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SISSEJUHATUS 

 

Viimastel aastatel on järjest enam leidnud kasutust ühisrahastus. Euroopas kasvas 

ühisrahastusturg kasvas Euroopas 2014. aastal 144% võrreldes eelneva aastaga. Eestis on 

ühisrahastuse maht elaniku kohta üsna suur – Eesti on Euroopas teisel kohal. (Wardrop jt. 

2015:9) Ühisrahastusega on finantseeritud erinevaid projekte alates väikeettevõtmistest 

kuni suurte kortermajade (Investeeringud 2016) ja jalgpallistaadioni ehitamiseni (Sepa ... 

2016). Investoritel puudub huvi kõikide ettevõtete rahastamiseks või on liiga suur risk, siis 

ühisrahastuse kaudu on väikeettevõtetel võimalus koguda kapitali. Probleemile on 

tähelepanu juhtinud ka David Lavinsky oma 2010.a artiklis, kus ta toob välja kaks põhjust, 

miks enamik ettevõtteid ei ole suutnud riskikapitali koguda. Esimese põhjusena toob välja, 

et enamik ettevõtteid ei kvalifitseeru riskikapitali saamiseks, kuna nad ei suuda piisavalt 

kiiresti kasvada ning neil ei ole võimalik maksta piisavalt suurt preemiat. Teise põhjusena 

tõi Lavinsky välja, et ei ole kõikide ettevõtete jaoks piisavalt riskikapitaliste, kuna ette-

võtteid on liiga palju, kes raha vajavad. Siinjuures on viimastel aastatel täiendavaks 

finantseerimisviisiks saanud ühisrahastus, mille raames koonduvad väiksemad investorid ja 

rahastavad üheskoos mõnda ettevõtet või head ideed. Eelnevale juhib tähelepanu ka 

Margus Kõomägi (2003) oma artiklis, tuues välja Jonathan Reuvid’i mõtte, et enamik 

riskikapitali läheb mitte algusjärgus olevatele väikeettevõtetele, vaid kiire kasvu staadiumis 

olevatele jätkusuutlikele ettevõtetele. 

Antud teemat on varasemalt käsitletud kahes magistritöös, millest üks keskendus 

ühisrahastusprojektide eduteguritele ning teine otselaenamise platvormil sõlmitud 

laenulepingutest ja nendest tulenevate vaidluste lahendamise viisidele. 

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on välja tuua väikeettevõtjate hoiakud ühisrahastuse 

kasutamise kohta ning selle rakendamise võimalused Eesti maamajanduslikes ettevõtetes. 

Uuringu tulemuste põhjal teeb autor järeldusi ning annab soovitusi valimisse kuulunud 

Eesti maamaajanduslikele väikeettevõtjatele ühisrahastuse kasutuselevõtmiseks. 
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Töö eesmärgi saavutamiseks püstitatakse järgmised uurimisülesanded:  

 

1. selgitada ühisrahastuse olemust,  

2. anda ülevaade erinevatest ühisrahastuse liikidest,  

3. analüüsida ühisrahastusvõimaluste plusse ja miinuseid ettevõtte seisukohast,  

4. uurida ettevõtjate valmidust kasutamaks alternatiivset rahastusvõimalust,  

5. analüüsitulemusel anda soovitusi ettevõtetele ühisrahastusvõimaluste kasutamiseks. 

 

Autor püstitab töös järgneva hüpoteesi: Eesti põllumajandussektori ettevõtjad oleksid 

valmis kasutama ühisrahastust, kuid neil puuduvad teadmised ja oskused 

ühisrahastusvõimaluste kasutamise kohta põllumajanduses.  

Töö esimeses osas selgitab autor ühisrahastuse olemust ning annab ülevaate erinevatest 

ühirahastuse liikidest ning põllumajandussektori ühisrahastusplatvormidest maailmas. Töö 

teoreetilise osa jaoks saadakse informatsiooni vastavast erialakirjandusest ja 

teadustekstidest.  

Töö teises osas antakse ülevaade uurimismetoodikast ning materjalist osas analüüsitakse 

olemasolevaid ühirahastusplatvorme ning  ettevõtjatega läbi viidud intervjuu tulemusi ning 

sellest tulenevalt saadakse teada ettevõtjate valmidus kasutamaks ühisrahastusvõimalusi 

ning selle põhjal teeb autor soovitusi ühisrahastuse kasutamise võimaluste osas. Empiirilise 

osa jaoks kogutakse andmeid põllumajandussektoris tegutsevate ühisrahastusplatvormide 

kodulehekülgedelt ja viiakse läbi intervjuud põllumajandusettevõtjatega erinevatest 

valdkondadest ning küsitlus ühisrahastusplatvomide esindajate seas. 
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1. ÜHISRAHASTUS JA MAAMAJANDUS 

 

1.1. Ühisrahastuse definitsioonid 

 

Ühisrahastust on defineeritud erinevalt, Tomczak ja Brem (2013: 338) toovad artiklis välja, 

et enne ühisrahastuse defineerimist on oluline kirjeldada rahvahanget (crowdsourcing), 

millest ühisrahastus on pärinenud. Jeff Howe’i (2010: 121) definitsiooni kohaselt leitakse 

traditsioonilisele palgatööle rahvahankega tööle suur hulk inimesi, kes on reageerinud 

üleskutsele (Howe 2010 ref Unterberg 2010 ref Tomczak, Brem 2013: 338). Merriam-

Websteri sõnastiku kohaselt on rahvahange praktika, mille raames saadakse vajalikud 

ideed, teenused või sisu suurte inimgruppide, peamiselt internetikogukondade käest, mitte 

ei kasutata selleks traditsioonilisi töötajaid või tarnijaid (Definition … 2016). 

Rahvahankega tihedalt seotud mõisteks on ühisrahastus, mille kohta tõid Tomczak ja Brem 

(2013: 338) välja idee, et asendades rahvahanke definitsioonis sõna „töö” sõnaga „laen” 

või „rahastus”, on võimalik saada definitsioon ühisrahastusele. Järgnevas alapeatükis 

käsitleb autor erinevaid ühirahastuse definitsioone ja toob välja töös kasutatava 

definitsiooni. 

Ühisrahastus on laenu andmise või rahastamise viis, mida traditsiooniliselt tehakse kindla 

vahendaja abil ning avalikku üleskutset levitatakse teadmata suuruses inimhulgale 

(Tomczak, Brem 2013: 338).  

Griffin (2012: 1) leiab, et ühisrahastus on kapitali kaasamise viis, mis ühendab investorid 

ja ettevõtjad interneti teel. Ettevõtjad postitavad oma äriplaani ühisrahastusplatvormile ja 

kõik, kellel on internetiühendus, saavad panustada või investeerida ühisrahastus-

kampaaniatesse. Investoritel on kindlaks määratud preemiad vastavalt investeeringutele. 

Rahastuse hetkel on selge, mida investor oma panuse eest vastu saab. 

De Buysere jt (2012: 9) definitsiooni kohaselt on ühisrahastus mitme inimese ühine 

ettevõtmine, kes on ühest kogukonnast või suhtlusringist, mille juures kasutavad nad oma 

ressursse, et toetada teiste inimeste või ettevõtete algatatud projekte. Tegevus leiab 
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tavaliselt aset internetis. Seega koguneb raha paljude isikute väikestest panustest, et 

innovaatorid, ettevõtted ja ettevõtete omanikud saaksid koguda kapitali. 

Kõige laialdasemalt on erinevates uuringutes leidnud kasutust Belleflamme jt (2014: 3–4) 

definitsioon: ühisrahastus hõlmab endas läbi interneti tehtavat üleskutset toetada 

konkreetset eesmärki, kogudes rahalisi vahendeid annetuse vormis või pakkudes 

vastutasuks valmivat toodet või muud hüve (nt osalus firmas jne). Viimane definitsioon 

leiab kasutust ka antud töös. 

Ühisrahastust jaguneb kaheks: otsene ja kaudne. Otsese ühisrahastuse puhul esitab raha 

koguja palve kindlale rahvahulgale ning kasutab selleks enda loodud platvormi (nt 

koduleht) või suunab palve oma toetajaskonnale (nt olukorras, kus bänd kogub raha, 

suunatakse palve fännidele). Kaudse ühisrahastuse korral esitatakse palve üldsusele. 

Sellistel juhtudel kasutatakse vahendajatena erinevaid ühisrahastusplatvorme. (Tomczak, 

Brem 2013: 342) Ühisrahastusplatvormide olemust selgitatakse töö järgmistes peatükkides. 

Lisaks otsesele ja kaudsele ühisrahastusele on olemas veel mikro-ühisrahastus. Nimetatud 

ühisrahastuse puhul on tegemist missiooni toetamisega. Sellega püütakse toetada 

ühiskasutatava ressursi jätkusuutlikkust, nõudes isikutelt/panustajatelt minimaalset 

pingutust. Sakamoto jt. (2013) leiavad, et üldiste maksudega kaob inimestel side sellega, 

milleks reaalselt nende raha kasutatakse. Ühisrahastuse teel saavad inimesed ise valida, 

millesse panustavad ning tänu sellele tekib neis suurem vastutus ja seotus nende hüvedega. 

Inimesed saavad kergesti jälgida, kuidas nende raha on kasutatud. Missiooni lõppedes 

saadetakse kõikidele panustajatele kinnitus, et eesmärk on saavutatud. Mikro-ühisrahastus 

on kokkuvõttes üldsuse heaolu suurendamiseks loodud missioon, millega on võimalik 

lahendada probleeme, mis häirivad üldsust, kuid ei ole otseselt kellegi vastutusalas või kui 

on kohaliku omavalitsuse vastutusalas, siis näiteks ei jätku ressurssi selle parendamiseks. 

Sellises olukorras algatab isik missiooni ühisrahastusplatvormil ning lisab pildi ja summa, 

mis oleks mõistlik kompensatsioon tehtava töö eest. Teised platvormi kasutajad saavad 

toetada ning kui vajalik summa on koos, siis muutub missioon aktiivseks ning isik/ettevõte, 

kellel on parasjagu aega ja tahtmist, saab missiooni ellu viia. Tehtud töö tõestuseks tehakse 

ka pilt ja lisatakse ühisrahastusplatvormile. Kui üldsuse poolt on töö heaks kiidetud, siis 

saab missiooni teostaja endale tasu. (Sakamoto jt. 2013: 13) Järgnev joonis illustreerib, 

kuidas osapooled osalevad mikro-ühisrahastuses (vt Joonis 1).  
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Joonis 1. Mikroühisrahastuse osapooled ja nendevaheline toimimine. (Sakamoto jt. 2013: 

3) 

Ühisrahastusel on kolm osapoolt (Valanciene, Jegeleviciute 2013: 40–41):  

1. rahastust otsivad ettevõtjad, kes soovivad koguda kapitali kindlate projektide tarbeks 

(nt sotsiaalsed projektid, kunstiprojektid, ärilised eesmärgid);  

2. tavakodanikest rahastajad, kes investeerivad väikse osa oma rahast toetatavasse 

projekti; 

3. vahendajad ehk veebipõhised platvormid, mis viivad omavahel kokku raha otsijad ja  

pakkujad.  

Eelneva põhjal võib öelda, et autorid nõustuvad selles osas, et ühisrahastust kasutatakse 

raha kogumiseks üldsuselt või rahvahulgalt mingi idee ellu viimiseks, kasutades selle 

vahenduseks platvormi, mis on peamiselt veebipõhine. Ühirahastusel on kolm osapoolt: 

rahastust otsiv ettevõte, investeerijad ja vahendajad. Antud töös kasutab autor Belleflamme 

jt (2014: 3–4) definitsiooni. 

 

 

1.2. Ühisrahastusplatvormid ja nende kasutusviisid 

 

Esimesed ühisrahastusplatvormid tekkisid eelmise aastakümne teises pooles. Algusaastatel 

kasutasid ühisrahastust peamiselt filmitegijad ja muusikud, kes otsisid erinevaid viise oma 

projektide rahastamiseks ilma suuremate stuudiote või plaadifirmade abita. Mõni aeg 
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hiljem hakkasid võimalust kasutama ka teised ettevõtjad. (Diamandis, Kotler 2015: 186) 

Järgnev peatükk annab ülevaate ühisrahastusplatvormi olemusest ning definitsioonidest.  

Ühisrahastusplatvorm kasutab veebitehnoloogiaid ja olemasolevaid maksesüsteeme, et 

vahendada tehinguid kampaania loojate ja rahastajate vahel. Kampaania looja teeb endale 

ühisrahastusplatvormil profiili. Profiilil tuleb ära märkida rahalised eesmärgid ja selgitada, 

kuidas plaanitakse kogutud raha kasutada ning millises ajaraamistikus tuleks eesmärk 

saavutada. (Gerber jt. 2012) 

Gerber jt (2012) said oma uuringus kinnitust, et inimesed kopeerivad üksteise käitumist 

ehk kui ühed kasutavad ühisrahastust ja on selles edukad, siis hakkavad seda kasutama ka 

teised. Uuringu tulemus kinnitas, et platvormi ülesehitus ja kujundus mõjutab oluliselt 

inimeste motivatsiooni platvormil tegutseda. Ühisrahastusplatvormi omanikel soovitatakse 

kaasata veebilehe disainereid ning teha A/B testimist. A/B testimise korral võrreldakse ühe 

veebilehe kahte erinevat versiooni omavahel ning selle tulemusel leitakse versioon, mis 

mõjub kasutajatele paremini. Keskkond peaks kõnetama võimalikult paljusid inimesi, et 

soodustada edukate kampaaniate loomist ja rahastamist. 

Ühisrahastusplatvorm omab vahendaja või platvormi pakkuja rolli, seega on oluline, et  

keskkond oleks võimalikult hea. Projekti investeerijad täidavad toetaja rolli ning neil on 

võimalik investeerida ilma lisakuludeta. Raha koguvad ettevõtted maksavad teenustasu 

kogutud summa pealt platvormi pakkujale. (Tomczak, Brem 2013: 340) Joonisel 2 on välja 

toodud, kuidas on seotud omavahel platvormi pakkuja, raha koguja ja investeerija ehk 

rahastuse pakkuja. Ühisrahastuse mudel näitab, et reeglid on kehtestatud nii rahastajatele 

kui ka rahasaajatele. Reeglid sätestavad, kuidas ja millal saab rahastust otsiv ettevõtja 

endale kogutud summad. 
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Joonis 2. Ühisrahastuse kahepoolne turg (Tomczak, Brem 2013: 340) 

 

Investeeringuid on Tomczaki ja Bremi (2013: 348) kohaselt kolme tüüpi: passiivne, 

aktiivne ja annetus. Passiivse investeeringu all peetakse silmas, et investor ei saa osaleda 

ettevõtte otsuste tegemises (nt tavaline pangalaen). Umbes 60% ühisrahastustest on 

passiivse investeeringuga. Aktiivse investeeringu korral saavad investorid aktiivselt 

osaleda projekti elluviimisel ja saavad seda mõjutada. Ühisrahastustest u 30% on aktiivse 

investeeringuga. Annetusega on tegu kui investor annab raha ning ei oota vastutasu. Sel 

juhul on eesmärk investorile tähtsam kui sellest saadav rahaline kasu.  

Joonisel 3 on toodud välja ühisrahastuse protsess, kuhu on kaasatud ka vahendajad ehk 

pangad, kapitali vajavad ettevõtted, ühisrahastusplatvormid, ühisrahastuse pakkujad ja 

väikese rahastuse pakkujad. Mikromaksete pakkujate hulka kuuluvad näiteks 

mobiilioperaatoid, kes toetavad mobiilimakse teenust. (Hemer 2011: 10) 

Lisaks kapitali kogumisele saab ühisrahastusplatvorme kasutada kui reklaamkeskkonda. 

Näiteks saab ühisrahastuse abil turundada toodet, mida ei ole veel olemas, kogudes seeläbi 

toetajaskonda ning luues tulevikuks kliendibaasi inimestest, kes kampaaniasse panustavad 

(Belleflamme 2015: 25). Rahastajatelt saab sisendi äriplaani või toote täiustamiseks ning 

aimduse kui suur võiks olla toote nõudlus pärast toote valmimist (Agrawal jt. 2014: 12). 
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Joonis 3. Ühisrahastuse protsess vahendajatega (Hemer 2011: 10) 

Ühisrahastusplatvormide projektide rahastamise võimalused on erinevad. Diamandis ja 

Kotler (2015: 188) tõid välja neli erinevat rahastamise viisi.  

