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Lääne-Harju Koostöökogu strateegia aastateks 2014-2020 seire algtaseme määramine: 
Ettevõtlusaktiivsus ja ettevõtlikkus Lääne-Harju Koostöökogu piirkonnas aastal 2015 
 
 
Töö eesmärk 

Hinnata Lääne-Harju Koostöökogu piirkonna ettevõtlusaktiivsust ja ettevõtlikkust aastal 2015, 
selgitades välja Lääne-Harju Koostöökogu tegevuspiirkonnas tegutsevate ettevõtete ja 
vabaühenduste arvu 1000 elaniku kohta. Detailsemalt jagatakse ettevõtted tegutsevateks ja 
mitte tegutsevateks ning liigitatakse käibe alusel. Vabaühendused jagatakse ühistuteks ja 
avalikes huvides tegutsevateks vabaühendusteks. 

Töö käik 
 
Juriidiliste isikute andmebaas telliti Krediidiinfo AS-lt 2016. a juuli seisuga. Andmebaasis on 
iga juriidilise isiku kohta registrikood, ettevõtte nimetus, aadress, telefon, e-posti ja veebilehe 
aadress, kontaktisik, kontaktisiku roll, müügitulu eurodes 2015. aastal, töötajate arv, EMTAK 
kood ja tegevusala. Kuna andmebaasis olid ka Keila linnas registreeritud juriidilised isikud, 
Keila linn aga pole LHKK tegevuspiirkonnas, jäeti esimesena Keilas registreeritud juriidilised 
isikud andmebaasist välja. 
 
2016. aasta 1. jaanuari seisuga oli tegevuspiirkonnas registreeritud 2249 juriidilist 
isikut, neist 1701 ettevõtet ja FIEt, 522 vabaühendust ja 26 avaliku sektori asutust.  
 
Töö järgmises etapis selekteeriti esimesena välja kõik äriühingud, mis ei olnud esitanud 
majandusaasta aruannet või mille majandusaasta aruande kogukäive oli null ja mida seetõttu 
loeti mitte tegutsevateks (594 ettevõtet). Edasi sorteeriti kõik andmebaasi jäänud juriidilised 
isikud registrikoodi järgi äriühinguteks, füüsilisest isikust ettevõtjateks, mittetulundus-
ühinguteks, sihtasutusteks ja riigiasutusteks. Kokku on tegevuspiirkonnas 2015. a majandus-
aasta aruande esitanud 1655 juriidilist isikut, sealhulgas: 
 

 

 
Mittetulundusühingute tegevusest parema ülevaate saamiseks selekteeriti eraldi välja 
korteri-, aiandus-, garaaži- jms ühistud, mis tegelevad kinnisvara haldamisega. Esialgne 
kava teostada selekteerimine EMTAK koodi alusel ei andnud õiget tulemust, kuna EMTAK 
koodi oli aastaaruannetesse sisestatud üsna juhuslikul alusel. Lõpptulemusena sai 
mittetulundusühingute nimekirjast eraldi välja toodud kõik ühingud, mille nimetuses sisaldus 
“ühistu”.  
 
Selekteerimise tulemusena jäi ühistute nimekirja 271 mittetulundusühingut ja muude 
mittetulundustegevusühingute hulka (kes on tegelikult LHKK sihtgrupp) 241 mittetulundus-
ühingut. Majandusaasta aruannete tuluandmete puudumise tõttu ei ole võimalik täpselt 
määratleda, kui palju mittetulundusühingutest reaalselt tegutseb.  

Äriühingud (AS, OÜ, UÜ, TÜ) 786 
Füüsilisest isikust ettevõtjad 321 
Mittetulundusühingud 512 
Sihtasutused 10 
Riigiasutused 26 
Kokku 1655 
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Sihtasutusi on tegevuspiirkonnas 10 ja need kõik on reaalselt tegutsevad. 
 
Füüsilisest isikust ettevõtjaid on tegevuspiirkonnas 321 ja nende reaalse tegevuse kohta ei 
ole võimalik andmeid saada, sest nende käivet Krediidiinfo ei avalda.  
 
Avaliku sektori asutusi on tegevuspiirkonnas 26 ja nende tegevust käesolev uuring ei käsitle.  
 
