Tallinnas.
Sellele järgnevad nn. kuldse ringi vallad, ehk vallad mis omavad ühist piiri Tallinna linnaga. Sellele järgnevad
ülejäänud Harjumaa vallad. Saue vald on kuldse ringi valdadest selles loetelus viimane. Kui aga võtta arvesse
Saue valle geograafilist paiknemist, kus suur osa valla territooriumist on pealinnast kaugemal kui nii mõne
mitte kuldse ringi valla kaugus pealinnast, siis on Saue valla paiknemine selles pingereas igati loogiline.
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Kohalikus omavalitsuses registreeritud ettevõtete arv tegevusalade lõikes
Reastades Harjumaa kohalikud omavalitsused selle territooriumil registreeritud kõikide ettevõtete alusel
selgub, et Saue asub Tallinna linna, Viimsi- ja Rea valla järel neljandal kohal.
Tabel 68 - Ettevõtete jaotus Harjumaa KOV-ides. Kõik ettevõtted.

Tehes läbilõike ainult reaalselt tegutsevatest ettevõtetest, ehk jättes välja passiivsed ettevõtted on pilt
järgmine.
Tabel 69 - Ettevõtete jaotus Harjumaa KOV-ides. Ainult Suured, Keskmised, Väikesed ja Mikro ettevõtted.

Selles valimis paistab silma, et 4 tegevusvaldkonnas, mis avaldavad kõiges suuremat mõju, on Saue valla
ettevõtete arv suurem, kui ettevõtete üldarvult eespool olevas Viimsi vallas. Töötleva tööstuse, Veondus ja
Laondus ning Ehitusettevõtete arvult on Saue vald Tallinna linna ja Rae vall järel kolmandal kohal.
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Tabel 70 - Suurettevõtete jaotus Harjumaa KOV-ides.

Kohalikus omavalitsuses registreeritud ettevõtete loodud töökohtade arv
Järgnevas tabelis on toodud Harjumaal registreeritud ettevõtete töötajate arv 2020a. taandatuna
täiskohaga töötajale. NB! Tabelis on ainult erasektori ettevõtete statistika. Samas peab silmas pidama, et
osad töökohad on osalise koormusega töökohad, mis tähendab hõivatute arv on tegelikult suurem.
Tabel 71 - Harjumaal registreeritud ettevõtete töötajate arv 2020a. taandatuna täiskohaga töötajale KOV lõikes.

Passivsete ettevõtete puhul saab teha oletuse, et vähemalt pooltele neis ettevõtetes töötavatele töötajatele
on see põhitöökoha kõrvel osalise koormusega lisatöö. Paneme need numbrid konteksti. Eesti tööealiste
elanike arv IV kavratl 2020a. seisuga oli Statistikaameti andmetele 712,5 tuhat ja tööga hõivatute arv 659,5
tuhat inimest. Harjumaal oli tööga hõivatuid 332,412 tuhat inimest.

12

Statistikaamet, TT4661: Tööjõud, hõivatud, tööjõus osalemise määr ja tööhõive määr, seisuga 2019a.
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Peaaegu 30% ettevõtetest on viimase, ehk 2020a. majandusaasta aruanne 30. oktoobriks esitamata. See on
kuupäev millal oli väljastatud registri andmed, mida kasutati analüüsi tegemiseks. Selle pärast toome
võrdlusena ka täistöökohaga töötajate arvu seisuga 31. detsember 2019a.
Tabel 72 - Harjumaal registreeritud ettevõtete töötajate arv 2019a. taandatuna täiskohaga töötajale KOV lõikes.