● Annetus. Annetus on traditsiooniline heategevus digitaalsel kujul. Annetajad 

saavad peamiselt tänu ja võimaluse väiksemaid tulusid deklareerida. (Ibid.) 

● Võlg. Laen, vahel nimetatakse ka seda mikroralaenamiseks (või otseseks laenuks 

isikute vahel ehk P2P), on ühisrahastusviis, kus ettevõtja küsib avalikkuselt laenu 

ning vastutasuks maksab selle laenu koos intressidega mingi kindla aja möödudes 

tagasi. (Ibid.) 

● Omakapital. Omakapitali ühisrahastus on uusimat tüüpi rahastamise viis, mis on 

saanud võimalikuks tänu muutusele USA Väärtpaberi- ja börsikomisjoni (Securities 

and Exchange Commssion) regulatsioonides. Omakapitali ühisrahastuse puhul 

saavad ettevõtjad müüa interneti teel osalust oma ettevõttes, küsides investoritelt 

aktsiate eest raha. (Ibid.) 

● Preemia. Preemial või ergutusel põhineva ühisrahastuse korral saadab toetaja raha 

loomingu, toote või teenuse jaoks, mis teda innustab ja saab selle eest preemia. 

Näiteks toetades 25 dollariga ja saadakse selle eest T-särk, toetades 100 dollariga ja 

saadakse vastu üks eksemplar tootest, mida rahastada aidatakse. Tegemist on 

põhimõtteliselt toote eelmüügiga. Summad varieeruvad, kuid üldiselt on 
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preemiatega seotud ühisrahastus 60% tõhusam kui lihtsalt otsese annetuste abil 

rahastamine. (Diamandis, Kotler 2015: 188) 

Sarnaselt rahastamise võimalustele on erinevad ka väljamaksesüsteemid. Tomczak ja Brem 

(2013: 345-346) kirjeldavad nelja erinevat väljamaksesüsteemi. 

● „Kõik või mitte midagi“ ehk siis väljamakse toimub raha kogujale ainult juhul, kui 

koguja poolt püstitatud eesmärk saab täidetud või ületatud, muul juhul tagastatakse 

raha investoritele. (Ibid.: 345) 

● Ühisrahastusplatvorm moodustab valdusettevõtte (holding) ning müüb toetajatele 

osalusi. (Ibid.: 346) 

● „Kõik ja veelgi enam“ ehk mudel, kus saavad raha kogujad raha ka siis kui ei 

suudeta koguda eesmärgiks seatud summat või ületatakse see. Sellisel juhul seavad 

ühisrahastusplatvormid suuremad teenustasud summadele, mis jäid alla eesmärgi, 

et motiveerida ettevõtteid seadma realistlikke eesmärke. (Ibid.: 346) 

● Klubi meetod on võimalus on loodud, et pakkuda pseudo-väärtpabereid, samal ajal 

hoidudes väärtpabereid puudutavatest regulatsioonidest. Kõrvalseisvad ettevõtted ei 

paku mitte väärtpabereid vaid klubi liikmelisust. Rahvahulgast leitakse 

potentsiaalsed investorid, kellest moodustatakse kinnine ring, justkui 

investeerimisklubi. (Ibid.: 346) 

Eraldi liikidena on veel arvete müük ja pensioniosakute investeerimine (pension led 

funding), mille abil saavad Suurbritannia väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete 

omanikud investeerida oma pensioni enda ettevõttesse (Baeck jt 2014: 52-66). 

Lisaks tõid Sakamoto jt. (2013) välja, et üks võimalikke lähenemisi on, et eduka missiooni 

korral tagastataks osa raha panustajatele, et motiveerida neid veelgi rohkem missioone 

toetama. Siinjuures arvestatakse raha väärtuse langemisega, mistõttu on otstarbekas hoida 

raha pidevas ringluses, et saada sellest maksimaalselt kasu. 

Suurem ühisrahastuse levik sai alguse hetkest, kui loodi sobivad internetiplatvormid raha 

kogumiseks. USAs olid nendeks www.kickstarter.com 2009. a (About ... 2016) ja 

www.rockethub.com. Eestis sai ühisrahastus alguse 2012. a, kui käivitus www.hooandja.ee 

(Hooandja 2016). 
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Maailmas on loodud erinevaid platvorme ühisrahastuse kogumiseks maamajanduses nagu 

näiteks FoodieCrowdfunding (FoodieCrowdfunding 2016), Crowdbrewed (Crowdbrewed 

2016), Cropital (Cropital 2016), Farmable (Farmable 2016), Harvest funders (Harvest ... 

2016), Barnraiser (Barnraiser 2016), Kiva Zip (Kiva ... 2016), Community Sourced Capital 

(Community ... 2016), Angel.me (Angel ... 2016),  EquityEats (EquityEats 2016), 

Kickstarter (Kickstarter 2016), Indiegogo (Indiegogo 2016) jt. 2016. aasta seisuga on 

Eestis veel Stardipaik (Stardioaik 2016), Fundwise (Fundwise 2016), Bondora (Bondora 

2016), Crowdestate (Crowdestate 2016), Estateguru (Estateguru 2016) jt. Kuna valdkonnas 

tegutsevate platvormide arv muutub ajas, siis bakalaureusetöö raames uuritud nimekiri on 

piiratud eelneva loeteluga. 

Ühirahastusplatvorm on vahendaja kampaania korraldaja ja rahastuse pakkuja vahel ning 

peamiselt on tegu internetipõhise keskkonnaga. Platvorm loob raamistiku kampaania 

korraldamiseks ning seab omapoolsed tingimused nii rahastajatele kui ka raha taotlejatele. 

Järgnevalt annab autor ülevaate ühisrahastusplatvormide toetajate ja edutegurite osas. 

 

 

1.3. Ühisrahastuskampaania toetajad ja edutegurid 

 

Selleks, et ühisrahastuskampaania oleks edukas, on vaja sellele toetajaid. Eelnevalt on 

kirjeldatud erinevaid preemiaid rahastamise eest ning antud ülevaade kampaania tüüpidest. 

Alljärgnevas peatükis antakse ülevaade ühisrahastuskampaaniate toetajatest ning tuuakse 

välja aspektid, mis mõjutavad kampaania edukust. 

Rahastuse pakkujaid saab iseloomustada vastavalt sellele, mis motiveerib neid 

ühisrahastuskampaaniat toetama. Motivatsioonid varieeruvad filantroopilistest 

motivaatoritest kuni preemiateni. (Ryu, Kim 2016: 50) Tabel 1 annab ülevaate neljast 

rahastaja tüübist.  
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Tabel 1. Ühisrahastusse panustajate erinevad tüübid (Ryu, Kim 2016: 50) 

Tüüp Iseloomulikud jooned 

Ingellik toetaja Hindab kõrgelt filantroopilisi motivaatoreid, preemia ei motiveeri eriti. 

On pigem leplik ja kinnine. On vanem kui preemiakütt. Panustab 

väiksemaid rahasummasid suuremate projektide algfaasis. 

Preemiakütt Preemia motiveerib kõige rohkem ja filantroopilised väärtused kõige 

vähem. Pigem nõudlik ja avatud. Väiksematesse projektidesse panustab 
hilisemas faasis. 

Innukas fänn Kõik motivaatorid on olulised. Kõige avatum, kohusetundlikum, 

ekstravertsem ja meeldivaim toetajagrupp. Panustab rahastuse 

pakkujatest kõige rohkem. 

Maitsekas erak Toetavad oma projekte samal tasemel innukate fännidega. Välised ja 

teistest isikutest tulenevad motivaatorid ei ole väga olulised. Introvertne 
ja raske iseloomuga. 

 

Kuppuswamy ja Bayus (2015: 19) viisid läbi uuringu Kickstarter.com põhjal ning analüüs 

kinnitas nende uuringus välja toodud Agrawal’i jt. (2015) tulemust: tulenevalt preemia 

tüübist on toote või teenuse vastutasuks pakkumisel olulisem roll kampaania looja enda 

sotsiaalsel võrgustikul ning osaluse pakkumisel ei ole sotsiaalne võrgustik primaarne, 

pigem on idee sel juhul olulisem. (Agrawal jt 2015 ref Kuppuswamy, Bayus 2015: 19) 

Mollick (2014: 714) uuris, kuidas ettevõtte tegevus mõjutab kampaania edukust. 

Positiivselt mõjub kampaaniale: 

 kampaania esiletõstmine ühisahastusplatvormil, 

 kampaania korraldaja sotsiaalse võrgustiku suurus (jälgiti Facebooki kontol olevate 

jälgijate/sõprade arvu), 

 videod ja pidevad postitused kampaania lehel, mille tõttu muutub toode toetajate 

silmis kvaliteetsemaks, 

 selgelt väljendatud plaan, kuidas kogutud raha plaanitakse kasutada. 

Negatiivset mõju kampaaniale avaldab (Mollick 2014: 714): 

 kampaania kestel rahastuse eesmärgi suurendamine, 

 kampaania perioodi pikendamine, 

 vähene jälgijate arv sotsiaalvõrgustikus, sellises olukorras, pigem sotsiaal-

võrgustiku kontot kampaaniaga mitte siduda; 

 kirjavead. 
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Kuti ja Madarasz (2014: 358) koostasid võrdleva tabeli kampaania loojate, rahastajate ning 

platvormi omanike motivaatorite ja ning heidutajate osas (vt. tabel 2). 

Tabel 2. Motivaatorid ja demotivaatorid ühisrahastuse osapooltele. (Kuti 2014: 358) 

Kellele Motivaator Heidutaja 

Raha 

kogujale 

Odavam kapitali hind: 

 pääs globaalsele turule, projekti ja 

rahastaja kokkuviimine on lihtsam 

 kuhjamine – osaluse müügi sidumine 

toote varajase kättesaadavusega 

 projektide kohta info levitamine 

 suurendab kapitali hulka ettevõtte 

alguspäevil 

Taustainformatsiooni saamine: 

 varajane ligipääs toodetele 

 varajane turu-uuring, mis vähendab 

nõudluse erinevusi pärast turule-

tulekut 

 loob toote ümber väikese 

ökosüsteemi 

 võimaldab kaasata potentsiaalsete 

kasutajate ideid toote loomisel 

 Liigse info avaldamise 

risk, mis võib negatiivselt 

mõjuda patendi taotlemist 

või läbirääkimisi 

potentsiaalsete tarnijatega. 

Riski võib tekitada ka 

muu informatsiooni 

avaldamine (nt strateegia, 

võtmetöötajad, 

kliendibaas ja kulud 

peavad olema 

avalikustatud). 

 puuduvad teadmised haru, 

suhete ja staatuse kohta 

 suure investorite arvu 

korral on investorite 

haldamine keerukam 

(tähelepanu vajavad 

kommentaarid, 

arvamused, suhtlemine), 

tuleb kokku puutuda 

erinevate nägemuste ja 

tugevate isiksustega 

 järelinvesteeringuid on 

raske saada 

Rahastajale  juurdepääs investeerimisvõimalustele 

 varajane juurdepääs uutele toodetele 

 osalemine kogukonnas: sotsiaalne 

aktiivsus, tajutava väärtuse tõus, 

tunnustus rahastuse kogujalt 

 toetus tootele, teenusele või ideele 

 ametlikuks muutumine – 

ühisrahastus formaliseerib selle, mis 

muidu oleks olnud mitteametlik 

rahastus 

 raha koguja 

ebakompetentsus 

 pettus: vähene kogemus 

ühis-rahastusega võib 

langeda professionaalsete 

kurjategijate ohvriks 

 projekti risk, 

informatsioon on 

asümmeetriline 

Platvormile  tuluallikas: eduka projekti 

vahendustasu on 4-5% projekti 

summast 

 eesmärk on suurendada edukate 

projektide arvu ja mahtu 

 siht: meelitada platvormile võima-

likult suur hulk rahastajaid ja kam-

paania loojad ning luua turumudel, 

mis kaasab kõrgetasemelisi projekte 

ning hoiab eemale pettureid. Soov 

omavahel kokku viia ideed ja kapital. 

 risk  mainele 
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Ühisrahastuskampaaniat, mille preemiaks on toode või teenus, toetavad pigem raha koguja 

sotsiaalvõrgustiku liikmed. Kampaaniat, milles jagatakse muid preemiaid (osalus ettevõttes 

või intressitulu), toetavad pigem kogenud investorid/ühisrahastuskampaaniate toetajad ning 

neid motiveerivad teised asjad kui sotsiaalvõrgustikest pärit toetajaid. Maamajanduslike 

projektide eripärad on toodud välja järgmises peatükis. 

 

 

1.4. Maamajandus ja selle rahastamine 

 

Selleks, et anda soovitusi ettevõtetele maamajanduslike projektide rahastamise osas, tuleb 

esmalt aru saada maamajanduse eripäradest ja võimalustest. Maamajandus on väljaspool 

linnu tegutsevate majandusüksuste süsteem; maaoludes töötavate ettevõtete, asutuste ja 

ühenduste omavahel seostatud süsteem kui osa rahvamajandusest, mida on loomulik 

käsitleda halduslikult maakondade ja valdade kaupa, ent ka omavahel seotud 

tootmisahelate kaupa, mis võivad hõlmata mitut valda ning linnades asuvaid 

majandusüksusi (Värnik 2009). Oxford Dictionary kohaselt on  maamajandus majanduse 

haru, mis keskendub maakohtade või –piirkondade elule ja tegevustele, eriti 

põllumajandusele (Definiton of rura ... 2016). 

Maamajanduses domineerivad põllumajanduslikud tegevused, seega põllumajandus ning 

sellega seonduvad tegevused on maapiirkondade elavate inimeste põhitegevuseks (Çukur 

2014: 143). Lääneriikides moodustub märkimisväärne osa põllumehe tulust 

riigieelarvelistest ressurssidest: 38% Euroopa Liidu riikides, 72% Soomes, 72% Jaapanis 

ning USAs varieerub see 27% ja 40% vahel (Trusova 2015). 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) toetuste ajakava järgi 

pakutakse 2016. a 71 erinevat toetust, mida rahastatakse vastavalt Eesti maaelu 

arengukavale 2014-2020, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondile, Euroopa Põllu-

majanduse Tagatisfondile ja Eesti riigieelarvele (PRIA toetuste ajakava 2016). Lisaks 

PRIA-le on ettevõtetel võimalik toetust saada Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS), 

mis pakub toetusi nii alustavale kui ka tegutsevale ettevõtjale (Ettevõtluse ... 2016). 

Ettevõtete jaoks on lisaks veel ka Maaelu Edendamise Sihtasutus (MES), mille kaudu on 
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võimalik saada laenu ja tagatist. Tingimused laenu või tagatise saamiseks on loodud just 

väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) ning selleks, et aidata VKE-del saada 

rahastust kergemini, kuna pangad on VKE-de rahastamisel ettevaatlikud, tehes 

taustakontrolli ning nõudes erinevaid dokumente, et veenduda ettevõtte maksejõulisuses. 

Paljude riikide kogemus aga näitab, et isegi kui pangandussektor ja finantsturud on hästi 

arenenud, esinevad turu lahknevused just väikeettevõtete finantseerimisel. Tihtipeale 

esineb VKE-del raskusi kapitali või laenu saamisel ja nad ise suudavad pakkuda üksnes 

piiratud tagatisi või vajavad väikesemahulist lisakapitali, mille väljastamine on pankadele 

majanduslikult ebaotstarbekas kuna  tehingukulud on ebaproportsionaalselt suured. 

Seetõttu on oluline tagada VKE-dele vajalikus mahus finantseerimisvahendeid. (Maaelu ... 

2016) Mikro-, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete (VKEd) kategooriasse kuuluvad 

ettevõtted, millel on vähem kui 250 töötajat ja mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot 

ja/või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot (EVEA 2016). 

