
 

 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Majandus- ja sotsiaalinstituut 

 
 

 
 

Clyvia Hussar 

 
 

PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE TEGEVUSPLAANID JA 
VÄÄRTUSHINNANGUD 2013. A. 

PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE KÜSITLUSE NÄITEL 

 

AGRICULTURAL PRODUCERS´ FUTURE PLANS AND 
VALUES ON THE EXAMPLE OF 2013 SURVEY OF 

ESTONIAN PRODUCERS 

 
Magistritöö  

Ökonoomika ja ettevõtluse õppekava 

 

 
Juhendaja: teadur Anne Põder, MSc 

 
 

 
 

 
 

 

Tartu 2017 



LÜHIKOKKUVÕTE 

 

Eesti Maaülikool 

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Magistritöö lühikokkuvõte 

Autor:  Clyvia Hussar Õppekava:  ökonoomika ja ettevõtlus 

Pealkiri: Põllumajandustootjate tegevusplaanid ja väärtushinnangud 2013. a. 

põllumajandustootjate küsitluse näitel 

Lehekülgi:     73 Jooniseid: 14 Tabeleid:  4 Lisasid:   9 

Osakond:  Majandus- ja sotsiaalinstituut 

Uurimisvaldkond: Ettevõtete juhtimine S190 

Juhendaja: teadur Anne Põder MSc 

Kaitsmiskoht ja -aasta: Tartu 2017 

Alates 2000ndate aastate algusest on Eestis põllumajanduslike majapidamiste arv 
vähenenud üle kolme korra. 2016. a. oli Eesti põllumajansutootjate arv 16 700  
majapidamist, põllumajanduslike majapidamiste arv on viimasel kolmel aastal vähenenud 
2500 majapidamise võrra. Seega on põllumajandustootjate tulevikuplaanid jätkuvalt väga 
aktuaalne teema.  
Töö eesmärk oli analüüsida, põllumajandustootjate tegevusplaane ja väärtushinnanguid 
2013. a. põllumajandustootjate küsitluse alusel. Uuring viidi läbi piimatootjate ja 
teraviljakasvatajate seas. Andmete analüüsimisel kasutati prtosentjaotusi ja keskmisi ning 
t-testi ja dispersioonanalüüsi, millega võrreldi, kas keskmised hinnangud (vastajate sugu, 
haridustase, tootmistüüp, ettevõtte asutamise aeg) tulevikuplaanidele ja 
väärtushinnangutele on statistiliselt oluliselt erinevad. Korrelatsioonanalüüsiga vaadeldi, 
kas vastajate vanus ja nende hinnangud on omavahel seotud. Vastajad andsid oma 
hinnangu 16le tegevusplaani iseloomustavale tegurile ja 10le väärtushinnanguid 
iseloomustavale tegurile. 
Mehed hindasid kõiki tegevusplaanide ja väärtushinnagute tegureid oluliselt kõrgemalt kui 
naised. Korrelatsioonanlüüsi tulemused vanuse lõikes näitasid seda, et mida kõrgem oli 
vastajate vanus, seda vähem oluliseks nad väite tegevuse eesmärki pidasid. Positiivse 
korrelatsiooni korral näitas see, et mida kõrgem oli vastajate vanus, seda olulisem antud 
väide oli. Kõrgema haridustasemega vastajad hindasid antuid väiteid kõrgemalt. Madalama 
haridusega vastajad kaldusid hindamisskaalal pigem ühte äärmusesse. Taimekasvatajate 
keskmised hinnanagud olid antud väidete puhul kõrgemad, kui piimatootjatel. Need kes 
asutasid tootmisüksuse peale 1990dat aastat, olid hinnangud antud väidetele kõrgemad. 

Märksõnad: piimatootjad, teraviljakasvatajad, t-test, dispersioonanalüüs, 
korrelatsioonanlüüs 

 



ABSTRACT 

 

Estonian University of Life Sciences  

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014  

Abstract of Master’s Thesis 

Author: Clyvia Hussar Speciality: Economics and entrepreneurship 

Title: Agricultural producers` future plans and values on the example of 2013 survey of 

Estonian producers. 

Pages: 73 Figures: 14 Tables: 4 Appendixes: 9 

Department: The Institute of Economics and Social Sciences 

Field of research: Company management S190 

Supervisors:  Anne Põder, MSc 

Place and date: Tartu 2016 

Compared to the 2001 agricultural census, the number of holdings has decreased almost 
threefold. There were 16 700 agricultural holdings in Estonia in 2016, which is 
approximately 2500 holdings less than three years ago. In consequence agricultural 
producers´ future plans are still very actual theme.  
The aim of this survey was to analyze agricultural producers´ future plans and values on 
the example of 2013 survey of Estonian producers. Uses the data of the questionnaire of a 
study called "Effectiveness of the use of the main production resources in the Estonian 
agriculture" carried out by the Institute of Economics and Social Sciences of Estonian 
University of Life Sciences in 2013. The study was conducted among milk producers and 
grain farmers. The data was analysed using the t-test and analysis of variance, a 
comparison was made whether the average estimations (respondent´s gender, level of 
education, production type, year of foundation) of future plans and values are statistically 
significantly different. Whether the respondent's age and their estimations are interrelated 
was observed with correlation analysis. Respondents gave their assessment sixteen factors 
the future plans and ten values characterizing factor. 
Men estimated all factors of action plans significantly higher than women. In the results of 
the correlation analysis by age, that the higher the age of the respondents the less 
significant they considered the aim of the statement’s action to be. In case of two 
statements, the correlation coefficient was positive meaning the higher the age of the 
respondents the more significant the given statement was to the respondent. In case of 
evaluations by level of education, respondents with a higher level of education evaluated 
given statements higher. The respondents with a lower level of education rather tended 
towards one extreme end in the evaluation scale.  The average evaluations of plant-growers 
were in case of given statements higher than those of milk producers’. Those, who founded 
the production unit after the year 1990, had evaluated the given statements higher. 
 
