Läänemaa ettevõtluse
edendamise mõttetalgud
„Hüppelaud“
11.-12.veebruaril Roostal

*Piirkondlikud Algatused Ettevõtlikkuse ja Tööhõive Edendamiseks,
Läänemaa tööhõive ja ettevõtlikkuse kava koostamine aastateks 2015 – 2022

Partnerid: Läänemaa Arenduskeskus (LAK), Lääne Maavalitsus (LMV), Läänemaa
Omavalitsuste Liit (LOVL), Töötukassa, LEADER programmide maakondlikud esindajad,
Haapsalu Kutsehariduskeskus (HKHK), TLÜ Haapsalu Kolledž

PAETE* Läänemaa projektiideede
tutvustus
Seisuga 10.02.15

Mikroettevõtjate „turbostamine“
ETTEVÕTJATE VÕIMEKUSE TÕSTMINE

Tegevused:

Võimalikud koostööpartnerid:
LAK, LEADERid, EV-d

• Mentorklubi olenemata EV vanusest (innovatsioon, turundus, eksport) –5 klubikohtumist (1
kohtumine=3 h koolitus+ 2 h suhtlemist mentoritega)
• Visiidid ettevõtetesse, potentsiaalsete lahenduste väljatöötamine käibe kasvatamiseks:
• Rätseplahendused - ettevõtte protsesside monitooring ja analüüs, parendusettepanekud –
privaatkonsultatsioon kaasatud eksperdiga (valdkonna inimene).
Eristuv tootearendus > ajurünnakud koos ettevõtjatega

• Töövarju päev väikeettevõtte juhile edasijõudnumas EV-s (Eestis)
• Õppereisid ettevõtluskogemuse laiendamiseks, konaktideks - Eestis ja lähivälismaal
• Koostöö, klubiline tegevus > Läänemaa Ettevõtjate Liidu moodustamine

Korraldaja: koordinaator esialgu LAK ettevõtluskonsultant.
Tulemusmõõdik: osalevate EV käibe ja kasumi kasv
Mõjususe mõõdik (kõikidel ettevõtjate võimekuse tõstmise tegevustel): osalevate ettevõtete arv

Maakonna turismi arendustegevus
ETTEVÕTJATE VÕIMEKUSE TÕSTMINE

• Tegevused:

Võimalikud koostööpartnerid
LAK, LEADERid, KOVid, TUR
organisatsioonid ja TUR EV-d

• Eristuv tootearendus, paketeerimine, ristturundus > seminarid, koolitused,
ettevõtjate
• Kvaliteedijuhtimine • nt pakettides osalevate ettevõtete hindamine kliendi vaatevinklist (kliendi teekond)
turundusest tagasisidestamiseni e. kvaliteedikontroll, parendusettepanekud ettevõtjatele
• Teenusekvaliteedi tõstmine: praktilised koolitused ettevõtjatele (kui 1 päev teooriat,
siis teine päev praktikat + tulemuse hindamine väliseksperdilt)
• Ettevõtjate koostöö hoogustamine(nt paketeerimise raames või koolitusjärgselt)

• Ühisturundus, ristturundus – projektipõhised täiendavad tegevused
Läänemaa Turismile, mis tulenevad tootearendusest.
• Turismi kui ettevõtlusvõimaluse propageerimine „Maale elama“ raames?

• Tulemusmõõdik: kasvanud ööbimiste arv maakonnas
Sihtrühmal võimalik osaleda ka
mikroettevõtjate turbostamises

Loomemajanduse arendamine

Võimalikud koostööpartnerid
Läänemaa käsitööliit, Kolledž,
HKHK; Läänemaa Turism,
loome EV-d, LAK jt LääneEesti MAKid

ETTEVÕTJATE VÕIMEKUSE TÕSTMINE

Tegevused:

• Loomemajandajate kaardistamine
• Ühistegevuste koordineerimine

• Koolitused, töötoad, õppereisid
• Läänemaa traditsioonilise käsitöö viimine teistesse valdkondadesse (sisekujundus, pakendidisain,
tekstiilidisain, moetööstus)

• Ühisturundus
•
•
•
•

Läänemaa märk, ühine bränding
Läänemaa kaart loomemajandajate kohta
Ühiste müügisündmuste ettevalmistamine (nt. Käsitööhoov, laadad, messid)
Koostöö turismiettevõtjatega