Golic (2014) uuris erinevaid artikleid väikese ja keskmise suurusega ettevõtete 

rahastamisel ning leidis, et arenguriikides ei paku pangad piisavat rahastust väikestele ja 

keskmise suurusega ettevõtetele. Rahastuse pakkumise juures on oluline ka, et tingimused 

oleksid vastuvõetavad ettevõtetele. Samas ei ole ka pankadel suurt huvi finantseerida 

arenguriikide ettevõtteid, seega ei ole laenutingimused ettevõtetele soodsad. Golic pakub 

välja, et ühisrahastus võiks olla üks alternatiive, millega saaks arenguriikides rahastada 

väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid. 

Põllumajandusettevõtete rahastamisel näeb Schwartz (2013: 292) võimalusena 

osaluspõhist ühisrahastust. Sel viisil saab ettevõte kaasata partnereid üle maailma ning pole 

tarvis reisida või oma kontorit ümber kolida suurematesse linnadesse. Riskikapitali 

kogumine on võimalik kodust lahkumata. Põllumajandusettevõtted, mis keskenduvad 

jätkusuutlikule ja orgaanilisele põllumajandusele, on toidunautlejate seas vägagi 

atraktiivsed. Orgaanilise toidu hindajate puhul on ehtsus oluline faktor, misläbi võib nende 

poolt pakutav rahastus vähendada kapitali hinda farmeri jaoks. Eelnevad põlvkonnad 

kolisid isikliku rahulolu tõttu tagasi maale, siis järgmine põlvkond võib samasuguse 

rahulolu saada olukorras, kus investeerib jätkusuutlikku farmi.  

Maamajandusele on maailmas spetsialiseeunud järgmised ühisrahastusplatvormid: näiteks 

FoodieCrowdfunding, Crowdbrewed, Cropital, Farmable, Harvest funders, Barnraiser, 
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Kiva Zip, Community Sourced Capital, Angel.me,  EquityEats jt. Täpsema ülevaate annab 

autor neist järgmises alapeatükis.  

Maamajanduse rahastamisel saab kasutada toetusi, mida pakuvad PRIA, MES ja EAS ning 

saab ka laenu võtta, kuid tihti ei ole väikese ja keskmise suurusega ettevõtted pankade 

jaoks sobivad kliendid. Seega on sellistel ettevõtetel keerukas rahastust leida, kuna ka 

toetuste taotlemisel on risk, et soovitud toetust ei saada. Maailmas on esile kerkinud just 

maamajanduslikele ettevõtetele ja tegevustele suunatud ühisrahastusplatvormid, mis 

soodustavad kapitali kaasamist sellistel ettevõtetel, kellel on keeruline muudest kanalitest 

raha saada. Täpsema ülevaate olemasolevatest platvormidest saab järgmises peatükis. 

 

 

1.5. Maamajanduslikule ettevõttele sobivad ühisrahastusplatvormid 

maailmas ning Eesti ühisrahastusplatvormide ülevaade 

 

Maailmas on loodud erinevaid platvorme ühisrahastusvahendite kogumiseks 

maamajanduses nagu näiteks FoodieCrowdfunding, Crowdbrewed, Cropital, Farmable, 

Harvest funders, Barnraiser, Kiva Zip, Community Sourced Capital, Angel.me,  

EquityEats, Kickstarter, Indiegogo jt. 2016. aasta seisuga on Eestis Stardipaik, Fundwise, 

Bondora, Crowdestate, Estateguru jt. Kuna valdkonnas tegutsevate platvormide arv 

muutub ajas, siis bakalaureusetöö raames uuritud nimekiri piiratud eelneva loeteluga. 

Ülalnimetatud ühisrahastusplatvormid on töös kajastatud, kuna autori uurimustöö 

tulemusel leiti need platvormid eesti- ja inglisekeelsete allikate kaudu. 

Üldise tausta loomiseks tegi käesoleva töö autor kõikide eespool välja toodud ühisrahastus-

platvormide kodulehtede põhjal võrdleva tabeli (Lisa 3 ja 4), et saada ülevaade 

pakutavatest võimalustest ning täiendusena saatis veel 11 küsimusega küsitluse ettevõtete 

e-postile (Lisa 1).  

Cropital reguleerib ise rahade liikumist farmeritele, et tagada rahade eesmärgipärane 

kasutus. Pärast saagikoristust ja -müüki tagastatakse investoritele investeering ning osa 

kasumist. Just selline lahendus sobib valdkondades, kus raha laekumine võtab aega (nt 

viljakasvatus – enne saagi saamist ning müümist tuleb teha palju kulusid). (Lisa 5) 
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Teine eristuv platvorm oli Farmable, millega toetatakse Ghana loomapidajaid. Toetajad 

saavad vastutasuks valida endale toote (t-särk, sokid jne) ning neil on mõtteline osalus 

loomast, mida nad küll realiseerida ei saa aga emotsionaalselt on inimestel mujalt 

maailmas hea öelda, et neile kuulub Ghanas nt osa lehmast. Osaluse loovutamise võimalust 

pakub ka Indiegogo, kuid seal on võimalus ka toote/teenuse pakkumise põhist kampaaniat 

korraldada. Laenu pakub Community Sourced Capitali nimeline leht, see põhineb sellel, et 

kogukonna liikmed saavad toetada enda piirkonna väike-ettevõtjaid rahaliselt ning hiljem, 

kui äri on edukam, siis makstakse toetajatele raha tagasi. Laenu pakub ka Kiva Zip, kuid 

selle lehe eripäraks on, et enne platvormiga liitumist ja oma kampaania algatamist peab 

ettevõtte ise kedagi toetama ning seejärel saab oma kampaania luua. Sellega 

garanteeritakse platvormi jätkuv kasv ning kasutajaskond. Nii Kiva Zip kui Community 

Sourced Capital pakuvad 0%-lise intressiga laenu väike-ettevõtele. (Lisa 5) 

Kampaania loomine on üldiselt tasuta, kuid tuleb maksta teatud protsent kogutud summalt 

(tavaliselt 5-7%) ning katta erinevad maksete vahendamisega seotud kulud (tavaliselt 2,25-

5% ja 0,20-0,30$ tehingult). Community Sourced Capital paistab teiste seast silma, neil on 

projekti loomise tasu 250$ ning igakuine tasu 50$ kuni laen on tagasi makstud. Projekti 

käivitamise tasu on ka FoodieCrowdfundingul – 99$. Kampaaniate puhul pakuvad 

platvormid üldiselt väljamakseid ainult sel juhul, kui kogu eesmärk on saavutatud ning 

seda põhjusel, et mitte panna raha kogujaid ebasoodsasse olukorda, kus nad ei saa oma 

eesmärki täidetud, kuid on kohustatud maksma teenustasu ning toimetama ka preemiad 

toetajateni ning lõpuks ei pruugi kogutud rahast enam midagi järele jääda. Samas on 

mõned platvormid (FoodieCrowdfunding, CrowdBrewed, Farmable, HarvestFunds, 

Indiegogo) lisanud võimaluse, et soovi korral saab kampaania korraldaja valida ka osalise 

rahastusega kampaania. Osalise rahastusega kampaania loomise võimalust pakutakse 

selleks, et mitte piirata platvormi kasutajaid ning pakkuda neile siiski võimalust kogutud 

rahasumma saamiseks. (Lisa 5) 

Kampaaniad võivad kesta 1-120 päeva ning erinevatel platvormidel on need ajad erinevad, 

kuid jäävad sellesse vahemikku. Kampaania perioodi hoitakse võrdlemisi lühikesena, et 

ettevõtetel oleks võimalus kiiresti koguda vajaminev summa ja samas selleks, et nad 

tegutseksid võimalikult efektiivselt oma kampaania korraldamisel ja kaasaksid kiiresti 

toetajaid. (Lisa 5) 
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Eesti platvorme uurides selgus, et Eestis ei ole otseselt põllumajandusettevõtetele suunatud 

platvorme. On loodud erinevaid projekte loominguliste ideede toetamiseks ja 

kinnisvaraprojektide arendamiseks ning laenude andmiseks. Hooandja ja Stardipaik 

pakuvad toetuse vastu teenust/toodet/tänu. Fundwise tegutseb osaluspõhise rahastuse 

pakkumisega ning EstateGuru ja Bondora laenude pakkumisega, millele lisandub 

intressitulu. Eesti platvormid erinevad välismaa omadest, nad pakuvad vaid täieliku 

rahasumma väljamakseid. Osaliselt täitunud rahaliste eesmärkidega kampaaniate puhul 

väljamakseid ei toimu ning raha tagastatakse toetajatele. (Lisa 6) 
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2. MAAMAJANDUSLIKE ETTEVÕTETE RAHASTUSE 

ANALÜÜS JA VÕIMALUSED ÜHISRAHASTUSE 

RAKENDAMISEKS ERINEVA TEGEVUSALAGA 

ETTEVÕTETE PUHUL 

 

2.1. Maamajanduse ülevaade Eestis 

2016. aasta 1. jaanuari seisuga elab Eestis 1 315 944 inimest, neist 413 121 maa-asulates 

(Statistikaamet PMS201 2016). Seega kolmandik eestlastest elab maapiirkonnas ning 

võiksid potentsiaalselt tegeleda maaettevõtlusega. 2013. aasta seisuga oli põllumajanduses 

hõivatud 49 598 inimest, millest 31 519 on peretööjõud ja 13 323 on alaline tööjõud, 

17 836  on ajutiselt hõivatud selles sektoris. Selles sektoris tegutsevad pigem väikesed 

ettevõtted. Näiteks 2015. a seisuga oli 12 776 ettevõtet (statistilisse profiili kuuluvad 

ettevõtted), mis tegutsesid põllumajanduse, metsamajanduse ja kalapüügi valdkonnas, neist 

12 448 oli vähem kui 10 töötajaga, neist ligikaudu 8 500 on füüsilisest isikust ettevõtjad 

ning ainult 39 ettevõttel oli töötajaid rohkem kui 50. Statistilisse profiili kuuluvate 

ettevõtete arv on majanduslikult aktiivselt ettevõtete arv, mitteaktiivseid ettevõtteid võib 

olla rohkem. Seega, Eesti maamajandussektori ettevõtete puhul on tegemist eelkõige 

väikeettevõtetega. (Statistikaamet ER006 2016) 

Aasta jooksul põhivarasse investeerinud ettevõtete üldarv on viimase kolme aasta jooksul 

(2013-2015) tõusnud (Statistikaamet EM042 2016). Jooniselt 4 on näha, et aastal 2013 

investeeris põhivarasse 11 389 põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse ettevõtet ning 

2015. aastal investeeris juba 12 359 sama valdkonna ettevõtet põhivarasse. Trend näitab, et 

2014. aastas oli metsanduse, põllumajanduse ja kalanduse valdkonnas investeeringute osas 

langusaasta. Samas käsitöövaldkonnas tegi 2014. aastal 2 korda rohkem ettevõtteid 

investeeringuid põhivarasse (ligi 9 000 ettevõtet). Teades, et 2015. aasta seisuga oli 12 776 

põllumajandusprofiiliga ettevõtet, siis neist 96% tegi investeeringuid põhivarasse. Kuna 

Statistikaamet avaldas andmeid kvartalite lõikes, siis ei ole välistatud, et kui kogu aasta 

kokku võtta, on ettevõte mitu korda aasta jooksul investeeringuid teinud ja on seetõttu 
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statistikas mitmekordselt esindatud. See viitab statistika võimalikule veakohale, sellegi-

poolest annab statistika teatud ülevaate hetkel toimuvast. Lõputöö raames tehti 

ühisrahastuse vajaduste paremaks mõistmiseks maamajanduslike ettevõtete hulgas 

kvalitatiivne uurimus. Antud uurimuse vastused kinnitasid eelnevat investeeringute 

tegemist viimastel aastatel. Viiest ettevõttest neli olid viimasel ajal teinud investeeringuid 

ning kasutanud toetuste saamise võimalusi. Saadud tulemus kinnitab, et ettevõtted teevad 

arenemiseks investeeringuid. Intervjuude tulemus oli tõi välja vastuolu teoreetilise osaga, 

kus kirjandusest selgus, et põllumajandusettevõtetel ja väikestel ettevõtetel on keeruline 

investeeringuteks raha leida, aga intervjueeritavad väitsid, et hetke majandusseisus on 

pankadest rahastuse saamine lihtne.  

 

Joonis 4. Põhivarasse investeeringuid teinud ettevõtete arv põllumajanduse, 

metsamajanduse, kalapüügi, kunsti, meelelahutuse ja vaba aja valdkondades. (Autori 

koostatud Statistikaameti andmete põhjal EM042 2016) 
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Kalapüügi ettevõtteid intervjuu valimis ei olnud ja käsitöömeister toetuste võtmisega ei 

tegelenud (Lisa 10, intervjuu 3), seega ei oma autor sisendit valdkonnas tegutsevalt 

ettevõttelt ja ei saa hinnata, mis võis põhjustada investeeringuid tegevate ettevõtete arvu 

suurenemist (joonis 4). Ajakirjandust uurides selgus, et 2013. aastal tutvustati vesiviljeluse 

arengustrateegiat 2014-2020, millega nähakse kalapüügile ja vesiviljelusele ette 

toetusrahasid (Strateegia ... 2013). Soodsat majandusseisu ja toetussummade saamise 

võimaluse avanemist arvesse võttes on tõus statistilistes näitajates autori arvates 

põhjendatud. 

Statistika näitab, et viimase kolme aasta jooksul on suurenenud investeeringuid põhi-

varasse teinud ettevõtete arv, kuid teiselt poolt on viimase kolme aasta jooksul vähenenud 

investeeringute summad. (Joonis 5).  

 

Joonis 5. Investeeringud materiaalsesse põhivarasse (k.a kapitalirent), tuhat eurot. (Autori 

koostatud Statistikaameti andmete põhjal EM042 2016) 
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Investeeringute mahu võimalike languse põhjuste uurimine ei kuulu antud töö ulatusse. 

Intervjuudest tuli välja, et kõikidel intervjueeritud ettevõtetel on jätkuvalt tarvis teha 

lisainvesteeringuid. Neli ettevõtet viiest leidsid, et täiendavat kapitali on vaja kaasata, kuna 

põhivara on tarvis juurde soetada. (Lisa 10). 

Statistilise tausta põhjal sai autor parema ülevaate põllumajandussektorist ning seeläbi saab 

põhjalikumalt analüüsida intervjuu tulemusi. Järgnevas alapeatükis on välja toodud 

uuringumetoodika ning selgitatud valimit. 

 

  

2.2. Uuringumetoodika kirjeldus ja valim 

 

Bakalaureusetöö empiirilise osa loomiseks viis autor läbi intervjuud ning küsitlused. 

Tegemist on kvalitatiivse uurimusega ning internetiuuringuga. Intervjuu kasuks otsustas 

autor, kuna teemakäsitlus eeldas avatud küsimuste küsimist ning tavalise veebiküsitluse 

teel ei oleks saanud piisavalt lahti selgitatud vastuseid. Kasutati nii avatud kui ka suletud 

küsimusi. Teine põhjus intervjuu valimiseks oli kevadhooaeg ning tavaliselt on 

maamajanduslike ettevõtete esindajatel just sel ajal kõige kiiremad ajad. Intervjuu sobis 

paremini, kuna küsitlustele vastamisest on ettevõtete esindajatel kergem loobuda, kui 

personaalsest kontaktivõtust. Kvalitatiivse uurimuse valikut toetab ka asjaolu, et intervjuud 

viidi ühe intervjueeritava poolt ning vastuste kallutatus on minimaalne ning see võimaldas 

autoril tausta paremini tundma õppida. Intervjuude kokkuleppimine oli oodatust 

keerulisem, kvalitatiivse uurimuse käigus saadi nõusolek kohtumiseks ning intervjuuks 

ainult viielt ettevõttelt. 