2019a. seisuga oli Harju maakonnas kokku 386,613 tuhat tööealist elanikku ning tööga hõivatuid oli 332,414
tuhat. Eeltoodud kahes tabelis olev keskmine töötajate arv taandatuna keskmise täis tööajaga töötaja kohta
sisaldab ainult eraettevõtteid ja ei sisalda valiku sektori töötajaid. Avaliku teenistuse 2019. aasta aruande
kohaselt oli nimetatud aastal Eestis kokku 132 33315 töötajat, nendest Harjumaal – 44,0%16 ehk 58 226
töötjat. Seega erasektori ja avaliku sektori töötajate arv 2019a. Harjumaal kokku oli 329 841. Võttes arvesse
äriregistri töötajate andmete ebatäpsust ja fakti et 8,3% ettevõtetest olid analüüsi andmete kogumise
hetkeks ka 2019a. majandusaasata aruanded esitamata, saame öelda, et Harjumaal on avaliku sektori ja
erasektori poolt loodud vähemalt samapalju töökohti kui on tööga hõivatuid.
Saue valla elanike arv 2019a. aastal oli 22 30417 elanikku, nendest tööealiste elanike arv oli 13 129. Kahjuks
ei olnud avalikest allikatest võimalik leida Saue vallas töötavate avaliku sektori töötajate koondarvu.
Võrreldes Saue valla tööealiste elanike arvu 2019a. mis oli 13 129 ja eelolevas tabelis oleva Saue vallas loodud
töökohtade arvu 2019a., mis oli 7 68718 on nende vahe suurusjärgus 5,5 tuhat. See annab alus hinnata, et
rohkem Saue valla elanik leiab tööd väljaspool valda kui väljastpoolt valda siia igapäevaselt tööle tuleb.
Eelneva arvutuse juures peab silmas pidama kahte asjaolu:
(i)
(ii)

Ettevõtete poolt esitatud täiskohaga teatajate andmets esineb vigu; ja
Tööealiste arv ei võrdu töövõimeliste elanike ega ka tööturul aktiivsete elanike arvuga.

Järgnevas tabelis on toodud Harjumaa kohalike omavalitsuste lõikes suhtarvud ettevõtete poolt loodud
töökohad elaniku kohta ja ettevõtete poolt loodud töökohad tööealise elaniku kohta.

13

Eesti Linnade ja Valdade Liit, Elanike demograafiline jaotus KOV-de kaupa 2019. www.elvl.ee/elanike-arv_2019
Statistikaamet, TT4661: Tööjõud, hõivatud, tööjõus osalemise määr ja tööhõive määr
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RAHANDUSMINISTEERIUM, AVALIKU TEENISTUSE 2019. AASTA ARUANNE, lk. 48
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RAHANDUSMINISTEERIUM, AVALIKU TEENISTUSE 2019. AASTA ARUANNE, lk. 51
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Eesti Linnade ja Valdade Liit, Elanike demograafiline jaotus KOV-de kaupa 2019. www.elvl.ee/elanike-arv_2019
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Andmed ettevõtete 2019a, majandusaasta aruannetest.
14

50

Koostanud: Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus

Saue Valla ettevõtluskeskkonna uuring 2018a. kuni 2020a.

Tabel 73 - Ettevõtete poolt loodud töökohad elaniku kohta ja ettevõtete poolt loodud töökohad tööealise elaniku kohta.

NB! Eeltoodud tabelis on ainult erasektori poolt loodud töökohad. Andmed ei sisalda avaliku sektori poolt
loodud töökohtade arvu.
KOV elaniku kohta loodud töökohtade suhtarvu poolest Harjumaa omavalitsuste seas on Saue vald 5 kohal.
Esikohal on Rea vald, kus valla elaniku kohta on kohalike ettevõte poolt loodud 0,89 töökohta.
KOV tööealise elaniku kohta loodud töökohtade suhtarvu poolest Harjumaa omavalitsuste seas on Saue vald
samuti 5 kohal. Esikohal on Rea vald, kus valla elaniku kohta on kohalike ettevõte poolt loodud 1,51 töökohta,
ehk rohkem erasektori töökohti kui on vallas tööealisi elanikke. Rae vald on ühtlasi ka ainuke vald, kus vallas
loodud erasektori töökohtade arv ületab omavalitsuse tööealiste elanike arvu. Rae vallale järgnevad
praktiliselt võrdse tulemusega Saku vald, Jõelähtme vald ja Tallinna linn.
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Saue valla ettevõttete summaarne müügitulu võrrelduna Harjuma teiste kohalike
omavalitsuste ettevõttete müügituluga19.
Ettevõtete summaarse müügitulu edetabelis asub Saue vald Harjumaal 3 kohal Tallinna ja Rae valla järel.
Vaata Tabel 74 - Saue valla ettevõttete summaarne müügitulu võrrelduna Harjuma teiste kohalike omavalitsuste
ettevõttete müügituluga. leheküljel 48. Pannes müügitulu numbrid õigesse konteksti ja võrreldes neid numbreid
esiteks elanike arvuga kohalikus omavalitsuses ja seejärel keskmisele täis tööjala taandatud töötajatega,
saame järgmise tulemuse.
Arvestades kohaliku omavalitsuse territooriumil registreeritud ettevõtete müügitulu sama omavalitsuse ühe
elaniku kohta on esiviisk järgmine:
1.
2.
3.
4.
5.