Keywords: milk producers, grain farmers, t-test, analysis of variance, correlation 
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SISSEJUHATUS 

Viimastel aastatel on põllumajandustootjate olukord olnud jätkuvalt keeruline- Venemaa 

piirangud toodangu impordile, seakatk jms on mõjutavad kogu sektori arenguid. Alates 

2000ndate aastate algusest on Eestis põllumajanduslike majapidamiste arv vähenenud üle 

kolme korra. Põllumajandustootjate arvu vähenemine on jätkunud ka viimastel aastatel: 

2013-2016 vähenes põllumajandustootjate arv 2500 majapidamise võrra. 2016. aastaks oli 

Eesti põllumajandustootjaid 16 700 (Statistika...2017). Seega on põllumajandustootjate 

tulevikuplaanid jätkuvalt väga aktuaalne teema. Tootmisotsuseid mõjutavad nii 

majanduskeskkond, kui ka tootjate enda väärtushinnangud.  

 

Käesoleva magistritöö eesmärk on analüüsida, põllumajandustootjate tegevusplaane ja 

väärtushinnanguid 2013. a. põllumajandustootjate küsitluse näitel.  

 

Analüüsiks on kasutatud 2013. a. uuringu „Peamiste tootmisressursside kasutamise 

efektiivsus Eesti põllumajanduses”, raames läbi viidud põllumajandustootjate 

ankeetküsitluse andmeid. Töö autor ise ei osalenud andmete kogumises, analüüs on 

sekundaarandmete edasitöötlus. 

 

 Magistritöös püstitatud uurimisülesanded:  

 teoreetilise kirjanduse alusel anda ülevaade Eesti põllumajanduses toimunud 

peamistest muutustest; 

 anda ülevaade põllumajandustootmise eripärast; 

 anda ülevaade väärtushinnangute definitsioonist; 

 analüüsida põllumajandustootmisega seotud väärtushinnanguid;  

 anda ülevaade 2013. a. toimunud põllumajandustootjate küsitlusest ja selle 

vastajatest;  

 analüüsida uuringus osalenud vastajate tegevusplaane ja väärtushinnanguid:  

 analüüsida, kas tootjate karakteristikud mõjutavad vastajate poolt antud hinnanguid. 
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Karakteristikute all mõeldakse jälgitavaid või mõõdetavaid tunnuseid (Mereste 2003a: 

326). Käesolevas töös on karakteristikuteks: vastajate sugu, vanus, haridustase, 

tootmistüüp (piimatootjad ja teraviljakasvatajad) ja tootmistüüpide asutamisaasta. 

 

Tegevusplaanide ja väärtushinnangute analüüsimiseks kasutatakse vastuste sagedusjaotusi 

ja keskmisi. Samuti kasutatakse t-testi ja dispersioonanalüüsi, et võrrelda, kuidas tootjate 

karakteristud mõjutasid nende hinnanguid – võrreldakse, kas keskmised hinnangud 

tulevikuplaanidele ja väärtushinnangutele on statistiliselt oluliselt erinevad. Samuti 

vaadeldi korrelatsioonanalüüsiga, kas vastaja vanus ja hinnangud on omavahel seotud.  

 

Magistritöö koosneb kahest osast. Töö esimeses osas antakse ülevaade teoreetilisest 

kirjandusest, kus käsitletakse Eesti põllumajanduses toimunud muutusi, 

põllumajandustootmise eripära, väärtushinnangute definitsiooni ja 

põllumajandustootmisega seotud väärtushinnanguid. Töö teine osa koosneb empiirilisest 

osast, mis sisaldab töö autori enda poolt tehtud analüüse. Analüüsi osas on töös kasutatud 

illustreerivaid joonised ning tabeleid. Lisades on välja toodud töös läbi viidud t-testi ja 

dispersioonanalüüsi tulemused. 
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1. PÕLLUMAJANDUSES TOIMUNUD MUUTUSED JA 

PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE VÄÄRTUSHINNANGUD 

 

1.1 Eesti põllumajanduses toimunud muutused 

Eestlased on oma olemuselt olnud aegade algusest peale maarahvas ning eesti rahva 

ajalugu on tugevalt seotud oma maaga, mida eestlased on kündud ja harinud ning mis on 

leiva lauale toonud. Vaatamata sellele on eesti rahvas pidanud pidevalt jagama oma maad 

võõrastega. Aegade vältel on Eesti põllumajanduse ajalugu olnud väga muutusterohke. 

Kahekümnendal sajandil toimunus Eesti põllumajanduses kolm suurt vastandlike 

eesmärkidega ümberkorraldust ehk maareformi. 

 

 

1.1.1. Muutused aastatel 1919-1940 

Üheks tähtsamaks sündmuseks oli maareformiseaduse elluviimine, mis toimus 10. 

oktoobril 1919. aastal. Maareformi käigus võõrandati Eesti Vabariigi territooriumil olevad 

aadlikele kuulunud mõisad ning maad. Aadlikele kuulunud mõisad ja maad anti peamiselt 

mõisas töötanud töölistele ja vabadussõjas osalenud osavõtnute kasutusse. Maareformi 

eesmärgiks oli suurtootmise lammutamine ning maarahva kindlustamine maaga. Riigilt 

võõrandati 96,6% mõisamaadest (Rosenberg 2004). Võõrandamta jäeti linnade, 

maakohtade, valdade ning heategevate- ja teadusasutuste kasutuses olnud mõisaid ning 

maid (Rosenberg 2014: 14). Mets ja muu maa anti riigi omandusse (Rosenberg 2004).  

 

Maareformi tulemusel muutus Eesti põllumajandus oluliselt. Selle käigus loodi umbes 

56 200 uut asundustalu. Maareform puudutas ligikaudu 2/3 maarahvast ehk ligi poolt Eesti 

rahvast. Koos talude arvu kasvuga vähenes palgatööliste arv, see aga omakorda 

homogeniseeris maarahvastiku sotsiaalset struktuuri, mis vähendas sotsiaalseid pingeid 

maal, mis omakorda soodustas rahva psüühilist mõttelaadi ja takistas maarahva linna 

minemist. Maareformi tulemuseks oli põllumajandusliku toodangu suurenemine ning Eesti 

muutumine ekspordivõimelisemaks maaks (Lillak  2003: 153). Tähtsaim tootmissuund oli 
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loomakasvatus, mille alus oli taimekasvatuseks, mis andis kogu vajaliku sööda. Talud 

varustasid kogu Eesti tarbijaid toiduvilja, kartuli ja juurviljaga (Rosenberg 2014: 16).  