Intervjueeritavad valiti mugavusvalimiga, mille raames kontakteeruti 25 ettevõtte 

esindajaga. Esmasele kontaktile reageeris 9, lõplikult toimus intervjuu viiega. Vähene 

reageering võib viidata ettevõtete mõningasele ükskõiksusele antud teema osas. Ettevõtte 

juhtidega kontakti saamiseks kasutas autor sotsiaalmeediat ning tegi üleskutse oma sõprade 

seas, et leida erinevate piirkondade põllumajandusettevõtete esindajaid. Autor leppis kokku 

viis intervjuud – metsandusettevõtte juhiga (Järvamaa), viljakasvatuse ettevõtte juhiga 

(Jõgevamaa), mesindusettevõtte juhiga (Tartumaa), viljakasvatuse ettevõtte juhiga 

(Valgamaa) ning laastukorvide tegijaga (Võrumaa). Intervjuud viidi läbi telefoni teel ning 
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personaalselt kohtudes intervjueeritavatega. Intervjueerijal oli ees abiküsimustik, mis aitas 

juhtida intervjuud. Lõputöö autor tegi intervjuude ajal märkmeid, mida saab kasutada 

analüüsimiseks. Intervjueeritavad palusid jääda anonüümseks. Intervjuu küsimused olid 

avatud küsimused, millele vastamisel sai intervjueeritav ise otsustada kui detailselt ta 

vastab. Ühesõnaliste vastuste vältimiseks esitas intervjueerija täiendavaid küsimusi, et 

saada vastustele tugevam tagapõhi ja selgitus. Intervjuude kokkuvõte on lisas 10. 

Intervjuudega kaardistati nelja ettevõtte ja ühe füüsilisest isikust ettevõtja (FIE) 

hetkeolukord finantseerimise osas ning uuriti, milliseid toetusi ja rahastusviise on nad 

kasutanud. Pärast tausta uurimist soovis intervjueerija teada saada ettevõtete omanike 

seisukohta ühisrahastuse teemal ning kas nad sooviksid või näeksid võimalust selle 

kasutuselevõtmises oma ettevõttes. Nii jaatava kui ka eitava vastuse osas tuli 

intervjueeritavatel põhjendada, miks nad üht või teistmoodi arvasid. Selle tulemusel saab 

autor anda personaalseid soovitusi viiele uuringus osalenud ettevõtte tüübile, millist 

ühisrahastuvõimalust kasutada ja kas üldse kasutada. Antud tulemusi ei saa üldistada 

sedavõrd, et need sobiksid kõikidele maamajanduslikele ettevõtetele, sest valim on väike 

ning valimis esindatud ettevõtted pole tuvastatud kui valdkonna keskmised ettevõtted. 

Tulemuste kvaliteedi parandamiseks viidi läbi täiendav küsitlus ühisrahastusplatvormide 

seas, et saada usaldusväärsemad tulemused ning tõsta töö valiidsust. Küsitlus koostati 

kahes keeles – eesti ja inglise, kuna lõputöös on vaatluse all nii Eestis paiknevad 

platvormid, kui ka rahvusvahelised. Muudes keeltes olevatelt ühisrahastusplatvormidelt 

infot ei kogutud, kuna keelebarjääri tõttu oli info saamine raskendatud. Autor valis 

mugavusvalimina täiendava küsitluse läbiviimiseks 17 ettevõtet. Ettevõtted valiti välja 

rahastusvaldkondade alusel, välismaiste ühisrahastusplatvormide ühiseks jooneks oli 

maamajanduslike ettevõtetele ühisrahastamise võimaluse pakkumine ning Eesti 

platvormide seast valiti mugavusvalimiga suurimad. E-kirjad saadeti järgmistele 

ühisrahastus-platvormidele: FoodieCrowdfunding, Crowdbrewed, Cropital, Farmable, 

Harvest funders, Barnraiser, Kiva Zip, Community Sourced Capital, Angel.me,  

EquityEats, Kickstarter, Indiegogo, Stardipaik, Fundwise, Bondora, Crowdestate, 

Estateguru. Kontaktandmed leiti platvormide kodulehekülgedelt ning küsitluses oli 11 

küsimust, mille eesmärk oli teada saada põllumajandusettevõtete kampaaniate õnnestumine 

ning rohkus ja platvormi esindaja arvamus selle kohta, millises suunas on ühisrahastusturg 

arenemas. Tagasiside põhjal saab autor anda hinnangu hetkeolukorrale ning soovitusi 
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vaatluse all olevatele ettevõtetele, millist ühisrahastuskeskkonda- ja viisi kasutada kui neil 

peaks tekkima soov ühisrahastuse kaudu kapitali koguda. 

 

 

2.3. Maamajanduslike ettevõtete esindajate kogemus erinevate 

rahastamisvõimalustega 

 

PRIA toetuste eelarve kohaselt jagatakse 2016. aastal laiali üle 353 miljoni euro ning 2015. 

a jagati umbes 363 miljonit eurot. (Toetuste eelarved 2016) ning kogu see raha suunatakse 

põllumajandusse. Eespool toodi välja, et 2015. a investeeriti põllumajandus-, metsandus- ja 

kalandusettevõtetes põhivarasse 358 058 000 eurot, siis võib järeldada, et suurem osa 

toetustest suunatakse investeeringuteks. Intervjuu tulemustest selgus ka, et vilja-

kasvatusega tegelevad ja mesindusega tegelev ettevõte kasutavad meelsasti erinevaid 

toetusvõimalusi ning kasutavad iga võimalust lisafinantseeringute saamiseks prog-

rammidest või projektidest. Ettevõtete esindajad tunnistasid, et alati jääb teatud risk 

toetuste osas, et toetust ei pruugi saada ning siis tuleb oma tegevus ümber korraldada. (Lisa 

10)  

Samas metsandusega tegeleva ettevõtte juht oli erinevate toetuste osas skeptiline ning 

leidis, et „ei taha end siduda erinevate tingimuste ja tähtaegadega. Mulle meeldib olla oma 

aja ning raha peremees ning seetõttu ei taha end liigse bürokraatiaga siduda“. Euroopa 

Liidu toetuste taotlemise osas tõi probleemkohana välja, et „taotlemiseks tuleb tavaliselt 

esitada majandusaasta aruanne, aga kui taotlusvoor lõpeb maikuus, siis ei ole 

majandusaasta aruanne veel äriregistrile esitatud ning see tekitab meie ettevõtte jaoks 

raskusi, kuna peame oma tegevust ümber korraldama“. Lisaks tunnetas ettevõtte esindaja 

PRIA toetuste osas ebavõrdset kohtlemist metsameeste ja põllumeest vahel: „põllumehel 

on võimalik taotleda toetust ka maale, mida ta rendib (piisab ka suusõnalisest 

rendilepingust), samal ajal metsamees ei saa taotleda toetust rendipindadele ja saab vaid 

oma metsale toetust taotleda“. Rahastamisvajaduse osas tõi ettevõtte juht välja, et „pidevalt 

on vaja tehnikat uuendada ja mõelda viisidele, kuidas vajalik raha kokku saada. Hetkelgi 

vajaks mitu traktorit väljavahetamist.“ (Lisa 10) 
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Põllumajandusega tegelevad ettevõtted tunnetasid omalt poolt seda, et toetuste taotlemine 

on muutunud lihtsamaks ja see motiveerib neid rohkem taotlusi esitama. Positiivsena nähti 

ka seda, et taotlemine on kolinud suures osas internetti ja seetõttu on võimalik paberi-

majandusega aega kokku hoida. Viljakasvataja tõi välja, et „jõuab põllule töölegi“. (Lisa 

10) 

Kolmel ettevõttel viiest on võetud laen/liising pangast ning kasutatakse ka toetusi. Panga 

abi finantseerimisel on kasutatud põhivara ostuks. Üks ettevõte kasutab vaid toetusi, mis ei 

ole mõeldud investeeringute tegemiseks, kuna ei soovi end siduda tingimuste ja 

tähtaegadega. Intervjueeritud FIE oli kõigist neljast eristuvam, kuna ta omas tugevat 

emotsiooni toetuste ja laenamise osas üleüldiselt: „mees peab ise hakkama saama ja kuskilt 

kerjata pole vaja“. Tegu oli vanemat sorti meesterahvaga ja võib arvata, et selline 

suhtumine on tal pikalt juurdunud ning sellises eas ei plaani ta oma seisukohti muutma 

hakata. Vanemas eas inimestel on mugavam panka minna ja seal inimesega rääkida ning 

vajalikud toimingud ära teha, kui hakata interneti teel asju ajama. (Lisa 10)   

Kaks ettevõtet viiest tõid välja, et praegusel hetkel on pangast laenu saamine muutunud 

üsna odavaks kapitali kaasamise viisiks ning ettevõtted ei näe vajadust, miks nad peaksid 

alternatiivseid rahastusviise kaaluma. Teoreetilises osas välja toodud probleem, et paljud 

ettevõtted ei kvalifitseeru pangast laenu saamiseks, osutus intervjuude põhjal alusetuks. 

Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt pakutavad laenu ja tagatise võimalused suurendavad 

laenude kättesaadavust Eestis veelgi. Vaatluse all olnud ettevõtted ei tunneta takistusi lisa-

rahastuse saamise osas. 

 

 

2.4. Maamajanduslike ettevõtete juhtide suhtumine ühisrahastusse 

 

Intervjuu käigus uuriti maamajanduslike ettevõtete esindajatelt ka nende informeerituse 

kohta ühisrahastuse osas. Intervjueeritud ettevõtetest nelja esindaja olid varem kuulnud 

ühis-rahastusest ning üks ei teadnud sellest midagi. 

Vastavalt ühisrahastusplatvormide esindajate käest saadud tagasisidele võib järeldada, et 

info avaldamise osas ollakse üsna piiratud, kuna ainult ühe ettevõtte esindaja vastas 

täpsemalt küsimustele, teised suunasid autori ühisrahastusplatvormi kodulehele. Võib 
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järeldada, et info puudus on ka üks põhjustest, miks põllumajandussektori esindajad ei ole 

täpselt kursis ühisrahastuse mõiste ja võimalustega. 

Kolme ettevõtte esindajad tõid välja, et ühisrahastus tundub olevat kallim kapitali 

kaasamise viis, kui seda on näiteks pangalaen. Ühes intervjuus toodi välja, et pank pakub 

hetkel laenu 2%-lise intressimääraga Sellisel juhul on ettevõtete omanikel õige tunnetus, 

kuna enamik ühisrahastusplatvorme võtab vahendustasuna 5%-7% kogutud summalt. See 

teeb ühirahastuse kohati 3 korda kallimaks, kui tavalise pangalaenu. Lisaks tõi üks 

ettevõtte esindaja välja pettuse ohvriks langemise võimaluse, mida kajastasid ka Kuti ja 

Madarasz (2014) oma uuringus. Ükski valmis olnud ettevõtetest ei ole valmis kasutama 

ühisrahastust kui ühte võimalikku rahastuse allikat. (Lisa 10) 

Mollick (2014) tõi välja, et eduka ühisrahastuskampaania võtmeks on videod ja pidevad 

postitused kampaania lehel. Maamajanduslike ettevõtete juhtidega rääkides selgus, et neil 

ei ole sellist ajaressurssi võtta, kes tegeleks kampaania ajal aktiivselt sellega. Kõikides 

ettevõtetes, keda autor intervjueeris, oli töötajaid alla 10. Kolmes ettevõttes oli 1 töötaja 

ehk omanik ise ja pereliikmed abistasid nii kuidas jõudsid. Ühes ettevõttes oli kaks töötajat 

ning ühes ettevõttes oli sõltuvalt aastaajast 4-7 töötajat. (Lisa 10) Seega on mõistetav, et nii 

vähese personaliga on iga ajahetk arvel ning lisategevusi on keerukas ette võtta.  

Valimis olnud ettevõtetest 3 olid toorainet tootva profiiliga (vili ja puit) ning kahel 

ettevõttel valmis ka reaalselt toodang, mida otse tarbijale müüa. Toorainet tootvatel 

ettevõtetel oli keeruline ette kujutada, et nad suudaksid läbi viia ühisrahastuskampaania, 

milles nad pakuvad preemiaks toodet või teenust, kuna neil endil ei valmi midagi ja 

tõenäoliselt ei toetata viljakoti või puupalgi eest ning osalust oma firmas ei olda samuti 

nõus loovutama. Kahel ettevõttel siiski valmis toodang – mesi ja laastukorvid, kuid 

mõlemad ettevõtted on juba piisavalt kaua tegutsenud (vastavalt 12 ja 25 aastat) ja neil on 

kujunenud välja oma tarbijaskond ning turustuskanalid. Kumbki ettevõte ei olnud valmis 

neist loobuma ning ühisrahastust proovima. 

FIE seisukoht oli, et tema ei soovi kuskilt toetust või laenu saada, üks viljakasvatajatest 

leidis, et „kuna tegemist on pereettevõttega ning investeerimisvajadus ei ole nii suur“ siis 

ühisrahastus ei oleks asi, mida nad kaaluksid. Mesindusettevõtte esindaja leidis, et pigem 

võiksid ühisrahastustest kasu saada alustavad ettevõtted, kellel pole mujalt võimalik 

kapitali saada. Sama toodi välja ka teoorias. Kaks ettevõtet olid seisukohal, et kui valdkond 
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Eestis põllumajandussektoris populaarsemaks saab ja on näha edulugusid, siis võivad ette-

võtte omanikud ümber mõelda ning kaaluda ühisrahastusvõimaluste kasutamist. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et ühisrahastuse kasutusvõimalused maamajanduslike ettevõtete 

seas on piiratud – ettevõtted ei soovi ise antud rahastusviisi kasutada ning paljudel 

ettevõtetel endal ei valmi toodet või teenust, seega on keeruline algatada kampaaniat, 

milles ei peaks ära andma osalust oma ettevõttes. Probleeme tekitab ka antud rahastusviisi 

suhteline kallidus võrreldes pangalaenuga ning valdkonna vähene tuntus Eestis. Tundmatus 

võib tuleneda sellest, et Eestis on vähe ühisrahastusplatvorme, mille kaudu maa-

majanduslikud ettevõtted saaksid kapitali koguda. Ettevõtete esindajatele tundub 

ühisrahastus keeruline finantseerimise viis. Ettevõtete esindajate teadlikkus ühisrahastuse 

võimaluste kohta on väike ning antud teemal pole piisavalt teavitustööd tehtud. 

 

 

2.5. Ühisrahastusplatvormide edukus maamajanduslike ettevõtete 

rahastamisel 

 

Ühisrahastusplatvormide osas on oluliseks edukuse osaks tuntus. Kui platvormi ei ole 

populaarne, siis kampaania loojad ei ole motiveeritud seal oma kampaaniat algatama ning 

seetõttu ei satu ka toetajad platvormile, kuna seal pole atraktiivseid kampaaniaid. Nii võib 

mõnigi ühisrahastusplatvorm turult kaduda, kuna pole piisavalt kasutajaid. Analüüsi käigus 

uuris autor ka lehte nimega FoodieCrowdfunding ning selgus, et seal ei ole enam ühtegi 

aktiivset kampaaniat ning vähesed lõppenud kampaaniad olid edutud. Võimalik, et 

FoodieCrowdfunding leht on tegevuse lõpetanud. Autor ei saanud FoodieCrowdfunding 

lehelt ka tagasisidet oma küsitlusele. 

 

Teistelt ühisrahastusplatvormidelt, mis kuulusid valimisse, sai autor 5 vastust, et nad ei 

tohi rohkem informatsiooni väljastada kui nende kodulehelt leida võib ning soovitasid 

lõputöö autoril leida vajalik informatsioon nende kodulehelt. Tulenevalt sellest tegi autor 

uuringu ühisrahastusplatvormide kodulehtedel ning analüüsis sealt leitud infot. 

FoodieCrowdfundingu lehel kampaaniate arvu kokku lugedes selgub, et seal on aegade 

jooksul olnud 12 kampaaniat, millega on soovitud koguda 551 500$. Mitte ükski 
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kampaania ei ole saavutanud püstitaud eesmärki ning kokku on toetussummasid 12 

projekti peale kogutud 6 775$ eest ning sellesse on panustanud 68 inimest. Keskmiselt 

tuleb ühe isiku toetussumma suuruseks ~100$. Kuna FoodieCrowdfundig lehel pakuti nii 

osalise kui ka täieliku rahastuse võimalust (vt lisa 3), siis on võimalik, et osad kampaania 

korraldajad, said kampaaniast ka mõningast tulu. Suurim kogutud summa oli 2 115$ 

(kogueesmärk oli 17 000$). Protsentuaalselt suurima osakaalu saavutas projekt, kus sooviti 

koguda 10 000$, kuid koguti 2 000$ ehk siis eesmärgist täideti 20%. (Lisa 5) Tänase 

seisuga ei ole FoodieCrowdfundingu lehel ühtegi aktiivset kampaaniat ning lehekülje sisu 

ei ole viimasel ajal uuendatud, seega võib arvata, et seda platvormi ei kasutada aktiivselt, 

mis tähendab põllumajandussektori ettevõtetele USA-s, et selle platvormi kasutamine ei 

ole otstarbekas. Valikud tuleb teha teiste platvormide hulgast. Lähtudes Mollicki (2014) 

välja toodud motivaatoritest, miks platvorm luuakse, võib järeldada, et loodeti tulu teenida, 

kuid kuna projekte loodi ainult 12 ning needki ei saanud rahastatud, siis kadus platvormi 

omanikul motivatsioon seda tegvusala enda poolt edasi arendada ning populaarsust see 

platvorm ei kogunud. 