Majandusaasta aruande esitanud ettevõtteid on tegevuspiirkonnas 786 ja nende 
analüüsimisel lähtuti kriteeriumist, kas ettevõtte aastatulu võimaldab palka maksta vähemalt 
ühele töötajale. Palgakriteeriumite järgi jaotati ettevõtted kolme gruppi: 
 
1) ettevõtted, mille aastane kogutulu jäi alla kehtiva miinimumpalga koos sotsiaalmaksu ja 
töötuskindlustusega ja seetõttu ei suuda moodustada ühtegi täistöökohta. Miinimumpalk 
2016. aastal on 430 eurot bruto, koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksudega 575 eurot kuus 
ja 6904 eurot aastas. Selliseid ettevõtteid on tegevuspiirkonnas 190; 
2) ettevõtted, mille aastane kogutulu jääb miinimumpalga ja Eesti keskmise palga vahele ja 
mis teoreetiliselt suudaksid luua vähemalt ühe töökoha. Eesti keskmine palk Statistikaameti I 
kv. 2016. a. andmetel oli 1061 eurot, mis koos sotsiaal- ja töötuskindlustusmaksuga on 1420 
eurot kuus ja 17 040 eurot aastas. Selliseid ettevõtteid on tegevuspiirkonnas 196; 
3) ettevõtted, mille aastane kogutulu ületab Eesti keskmist palka ja mis seetõttu peaksid 
olema võimelised looma vähemalt ühe või rohkem töökohti.  Selliseid ettevõtteid on 
tegevuspiirkonnas. Nendest on töökohtade olemasolu aastaaruandes deklareerinud 330 
ettevõtet, kokku on töökohtade olemasolu aruandes märkinud 448 ettevõtet.  

Töökohti pakuvad andmebaasis esitatud andmetel ka 28 vabaühendust. 

Valdade kaupa analüüsides on ettevõtlusaktiivsus kõige kõrgem Keila vallas (registreeritud 
125 ettevõtet tuh.elaniku kohta, tegutseb 86) ja madalaim Paldiski linnas (58 ettevõtet 
tuhande elaniku kohta). Vabaühendusi on tuhande elaniku kohta kõige rohkem registreeritud 
registreeritud Kernu vallas (49) ja kõige vähem Vasalemma vallas (17). Detailsem jaotus on 
esitatud tabelis 1. Juriidiliste isikute jaotus kohalike omavalituste kaupa. 

Kokkuvõtteks: 

Ettevõtete arv 1000 elaniku kohta LHKK tegevuspiirkonnas 2015. aastal on 
Statistikaameti ning Krediidiinfo andmebaasi andmetel 97, neist tegutsevate ettevõtete 
arv 1000 elaniku kohta on 63. 

Vabaühenduste arv 1000 elaniku kohta LHKK tegevuspiirkonnas 2015. aastal on 
Statistikaameti ning Krediidinfo andmebaasi andmetel 29, neist muude kui ühistuliste 
ühingute ja sihtasutuste arv 1000 elaniku kohta 14. 
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 Tabel 1. Juriidiliste isikute jaotus kohalike omavalitsuste kaupa 

 

KOV	üksus	

Juriidiliste	
isikute	
koguarv	

Ettevõtted	
kokku	

Tegutsevad	
ettevõtted	 FIEd	

Mitte-
tegutsevad	
ettevõtted	

Mitte-
tulundus
ühingud	

s.h.	
Ühistud	

Muud	
mitte-
tulundus
ühingud	

Siht-
asutused	

Riigi-
asutused	

Elanike	
arv	

Ettevõtlus-
aktiivsus	
tuh.elaniku	
kohta	

s.h.tegut
sevad	
ettevõtja
d	

Kodanike
ühendust
e	arv	
tuh.elani
ku	kohta	

Keila	vald	 772	 587	 318	 83	 186	 162	 88	 74	 2	 1	 4681	 125	 86	 35	

Kernu	vald	 339	 239	 138	 33	 68	 98	 58	 40	 1	 1	 1990	 120	 86	 49	

Nissi	vald	 339	 266	 102	 80	 84	 68	 36	 32	 1	 4	 2832	 94	 64	 24	

Padise	vald	 234	 188	 86	 40	 62	 40	 9	 31	 1	 5	 1713	 110	 74	 23	

Paldiski	linn	 345	 219	 86	 53	 80	 102	 60	 42	 4	 11	 3767	 58	 37	 27	
Vasalemma	
vald	 203	 156	 56	 32	 68	 42	 27	 15	 1	 4	 2466	 63	 36	 17	
Lääne-Harju	
kokku	 2232	 1655	 786	 321	 548	 512	 278	 234	 10	 26	 17449	 95	 63	 29	