 

Kolmekümnendate aastate teisel poolel kasutati Eestis juba võõrtööjõudu Poolast ja 

Leedust. Maal oli tekkinud tööjõupuudus (Udam 1994: 30). Sensoonse tööjõupuuduse 

korvamiseks pakuti välja maaparandust, mis hoidis kokku inimtööjõudu heinaajal, ehitati 

karjakopleid, korraldati tööd senisest arukamalt ning kutsehariduse omandamist. Kuigi 

need polnud kiiresti rakendatavad ega odavad lahendusvariandid. Need olid tulevikku 

suunatud ja seetõttu väga väärtuslikud (Sirendi 2006: 75). 

 

Maareformil olid ka omad puudused. Suurtootmine killustati, mis tõi omakorda kaasa 

viletsama põllumajandustehnika. Paljud maasoovijad jäid ilma maata. Maareformiga 

kaasnes laialdane korrupsioon (Lillak  2003:153). Seega moodustati maareformiga juurde 

eelkõige väikeseid talusid (Sirendi 2006: 74). Ühes talus oli umbes 3 lehma ja 2  siga 

(Laanesalu 2009). Hobuste puudumine ei võimaldanud teha  mullaharimist vajaliku kiiruse 

ja sügavusega, mistõttu hilinesid külvitööd ja vähenes taime toitepind. Taimekultuuride 

saagikus jäi seetõttu madalaks (Ratt 1985: 83).  

 

Loodud talud said maa, mis ootas inimese tööd ja vaeva, kuid neil puudus peaagu kõik 

peale töökäte, tööoskuse ja töötahte. Alguses puudusid ka töövahendid, hobune, kari, 

tootmishooned ning mõnikord isegi elamu (Sirendi  2006: 71). Kõigist taludest kus ei 

olnud ühtki hobuset oli 19,9%, üks hobune oli 46% taludel (Ratt 1985: 83). Selle kõige 

saamiseks kulutati ära säästud, võeti laenu, kasutati ära riigiabi ja sugulaste toetus (Sirendi 

2006: 71). Maareformiga valis Eesti peretööle tugineva põllumajanduse, kus peamine 

struktuuriüksus oli väiketalu. Talu oli maainimesele füüsiline kui ka vaimne side oma 

isamaa ja kaasmaalastega. Talu nimel võideldi Vabadussõjas ja selle saamise eesõigus oli 

rindemeestele ka tunnustuseks ja tänuks. Talu on üks tervik, mille kujundamisel ja 

rajamisel töötavad inimpõlved. Talu on elukoht ja töökoht põllumehele ja tema perele, 

tagades nii järjepidevuse põlvkondade vahetusel. Talu maa, ehitised, loomad, kehaline ja 

vaimne töö on orgaaniline tervik, mida ei saa lihtsalt mõõta, tükeldada ega jagada. Talu ja 

talupidaja kuulusid ühte ja nad jagasid sama saatust, nii edu kui ebaõnnestumisi (Ibid.: 72). 

 

Põllumajandusloenduse andmetel 1939. aastal oli 139 984 talu. Ühe talu suurus oli 

keskmiselt 22,7 ha, sellest 19,8 ha oli põllumajandusmaad ja 8,3 ha haritavat maad. 
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Suurimad (26,5 ha) olid talud Lääne- ja Pärnumaal. Tartumaal oli talu keskmiseks 

suuruseks 21 ha ja Võrumaal 19,4 ha (Kasepalu 1991: 25). 1939. a. põllumajandusloenduse 

andmete põhjal oli taludes kokku 625 460 inimest. Talundi rahvastikust oli töötajaid kokku 

495 231, kellest 432 612 kuulus talupidaja perekonda ja 62 619 inimest olid palgalised 

töötajad. Palgalised töötajad said tööd suvel (Sirendi 2006: 75). 

 

 

1.1.2. Muutused aastatel 1940-1988 

Teine muutustelaine tabas Eesti maamajandust peale NSV okupatsiooni. 21. juulil 1940 

aastal kuulutati Eesti Nõukogude Sotsialistlikuks Vabariigiks – algab pool sajandit kestev 

okupatsioon. Peale Nõukogude võimu kehtestamist algasid suured ümberkorraldused Eesti 

põllumajanduses. Uute valitsejate üheks esimeseks sammuks oli sotsalistliku maareformi 

läbiviimine, mille käigus kuulutati maa riigi omandiks (Lillak 2003: 216). See, aga 

tähendas seda, et taluomanik kaotas oma maa ja maa tema eest hoolitseva omaniku 

(Karelson  1999: 248). Seoses uue maareformiga, muudeti ümber 41 397 maaomaniku 

maad, seda kas vähendati või võeti hoopis ära. Maad said 22 602 uusmaasaajat ja 26 486 

väiketalu sai maad juurde. Mõned aastad hiljem toimus uus nõukogude reform ja seekord 

muudeti ümber 42 274 maaomaniku maad (Karelson 2003: 164). 

 

Maareformi olulisemaks tulemuseks oli omanikuta riikliku maafondi tekkimine, mille 

tagajärjel hakati looma ühismajapidamisi. Riigimõisaid hakati ümber nimetama 

sohvoosideks, sama hakati tegema ka suuremate talupidamistega. Kollektiviseerimisega 

(aastatel 1947-1950) tagati igale maal elavale perele materiaalne heaolu ning peale seda 

moderniseerida sellega põllumajandust, minnes uuesti üle suurtootmisele. Eestis algas 

massiline kolhooside moodustamine, kui ÜK(b)P Keskkomitee võttis vastu otsuse 

kolhooside loomise Leedus, Lätis ja Eesti NSV-s (Silberg 2001:71).  1947. aastal 

moodustati esimene kolhoos Valjala vallas Saaremaal, hiljem Kavastu vallas Tartummal 

jne. Esimesed kolhoosid olid väikesed, sinna kuulusid ühe küla jagu rahvast - 15-20 peret. 