Analüüsides teisi välismaiseid ühisrahastusplatvorme, mis avaldasid infot platvormil 

loodud projektide kohta võib maamajanduslikus valdkonnas kõige edukamad on olnud 

Barnraiser ja Community Sourced Capital. Neil lehtedel on algatatud vastavalt 140 ja 94 

kampaaniat ning keskmine kogutud summa kampaania kohta on 9 300 – 20 600$. Samuti 

on keskmine toetussuma ühe isiku poolt neil lehtedel kõrgem, kui teistel samalaadsetel. 

(Tabel 3) Antud tabelit koostades ei lisatud Kickstarteri ja Indiegogo andmeid, kuna nende 

platvormide peamine suund ei ole maamajandus, pigem on neile platvormidele oodatud 

uudsed ja loomingulised ideed (Kickstarter 2016, Indiegogo 2016). Samuti on neil lehtedel 

raskendatud õnnestunud ja ebaõnnestunud projektide otsimine, mistõttu ei saanud autor 

vajalikku statistikat kätte. Barnraiseri edukuse taga võib olla see, et kasutatakse täieliku 

rahastuse mudelit ning kui kampaania ei täida eesmärki, siis kampaania korraldajale kulu 

ei kaasne ning kampaania toetajatelt ei võeta enne raha, kui on selge, kas kampaania oli 

edukas või mitte. See annab kindlustunde mõlemale osapoolele – raha kogujale kui ka 

toetuse pakkujale, kuna kumbki ei seo end ebaõnnestunud projektiga ega kanna kulusid 

ebaõnnestumise korral.  

Community Sourced Capitali edukuse taga peitub kogukonnatunne, kuna laen saadakse 

kogukonna liikmetelt, kes saavad ühelt poolt toetada väike-ettevõtteid oma piirkonnas, kui 
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ka samal ajal näha, kuidas nende raha kasutatakse. Laenu antakse 0%-lise intressiga ning 

see meelitab rahastuse kogujaid. Selline intressimäär võiks meelitada ka Eesti 

maamajanduslikke ettevõtteid, kuid sellist rahastusvõimalust Eestis hetkel ei pakuta. 

Tabel 3. Välismaiste ühisrahastusprojektide ülevaade, keskmine kogutud summa ja 

toetajate arv (Autori koostatud, ühisrahastusplatvormi kodulehtede andmetele tuginedes. 

2016) 

  
Projektide 

arv 

Keskmine 

taotletav 

summa 

($) 

Keskmine 

kogutud 

summa 

Keskmine 

toetajate 

arv projekti 

kohta 

Keskmine 

toetussumma 

ühe isiku 

poolt ($) 

FoodieCrowdfunding 12* 45 958 68 10 57 

Crowdbrewed 12* 39 348 7 058 52 107 

Barnraiser 140 7 731 9 340 86 112 

Harvest funders 1* 7 500 1 775 28 63 

Community sourced capital 94 - 20 262 86 298 

*Lehed, kus oli olemas ka ebaõnnestunud kampaaniate info 

Valimis olid ka Cropital, Farmable, Kiva Zip, Angel.me, EquityEats ja Eesti platvormid 

Hooandja, Stardipaik, Crowdestate, Fudwise, Estateguru. Cropitali osas puudub ülevaate 

tegemise võimalus, kuna kodulehel pakutakse andmeid vaid sisseloginud kasutajatele. 

Kiva Zip, Kickstarter, Indiegogo kampaaniate andmeid ei olnud võimalik välja tuua, kuna 

Kiva Zip ei avaldanud info lõppenud kampaaniate rahastussummade osas oma kodulehel 

ning Kickstarteri ja Indiegogo lehe ülesehitus ei võimaldanud vajaliku info leidmist. 

EquityEats lehel on üleval ainult käimasolevad projektid, kuid sisselogimata kasutaja ei 

näe kampaania eesmärke ega seda kui palju rahast on kogutud. On olemas info, et hetkel 

on avatud 13 projekti toetamine. Kickstarteri lehel on hetkel käimas 131 käsitööga seotud 

projekti ning 408 toidu kategooria projekti. Indiegogo lehel puudus selline otsingu 

võimalus, millest oleks võinud aru saada, kui palju projekte vastavas kategoorias käimas 

on. 

Eestis paiknevate ühisrahastusplatvormide esindajate osas laekus tagasiside vaid kolmelt: 

Crowdestate, Stardipaik ja Fundwise. Sisuka vastuse andis vaid Crowdestate esindaja. 

Fundwise avaldas, et nende platvormi kaudu on rahastatud ühte projekti, mis võiks 

maamajanduslikku valdkonda sobituda – Siidrikoda. Fundwise platvormi näol on tegemist 

rahastusviisiga, kus ettevõte paneb teatud protsendi oma ettevõttest preemiaks ning seeläbi 
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kaasab kapitali. Edukaks osutunud projekt pakkus toetajatele preemiaks 9,09%-14,26%  

osalust oma ettevõttes. Lõplik jaotatav osalus sõltus sellest, kui suure osa püstitatud 

eesmärgivahemikust suudetakse täita. Antud juhul oli eesmärgiks koguda 60 000 – 

99 800€ ning projekti lõpuks oli kogutud 93 200€. Millest saab järeldada, et ettevõte suutis 

oma projekti edukalt ellu viia. (Fundwise 2016) Stardipaik nentis fakti, et nad toetavad 

vaid eraisikuid. (Lisa 11) 

Crowdestate ühisrahastusplatvormi esindaja kinnitas viimaste aastate tõusu ühisrahastus-

valdkonna osas ning tõi välja, et viimase aastaga on nende platvormi kaudu tehtud 

investeeringute kogusumma mitmekordistunud. Crowdestate tegeleb kinnisvara arendus-

projektide rahastamiseks kapitali kogumisega ning projekti edukus sõltub mitmetest asja-

oludest, näiteks „arendaja usaldusväärsusest, projekti asukohast, potentsiaalist investorite 

silmis jne.“ Ettevõtte esindaja arvamuse kohaselt kasvab järgneva 5 aastaga ühisrahastuse 

osakaal ning tema sõnul just pankadest võetavate laenude arvelt. Olenemata sellest, et 

Crowdestate puhul on tegemist spetsiifilisele valdkonnale suunatud platvormiga, väidab 

ettevõtte esindaja, et ühisrahastusplatvormide vahel on tunda konkurentsi. (Lisa 11) 

Tulenevalt sellest, et Eestis ei ole otseselt maamajanduslike tegevuste finantseerimiseks 

loodus spetsiifilist platvormi, siis valdkonna mahu tajumiseks on tabelis 4 antud ülevaade 

Eesti statistikast. Tabel on paljude lünkadega, kuna info ei olnud kättesaadav ning 

ühisrahastusplatvormide esindajad ei olnud motiveeritud autori küsimustele vastama. 

Vähesest tagasisidest võib järeldada, et antud valdkonnas on arenguruumi, kuna teavitus-

tööd tehakse vähe ja infopäringutele vastamine ei ole prioriteetne. 
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Tabel 4. Eestis paiknevate ühisrahastusplatvormide statistika (Autori koostatud 2016) 

 

Edukate 
projektide 
arv 

Üle kõikide 

projektide 
kogutud 
summa (€) 

Keskmine 
projekti 
maksumus 

Keskkonnaga 
liitunud 
isikute arv 

EstateGuru 49 8 575 193 175 004 3 879 

Stardipaik 44 - - - 

Hooandja 488 - - - 

Crowdestate 19 6 764 060 356 003 8 469 

Bondora - 57 900 000 - 171 906 

 

Bondora paistab silma suurima summaga, mida on üle kõikide projektide kogutud ja 

keskkonnaga liitunud kasutajate arvuga. Kuna tegemist on otselaenamisplatvormiga, mis 

pakub laenu võtmise/pakkumise võimalust nii ettevõtetele kui ka eraisikutele (Bondora 

2016), siis on suurem number kohati mõistetav. Majandusseis võib mõjutada ühisrahastuse 

käekäiku. Olukorras, kus pankadest ei ole kerge laenu saada, pöördutakse alternatiivsete 

rahastusallikate poole. 

Ühisrahastusplatvormide esindajate üldsõnalistest vastused ja vähene huvi antud teemal 

arutleda näitab vähest huvi maamajanduslike ettevõtete kaasamiseks sellesse valdkonda. 

 

 

2.6. Järeldused ja ettepanekud 

 

Analüüsi põhjal saab järeldada, et valimisse kuulunud maamajanduslike ettevõtete seas on 

ühisrahastus tuttav termin, kuid sellesse suhtutakse ebakindlusega. Intervjueeritavatelt 

saadud info põhjal võib väita, et ühisrahastus tundub Eestis veel keeruline ning ettevõtjate 

jaoks läbipaistmatu. Pankasid usaldatakse rohkem ning tulenevalt praegusest soodsast 

majanduse hetkeseisust, pakub pank laenu soodsatel tingimustel ja ettevõtetel ei teki 

vajadust alternatiivsete rahastusallikate otsimiseks. 

Ühisrahastusplatvormide kasutamine nõuab ettevõtjatelt head interneti kasutamise oskust 

ning piisavalt ajaressurssi. Arvestades valimis olnud ettevõtete töötajate arvu, siis neil on 

keeruline leida ajaressurssi, et tegeleda kampaania loomise ning ülalhoidmisega. Tänasel 

hetkel on lihtsam pangast laenu taotleda ning keskenduda ettevõtte põhitegevusele. 
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Ühisrahastusplatvormide vähene huvi maamajanduslike ettevõtete kaasamiseks võib olla 

tingitud ettevõtjate väikesest huvist valdkonna vastu. 

Soovitused valimis olnud ettevõtetele ühisrahastuskampaania algatamiseks: 

 toodet omaval ettevõttel on võimalik kasutada välismaiseid ühisrahastusplatvorme 

ning luua kampaania selliselt, et preemiaks pakutakse oma toodet või siis valida 

mõne teise ühisrahastusliigi vahel. Toodet mitteomaval ettevõttel on valik kitsam 

ning suure tõe-näosusega tuleb kapitali kaasamiseks loovutada osa oma ettevõttest 

või võtta laenu ühis-rahastusplatvormi kaudu; 

 enne kampaania loomist tuleb selgeks teha eesmärk, mida saavutada soovitakse, kas 

kapitali kogumine, turundus või mõni muu eesmärk; 

 tuleb selgeks teha, kui palju ollakse nõus investeerima omalt poolt aega ja finantsi, 

et eesmärk saavutatud saaks (nt kas ollakse valmis intressi maksma, toetajatele 

preemiaks midagi pakkuma vms); 

 tuleb võrrelda eesmärki ja selle saavutamiseks tehtavaid kulutusi ning seejärel 

hinnata, kas ühisrahastuskampaania on odavaim viis soovitud eesmärgi 

saavutamiseks, 

 planeeri ette ja arvesta turu muutustega, praegune soodne pangandusseis ei pruugi 

kesta igavesti. 

Eelnev soovituslike sammude loetelu on loodud Eesti ühisrahastuse hetkeseisu ning 

valimis olnud ettevõtteid arvestades ning võib ajas muutuda. Kõikide põllumajandussektori 

ettevõtete jaoks kehtivate üldistuste tegemine on antud uuringuvalimi tõttu võimatu ning 

lõputöö autor leiab, et tulevastes uuringutes saab laiendada uuritavate ettevõtete ringi ning 

seeläbi teha kõikehõlmavaid järeldusi. Ettevõtete madal huvi väljendus nende madalas 

aktiivsuses antud teemal kaasarääkimisel ning seetõttu ei saa üldistusi teha. Käesoleva 

uurimustööga loodi alus, mille pinnalt saab tulevasi ja detailsemaid uuringuid läbi viia. 

Tulevastes uuringutes tuleb tähelepanu pöörata kitsaskohtadele, mis on seotud üldistuste 

tegemiseks piisavalt suure valimini jõudmisel, kuna ettevõtete huvi antud teema osas on 

madal. Tuleks uurida madala huvi põhjuseid teistsuguses turuseisus (nt majanduslanguse 

ajal). Edasiarendustena saab teha juhtumiuuringu ettevõtete näitel, kus püütakse ühis-

rahastuskampaania abil kapitali koguda ning sealt võivad välja tulla olulised leiud, mis 

antud töös kajastust ei leidnud. Autor on teadlik, et töös võib esineda kitsaskohti, kuid 
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varasemate uurimustööde vähesuse tõttu võib väita, et antud temaatikat ei ole Eesti mõistes 

piisavalt uuritud ning järgnevates uurimustes saab kitsaskohad kõrvaldada. 
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KOKKUVÕTE 

 

Ühisrahastus on Euroopas kasvanud viimastel aastatel ning Eesti paikneb Euroopas teisel 

kohal ühisrahastuse mahtude osas elaniku kohta. Ühisrahastusturu kasvu olukorras on 

uurimustöö eesmärgiks uurida väike-ettevõtjate hoiakuid sellise alternatiivse 

finantseerimisviisi osas ning analüüsis ettevõtete valmisolekut ühisrahastuse kasutamiseks. 

Ühisrahastus alternatiivne finantseerimisallikas, mille puhul veebipõhine ühisrahastus-

platvorm ühendab raha kogujaid ja rahastuse pakkujaid. Töös leidsid kajastust järgmised 

kapitali kaasamise viisid: Euroopa Liidu toetuste taotlemine, projektide kirjutamine, 

pangapoolne finantseerimine ning ühisrahastusplatvormide kasutamine. Kampaania 

liikidena toodi välja laenul, preemial, omakapitalil ja annetusel põhinevad 

ühisrahastuskampaaniad. 

Maamajanduslikule ettevõttele sobivad kõik kampaania liigid, kuid kõige keerulisem on 

annetustepõhise kampaania korraldamine, kuna annetuste puhul peaks olema üllas 

eesmärk, mitte ainult kapitali kogumine. Preemial põhinev kampaania on heaks 

võimaluseks ettevõtetele, mis toodavad selliseid kaupu/teenuseid, mille vastu on tarbijal 

otsene huvi. Investoritele pakuvad pigem huvi kampaaniad, milles pakutakse osalust 

ettevõttes või soovitakse laenu võtta, kuna nende pealt on võimalik tulu teenida. 

Ühisrahastuskampaania korraldamisel tuleb ettevõttel kulutada ajalist ja rahalist ressurssi, 

mistõttu tuleb kampaania korraldamine hoolikalt läbi mõelda, kuna eesmärgi saavutamine 

vajab pidevat tööd kampaaniaga. Töös on välja toodud autoripoolsed soovitused, millele 

mõelda enne ühisrahastuskampaania loomist ning antud teoreetiline ülevaade eduka 

kampaania loomise kohta. Enamasti makstakse ühisrahastuskampaania toetajatele 

preemiat, mis võib olla nii rahaline kui ka mitterahaline. Tulenevalt kampaania eesmärgist, 

tuleb valida preemia liik, kuna see mõjutab kampaania edukust. 

