
Eesti ettevõtlus ootab rohkem
rakendusharitud noori

AKUSORA1NEN

Vastutustundlik,

kooshoidev ja
haritud rahvas on riigile kõi-
ge olulisem, teiseks ette võUus.
Praegu õpetatakse koolis ettevõt-
lust liiga vähe. Ettevõtlikkuse kas-

vatamine ei eelda tingimata akadeemilist kõrg-
haridust, rohkem oleks vaja populariseerida ra-
kenduslikku (kÕrg-)haridustja arusaama, et ai-
nus õige amet ei ole tippjuht

Eestis õpib praegu ff7 000 noort ülikoolides ja
näiteks viis korda suuremas riigis Ðveitsis ainult
umbes 1 1 1 000. Ilmselt pole nt paljudel Ðveit-

si kellasseppadel akadeemilist kõrgharidust ega
ka enamikul Ðveitsi väikeste ja kesksuurte firma-
de juhtidel ning omanikel, aga sellegipoolest on
nad väga edukad ja nende firmad an navad tööd
75%-le ri igi tööga hõivatud elan ikkon nale.

Eestis üritavad paljud iga hinna eest saada
akadeemilist kõrgharidust, sarnal ajal kurdavad
kohalikud (tootmis-) ettevõtjad professionaalsete
keskastmejuhtide puudust. Ühe mu sõbra naine
ostis paar aastat tagasi osaluse torufirmas liht-
salt näitamaks, et tubli naine saab selles valdkon-
nas vähemalt sama hästi hakkama kui mehed.
Saabki, ja valdkond on väga tulus! Harry Egipti
nõukogudeaegseid reklaame, mis kutsusid rokk-
muusika saatel noori kutsekool idesse, võiks lasta

pisut kaasajastada ja uuesti näidata.

Praktilised oskused. Sellal kui praegusest suu-
rem hulk noori võiks suunduda kutse- ja raken-

duskõrgkoolidesse, peaks latt ülikoolilõpetajate
jaoks olema eriti kõrgel. Praegu on paljude töö-
andjate jaoks probleem, et ülikoolilõpetajatel ei
ole piisavalt praktilisi oskusi, et alustada edu-
kalt tööelu. Kõik Eesti ülikoolid võiksid luua tu-
gevad vilistlasorganisatsioonid ja tasapisi juu-
rutada traditsiooni, et vilistlasele oleks auasi or-
ganiseerida vähemalt ühele tudengile praktika-
koht igal aastal ja kaasa aidata praktilise kursuse
või magistritöö teema vai imisel. Sü n võiks eesku-

juks tuua Rootsi ning näiteks Stockholmi ja Upp-
sala ülikooli.

Haridusteema alla kuulub ka ajateenistus. Vä-
ga hea, et Eesti on säilitanud kaitsepoliitika, mis

põhineb ajateenijate koolitamisel, ega ole va-
linud Läti suunda professionaalse sõjaväe poo-
le. Aega teenima peaks saatma valdava enami-
ku noori -kas relvaga või ilma, see polegi nii olu-
line. Kui sõjaväeteenistus on hästi korraldatud,
kasvatab see isamaalisust ja vastutustunnet, har-
jutab elama ja töötama koos teistega ning annab

käsul ikke praktilisi ja tehnilisi oskusi noortele,
kcs on harjunud suurema osa ajast kõdus arvu-
tit näppima.

Parimad saavad sõjaväes juba ka esimese väär-
tusliku võimaluse harjutada juhtimist (nt Soo-

mes eeldatakse tihti juhipositsioonile kandidee-
rivalt mehelt rcservohvitserikooli läbimist). Ka

kulub nooremale põlvkonnale marjaks ära dist-

sipliini ja sportliku eluviisiga harjumise võima-
lus, Iisrael on ekstreemne, aga siiski hea näide,
kuidas väikeses riigis on suudetud liita eri rahvu-
sed ja luua kõrge elat ustase. Arvatakse, et ajatee-
nistusel on selles suur roll.

Rohkem vastutust. Ettevõtluse ja haridusega
käivad kaasas ka vabatahtlikud organisatsioonid
ja ettevõtmised, MTÜd. Maksude madalal hoid-
miseks peavad inimesed võtma ise rohkem vastu-
tust. Võrdluseks saab tuua kõrge maksukoorma-

ga Põhjamaad, kus ongi harjutud, et riik vastutab

ning hoolib kõige ja kõikide eest.
Riik võiks tagada piisavad ja vajalikud tööriis-

tad ka vabatahtlike tuletõrjele ja kiirahilc. Vaba-
tahtlike abipolitseinike koolitamine on hea alga-
tus. See ei tähenda, et peaksime vähendama pro-
fessionaalsete pritsimeeste või politseinike hul-
ka, vaid võtma vabatahtlikud juurde.

Maksude asjus on Hesti senised valitsused te-

gutsenud targalt. Maksusüsteem on lihtne ja et-
tevõtlust soosiv. Aga kas suudame hoida seda
maksusüsteemi alles ka siis, kui Euroopa toetus-
fondidest tulevad rai Ijardideurod otsa saavad?
Kui mitte, siis peaks alustama ai kõhuli-, tubaka-

ja luksusesemete aktsiisi ning käibemaksu tõst-
misest.

Selle järel võiks tõsta tulumaksuvaba mii-
nimumi või alandada madalapalgaliste tulu-
maksu, et ümbrikupalku vähendada ja kasvata-
da maksumaksjate hulka. 3-4% võrra võiks tõs-

ta kõrgepalgaliste tulumaksu, aga mitte rohkem,
et neid mitte välismaale peletada. Kchtcstada tu-
leks ka sotsiaalmaksu lagi, et suudaksime kõr-

gemini tasustatavaid spetsialiste palgata ja siin
hoida või sisse tuua, sest nemad omakorda looks
töökohti teistele.

On oluline, et maksukoormus ettevõtjate-
le, kõrgepalgalistele juhtidele ja spetsialistidele
on talutav, et ei tekiks ajude ja kapitali väljavoo-
lu riigist.
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Paljudel
Ðveitsi fir-
majuhtidel
pole kõrg-
haridust,
aga nad on
sellegipoo-
lest väga
edukad.