Kuigi talupoegadel säilis kolhoosidesse astudes traditsiooniline tööharjumus ja 

korraarmastus, oli peremeheseisusest lahtiütlemine väga raske. Ei olnud kerge 

üleskasvatatud oma loomi viia ühislauta või ühistalli ning suure vaevaga soetatud põhivara 

kolhoosi anda. Leevendust tõi asjaolu, et mõned loomad (nt. 1-2 lehma) ning kuni 0,7 ha 

suurune õue-aiamaa koos aiaga jäi kolhoosipere kasutada. 1949. aastaks oli loodud 455 
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kolhoosi ja 1951. aastaks oli talutootmine sisuliselt likvideeritud –  moodustatud oli 2213 

kolhoosi, kuhu kuulus ligi 93% taludest ja 98,3% kogu talude külvipinnast (Lillak 2003: 

222).  

 

Kolhoosidel tekkisid raskused tööde organiseerimisega. Sellele lisaks olid 

põllumajandussaaduste hinnad madalad, mille teagajärjel tekkisid omakorda raskused 

tööde tasustamisel. Tasustamine käis kolhoosides normipäevade alusel, mille eest tasuti 

natuuras. Raske majanduslik olukord tõi kaasa töötasu vähenemise ja see olukord 

omakorda sundis inimesi maalt lahkuma. Viiekümnendate aastate teisel poolel hakkas 

põllumajandus vaikselt elavnema, selleks tõsteti põllumajandussaduste kokkuostuhinda, 

alandati kohustusi, täiustati põllumajansuettevõtete juhtimist, tugevdati põllumajanduse 

tehnikat, hakati töö eest tasu maksma ning jõusööda koguseid suurendati (Lillak 2003: 

223). Kolhooside ja sohvooside liitmine viiekümnendate aastate alguses tõi kaasa muutuse 

traditsioonilisse maaellu. Maale hakkasid kerkima kortermajad, elu keskuses oli kergem ja 

teenindus kättesaadavam ja parem (Ibid.: 233). 

 

Kuuekümnendate aastate algusest alates, seitsmekümnendatel ja kaheksakümnendatel 

aastatel toimus põllumajanduses kiire areng. Tänu majandite iseseisvuse suurenemisele ja 

üleliidulise tööjaotuse oskuslikule ärakasutamisele. Tööviljakus oli loomakasvatuses kahe 

korra kõrgem üleliidulisest keskmisest. Põllumajanduse tõusule aitas kaasa ka 

maaparanduse kiire areng. Esialgu püüti maid kuivendada kraavikuivenduse teel 

spetsiaalsete kraaviataradega, kuid viiekümnendate aastate teisel poolel hakati kasutama 

drenaažkuivendust (Lillak 200: 227). Maaparanduse teel parandati mullaviljakust ning 

loodi tingimus põllutöömasinate kasutamiseks (Kasepalu 1991: 109). Intensiivne 

maaparandus, tööde parem mehhaniseeritus ja organiseeritus ning väetiste ulatuslik 

kasutamine tõid kaasa põllumajanduskultuuride saagikuse kiire suurenemise. Saagikus 

tõusis aastatel 1966-1970 võrreldes eelneva perioodiga (1961-1965) teraviljal 57%, kartulil 

20%, põldheinal 31% ja söödakultuuridel 50%. Seejärel tõus aeglustus, kuid jätkus siiski 

kuni kaheksakümnendate aastate alguseni (Lillak 2003: 227). 

 

Vaatamata raskele Staalini-aegsele poliitikale ja majandusliku repressioonile suutis Eesti 

maamees sellest kõigest kiiresti toibuda, kasutades selleks ära kõiki võimalusi ja tõusis 

Eesti põllumajanduses lühikese ajaga (kahe aastakümne jooksul) Nõukogude Liidu 

juhtpositsioonile. Kaheksakümnendate aastate algul algasid põllumajandustootmises taas 
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uued raskused, mille ületamiseks süvendati tööjaotust ning vähendati tootmises killustatust 

(Lillak 2003: 233).  

 

 

1.1.3. Muutused aastatel 1988-2001 

Viira et al. (2009) uurisid Eesti ülemineku perioodi aastatel 1989-2008 ja Eestis 

põllumajanduses toimunud muutusi. Perioodi algust iseloomustab põllumajandusreform, 

millega toimus põllumajandusettevõtete ümberstruktureerimine.  

 

Kolmas suurem muutuste aeg Eesti põllumajanduses algas 1988. aastal enne Eesti 

taasiseseisvumist. Eesti NSV valitsus tegi enneolematu otsuse, mille tulemusena lubas 

alustada talude taasrajamist ning võimaldas talualustajatele müüa masinaid, seadmeid ja 

trantspordivahendeid  (Eesti... 2006: 233). 

 

1991. aastal võttis Eesti Vabariik vastu maareformi seaduse. Reformi eesmärgiks oli 

taastada omandiõigus maadele nende omanikele ja pärijatele maade tagasi andmisega, 

asendamisega või kompenseerimise kaudu (Maareformi seadus...1991). 

Põllumajandusreformi seaduse vastu võtmisel 1992. aastal, pandi alus endiste  

kollektiivmajandite ja riigimajandite likvideerimisele. Nende varade ja maade baasil loodi 

uued talud ja põllumajanduslikud ettevõtted (Laanesalu 2009). 360 majandist tekkis 

põllumajandusreformi alusel 11 700 kaubatootmisega tegelevat majapidamist ja 709 

põllumajanduslikku ettevõtet. Nende seaduste elluviimine tekitas esimestel aastatel suuri 

raskusi. Paljud maad olid selleks ajaks juba tootmisest välja langenud, omanikuta jäänud 

maale oli juba ehitatud uusi elumaju, tootmishooneid jne. Probleemid tekkisid ka 

põllumajandusreformi läbiviimisel, mis hakkas venima mitmel viisil tõlgendatavate 

seaduste ning majandite varaga sooritatud finantstehingute tõttu. See aga tekitas arvukalt 

vastuhakku ja kohtuprotsesse ning põllumajandusreformi ümbertegemist. Esialgne 

vaimustus, mis seoses võimalusega saada maaomanikuks ja talupidajaks oli 

üheksakümnendate algul laialdane, mis asendus liberaalse majanduspoliitikaga, Vene turu 

ära langemise, riigipoolse tõsise huvi puudumise ja majandusliku allakäiguga (Lillak 2003: 

236). Vene turu ära langemisega pidid ettevõtjad ise leidma ja otsima võimalust turule 

(Leetsaar 1996: 8). 
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Alles 1996. aastal muutus maa tagastamine ja erastamine aktiivseks ja 2001. aasta lõpuks 

oli kinnisturaamatusse kantud 0,86 mln hektarit maad, mis oli 71% põllumajanduslikust 

maafondist (Laanesalu 2009). 