Töös püstitaud hüpotees, et Eesti maamajanduslikud ettevõtted oleksid valmis kasutama 

ühisrahastust, kuid neil puuduvad teadmised ja oskused ühisrahastusvõimaluste kasutamise 

kohta, osutus valeks. Autor keskendus ühisrahastuse kui alternatiivse finantseerimise 

võimaluse tutvustamisele ning uurimisele, et välja selgitada valimis olnud ettevõtete 
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valmidus ühisrahastuse kasutuselevõtuks. Analüüsi tulemusel selgus, et antud valdkond on 

ettevõtete silmis keeruline, läbipaistmatu ning ei tekita usaldust. Selgus, et tänases seisus 

on pangalaenu võtmine ettevõtetele odavam ja kergemini kättesaadavam rahastuse allikas, 

kui seda oleks ühisrahastus Eesti mõistes. Pangalaenu intress jääb viljakasvatusega 

tegeleva ettevõtte juhi sõnul 2% lähedale, kuid ühisrahastuskampaania kaudu kogutud 

summal on see 5-7% ringis. Soodne seis pankadepoolsete laenutingimuste osas ning 

Euroopa Liidu toetuste maht pakuvad valimis olnud ettevõtetele piisavalt 

investeerimisvõimalusi, mistõttu ei ole ühisrahastus maamajanduslike ettevõtete seas 

atraktiivne valik 2016. a Eesti majandusseisus.  

Nii ühisrahastusplatvormide esindajate kui ka maamajanduslike ettevõtete esindajate 

vähene aktiivsus antud teema osas viitab ükskõiksusele selle valdkonna suhtes. Tulevastes 

uuringutes saab edasi uurida ükskõiksuse põhjuseid ning autor näeb võimalusi erinevate 

juhtumiuuringute läbiviimiseks. 
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SUMMARY 

 

Crowdfunding market has increased in Europe in the recent years. Estonia holds the second 

place in the volume of crowdfunding per capita. The aim of the research was to find out the 

willingness in using crowdfunding by rural companies and to explore ways of implement 

this alternative financing opportunity. Crowdfunding is an alternative source of financing, 

in which a web-based crowdfunding platform connects fundraisers and funding providers. 

The following sources of financing were introduced: the European Union's assistance, 

writing projects, lending from the bank and crowdfunding platforms. Author introduced 

campaigns providing loan, bonus, equity and donations. 

Rural companies can use all of the campaigns mentioned above, but the most complex 

campaign to fund is a campaign based on donations because donations should be asked for 

a noble goal, not only to raise capital. Campaigns based on bonuses are a good opportunity 

for companies that produce goods or services in which the consumers have a direct interest 

in. Campaigns based on equity or loan are attractive to investors because they provide the 

possibility to earn profit. 

Companies that consider organizing a crowdfunding campaign must be willing to spend 

the time and financial resources in order to have a successful campaign. The author of this 

paper brought out recommendations for rural companies to consider before starting a 

crowdfunfing campaing in order to raise capital. A theoretical overview of creating a 

successful campaign was given by the author. Crowdfunding campaigns are mostly based 

on rewards that can be pecuniary or non-pecuniary. Rewards are chosen by the fundraiser 

based on the objective of the campaign. 

The initial hypothesis was that Estonian rural companies would be willing to use 

crowdfunding as a way to raise capital but they lack the knowledge and skills for 

crowdfunfing. The hypthesis turned out to be incorrect. A reasearch was carried out to 

identify willingness to use crowdfunding as an alternatiive financing opportunity in the 

sample companies. The analysis showed that crowdfunding is complex, opaque and does 

not inspire confidence for rural companies. Turns out that banks offer more affordable and 
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accessible loans at the moment and crowdfunding would be more expensive. Loan interests 

are around 2% while crowdfunding platforms charge 5-7%. Affordable loan conditions and 

the volume of European Union grants offer adequate investment opportunities for 

companies under observation in this thesis. Crowdfunding is not a preferrable choice 

among rural companies. 

The low response rate by crowdfunding platfoms and entrepreneurs refers to indiffernece 

about crowdfunding rural companies. Future studies should explore the causes of in-

difference and the author sees opportunity for a variety of case studies to be carried out. 
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Lisa 1. Küsimused ühisrahastusplatvormi omanikele:   

 

1. Kui palju toidu- või põllumajandusvaldkonna projekte on algatatud teie veebilehel? 

2. Kui paljud neist on saavutanud oma püstitatud eesmärgi (kogunud soovitud summa)? 

3. Kui palju on teie lehel liitunud ühisrahastusprojektide toetajaid? 

4. Kui suur on keskmine toetussumma ühe toetaja poolt? 

5. Kas olete märganud, et mõned kindla valdkonna projektid saavad kiiremini rahastatud? 

6. Millist tagasisidet olete saanud ühisrahastusplatvormi kaudu raha kogujatelt? Kas nad on 

andnud soovitusi platvormi arendamiseks ning kas kogemused on pigem 

positiivsed/negatiivsed? 

7. Kuidas näete ühisrahastuse tulevikku? Kas on ette näha, et näiteks 5 aasta jooksul 

suureneb mõne valdkonna toetus ning mõnes valdkonnas toetus pigem väheneb? 

8. Kas erinevate ühisrahastusplatvormide vahel on konkurents teie arvates? 

9. Millal teie platvorm alguse sai? 

10. Kas aktsepteerite ainult Eesti projekte ja toetajaid või saab ka mujalt maailmast toetada 

ning oma projekti luua teie lehel? 

11. Kui ei, siis miks? 

 

 

Lisa 2. Põllumajandusettevõtete esindajatega tehtud intervjuu 

abiküsimused: 

1. Tegevusala: 

2. Kui palju on töötajaid? 

3. Kas ettevõte on hankinud rahastust väljastpoolt? Kui jah, siis kust? 

4. Kas ettevõte on saanud EL toetusi? Kui jah, siis kas tulevikus kasutaksite neid veel? 

Miks jah/ei? 

5. Kas olete kokku puutunud ühisrahastusega või olete sellest midagi kuulnud? 

6. Kui jah, siis milline on teie suhtumine sellisesse kapitali kaasamise viisi? Kas 

kasutaksite ise ka? 

7. Kui ei ole ühisrahastusest midagi kuulnud, siis ühisrahastuse abil on võimalik koguda 

kapitali/turundada oma toodet läbi ühisrahastusplatvormi, millel luuakse vastav 

kampaania. Mõned näited: https://www.indiegogo.com/projects/healthy-berry-chips#/, 

https://www.indiegogo.com/projects/healthy-berry-chips
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https://fundwise.me/et/siidrikoda#tab_description. Kampaaniad on võimalik 

korraldada erinevalt - pakkudes toetuse eest vastutasuks toodet/teenust, anda osalus 

ettevõttest või kaasata toetust laenu põhimõttel. 

8. Kui te vaatasite eelnevaid linke ning mõtlete oma ettevõtte peale, kas ühisrahastus 

võiks olla miski, mida tulevikus kasutaksite enda ettevõttes? Miks? 

 

 

Lisa 3. Välismaiste ühisrahastusplatvormide võrdlustabel 

Kesk-

kond 

Preemia

/kam-

paania 

kestus 

Kirjeldus Kuidas toimib? Plussid Miinused 
Projekti 

tasud 

Muud 

tasud 

F
o
o
d
ie

 C
ro

w
d
fu

n
d
in

g
 

Toode 

või 

teenus/ 

1-120 

päeva 

Pakutakse 

nii 

täieliku 

finantsee-

rimise kui 

ka osalise 

finantsee-

rimise 

võimalust 

Väikestele toiduga 

seotud ettevõtetele, kes 

soovivad kapitali 

koguda. Ainult USA-s 

paiknevatele ettevõtetele 

ja toetajatele. Toetusi 

võib koguda ettevõte 

kasvuks/arendamiseks, 

mitte jooksvate kulude 

katteks. Kampaania 

algataja peab olema 

vähemalt 18-aastane. 

Preemiad peavad olema 

mitterahalised ning 

eetilised. 

Kampaania 

loomisel 

saab tasuta 

konsultat-

siooni 

platvormi 

poolt 

(crowd 

pleaser), et 

võimalikult 

hea 

kampaania 

kokku 

panna 

Kui 

kampaania 

eesmärki ei 

täideta ning 

kampaania 

korraldaja ei 

soovi osalist 

rahastust, siis 

maksevahen-

dustasu ei 

tagastata. 

USAs ainult. 

1 projekt 

korraga 

Tasuta 

loomine on 

tasuta, kuid 

käivitamine 

99$. 

Täieliku 

rahastuse 

korral 5% 

kogutud 

summast. 

Osalise 

rahastuse 

korral 7% 

kogutud 

summast 

Makse 

vahendaja 

võtab igalt 

laekunud 

toetuselt 

2,25% 

makseva-

hendustasu 

C
ro

w
d
B

re
w

ed
 

Toode 

või 

teenus/ 

21-45 

päeva 

Osaline 

rahastus 

Käsitöö-õllede 

entusiastidele ja 

pruulikodadele, kes 

soovivad kapitali 

koguda, et laiendada 

oma tootmist, tuua uusi 

tooteid turule ning 

suurendada tuntust. 

Samuti on oodatud 

humalakasvatajad, 

Suunatud 

kindlale 

grupile 

inimestest 

Ainult USA-

s. 

Maksevahen-

dustasu ei 

tagastata. 

Projekti 

loomine on 

tasuta. 

Eesmärgi 

täitmise 

korral 5% 

kogutud 

summast. 

Osalise 

rahastuse 

Makse 

vahendaja 

võtab igalt 

laekunud 

toetuselt 

2,9% 

makseva-

hendustasu, 

lisaks igalt 

tehingult 

https://fundwise.me/et/siidrikoda#tab_description
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käsitöö-õlle tegijad, 

käsitöö-õllede 

festivalide korraldajad, 

villimistehased ning 

teised, kes tegutsevad 

selles valdkonnas. USA 

põhine. Kampaania 

algataja peab olema  

vähemalt 21-aastane. 

Kampania korraldaja 

vastutab preemiate 

kättetoimetamise eest. 

korral 7% 

kogutud 

summast 

0,30$ 

C
ro

p
it

al
 

Alginve

steering 

+ kasum 

Täielik 

rahastus 

Farmer loob kampaania 

oma farmi ning ideega. 

Kasutaja/toetaja saab 

valida, kas kannab 

toetuse kohe üle või 

annab pandi/lubaduse 

ning sel juhul peab raha 

kandma 3 päeva 

jooksul. Preemia 

makstakse välja pärast 

saagikoristust (võib 

aega võtta 3-5 kuud). 

Cropital ise reguleerib 

rahade liikumist 

farmeritele, et tagada 

see, et rahasid 

kasutatakse õigetel 

eesmärkidel. Pärast 

saagikoristust ja -müüki 

tagastatakse 

investoritele 

investeering ning osa 

kasumist. 

Tegevust 

saab 

alustada siis 

kui rahastus 

koos. 

Riskid on 

maandatud 

Cropitali 

poolt. 

Saagikoris-

tuse ja -

müügi 

järgselt jääb 

70% 

kasumist 

farmerile, 

20% 

jaotatakse 

investorite 

vahel ning 

10% läheb 

Cropitalile 

Miinimum-

summa, 

millega 

toetada on 

5000 peesot 

(~95 eurot). tasuta Info puudub 

F
ar

m
ab

le
 

Toode ja 

"osalus"

lehmast 

Täielik 

või 

osaline 

rahastus 

Ghana 

loomakasvatajatele. 

Farmer saab luua enda 

poolt kujundatud lehma 

(nim, lisakirjeldus jne) 

Heatege-

vuslik - info puudub Info puudub 
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ning seda kasutatakse 

kampaanias. Seeläbi 

saavad toetajad valida 

lehma, keda nad 

toetavad ning preemiana 

saavad nad selle 

kujundusega tooteid 

vastu 

H
ar

v
es

t 
fu

n
d
er

s 

Toode 

või 

teenus/ 

1-120 

päeva 

Täielik 

või 

osaline 

rahastus 

Maamajanduslike 

projektide loojatele 

Kampania korraldaja 

vastutab preemiate 

kättetoimetamise eest. 

2 projekti 

võib 

korraga 

aktiivsed 

olla. 

Ülemaailm-

ne 

kampaania 

loomise ja 

toetuse 

saamise 

võimalus. 

Maksimaalne 

toetus päevas 

on 2000$. 

Üks toetaja 

saab 4 korda 

ühe projekti 

kestel 

toetada. 

Preemia 

väärtus ei tohi 

olla üle 100$ 

Projekti 

loomine on 

tasuta. 

Eesmärgi 

täitmise 

korral 5% 

kogutud 

summast.  

Makse 

vahendaja 

võtab igalt 

laekunud 

toetuselt 

2,9% 

makseva-

hendustasu, 

lisaks igalt 

tehingult 

0,30$ 

B
ar

n
ra

is
er

 

Toode 

või 

teenus/ 

1-60 

päeva 

Täielik 

rahastus 

Toitlustuse ja 

põllumajandusega 

seotud projektidele. 

Algatuseks tuleb esitada 

taotlus summaga, mida 

koguda soovitakse ning 

ajahinnanguga, millal 

projekti käivitatakse. 

Selle pinnalt saab edasi 

liikuda kampaaniat 

looma. Kui kampaania 

eesmärki ei suudeta 

täita, siis kulu ei teki. 

Kampania korraldaja 

vastutab preemiate 

kättetoimetamise eest. 

Kui 

kampaania 

õnnestub, 

siis alles 

võetakse 

raha 

toetajate 

kontodelt, 

seega 

teenustasu 

kulu ei teki. 

Riikide 

piirang 

puudub 

Minimaalne 

kampaania 

eesmärk 

1000$.  

Projekti 

loomine on 

tasuta. 

Eesmärgi 

täitmise 

korral 5% 

kogu 

summalt 

Makse 

vahendaja 

võtab igalt 

laekunud 

toetuselt 

3% 

makseva-

hendustasu, 

lisaks igalt 

tehingult 

0,20$ 
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K
iv

a 
Z

ip
 

Puudub/

45 

päeva 

Laen. 

Täielik 

summa 

USA põhine. Väike-

ettevõtetele. Selleks, et 

keskkonnaga liituda, 

pead esmalt enne 

pakkuma ise laenu ning 

seejärel tuleb kaasata 

teatud arv laenu 

pakkujaid, et nad 

toetaksid sinu projekti. 

Laenu pikkus kuni 36 

kuud 

0%-se laenu 

saamise 

võimalus 

Toetaja ei saa 

tulu oma 

toetuselt. 

Puudub 

garantii, et 

oma raha 

tagasi saab info puudub Info puudub 

C
o
m

m
u
n
it

y
 S

o
u
rc

ed
 C

ap
it

al
 

Puudub 

Laen. 

Täielik 

summa 

Väike-ettevõtetele. 

Laenu saamine 

kogukonnalt, kes sind 

tunnevad ja tahavad 

aidata su ettevõtmisel 

edu saavutada. Kuni 36 

kuud laenu pikkuseks. 

Summa 5000 - 50000$ 

0%-line 

laen 

Tulu/preemia 

saamine 

puudub 

toetajal 

Projekti 

käivitamine 

on 250$ 

ning laenu 

tagasi 

maksmiseni 

tuleb 

maksta 

kuutasu 50$ 

kuus Info puudub 

A
n
g
el

.m
e 

Toode, 

teenus 

Täielik 

rahastus 

Kõigile, kellel on head 

ideed, mis vajavad 

teostust. Ettevõte 

postitab oma idee ning 

loob selle jaoks 

kampaania, mille 

jooksul saavad toetajad 

seda toetada preemia 

eest. Kampania 

korraldaja vastutab 

preemiate 

kättetoimetamise eest. 

Kui 

kampanaaia 

ebaõnnestu

b siis kulu 

ei teki 

kampaania 

loojale 

Võimalikud 

riskid on 

toetaja kanda 

Projekti 

loomine ja 

käivitamine 

on tasuta. 

Teenustasu 

on 6,5% 

kogutud 

summalt 

Makse 

vahendustas

u 3-5% 

summalt 

E
q
u
it

y
E

a
ts

 

Toode 

või 

teenus 

Täielik 

rahastus 

Toidukohtade 

omanikele USAs. 

Toitlustuskoht postitab 

oma kampaania ja 

kasvuprognoosid. Kui 

kasvuprognoos vastab 

tegelikkusele, siis saab 

Toetajate 

näol tekib 

püsiklientuu

r, kelle 

huvides on 

see, et 

toidukohal 

Kindlaksmäär

atud toetuse 

suurused: 

1000$, 5000$ 

või 25000$, 

väiksemate 

toetajate info puudub Info puudub 
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investor 15% oma 

algsest investeeringust 

iga aasta 5 aasta jooksul. 

