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Sissejuhatus 

• Kirjutasin magistritöö, kus uurisin 

ettevõtlusega alustamise põhjuseid ja 

eesmärke Suure-Jaani valla ettevõtjate 

hulgas 

• Suure-Jaani vald kui maapiirkond, kus 

peamised ettevõtlusvaldkonnad on 

põllumajandus ja metsandus 

• Olulisel kohal on ka töötlev tööstus 
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Ettevõtlusega alustamine 

• Ettevõtlusesse sisenemise põhjuseid on 

mitmeid 

• Ettevõtjad võib liigitada vajadus- ja 

võimalusettevõtjateks  

• Kombineeritud tüüpi ettevõtja on 

motiveeritud nii tõuke- kui tõmbeteguritest 

• Ettevõtjatüüp võib aja jooksul muutuda 

ühest teiseks 
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Tõuke- ja tõmbetegurite 

olemus 

• Vajadus tõukab inimest ettevõtlusesse e. 

see on tõuketegur 

• Võimalus(t)e tekkimine ja nende nägemine 

on tõmbetegur – midagi, mis viib inimese 

ettevõtlusesse ilma vajaduseta 
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Tõuke- ja tõmbetegurite 

olemus (2) 

Tõuketegur(id) 

• Põhiline on töö 

puudumine (või oht seda 

kaotada) , mis sunnib 

inimest midagi välja 

mõtlema, et säiliks või 

tekiks sissetulek 

 

 

Tõmbetegur(id) 

• Turuvõimaluste tajumine 

ja nende kasutamise 

soov 

• Iseseisvus 

• Tunnustus 

• Eneseteostus 

• Rahaline stiimul 

• Jne 
 (Caliendo, Kritikos 2009,  p 4); 

[Bosma et al 2008, p. 24].  
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Selgusid järgmised 

ettevõtlusega alustamise 

põhjused 

• elatise teenimine; 

• rahulolematus palgatööga; 

• iseenda peremeheks olemine; 

• materiaalsete ressursside olemasolu; 

• võimaluse ära kasutamine; 

• eneseteostus; 

• töökoha või ettevõtte (edasi)andmine lastele; 

• olemasolevate ressursside väärtustamine; 

• varasema koostöö lõppemine. 
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Vajadus-ja 

võimalusettevõtjad 

• Eelmainitud põhjuste alusel määratlesin 

vajadus- ja võimalusettevõtjad 

• Kokku 10 intervjuueeritud ettevõtjat, 

kellest:  

6 võimalusettevõtjat 

3 vajadusettevõtjat 

1 segatüüpi ettevõtja 

• Ettevõtjatüübi muutus 
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Tsitaate intervjuudest 

• Võimalusettevõtja:  

“Eneserealisatsioon, kui üks inimene elab 

end välja karjudes, teine maalib midagi, et 

kuskilt peab see tulema, igal inimesel tuleb 

see erinevalt välja.” 
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Tsitaate intervjuudest (2) 

• Vajadusettevõtja:  

“Kui ametlikult tööle ei võetud, siis millegagi 

oli vaja tegelema hakata. Ja kõige lihtsam 

oli firma teha, siis sai kõigega tegelda.” 
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Tsitaate intervjuudest (3) 

• Segatüüpi ettevõtja: 

“Olude sunnil sai ettevõtja. Kuna tööd väga 

kellelgi pakkuda ei olnud, siis tuleb ise endale 

tööandjaks olla.” 

“Just see ongi, et sa ise kasutad oma aja nii 

nagu sul seda vaja on. Sa saad omale 

tööandjana planeerida päeva, nädalad, 

kuud... Palju rohkem kui kuskil töövõtjana 

olles.” 
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Tegevuskoha valik 

• Peamiselt ei ole seotud konkreetse piirkonnaga 

• Maapiirkonna puhul võib näha teatud 

iseloomulikke omadusi 

• Tegevuskoha valik kujunes suuresti olukorra 

mõjul 

• Mõjutajad:  

Olemasolevad materiaalsed ressursid 

Kodukoht 

Pärand 

Kaugus suurematest linnadest 
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Tulevikuplaanid 

• Olenevalt positiivsetest või negatiivsetest 

motiveerivatest teguritest võib teatud 

määral eristada ka tulevikuplaanide 

olemasolu või puudumist ettevõtjate 

hulgas 

• Kaks ettevõtjat plaanivad oma ettevõtet 

kasvatada 

• Üks plaanib toimida vastavalt turule 

• Ülejäänutel sisuliselt plaan edasiseks 

puudub 
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Olulisemad tähelepanekud 

• Alustamise põhjusena märgiti kõige rohkem ära 

elatise teenimist 

• Enam mainitud probleemiks oli ettevõtte 

sissetöötamise keerukus 

• Iseseisvuse (“iseenda peremeheks olemise”) 

olulisus 

• Tähtis on võimalus planeerida iseenda aega  

• Võimalusettevõtjatel eneseteostusvajadus 

• Vajadusettevõtjatel sissetuleku säilitamine 

• Olemasolevad materiaalsed ressursid 
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Kokkuvõte 

• Peamine tõuketegur ettevõtluseks on töö 

puudumine 

• Oluline tõmbetegur on iseenda “peremeheks” 

olemine ehk võimalus planeerida aega 

• Maapiirkonnas tegutsevaid ettevõtjaid on 

võimalik liigitada vajadus- ja 

võimalusettevõtjateks, küll aga ei pruugi paika 

pidada see, et ühed on kasulikumad kui teised 

• Maapiirkonnas toimuv ettevõtlus on edasiviiv 

jõud, mis on vajalik hoolimata sellest, kas 

tegemist on vajadus- või võimalusettevõtjatega 
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Kokkuvõte (2) 

• Ettevõtlustegevus maapiirkonnas aitab säilitada 

sealset elanikkonda  

• Ettevõtjad kui ise maapiirkonda jäävad inimesed 

• Ettevõtjad kui tööandjad maapiirkonn elanikele 

• Tähtis on olla toeks praegu maapiirkonnas 

tegutsevatele ettevõtjatele ja julgustada 

maapiirkonnas elavaid aktiivseid ja arukaid 

inimesi ettevõtlusele, et neil säiliks soov seal 

elada ning tegutseda 
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Tänan kuulamast! 
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