 

Viira et al. (2009) järgi iseloomustab Eesti põllumajandusetootmst 1990ndatel langus. 

Probleeme tekitas põllumajandusettevõtetele reformid, mille käigus suleti palju 

põllumajandusettevõtteid, paljud neist läksid pankrotti ning maaelanikkond seejärel 

vaesusid. Ebaökonoomne maakasutus kolhooside ajal jättis endast järele hooletu ja 

harimata põllumaa. Põllumajandus ei suutnud pakkuda piisavalt tööd ja sissetulekut 

tootjale toodangu eest. Perioodil 1995-2001 erastatud põllumajandusettevõtete arv vähenes 

ja põllumajapidamiste arv suurenes. Lihtsamates talumajapidamistes säilitati tootmine. 

Sellel ajal muutus põllumajanduspoliitika ja rakendati esimesed toetuskavad 

põllumajandustootjatele. Piiratud ressursside pärast riigieelarvest ei olnud nendel 

toetuskavadel erilist mõju põllumajanduse kasvule ja arengule. 1996. aastal Eesti seadis 

eesmärgiks liituda Euroopa Liiduga (Viira et al. 2009).  

 

Reformide tulemusena aastatel 1991-2000 on vähenenud põllumajanduse osatähtsus 

sisemajanduse kogutoodangust 15 %-lt 3,3%-ni, samuti on tööhõive osatähtsus langenud 

15 %-lt 5,2 %-ni. Struktuursete muutuste tulemusena on vähenenud maaelanike tööhõive 

põllumajanduses poole võrra. Oluliselt on suurenenud tööhõive kolmandas teenindavas 

sektrois (Kalm, Laanesalu 2002: 8). Majapidamiste arv hakkas kiiresti vähenema peale 

taasiseseisvumisperioodi aastal 2001. Jätkusuutlikuks ei osutunud need väikesed 

majapidamised, kelle põllumajandusmaa jäi alla 10ne hektari ja need kes tootsid 

põllumajandussaaduseid oma tarbeks. Põllumajandus koondub lihtsalt suurematesse 

majapidamistesse ja nende arv suureneb. Väikeste majapidamiste kadumisega väheneb ka 

sama aegselt põllumajanduses töötavate inimeste arv (Statistika...2012). 

 

 

1.1.4. Muutused alates 2001. aastast 

Viira (2011) toob välja, et Eesti põllumajanduslikud majapidamised on viimase 20 aastaga 

teinud läbi väga kiire arengu. Sektori arenguid 2000. aastatel iseloomustab Euroopa 

Liiduga ühinemine, mistõttu ka kauplemine Euroopa Liidus muutus lihtsamaks ja 
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paremaks. Teravilja tootmine on kasvanud alates 2005. aastast. See on viiinud 

netoekspordi teravilja ja õlieseemnetele aastatel 2005-2008 (Viira et al. 2009). 

 

Kui 1990ndate alguses tehtud reformide käigus kümne aasta jooksul põllumajanduslike 

majapidamiste arv tõusis kiiresti, siis alates 2001. a. on toimunud põllumajanduslike 

majapidamiste arvu kiire vähenemine. Põhiliselt kahanes põllumajanduslike majapidamiste 

arv just väikeste tootjate arvelt, kes ei suuda kindlaks kujunenud põllumajandustootmises 

suuremate tootjatega võistelda ning oma tootmisega endale vajalikku sissetulekut 

kindlustada (Viira 2011: 105). Väikesed põllumajanduslikud majapidamised ei suuda 

pakkuda piisavat sissetulekut ühele inimesele. Nende majapidamiste arv vähenes 2001-

2007. aastatel 66,2%. Selle käigus korrastus põllumajanduslike majapidamiste struktuur, 

sektorisse jäid tootjad, kes on efektiivsemad  (Viira 2011: 88). Kõrge vanus ja kehv tervis 

on põllumajandustootmise lõpetamise põhjuseks või ei ole kedagi, kes peres jätkaks 

põllupidamisega. Tootmise lõpetamise üks põhjuseid on ka tootmisüksuse väiksus ning 

talupidamisest tulusam töökoht (Viira 2011: 90). Tähtsaks küsimuseks on, kas uue 

põlvkonna talupidajad suudavad üle võtta talud, mis said asutatud 1990. aastate alguses, 

kui nende talude asutajad jäävad pensionile (Viira et al. 2009). 

 

Väiksematel põllumajanduslikel majapidamistel tuleks leida endale selline valdkonnad, 

kus neil oleks võrreldes suuremate tootjatega eeliseid, näiteks puu- ja köögiviljakasvatus, 

puukoolid, maitsetaimede kasvatamine jne. Ühistegevuse arendamine aitaks väiketootjatel 

paremini pakkuda selliseid  kaubakoguseid, millest oleksid huvitatud ka jaemüügiketid 

(Värnik 2011: 33). Kivistik (2000) soovitab, et väiketalud võiksid  mõelda üleminekut 

vähelevinud või vähetuntud kultuuride kasvatamsiele, olgu selleks siis marjad, 

maitsetaimed, ravimtaimed või ilutaimed (Kivistik 2000: 19). 

 

Põllumajanduslike majapidamiste vähenemise aeglustumine viitab siirdeperioodi 

lõppemist. Väikeste põllumajandustootjate arv on Eestis vähenenud sellises tempos nagu 

teistes Euroopa Liidu vanades riikides (keskmiselt 2-3% aastas). Võrreldes Läti ja 

Soomega on Eesti põllumajanduslike majapidamiste arv vähenenud enim just meil (Viira 

2011: 105). 