Rae vald,
Tallinna linn,
Saku vald,
Jõelähtme vald,
Saue vald,

181 716 € ühe elaniku kohta
78 646 € ühe elaniku kohta
74 346 € ühe elaniku kohta
72 828 € ühe elaniku kohta
55 573 € ühe elaniku kohta

Teine võimalus on vaadata kohaliku omavalitsuse ettevõtete müügitulu täistööajale taandatud töötaja kohta.
Selle edetabelis on Saue valla ettevõtted teisel kohal. Esikolmik on järgmine:
1. Rae vald,
2. Saue vald,
3. Saku vald,

19

221 641 € töötaja kohta
187 887 € töötaja kohta
187 632 € töötaja kohta

Aluseks on nende ettevõtete andmed, kes on 30. Oktoobriks 2021a. esitanud 2020a. majandusaasta aruande.
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Tabel 74 - Saue valla ettevõttete summaarne müügitulu võrrelduna Harjuma teiste kohalike omavalitsuste ettevõttete müügituluga.

Saue Valla ettevõtluskeskkonna uuring 2018a. kuni 2020a.
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Saue valla ettevõttete summaarne lisandväärtus võrrelduna Harjumaa teiste kohalike
omavalitsuste ettevõttete lisandväärtusega.
Lisandväärtust arvutatakse valemi järgi LV = MT − KK + TK + PVK, kus LV – lisandväärtus, MT – müügitulu (ka
realiseerimise netokäive), KK – kulud kokku, TK – tööjõukulud (palgakulu ja sotsiaalmaksed), PVK – põhivara
kulum. Lisandväärtus töötaja kohta on ettevõtte lisaandväärtus jagatud täistöökohale taandatud töötajate
arvuga.
Märkus. Kõikide ettevõtete puhul ei ole aastaaruandes kajastatud kõiki lisandväärtuse arvutamise
komponente, konkreetselt põhivara kulumit. Mikroettevõtete puhul ei nõuta selle esitamist aruandes.
Märkus. Nii nagu korduvalt eespool viidatud, oli 30% Saue valla ettevõtetel on viimase, ehk 2020a.
majandusaasta aruanne 30. oktoobriks esitamata. Eeldame, et statistiliselt on ka teistes kohalikes
omavalitsustes nende ettevõtete hulk, mis on jätnud aruanded nimetatud kuupäevaks esitamata samas
suurusjärgus.
Seega on alljärgnev arvutuskäik indikatiivne ja andmete puudumise tõttu ei saa pretendeerida absoluutselt
õigele tulemusele. Küll aga usume, et olemasoleva informatsiooni pealt tehtud arvutused annavad pildi
kohalike omavlitsuste territooriumil tegutsevate ettevõtete poolt loodud lisandväärtuse suurest pildist.

Kohalike omavalitsuste ettevõtete summaarse loodud lisaväärtuse arvestuses, on Saue valla ettevõtted
kolmandal kohal. Suuremat summaarset lisaväärtus loonud ainult Tallinna ja Rae valla ettevõtted.
Summaarne lisandväärtus kokku:
1.
2.
3.
4.
5.

Tallinn
Rae vald
Saue vald
Viimsi vald
Saku vald

8 648,9 miljonit €
638,8 miljonit €
228,8 miljonit €
172,4 miljonit €
163,4 miljonit €

Järgmisena vaatame ettevõtete loodud keskmist lisavöörtust täistööajale taandatud töötaja kohta kohalikus
omavalitsuses. Vaata Tabel 75 - Saue valla ettevõttete summaarne lisandväärtus võrrelduna Harjuma teiste kohalike
omavalitsuste ettevõttete lisandväärtusega. lk 55 .
Kui aga arvutada loodud lisandväärtust täiskohale taandatud töötaja kohta, siis langeb Saue vald 11 kohale.
Esiviisik on järgmine:
1.
2.
3.
4.
5.