Ning alginvesteeringu 

väärtuses on võimalik 

saada toidukoha 

tooteid/teenuseid. 

hästi läheks. rahast jääb 

ilma 
K

ic
st

ar
te

r 

Toode 

või 

teenus/ 

1-60 

päeva 

Täielik 

rahastus 

Loominguliste 

projektide toetuseks üle 

maailma. Projekt 

luuakse keskkonnas 

ning märgitakse 

eesmärgid ja ajaplaanid. 

Kampaanial peab olema 

selge eesmärk. 

Kampaania korraldaja 

vastutab preemiate 

kättetoimetamise eest 

Ülemaailmn

e. Palju 

kasutajaid 

Põllumajandu

s-sektori 

ettevõttel 

keeruline 

välja tulla 

millegi väga 

loomingulise

ga 

Projekti 

loomine on 

tasuta. 

Eesmärgi 

täitmise 

korral 5% 

kogutud 

summast.  

Makse 

vahendustas

u 3-5% 

summalt 

In
d
ie

g
o
g
o

 

Toode, 

teenus 

või 

osalus 

Täielik 

või 

osaline 

rahastus 

Loominguliste ja 

ettevõttega seotud 

projektide toetuseks üle 

maailma. Projekt 

luuakse keskkonnas 

ning märgitakse 

eesmärgid ja ajaplaanid. 

Kampaanial peab olema 

selge eesmärk. 

Kampaania korraldaja 

vastutab preemiate 

kättetoimetamise eest. 

On ka võimalus 

osalusepõhiseid projekte 

toetada 

Lisaks 

rahastuse 

kogumisele 

on võimalik 

hiljem 

kasutada 

Indiegogo 

turuplatsi, 

kus saab 

ühisrahastus

projekti 

tulemusel 

valminud 

tooteid/teen

useid müüa. 

Heategevusl

ikel 

projektidel 

0% 

teenustasu   

Projekti 

loomine on 

tasuta. 

Platvormi 

teenustasu 

5% kogutud 

summalt 

Makse 

vahendustas

u 3-5% 

summalt 
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Lisa 4. Eesti ühisrahastusplatvormide võrdlustabel 

Kesk-

kond 

Preemia

/kam-

paania 

kestus 

Kirjeldus Kuidas toimib? Plussid Miinused 
Projekti 

tasud 

Muud 

tasud 

H
o
o
an

d
ja

 

Toode 

või 

teenus/ 

14-56 

päeva 

Täielik 

rahastus 

Loominguliste 

projektide loojatele, 

kodanikualgatustele. 

Enne projekti heakskiitu 

tuleb platvormi 

omanikule saata 

projektimõte ning 

vastata täiendavatele 

küsimustele. Kampaania 

looja vastutab preemiate 

kättetoimetamise eest 

Sobib nii 

ettevõtetele 

kui ka 

eraisikutele. 

Pakutakse 

lisatasu eest 

abi projekti 

loomisel 

Piiratud 

projektide 

ring 

7% kogutud 

summalt 

Võimalik 

lisatasu eest 

juurde osta 

teenuseid 

F
u
n
d
w

is
e 

Osalus/ 

30-45 

päeva 

Täielik 

rahastus 

Ettevõtetele, kes 

soovivad suurendada 

osakapitali. Soovist 

tuleb platvormi 

omanikule teada anda, 

seejärel lepitakse 

omavahel tingimustes 

kokku. Pärast seda saab 

kampaania algatada. 

Vajalik erikonto 

olemasolu Swedbankis 

ja ettevõtte osad peavad 

olema registreeritud 

EVK-s 

Investorite 

ringi saab 

kaasata oma 

toote või 

teenuse 

olemasolev

aid kliente 

või fänne 

ning avaneb 

võimalus 

nende 

kontaktide 

ja teadmiste 

ärakasuta-

miseks 

Ainult Eesti 

ettevõtetele. 

Osanike ring 

ettevõttes 

laieneb 

5% kogutud 

summalt 

+KM 

Lisatasu 

eest saab 

konsultatsio

one 

S
ta

rd
ip

ai
k
 

Tänu, 

ese, 

teenus, 

sünd-

mus 

Täielik 

rahastus 

Spordiga seotud 

projektide toetamiseks. 

Kõik projektid peavad 

olema seotud spordiga 

ja omama kindlat 

tähtaega. Projekti 

algataja saab olla 

füüsiline isik iseenda   

 Ei sobi 

ettevõttele 

9% kogutud 

summalt   
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eest või grupi, klubi, 

meeskonna vmt üksuse 

eest. Projekti algataja 

vastutab preemiate 

kättetoimetamise eest 

C
ro

w
d
es

ta
te

 

 -/kuni 

30 

päeva 

Täielik 

rahastus 

Kinnisvaraettevõtjatele. 

Rahastamissoovi 

esitamiseks tuleb end 

registreerida ning 

esitada platvormi 

omanikule projekti 

tutvustav informatsioon. 

Teostatakse 

taustakontroll ning 

pärast seda lepitakse 

kokku tingimused. 

Seejärel saab kampaania 

algatada 

 Kinnisvara 

investee-

ringute 

jaoks sobiv 

 Maamajan-

duslikul 

ettevõttel ei 

ole palju 

kasutus-

võimalusi 

Ühekordne 

tasu 4% 

summalt 

pluss muud 

tasud 

üüritulult 

(10%) 

Edukustasu 

20% kui 

kasum 

ületab 8% 

E
st

at
eG

u
ru

 

Alg-

summa 

+ 

intress/ 

1-28 

päeva 

Täielik 

rahastus 

Eestis läbiviidava 

kinnisvaraprojekti 

rahastamiseks. Vastav 

projekt peab olema 

portaalipidaja poolt 

eelnevalt heaks kiidetud. 

Igasugune kinnisvaraga 

seonduv ettevõtlus võib 

osutuda EstateGuru 

jaoks sobivaks aga 

üldjuhul oodatakse, et 

projekti esemeks olevat 

kinnisasja saab kasutada 

ka laenutagatisena. 

 Kinnisvara 

jaoks 

 Maamajan-

duslikul 

ettevõttel ei 

ole palju 

kasutus-

võimalusi 

3% laenu 

väljastamist

asu 

Administ-

reerimis-

tasu 0%-2% 

aastas 

B
o
n
d
o
ra

 

Alg-

summa 

+ intress 

Täielik 

rahastus 

Laenu taotlemine 

alternatiivsel viisil 

Nii 

eraisikutele 

kui 

ettevõtjatele 

 Kallim 

intress kui 

pangas 

lepingutasu 

5,95% 

lepingu 

summast, 

haldustasu 

2,6% aastas 

+ intress   
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Lisa 5. FoodieCrowdfunding lehel korraldatud kampaaniate tabel  

Projekt 

Taotletav 

summa ($) 

Kogutud 

summa 

($] 

Toetajate 

arv 

Keskmine 

toetussumma 

($) 

Eesmärgi 

täitmise % 

1 30000 1110 19 58 4% 

2 350000 0 0 0 0% 

3 65000 0 0 0 0% 

4 17000 2115 17 124 12% 

5 5000 160 9 18 3% 

6 25000 50 1 50 0% 

7 8000 0 0 0 0% 

8 1500 0 0 0 0% 

9 10000 1235 5 247 12% 

10 15000 0 0 0 0% 

11 10000 2000 15 133 20% 

12 15000 105 2 53 1% 

KOKKU 551500 6775 68   1% 

Keskmine 45958 100 10 57   

 

 

Lisa 6. Crowdbrewed lehel korraldatud kampaaniate tabel  

Projekt 

Taotletav 

summa ($) 

Kogutud 

summa 

($) 

Toetajate 

arv 

Keskmine 

toetussumma 

($) 

Eesmärgi 

täitmise % 

1 40000 0 0 0 0% 

2 35000 1180 7 169 3% 

3 140000 570 5 114 0% 

4 60000 1160 11 105 2% 

5 700 378 16 24 54% 

6 42500 9380 136 69 22% 

7 10000 11005 59 187 110% 

8 33000 13795 76 182 42% 

9 981 125 2 63 13% 

10 40000 774 8 97 2% 

11 40000 45705 296 154 114% 

12 30000 620 5 124 2% 

KOKKU 472181 84692 621   18% 

Keskmine 39348 7058 52 107   
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Lisa 7. Harvest funders ühisrahastusplatvormil korraldatud 

kampaaniate tabel  

Projekt 

Taotletav 

summa ($) 

Kogutud 

summa 

toetajate 

arv 

Keskmine 

toetussumma 

($) 

Eesmärgi 

täitmise % 

1 7500 1775 28 63 24% 

KOKKU 7500 1775  28 

 

24% 

Keskmine 7500 1775  28  63   

 

 

Lisa 8. Barnraiser ühisrahastusplatvormil korraldatud kampaaniate 

tabel 

Projekt 

Taotletav 

summa 

($) 

Kogutud 

summa 

($) 

toetajate 

arv 

Keskmine 

toetussumma 

($) 

Eesmärgi 

täitmise % 

 1 33000 39283 254 155 119% 

 2 35000 35030 213 164 100% 

 3 20000 33347 198 168 167% 

 4 25000 31050 137 227 124% 

 5 30000 31147 115 271 104% 

 6 30000 30670 418 73 102% 

 7 30000 30459 150 203 102% 

 8 25000 30175 292 103 121% 

 9 25000 27861 253 110 111% 

 10 25000 25410 167 152 102% 

 11 20000 23091 280 82 115% 

 12 15000 20895 210 100 139% 

 13 20000 20230 153 132 101% 

 14 20000 20178 172 117 101% 

 15 15000 19058 122 156 127% 

 16 15000 18891 139 136 126% 

 17 15000 18730 280 67 125% 

 18 10000 17663 122 145 177% 

 19 15000 16603 114 146 111% 

 20 15000 16560 103 161 110% 

 21 15000 16350 100 164 109% 

 22 15000 16012 177 90 107% 

 23 15000 15756 128 123 105% 

 24 15000 17625 88 200 118% 

 25 10000 15025 245 61 150% 
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26 12500 15083 185 82 121% 

 27 15000 15000 155 97 100% 

 28 12000 14518 193 75 121% 

 29 11000 14300 96 149 130% 

 30 1000 14075 134 105 1408% 

 31 6500 13530 157 86 208% 

 32 12000 13201 99 133 110% 

 33 12500 13249 117 113 106% 

 34 8000 12960 79 164 162% 

 35 10000 12550 107 117 126% 

 36 10000 12481 98 127 125% 

 37 10000 12386 147 84 124% 

 38 10000 12723 112 114 127% 

 39 10000 12056 90 134 121% 

 40 1000 12104 137 88 1210% 

 41 10000 12055 155 78 121% 

 42 10000 11875 61 195 119% 

 43 10000 11200 93 120 112% 

 44 8000 11025 73 151 138% 

 45 10000 10960 55 199 110% 

 46 5000 10790 97 111 216% 

 47 7500 10576 166 64 141% 

 48 10000 10545 87 121 105% 

 49 10000 10396 82 127 104% 

 50 10000 10985 80 137 110% 

 51 10000 10988 137 80 110% 

 52 1000 10595 39 272 1060% 

 53 5000 10035 41 245 201% 

 54 9000 9660 126 77 107% 

 55 3000 9625 119 81 321% 

 56 8000 9545 35 273 119% 

 57 10000 11255 130 87 113% 

 58 8000 8750 78 112 109% 

 59 6200 8702 57 153 140% 

 60 7500 8650 152 57 115% 

 61 8000 8433 98 86 105% 

 62 8000 8476 60 141 106% 

 63 8000 8446 69 122 106% 

 64 8000 8250 87 95 103% 

 65 8000 8000 37 216 100% 

 66 5000 7695 82 94 154% 

 67 7500 7502 65 115 100% 

 68 6000 7135 78 91 119% 

 69 5000 7060 99 71 141% 
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70 7000 7500 74 101 107% 

 71 5500 6975 64 109 127% 

 72 4000 6695 71 94 167% 

 73 5000 6620 67 99 132% 

 74 2000 6602 39 169 330% 

 75 6000 6377 119 54 106% 

 76 5000 6435 132 49 129% 

 77 6000 6135 71 86 102% 

 78 6000 6194 110 56 103% 

 79 4000 5745 65 88 144% 

 80 5000 5590 48 116 112% 

 81 5000 5566 100 56 111% 

 82 5500 5595 44 127 102% 

 83 5000 5490 71 77 110% 

 84 3000 5448 87 63 182% 

 85 5370 3000 30 100 56% 

 86 5000 5440 102 53 109% 

 87 5000 5365 34 158 107% 

 88 5000 5325 42 127 107% 

 89 5000 5080 42 121 102% 

 90 5000 5100 90 57 102% 

 91 5000 5100 55 93 102% 

 92 5000 5022 50 100 100% 

 93 5000 5157 61 85 103% 

 94 3300 4555 39 117 138% 

 95 4000 4210 77 55 105% 

 96 2000 3651 38 96 183% 

 97 3000 3305 58 57 110% 

 98 2800 3291 10 329 118% 

 99 3000 3010 26 116 100% 

 100 2000 2920 32 91 146% 

 101 2500 2817 49 57 113% 

 102 2000 2805 41 68 140% 

 103 2000 2594 42 62 130% 

 104 2000 2480 13 191 124% 

 105 2300 2316 33 70 101% 

 106 2000 2335 31 75 117% 

 107 2000 2240 37 61 112% 

 108 2000 2218 18 123 111% 

 109 2000 2267 21 108 113% 

 110 2000 2300 34 68 115% 

 111 2000 2195 15 146 110% 

 112 2000 2181 16 136 109% 

 113 2000 2175 29 75 109% 
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114 2000 2150 31 69 108% 21 päeva lõpuni 

115 2000 2116 27 78 106% 

 116 2000 2115 64 33 106% 

 117 2000 2190 18 122 110% 

 118 2000 2088 20 104 104% 

 119 2000 2102 49 43 105% 

 120 2000 2055 16 128 103% 

 121 2000 2060 21 98 103% 

 122 2000 2025 13 156 101% 

 123 2000 2030 18 113 102% 

 124 2000 2015 17 119 101% 

 125 2000 2015 15 134 101% 

 126 2000 2032 45 45 102% 

 127 2000 2006 20 100 100% 

 128 2000 2025 38 53 101% 

 129 2000 2040 24 85 102% 

 130 2000 2000 26 77 100% 

 131 1110 1705 16 107 154% 

 132 1000 1505 32 47 151% 19 päeva lõpuni 

133 1500 1500 28 54 100% 

 134 1100 1265 17 74 115% 

 135 1000 1205 15 80 121% 

 136 1000 1127 20 56 113% 

 137 1100 1100 26 42 100% 

 138 1000 1060 14 76 106% 

 139 1000 1075 15 72 108% 

 140 1000 1000 4 250 100% 

 KOKKU 1082280 1307551     121% 

 KESKMINE 7731 9340 86 112   

  

 

Lisa 9. Community Sourced Capital ühisrahastusplatvormil korraldatud 

edukate kampaaniate tabel  

Projekt 

Kogutud summa 

($) 

Toetajate 

arv 

Keskmine 

toetussumma  

($) 

1 11300 34 332 

2 33700 178 189 

3 7450 49 152 

4 8750 68 129 

5 48300 63 767 

6 5550 43 129 
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7 44600 107 417 

8 13800 19 726 

9 50000 92 543 

10 42000 73 575 

11 24400 15 1627 

12 42500 78 545 

13 16500 146 113 

14 17400 49 355 

15 6500 20 325 

16 21600 23 939 

17 16200 48 338 

18 40000 44 909 

19 22500 78 288 

20 15650 26 602 

21 21700 52 417 

22 22400 49 457 

23 7800 31 252 

24 10100 35 289 

25 35900 100 359 

26 16200 38 426 

27 19900 74 269 

28 25100 53 474 

29 19900 61 326 

30 16100 25 644 

31 14000 29 483 

32 39800 60 663 

33 22000 27 815 

34 24400 119 205 

35 24300 65 374 

36 10800 40 270 

37 25900 85 305 

38 11300 47 240 

39 32600 86 379 

40 14100 46 307 

41 26100 78 335 

42 33650 252 134 

43 12300 38 324 

44 50100 371 135 

45 49600 174 285 

46 10900 34 321 

47 14050 46 305 

48 20350 88 231 

49 13300 41 324 

50 16100 69 233 



60 

 