 

Põllumajanduslike majapidamiste arvu muutuse kõrval iseloomustab põllumajandust ka 

selle osatähtsuse vähenemine tööhõives. 2010. aastal oli inimesi tööga hõivatuid 30,9% 
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võrra vähem kui 1990ndatel aastatel. 2010. aastal oli tööhõive osakaal põllumajanduse 

suurem just meeste hulgas 57% (taime- ja loomakasvatuses), mis on langenud võrreldes 

1990. aastaga, kus meeste vastav näitaja oli 62%. Vanuserühma järgi oli mehi tööhõives 

vanuses 50-74aastat 4,9% hõivatutest, 25-49aastaseid 4,1% hõivatutest ning vanuses15-24 

oli ainult 2,3% hõivatutest. Põllumajandussektori hõivatuse seisukohalt on oluline antud 

sektori töötasu suurus võrreldes teiste valdkondadega. Palgalõhe on põllumajanduses 2000. 

aastast vähenenud ning 2010. aastal oli keskmine brutokuupalk 83,0% Eesti keskmisest 

brutopalgast (Viira 2011: 90).   

 

Statistika andmete põhjal oli 2010. aastal Eestis 19 613 põllumajanduslikku majapidamist.  

Kui võrrelda, 2001. aasta loendust 2010. aastaga siis on majapidamiste arv on vähenenud 

kolm korda (65%), kaks korda on vähenenud põllumajandustööga seotud inimeste arv. 

Selle perioodi jooksul on põllumajanduslike majapidamiste arv vähenenud aastas 10,9%. 

Suurmajapidamiste (üle 100-hektariline majapidamine) kasutuses on 55% 

põllumajandusmaast. Loenduse alusel oli suurmajapidamisi 900 majapidamist. 

Väikemajapidamisi oli samas ainult 3500, kes andsid 5% põllumajandustoodnagust. 

Põllumajandustööga seotud inimestest on kolmandikul töökoht ka väljaspool 

majapidamist, neid kellel on töökoht väljaspool majapidamist lisategevusena on 85%. 

Põllumajanduslikest majapidamsitest tegeleb põllumajanduse kõrvalt ka teiste 

mittepõllumajanduslike tegevustega. Selleks kasutatakse majapidamise maid, hooneid või 

isegi seadmeid (turism, metsandus, lepinguline töö jm.). Püütakse vähendada ka 

põllumajandustootmisega seotud kulusid kasutades selleks ära kaasaegseid 

tootmistehnikaid (Statistika...2012). 

 

Statistika struktuuriuuringu tulemusel oli 2016. aastal Eestis 16 700 vähemalt ühe 

hektarilise põllumajandusmaaga majapidamist. Viimase kümne aastaga on langenud 

põllumajanduslike majapidamiste arv kokku 6600 majapidamise võrra ehk siit tulenevalt 

on põllumajanduslikud majapidamised oma tegevuse ümber korraldanud. Majapidamiste 

arvu suurenemine on toimunud juriidiliste isikute arvelt ning nende osatähtsus on tõusnud 

6%-lt 20%-ni. Tegemist on füüsiliste isikute majapidamise vormistamisega juriidiliseks 

isikuks. Praegused osaühingud on sisuliselt ühe inimese või perefirmad (Valdvee, Klaus 

2017: 84).  
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1.2 Väärtushinnagute olemus 

Igal asjal siin maailmas on oma väärtus ja hind. Hinda on väga lihtne välja selgitada ja 

arvutada, kuid keerulisemaks läheb olukord siis, kui püüame määratleda ideede, 

põhimõtete või mingite muude mitte käega katsutavate asjade väärtust. Väärtust ei ole 

millelgi iseenesest, väärtuse määrab inimeste suhtumine.  

  

Väärtushinnang on kultuuri kogemuste ja kultuuri harjumuste kaudu omandatud eetiliste, 

religioossete jms veendumuste alusel mis tahes elualal avalduvate nähtuste kohta 

sõnastatav ja väljendatav või tegelikkus käitumises arvestatav hinnang. Väärtushinnangud 

on iseloomult enesekohased otsustused selle kohta, mida pidada inimese kui iseenda jaoks 

oluliseks (Mereste 2003b: 555). 

  

Väärtushinnangud on uskumused, mis tavaliselt juhivad inimeste tegevusi ja otsustusi 

erinevates olukordades (Hofstede 1980: 19). Väärtusest tulenevalt valitakse eesmärkide 

saavutamisel vajalikud teguviisid ja vahendid.  Samuti sobib väärtuse mõiste hästi 

erinevate nähtuste ja asjade hindamiseks (Lauristin, Vihalemm 1978: 317). 

Väärtushinnangud on olukorra eelistamine teistele, need on konkreetsed ja neid jälgida 

pole võimalik. Väärtus on seotud moraaliga ning need väljendavad inimeste kujutelma 

soovitavast. Väärtushinnangud on isiksuse oluline osa ja nende kujunemist mõjutab 

kultuur. Kultuuri seisukohalt on väärtushinnangud kultuurikesksed uskumused, mille 

põhjal kujunevad välja normid. Normid on tuletatud ühiskonnas kehtivatest arusaamades 

hea ja pahast, õige ja vale kohta. Väärtused on seega kesksed arusaamad sellest, mis on 

oluline (Hess et al. 2000: 292). 

 

Väärtused juhivad tähelepanu sellele, mis on tähtis, püha ja kuidas midagi tuleks teha 

(Kidron 2008: 248). Inimene võib väärtustada nii tarkust, heaolu, ilu, tõde, ratsionaalsust, 

tunnustust, ausust, puhast südametunnistust, jne. Nähtavasti kujuneb väärtuste süsteem 

välja enese teadmata kasvatuse tulemusel (Meos 2002: 273). Väärtused on inimestel väga 

erinevad, kuid väärtuste eesmärk on üks ja ainus, et juhtida inimese käitumist, tegevust ja 

mõttemaailma ning julgustada ja motiveerida teda tegutsema (Aimre 2006: 93). Väärtuste 

alusel teevad inimesed erinevaid valikuid. Väärtused võimaldavad prognoosida inimeste 

valikuid nii pikemas tulevikus kui ka lühemaks perioodiks (Vadi 2001: 79). 
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Väärtused on inimeste pikaajalise ühise elu ja tegevuse saadused või ühise ja personaalse 

tegevuse eeldused. Väärtused on suurema osa poolt vastuvõetavaks tunnistatud ideaalid või 

suuna näitaja, millest inimesed oma tegevuses juhinduvad. Väärtused on geneetiliselt 