Tallinn
Saku vald
Rae vald
Jõelähtme vald
Kuusalu vald
.....

11. Saue vald

44 910 euro töötaja kohta
39 268 euro töötaja kohta
38 696 euro töötaja kohta
37 722 euro töötaja kohta
37 179 euro töötaja kohta
33 638 euro töötaja kohta
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Tabel 75 - Saue valla ettevõttete summaarne lisandväärtus võrrelduna Harjuma teiste kohalike omavalitsuste ettevõttete lisandväärtusega.

Saue Valla ettevõtluskeskkonna uuring 2018a. kuni 2020a.
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Ettevõtjate vastused kohaliku omavalitsuse ja ettevõtjate koostööd
puudutavate küsimuste kohta
Analüüsi käigus intervjueeriti ettevõtjaid, et saada vastus neljale küsimusele.
1. Millised on Teie ootused ettevõtjana kohalikule omavalitsusele, ehk Saue Vallavalitsusele, seoses
ettevõtluskeskkonna loomise ja arendamisega?
2. Mis on Teie seisukohast täna kitsaskohad, mis pärsivad ettevõtlust Saue vallas?
3. Millised on Teie ettepanekud, kuidas saaks ettevõtluskeskkonda Saue vallas parandada? Milline oleks
Teie toodud ettepanekute mõju?
4. Kas Te ootate tihedamat suhtlust ettevõtete ja kohaliku omavalitsuse vahel? Millises vormis selline
suhtlus võiks toimuda?
Osaliselt on saadud tagasisidet kasutatud ka peatükis Analüüs KOVi ja ettevõtjate tegevustest, mis toovad tulevikus
kaasa positiivseid muutusi ettevõtluskeskkonna arengus .

Vastused esimesele küsimusele: Millised on Teie ootused ettevõtjana kohalikule omavalitsusele, ehk Saue
Vallavalitsusele, seoses ettevõtluskeskkonna loomise ja arendamisega?
Üldistatult on kaks kõige sagedasemini antud vastust järgmised.
-

Ettevõtjate ülesanne on tegeleda ettevõtlusega ja kohaliku omavalitsuse ülesanne tegeleda talle
antud sotisaalsete ja elukondlike ülesannete täitmisega.
Kohalik omavalitsus ei peaks sekkuma ettevõtluse tegemistesse.

Kommentaarid.
Esimese vastuse andnute puhul oli sentiment, et ettevõtjad ei osanud konkreetseid ootusi nimetada ning
samuti ei olnud ettevõtjatel ka pretensioone Saue vallavalitsuse tööle. Samad ettevõtjad kiitsid vallas
toimunud ja hetkel käimasolevaid infrastruktuuri ehitusi. Sealhulgas kergliiklusteede ehitust, Tallinna ringtee
Kanama–Keila 2+2 teelõigu ehitust ja Gate Tallinn arendust.
Teise vastuse andnute puhul sai lisatud kommentaaridest pigem välja lugeda, et rahulolematus oli Eesti
Vabariigi valitsuse tegevusega. Konkreetselt viidati seaduste sagedasele muutmisele, maksude muutmisele,
stabiilsuse puudumisele, jms.
Lisaks kahele enim antud vastusele nimetati ootustena:
-