51 40300 115 350 

52 41300 91 454 

53 8500 85 100 

54 23250 96 242 

55 36100 117 309 

56 26300 159 165 

57 9550 68 140 

58 8000 54 148 

59 12500 75 167 

60 47000 166 283 

61 10450 71 147 

62 5400 37 146 

63 8450 45 188 

64 35400 84 421 

65 29900 86 348 

66 15850 132 120 

67 21200 83 255 

68 12850 81 159 

69 23750 170 140 

70 30350 285 106 

71 11300 108 105 

72 14750 73 202 

73 6050 65 93 

74 5000 44 114 

75 15050 108 139 

76 16800 185 91 

77 11450 70 164 

78 6450 60 108 

79 6400 61 105 

80 8300 86 97 

81 7650 53 144 

82 5500 47 117 

83 26800 179 150 

84 25250 122 207 

85 20650 168 123 

86 3000 38 79 

87 10950 49 223 

88 18450 181 102 

89 6700 64 105 

90 21250 148 144 

91 21150 185 114 

92 24800 178 139 

93 12100 112 108 

94 2950 31 95 
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KOKKU 1904600 8081   

KESKMINE 20262 86 298 

 

 

Lisa 10. Intervjuud põllumajanduslike ettevõtete esindajatega 

Intervjuu 1: Intervjuu toimumise aeg: 19.05.2016. Ettevõte tegutseb juba 2003. aastast 

Järvamaal. Ettevõttes on 2 töötajat – omanik ja tema abikaasa. Põhitegevusalaks on 

metsandus – metsa kokkuost, metsauuendus ning puidu müük. Kõrvaltegevusena 

kasvatatakse lambaid, kuid lammaste arvu hoitakse alla 30, kuna „rohkemate lammaste 

pidamisel rakenduvad karmimad Euroopa Liidu nõuded, mida tuleb täita“. Varasemalt on 

ettevõte saanud PRIA-lt toetusi, nt pindalatoetus, kuid teiste toetuste võtmisel on pigem 

ettevaatlik, kuna „ei taha end siduda erinevate tingimuste ja tähtaegadega“. Ettevõtte 

omaniku sõnul „meeldib talle olla oma aja ja raha peremees ning seetõttu ei taha end liigse 

bürokraatiaga siduda“. EL toetuste taotlemise osas toodi probleemkohana välja see, et 

„taotlemiseks tuleb tavaliselt esitada majandusaasta aruanne aga kui taotlusvoor lõpeb 

maikuus, siis ei ole majandusaasta aruanne veel äriregistrile esitatud ning see tekitab 

ettevõtte jaoks raskusi, kuna ta peab oma tegevust ümber korraldama“. Lisaks tunnetas 

ettevõtte esindaja PRIA toetuste osas ebavõrdset kohtlemist metsameeste ja põllumeest 

vahel: „põllumehel on võimalik taotleda toetust ka maale, mida ta rendib (piisab ka 

suusõnalisest rendilepingust), samal ajal metsamees ei saa taotleda toetust rendipindadele 

ja saab vaid oma metsale toetust taotleda“. Rahastamisvajaduse osas tõi ettevõtte juht välja, 

et „pidevalt on vaja tehnikat uuendada ja mõelda viisidele, kuidas vajalik raha kokku 

saada. Hetkelgi vajaks mitu traktorit väljavahetamist.“ 

Ühisrahastusest ei onud ettevõtte esindaja varasemalt midagi kuulnud. Pärast intervjueerija 

poolset selgitust, leidis et „idee on ebatavaline või midagi sellist, mida pole varem tehtud“. 

Kampaania korraldamisel arvas, et ettevõttel võib olla keeruline silma jääda potentsiaalsete 

rahastajate silmis ning nägi võimalusi pettuse ohvriks langemisel. Hetkel ei usu ettevõtte 

esindaja sellise rahastusviisi edusse. Samas arvas, et kui tekib suur platvorm koos suure 

kasutajaskonnaga ning ta kuuleb järjest edukate projektide kohta, siis leidis, et võib 

tulevikus oma seisukohta muuta. 

Intervjuu 2: Intervjuu toimumise aeg: 20.05.2016. Ettevõte tegutseb 2006. aastast 

Jõgevamaal ning ettevõttes on 1 töötaja, igapäevategevustes kasutatakse ka pereliikmete 
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abi, kuid töötajaid ei ole plaanis juurde palgata, kuna nende suhtes ei ole usaldust. Eriti 

olukordades, kui töötajate kätte tuleb usaldada kalleid masinaid. Ettevõte tegeleb vilja- ja 

lambakasvatusega. Viimastel aastatel on hakatud põhirõhku seadma viljakasvatusele, kuna 

lambakasvatus nõuab igapäevast kohalolekt ning liigselt tähelepanu. Ettevõte ei tegele ise 

töötlemisega – saak koristatakse ning edasi viiakse jahvatusse ning sealt läheb see jahuks. 

Ettevõttele on omane see, et kogu vili, mida nad kasvatavad on mahevili. Viimased 3-4 

aastat on viljakasvatuse osakaal ettevõttes järjest kasvanud. Toetustena on kasutatud 

erinevaid PRIA toetusi ning nende osas tõi ettevõtte juht välja, et „tänu e-PRIA loomisele 

on taotlemine oluliselt lihtsamaks muutunud ja enam ei pea iga kord uuesti äriplaani 

esitama/koostama. Ka ei nõuta enam nii palju prognoose.“ Positiivsena tõi ettevõtte juht 

välja veel selle, et „bilanss päritakse äriregistrist ehk siis suudetakse taaskasutada teistes 

andmebaasies olevaid andmeid ning põllumeest ei jooksutata enam nii palju“. 

Ettevõte on maikuu seisuga võtnud pangast liisingu, et rahastada traktori ostu. Järgmine 

suurem eesmärk, on kuivati ehitus ja kombaini ost. Ettevõtte esindaja kasutab erinevaid 

toetusi meelsasti ning PRIA toetuste puhul saadakse vajalik omafinantseering 

pangalaenuna. Tänases seisus on ettevõtte esindaja sõnul pangalaenu võtmine väga soodne. 

Olenemata sellest, et laenu on võimalik soodsatel tingimustel saada, ei tee ettevõtte 

esindaja seda otsust kergekäeliselt, kuna põllumajandussektoris on tarvis palju planeerida, 

kuna saak või ilmast sõltuda ning peab arvestama, et ka kehvematel aastatel suudaks 

ettevõtte laenumakseid tasuda. Laenu võtmisel tõi ettevõtte esindaja välja suure 

bürokraatia hulga, „kohati tekitas see tunde, et peabki ainult pabereid täitma ja põllu peale 

reaalset tööd tegema ei jõuagi“. Tulevikus toetuste taotlemise osas ütles ettevõtte esindaja, 

et „püüan võimaluse korral alati toetusi saada“. Toetuste puhul tõi välja selle, et toetuse 

saamine ei ole alati kindel ning oma tegevuste planeerimisel tuleb arvestada võimalusega, 

et toetust ei saa. 

Ühisrahastuse osas oli ettevõtte esindaja hetkel ebakindel. Varasemalt oli kuulnud, et üks 

kuivati ehitati ühisrahastusest saadud rahadega, kuid ei teadnud sellest rohkemat. Pärast 

autoripoolset ühisrahastuse lühitutvustust leidis, et tema ettevõttele see „pigem ei sobiks, 

kuna nad ei valmista konkreetset toodet ning osaluse loovutamisest ei ole mingil juhul 

huvitatud“. Samas ei varjanud ettevõtte juht, et „kontseptsioon on iseenesest huvitav ja kui 

Eestis on viljakasvatusettevõtete osas edulugusid, siis võib oma seisukohta muuta ning 

kaaluda ühisrahastust kui ühte kapitali kaasamise viisi“. Toodi välja ka see, et kuna 
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„tegemist on ühemehe firmaga, siis ei jätku piisavalt aega ühisrahastuskampaania 

kokkupanemiseks ning selle turundamiseks“. Siinkohal nägi ta võimalusena lisatööjõu 

palkamist, kuid nagu intervjuu alguses mainiti, siis ei ole ettevõte tänasel hetkel valmis 

lisatööjõudu palkama. Põhjusena, miks ei näe ühisrahastsue võimaluste kasutamist oma 

ettevõttes, tõi selle, et „pangalaenu saab praegu odavalt (2% intress), siis ühisrahastus-

kampaania osutuks ettevõttele kallimaks kapitali hankimise viisiks. Samas kui tulevikus on 

laenuintressid kõrgemad, siis võib ühisrahastuskampaania olla soodsaim valik ettevõtte 

jaoks ning sel juhul kasutatakse seda. Näen ühisrahastuse kasutamist pigem alustaval 

ettevõttel, kellel pole võimalik pangast laenu saada.“ 

Intervjuu 3: Intervjuu toimumise aeg: 20.05.2016. Intervjueeritav on laastukorvide tegija 

Võrumaalt, kes on teinud laastukorve juba 25 aastat ehk siis 1991. aastast saadik ning 

tegutseb üksinda. Isik on registreerinud end füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE), kuid seda 

tegi alles siis kui eraisikuna toimetamine ei osutunud enam võimalikuks. Rahastuse allikate 

ja viiside kohta uurimisel selgus, et FIE on tugevate põhimõtetega just selles osas, et „mees 

peab ise hakkama saaama ja kuskilt kerjata pole vaja“. Ehk siis antud intervjueeritav oli 

tugevalt igasuguse laenamise vastane ning ta ei ole kunagi laenu ega toetusi taotlenud ega 

plaani ka seda teha.  

Laastukorvide meister ei olnud varem kuulnud sellisest rahastuse viisist nagu seda on 

ühisrahastus. Täpsemal selgitamisel leidis ta. et „see tundub samuti nagu kerjamine ning 

see teda ei huvitaks“. Uurides, kuidas isik oma kaupa turustab, selgus et peamiselt müüb 

oma toodangut laatadel. Internetis turustamise peale ei ole meistrimees mõelnud, kuna 

väitis, et „tihti jääb toodangust puudugi, kuna soovijaid on niivõrd palju“. Viitas ka oma 

vähestele arvutioskustele seoses vanusega. Lõppkokkuvõttes leidis laastukorvide tegija, et 

on oma praeguse elukorraldusega igati rahul ning ei soovi midagi muuta. 

Intervjuu 4: Intervjuu toimumise aeg 20.05.2016. Ettevõte on tegutsenud juba 2016. 

aastast Valgamaal ning tegevusalaks on teraviljakasvatus. Ettevõte on kasutanud nii 

põllumajandustoetusi kui ka pangalaenu püsivara ostuks. „Laenu ja toetusi on kasutatud 

kuna investeeringud on olnud väga suured“. Laenude ning toetuste taotlemise kogemused 

on ettevõtte esindaja sõnul olnud positiivsed. „Pangad on vajadusel vastu tulnud ja 

toetustega pole probleeme tekkinud. Lisarahastuse vajadus on olemas, kuid vahendeid 

loodetakse leida toetuste kaudu.“ Ühisrahastusest ollakse teadlik enam vähem ja see ei 
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tekita väga suuri emotsioone. „Ettevõte ei kasutaks kuna tegemist on pereettevõtega ning 

investeerimise vajadus pole niivõrd suur.“ 

Intervjuu 5: Intervjuu toimumise aeg: 20.05.2016. Ettevõte on tegutsenud 2004. aastast ja 

ettevõtte tegevsalaks on mesindus ning tegutsetakse Tartumaal. Töötajate arv sõltub 

ajahetkest – „kui on hooaeg siis on ettevõttel 7 töötajat, muul ajal on 4 töötajat“. Ettevõte 

on varasemalt saanud toetusi PRIAst ja laenu pangast. Ettevõtte esindaja sõnul on nad 

varem saanud invessteerimistoetust ning seda „kasutatakse vastavalt investeerimis-

vajadustele“. Samuti leiab ettevõtte esindaja, et „kui vähegi võimalik, siis püütakse alati 

toetusi taotleda. Hetkelgi on mõned masinad, millest ettevõte puudust tunneb.“ 

Ühisrahastusvõimalustest on ettevõtte juht varasemalt kuulnud, kuid leiab, et „see on liialt 

kallis kapitali kaasamise viis, kuna pangast on võimalik odavamalt kapitali saada“. 

Ettevõtte omanik leiab, et tema ei kasutaks ühisrahastusplatvorme, kuid leiab, et „neile 

ettevõtetele, kes pangast laenu ei saa, on see igati sobiv ja kasulik viis rahastuse 

saamiseks“. 

 

 

Lisa 11. Ühisrahastusplatvormi esindajatelt saadud vastused 

Crowdestate esindaja vastuste põhjal tehtud kokkuvõte on järgnev: 2016.a maikuu seisuga 

on rahastatud Crowdestate platvormi kaudu 1 põllumajandusvaldkonna projekt ning kuna 

teisi kampaaniad pole selles valdkonnas algatatud, siis eduka kampaania protsent on 100%. 

Platvorm loodi 2014. aastal. Ühisrahastusplatvormiga on liitunud 8364 inimest, kes on 

huvitatud rahastuse pakkumisest ning keskmine toetussumma inimese kohta jääb 

vahemikku 1000-1500 eurot. 

Ettevõtte esindaja sõnul sõltub projekti rahastamise kiirus näiteks arendaja 

usladusväärsusest, projekti asukohast, potentsiaalist investorite silmis jne. Silmas tuleb 

pidada, et Crowdestate näol on tegemist kinnisvara arendusprojektide rahastamiseks 

ettenähtud keskkonnaga. Klientidepoolse tagasiside osas on saadud vaid positiivset 

tagasisidet, kuna ulatusliku kliendibaasi tõttu on projektid leidnud kiire rahastuse 

(teinekord ka tundide jooksul). 
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Ühirahstusplatvormide tuleviku osas ütles ettevõtte esindaja: „Globaalselt kasvab 

projektide ühisrahastamine igal aastal vähemalt 2x. Kui täna kinnisvara ühisrahastamise 

maht on maailmas ca 2,5 miljardit dollarit, siis 5 aasta pärast oodatakse, et see on kasvanud 

25 miljardi dollarini. Kindlasti kasvab ka muud tüüpi projektide rahastamise maht 

ühisrahastamise kaudu. Ka Eestis on juba täna saadaval mitmed teenused ettevõtetele, mis 

ei ole enam seotud kinnisvaraga - arvete faktoorimine, ettevõtluslaenud jpm. Usume, et 

järgmise viie aasta sees tekib kindlasti juurde alasit, mida rahastatakse pankadest võetavate 

laenude asemel näiteks ühisrahastuse abiga.“ 

Konkurentsi osas ühisrahastusplatvormide vahel arvas ettevõtte esindaja: „Kindlasti on 

konkurents erinevate platvormide vahel. Mida rohkem on turul saadaval erinevaid 

teenuseid, seda suurem valik tooteid on investoritele saadaval, millesse oma raha 

paigutada.“ 

„Hetkel pakume ühisrahastamiseks vaid Eesti projekte, kuid töötame selles suunas, et 

hakata pakkuma ka välismaa arendajate projekte. Projekte rahastada on aga juba praegu 

võimalik igal soovijal, olenemata riigist. Me ei suuda teha välismaa projektidele piisavas 

mahus taustauuringut, et pakkuda investorile piisavalt turvalist investeeringut. Ennekõike 

lähtume me alati investorite huvide kaitsmisest, ja meie Eesti projektid läbivad väga 

põhjaliku taustauuringu, hajutamaks riske, mis võivad tekkida tagatiseta investeeringute 

puhul.“  

Fundwise ühisrahastusplatvormi esindaja tõi välja, et nende poolt on edukalt rahastatud 1  

projekt, mis võib liigituda põllumajanduse alla ning see sai edukalt rahastatud.  

Stardipaik vastas vaid nii palju, et nemad tegelevad vaid eraisikutest sportlastele toetuste 

kogumisega ning ei plaani selles osas laieneda. Kogu ettevõtte temaatika neid ei puuduta. 
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