LOOMEINKUBAATORI Tegevused:
•
•
•
•
•
•
•

Inkubaatori parnterid:
KOLLEDZ, HKHK, Haapsalu
linn, LETS, LOVL, LAK

seadmete ja töökodade kasutust plasti-, puidu-, metalli- ja klaasitööks, 3D multimeedialabori kasutusvõimalus
stuudio/ateljeepind disaineritele
nõustamis- ja ekspertteenus ( disain, tehnoloogiad, materjalid)
tootearendusteenus, sh prototüüpimine
turundustugi ja reklaam, näituste korraldamine ja rahvusvahelistumiseks kontaktide vahendamine
tiražeerimisteenus
Inkubaator teeb koostööd Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskusega - TERE KK tegevuse tulemina valmivate
prototüüpide reaalsesse tootmisse võtmine inkubantide poolt.

• Tulemusmõõdik: osalevate EV käibe kasv , uute ettevõtete teke

Sihtrühmal võimalik osaleda ka
mikroettevõtjate turbostamises

Erivajadustega inimeste kaasamine

Võimalikud koostööpartnerid:
Töötukassa,
Sotsiaalkindlustusamet,
Sotsiaalhoole ühing, ettevõtjad

• 01.01.2016 käivitub Töövõimereform
Töötukassa nõustab tööandjaid, pakub tuge sisseelamisperioodil ning aitab leida lahendusi tekkivatele küsimustele.
• Riik teeb töövõimetuspensionäri töölevõtmisel mitmeid soodustusi:

TÖÖHÕIVE SUURENDAMINE

• tööruumide ja -vahendite kohandamine,
• koolituskulude hüvitamine,
• tugiisikuga töötamine jmt.

• Riik maksab tööandja asemel sotsiaalmaksu töötasu alammääralt selle töötaja eest, kellel on tuvastatud osaline või
puuduv töövõime. Kui selline töötaja töötab osaajaga, võib tööandja maksta sotsiaalmaksu tema tegelikult töötasult.
• Töövõimetuspensionäridel on õigus pikendatud puhkusele, so 28 kalendripäeva asemel 35 kalendripäeva. 28
kalendripäeva ületava puhkuseosa hüvitab tööandjale riik.

------------------------------------------------------------------------------------------Vähenenud töövõimega inimeste töövõimaluste laiendamiseks on Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest muu hulgas kavas
arendada ja piloteerida ka kaitstud ja toetatud töö teenust.

• Läänemaal on plaanis luua kaitstud töö keskus ja arendada tugiteenuseid.

Töökohtade loomine erivajadustega inimestele

Võimalikud koostööpartnerid
MTÜ-d, KOV,
Sotsiaalkindlustusamet, EVd

TÖÖHÕIVE SUURENDAMINE

Tegevused:
• Kaitstud töökeskuse loomine - eesmärk on inimese arendamine töö kaudu,
mis aitab paremini leida töökohta avatud tööturul
• Töökeskusesse töövahendite soetamine
• Töökeskuse personali koolitamine
• Teenuse osutamine tavatöökeskkonnas (sotsiaalettevõtluse soodustamine) –
kliendi tööalane juhendamine avatud tööturul
• Professionaalsete teenuseosutajate võrgustiku loomine
Indikaator: loodud töökohtade arv x
(palgakulu on lisandväärtuse valemis, maakonna palgakulu tõus tõstab maakonnas toodetavat lisandväärtust)

TÖÖHÕIVE SUURENDAMINE

Tugiteenuste arendus hõive soodustamiseks

Võimalikud koostööpartnerid
MTÜ-d, KOV, Töötukassa,
sotsiaalsed ettevõtjad

1. Paindliku lastehoiuteenuse arendamine
Varahommiku-, õhtu- ja ööhoiu võimalus
2. Tugiisikute süsteemi loomine pikaajalistele töötutele, heitunutele
• Tugiisikute võrgustiku loomise vajaduse väljaselgitamine, analüüs
• Tugiisikute koolitamine

3. Sotsiaaltransporditeenus puudega inimestele
• Sotsiaaltransporditeenuse väljaarendamine
• Isikliku abistaja teenuse väljaarendamine
• Isikliku abistaja koolitamine