ühendatud mõistuspärane, tundeline ja tahteline. Väärtused on inimese hoiakute ja 

püüdluste olulisemad regulaatorid. See määrab ka suhted teiste inimestega. Inimeste 

väärtushierarhia on erinev, kus ühed väärtused on olulisemad ja teistest kõrgemal, kui 

teised väärtused. Väärtused võimaldavad hinnata teiste inimeste tegusid, sotsiaalse grupi 

liikmete kõlblikkust ning võimalust alustada koostööd, taotleda ühiskondliku staatust ja 

täita ühiskondlikku rolli (Aimre 2006: 93). Ka Giddensi (2006) rõhutab, et väärtused on 

indiviidide ja gruppide poolsed tõekspidamised selle kohta, mis on soovitav, kohane, hea 

või halb. 

 

Rokeach (1973) iseloomustab väärtust kui inimeste eelistusi, ning nende käitumiste ja 

tegevuste seisukohalt onväärtused tähtsa standardi osa, sest need võimaldavad võrrelda 

inimesi; väärtused on motivatsiooni allikaks, sest annavad inimestele käitumis ideaalid ja 

aitavad säilitada enesehinnangut; väärtused annavad juhiseid otsustamiseks ja 

konfliktidega toimetamiseks (Rokeach 1973: 13-14 ref Vadi 2001: 79). 

 

Shalom Schwartzi (1992) viis iseloomuliku väärtuse omadust:   

1) väärtused on inimeste uskumused või kontseptsioonid;  

2) väärtused on seotud inimeste erineva käitumisega või hoopis soovitud eesmärgiga;  

3) väärtused sõltuvad olukorrast; 

4) väärtused juhivad valikute tegemise või hoiakute ja sündmuste hindamise viise;  

5) väärtused on reastatud olulisuse alusel. 

 

Shoon ja Grothenhuis (1999) rõhtuavad, et valikud, mida inimesed, sh 

põllumajandustootjad käitumisel teevad, ei lähtu ainult mingist ühest tegurite kategooriast, 

näiteks majanduslikest kaalutlustest. Valikuid piiravad alati välised tegurid, nagu 

seadusandlus, turg, looduslikud tegurid. Majanduslik ratsionaalsus mängib olulist rolli ja 

põllumajandustootja juhib oma tootmisüksust kõige kasumlikumal viisil lähtudes nendest 

piirangutest. Aga selle kõrval mõjutavad neid sotsiaalsed tegurid nagu suhted ja signaalid, 

mida nad saavad ühiskonnast. Lisaks on neil ka oma südametunnistus, unikaalne 

väärtussüsteem ja maailmavaade, mis põhineb nende kogemustel, moraalsetel väärtustel ja 

iseloomul (Shoon, Grothenhuis 1999).  
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1.3 Põllumajandustootmisega seotud väärtushinnangud 

Gassoni (1973) rõhutab, et väärtused on põllumajandustootmist mõjutavad sotsiaalsed, 

instrumentaalsed, sisemised ja väljenduslikud tegurid ja nende omavahelise kõrvutamine 

mõjutab totojate otsuseid, kui nad teevad valikud erinevate olukordades.  

 

Austraalia tootjate hulgas Robinson et al. (2003) poolt läbi viidud küsitluses uuriti tootjate  

eesmärke ja väärtusi. Tootjad hindasid kõige olulisemaks uhkust oma omandi üle; 

rahuldava sissetuleku teenimist; eneseaustust, et nad teevad väärtuslikku tööd; väljakutsete 

vastuvõtmist; tööülesannete nautimist ja sissetulekute kindlustamist tulevikuks. Vähem 

oluliseks peeti tootmise laiendamist, peretraditsoonide jätkamist ja prestiiži. Robinson et 

al. (2003) küsitlues peretraditsioonide väiksem väärtustamine oli ülltav, sest mitmed muud 

uuringud on just rõhutanud traditsioonide väärtustamist. Robinson et al. (2003) tulemustes 

väärtustati seoses põllumajandustootmisega ka maa hooldamist nii, et see jääks nendest 

paremasse seisukorda kui enne. Samuti väärtustati töötajate ja pere eest hoolitsemist, 

rahulolu oma eluga; uuenduslikkust ja ajaga kaasaskäimist. Vähem väärtustati näiteks maa 

omamist enda omandis, talunike kogukonnas juhiks olemist, võlgade puudumist (Robinson 

et al. 2003). 

 

Hansen ja Greve (2014) uurisid Norra piimatootjate väärtushinnanguid ning otsuste 

tegemise protsessi.Väärtused mõjutavad seda, kuidas inimesed tajuvad olukordi ja 

probleeme ja mõjutavad inimeste käitumist. Väärtused pole samad, mis on eesmärgid. 

Eesmärgid on kiiremini muutuvad ja spetsiifilisemalt suunatud teatud objektidele või 

käitumisele. Varasemad uuringud on välja toonud, et põllumajandustootjate tegevus ei ole 

suunatud ainult kasumi maksimeerimisele.  

 

Hansen ja Greve (2014) analüüsisid, milliseid väärtusi piimatootjad intervjuudes mainisid. 