-

Ühistranspordi, konkreetsemalt ühistranspordi loomist suundadel kust saabuvad töötajad Saue
tööstuslade ettevõtetesse. Nimetati kahte suunda Tallinn ja Keila suund. Konkreetne ettevõte, kelle
tegevuskohta on Ääsmäel, nimetas transpordi probleemi kõige uuremaks murekohaks. Ajal kui
ettevõte kavandas uue tootmishoone ehitust, oli Ääsmäe kant suure potentsiaaliga nii logistiliselt kui
töötajate saadavuse vaates. Viimaste aastate demograafilised muutused on tekitanud olukorra, kus
kohapeal tööjõudu napib ja on vajadus transpordita töötajaid väga kaugelt.
Ehituslubade menetlemine. Seda küsimust puudutanud ettevõtjate vaated jagunesid võrdselt
pooleks. Need kes olid sellega rahul ja need kes kurtsid lubade taotlemise protsessi keerukust ning
pikka aega. Üks ettevõtja oskas probleemi täpsustada. Nimelt on lubada taotlemine viidud täielikelt
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elektroonseks ning ettevõtja väitel puudub võimalus küsida nõu kuidas esitatavat taotlust
vormistada.
Vastused teisele küsimusele: Mis on Teie seisukohast täna kitsaskohad, mis pärsivad ettevõtlust Saue
vallas?
Kordusid samad vastused, mis ka esimese küsimuse puhul: oskustööliste nappus ning sellega kaasnev vajadus
organiseerida töötajate transporti. Ehituslubade taotlemisega seoses nii protsessi keerukus kui pikk aeg.
Vastused kolmandale küsimusele: Millised on Teie ettepanekud, kuidas saaks ettevõtluskeskkonda Saue
vallas parandada?
Kordusid samad ideed mida ka eelnevalt lauale tõsteti. Infrastruktuuri arenduste jätkamine nii valla poolt kui
koostöös ettevõtetega. Elukondliku kinnisvara arenduseks vajalike planeeringute tegemine. Kergliiklusteede
võrgu laiendamine. Ühistranspordi võrgu laiendmaine ja muutmine viisil, et see aitaks vallas puuduvate
oskustööliste mugavat tööle tulekut.
Üks ettevõtja pakkus välja idee rakendada ka Saue vallas nn. kaasava eelarve, kus kogukond ja ettevõtjad
saaksid osaleda ideede valikul, nende realiseerimisel ja kaasrahastamises.
Vaata ka peatükki Analüüs KOVi ja ettevõtjate tegevustest, mis toovad tulevikus kaasa positiivseid muutusi
ettevõtluskeskkonna arengus. kus on kokkuvõte meetmetest mis saavad pakkuda positiivset mõju
ettevõtluskeskkonna parendamisesse.
Vastused kolmandale küsimusele: Kas Te ootate tihedamat suhtlust ettevõtete ja kohaliku omavalitsuse
vahel? Millises vormis selline suhtlus võiks toimuda?
Selles küsimuses oli ettevõtjate vahel suur polariseerumine. Suur hulk intervjueeritutest ütles kas otse või
vihjasid kaudselt, et nad ei soovi üleliigset suhtlust kohaliku omavalitsusega. Väiksem hulk ettevõtjaid,
avaldas küll soovi, et neid kaastaks suuremate arengukavade arutellu, aga ei osanud täpsustad millises vormis
need arutelud võiksid toimud. Samuti ei kinnitanud keegi neis, et on valmis aktiivselt nendes aruteludes
osalema.
Olles Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuses teinud koostööd mitmete ettevõtteid ja ettevõtjaid koondavate
piirkondlike organisatsioonidega, saame oma kogemuse põhjal teha järgmised tähelepanekud. Suhtlus
ettevõtjate ja kohaliku omavalitsuse tasandil on aktiivsem pigem tõmbekeskustest kaugemates
omavalitsustes. Samuti omavalitsustes, kus ettevõtjad löövad aktiivselt kaasa kogukonna tegevustes. Siia
hulka kuuluvad näiteks Harju maakonna äärealade vallad ja ülejäänud Eesti. Katsed kohaliku omavalitsuse
poolt organiseerida ettevõtjaid ühendavaid perioodilisi tegevusi, ei ole andnud soovitud tulemusi.
Vaatamata väidetele, et ettevõtjad ei ole huvitatud kohaliku omavalitsuse poolt edastatavast informatsiooni
tulvast, loeb enamus neist kas kohaliku omavalitsuse või kohaliku kogukonna sotsiaalmeedia postitusi. Eraldi
suhtluskeskkonna või platvormi loomine ei ole selles kontekstis mõistlik. Küll aga on tungivalt soovitav
pöörata tähelepanu elektroonsete iseteeninduse keskkondade ergonoomilisusele ja kasutajasõbralikkusele.
Samuti pakkuda tuge keerulisemate taotluste esitamisel. Vaata eeltoodud ettevõtja ettepanekut pakkuda
nõustamist ehituslubade taotluste esitamisel ettevõtjatele, kes teevad seda esimest korda.
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