ETTEVÕTLIKKUSE EDENDAMINE

Noorte ettevõtlikkuse arendamine

LAK, haridusasutused, HTM,
Rajaleidja, LMV, ettevõtjad

Koolinoortele suunatud tegevused
Tegevused:
• juhendajate ja õpetajate koolitamine, ( sh infopäevadel ja seminaridel osalemine,
välisreisid parimate noorte ettevõtluse arendamise praktikatega tutvumiseks)
• ettevõtlus- ja majandusõppe tundide läbiviimine üldhariduskoolides
• õpilasfirmade moodustamine ja juhendamine
• maakondliku noorte ettevõtlikkuskonkursi korraldamine või üleriigilistel konkurssidel osalemise korraldamine
• õppereiside läbi viimine sh ettevõtete külastused,
• töövarjunädala korraldamine Läänemaal
• ettevõtlikkuse (suve/talve) laagrid

Tulemusmõõdikud
• Registreeritud „õpilasfirmade“ arv, sh nt „Entrum“ projekti meeskond
• Tegevustes osalevate õpilaste arv (majandus- ja ettevõtlusõppe tund, koolitused-projektid, õppereisid, töövarjud, konkursid) .

Koolijärgsed tegevused noortele 20+ (LENKS; JCI)
Tegevused:
• Töövarju päev 20+
• Inspireeriv kohtumiste sari kuulsustega (edukate inimeste ja ettevõtjatega)
• Noorte koostööprojektid – välisreisid, projektipõhine.
• Edutainment üritused
Tulemusmõõdikud
• Tegevustes osalevate noorte arv.
• Investeeringute suurus aastas maakonnas – kaasatud raha hulk.

Miks seda teha? Täna ettevõtlikkusõppe läbinud noor
on homme potentsiaalne ettevõtja. Mida vanem on
alustaja, seda väiksem on riskivalmidus. Vanemaks
saades tekivad elu-olulised takistused: pere, pangalaen
jmt Noorelt katsetades saab kogemuse, et ettevõtlus ei
olegi raketiteadus.
Isegi kui noor ei hakka ettevõtjaks, kujuneb tal parem
arusaam ettevõtjate tegevusest ja vastutusest. Paraneb
üldine ühiskondlik hoiak ettevõtjate suhtes.

Maakonna turundus, investorteenindus

Võimalikud koostööpartnerid
LEADERid, KOVid, kinnisvara
EV-d

TÖÖHÕIVE SUURENDAMINE,
MAAKONDLIKU SKP OSAKAALU tõstmine

Tegevused:

• 6 proaktiivset maakonna esindamist väljaspool maakonda aastas (sh Tule maale!)
• Suhtlus võrgustikes (kaubandus-tööstuskoda, saatkonnad üle baltikumi) vähemalt 24 korda
aastas
• 10 potentsiaalse investori võõrustamist maakonnas, softlandingu ettevalmistus
• Maakonna ettevõtluseks sobiva (era-) kinnisvarast ülevaate omamine nt koostöös kinnisvara
ettevõtetega
• Maakonna sektoranalüüsid
• Investorpäringutele vastamine,
• KOVidega suhtlemine (ettevõtluse potentsiaal, sektoranalüüsid), koolitamine-abistamine,
• Saabunud välisinvestorite tegevuse toetamine
• Regulaarne suhtlus maakonnas tegutsevate välisinvestoritega – vajaduste kaardistamine, abi
• TERE KK võimaluste turundamine

Tulemusmõõdik: loodud töökohtade arv , sh kõrgemapalgalised (juhid, spetsialistid)

Kohaliku toidu väärindamine

Võimalikud koostööpartnerid
LEADERid, HKHK, toidu EVd

ETTEVÕTJATE VÕIMEKUSE TÕSTMINE

Tegevused:
•
•
•
•
•

Väikeettevõtete sisseostu- ja turundusalase ühistulise koostöö algatamine
Eristuv tootearendus, ajurünnakud koos ettevõtjatega
Koostöö kohalike toidutöötlejate ja toitlustajatega sh haridusasutustega
Praktilised koolitused ettevõtjatele
Ühtne Läänemaa kaubamärk (toit+loomemajandus), ühisturundus (nt
Rukkiküla näide Sangastes)
• Toiduainete tootmise kui ettevõtlusvõimaluse propageerimine „Maale elama“
raames?

Tulemusmõõdik: osalevate EV käibe kasv
Sihtrühmal võimalik osaleda ka
mikroettevõtjate turbostamises