Nad jagasid need kaheksaks väärtuseks ja paigutasid need eraldi nelja kategooriasse (vt. 

tabel 1). Kõige enam rõhutati talu ja traditsioonide alalhoidmist; raha teenimist ja piima 

tootmist; elustiili ja iseseisvust. Nad võrdlesid ka, kas tootjad, kes oma tootmistegevuse 

hiljem lõpetasid, andsid teistsuguseid hinnanguid. Nende võrdluses on need, kes jätkasid 

tegutsemist, olid andnud kõrgemaid hinnanguid personaalsetele ja sotsiaalsetele väärustele. 
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Tabel. 1 Põllumajandustootjate väärtushinnangud  

Instrumentaalsed väärtused Lõppväärtused 

Kompetents 
Raha teenimine ja piima tootmine 

Personaalsed 
Isiklikud saavutused ja enesetäiendamine 
Elustiili nautimine ja iseseisvus 
Töö nautimine ja hea töökoha omamine 
Talu ja traditsioonide alalhoidmine 

Moraalsed 
Keskkonna ja kultuurmaastiku eest 
hoolitsemine 

Sotsiaalsed 
Hea ja turvaline elukoht perele 
Toidu tootmine kui väärtuslik töö 

Allikas:Autori koostatud Hanseni, Greve 2014 põhjal 

 

Gasson (1973) toob ka välja, et erinevad uuringud on näidanud, et talupidajatele on tihti 

omane seesmine orientatsioon töö tegemisele, eluviisi väärtustamisele, sõltumatuse 

väärtustamisele, töö tegemise tähtsustamine kõrgemalt kui eneseväljendust, sotsiaalseid ja 

muid aspekte, mis on seotud elukutsega. Põllumajandustootjad väärtustavad oma enda 

bossiks olemist, tervislikku töökohta (väljas töötamist), väärtuslikku tööd, oma 

tegevusalaste eesmärkide saavutamist ja mõistlikku sissetulekut (Gasson 1973).  

 

 

1.4 Põllumajandustootmise eripära 

Põllumajandustootmise arengud on väga läbi põimunud maapiirkondades toimunud 

protsessidega ja nii tootjate tulevikuplaane kui väärtushinnanguid mõjutavad erinevad 

majanduslikud, sotsiaalsed, kultuurilised aspektid. Värnik et al. (2011) rõhutavad,  et 

maapiirkondade arengut mõjutab suurenev vajadus toidu tootmise järele, sest  tänu 

rahvastiku kiirele kasvule omab see üha suuremat tähtsust; kodumaise toodanguga 

varustatus, sest see on tähtis julgeolekugarantiisid; kaasaegse tehnoloogia kasutamine 

taastuva tooraine ja energia tootmisel; kaitstes säästlikult kasutatavaid ressursse: mulda, 

vett, metsa ja õhku; põllumajanduse ja metsanduse maastikel on tähtis ülesanne, see 

rikastab kultuuriväärtusi ning on turismi- ja puhkepiirkonnaks; põllumajandus ja 

metsandus on eluviisiks; ametite spetsialiseerumine; väikeasulate säilitamine, mis on 

eluliselt oluline, koos põllumajandusega jäävad püsima ka väikeasulad; säilitamist ja 

taaselusamist vajavad traditsioonid ja kombed, sest need on kulutuuriväärtused (Värnik et 

al. 2011). 
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Põllumajandusel on võrreldes teiste majandusharudega teatud iseärasused. Maa on 

põllumajandustootjale asendamatu väärtusega, mida ei ole võimalik teisaldada ühest kohast 

teise. Eanamus põllumajandustootjaid on sõltuvuses ilmastikutingimustest, mis omakorda 

võib põhjustada saagi ikaldumist. Põllumajandustootjate töö on hooajaline, mis võimaldab 

hooajavälisel ajal tegeleda lisaväärtuse loomisega. Põllumajandustootjatel on oluline jätta 

järgmiseks hooajaks tooraine ja toodangu varusid. Tootmise paiknemine suurel 

territooriumil, mis võimaldab toota suuremat kasumit. Need mõjutavad 

põllumajandustootjatevaldkonnas tegutsejate valikuid (Kivistik 1996: 17). 

 

Põllumajanduslikud tootmised on tihedalt sõltuvuses saadaval olevast maast. Põllumaa 

suurendamiseks on vähe võimalusi, kuna põllumajandusmaad vähendatakse hoonete, teede 

jms. ehitamisel. Maa hulk kui selline on enam-vähem kindla suurusega. Hollandis on 

näiteks merepõhja parandamisega maad juurde saadud, samas, kui Põhja-Ameerikas ei ole 

enam maad, mida võiks täiendavalt üles harida, kuna osa maast on põllumajanduse jaoks 

kadunud erosiooni teel. Iga talu juures on maa suurus kindlaks määratud. Kui mõned 

talunikud loobuvad või jäävad pensionile, saavad teised võimaluse kas maad osta või seda 

rentida, kuid need võimalused ei teki enamasti siis kui seda soovitakse. Maa puudus on 

Lääne-Euroopa talunikele majapidamise arendamisel takistuseks (Tracy 1995: 28). 

 

Maa väärtust mõjutab mulla viljakus ja konkreetse piirkonna klimaatilised tingimused, 

millest oleneb selle maa tootlikus (Tracy 1995: 28). Mullateke on väga aeglane protsess ja 

viljaka mulla tekkimiseni võib minna väga kaua aega, seega peetakse mulda loodusvaraks, 

mis ei taastu (Astover: 2014). Biokeemilise protsessi käigus tekib huumus, mida 

nimetatakse mullaviljakuseks. Maakasutuses kasutatakse parema viljakusega maad 

põllumajanduses ja halvemad metsamajanduses. Eesti põllumullad on fosfori ja kaaliumi 

vaesed. Lõuna-Eesti piirkonnas on happeline muld, see aga ei sobi paljude põllukultuuride 

kasvatamiseks (Keskkonna...2009: 109). Happeline muld halvendab põllukultuuride 

kasvamist nendes piirkondades (Koorberg et al. 2012: 23). Muldade omapära on seotud 

just kliimaga (Kask 1996: 6). Eesti paikneb parasvöötme läänetuulte vööndis. Talvel tuleb 

soe õhk Eestisse läänekaartest, siis suvel tuleb soojemat ja kuivemat ilma lõuna- ja 

idakaartest (Jaagus 2005: 262).  Kliima on Eestis praegu perioodilise iseloomuga. Juhul kui 

kliima lähematel kümnenditel soojeneb, siis toimub meie aastaaegade kestuses ja looduses 

olulised muutused (Jaagus et al. 2002). Muutused kliima soojenemisel mõjutab see 

erinevate sortide tootlikust. Soojemas kliimas võivad ühed taimekultuurid saada rohkem 
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kasu kui teised (Kask 1996: 6). Maa väärtuse määravaks teguriks peetakse ka 

tarbimiskeskuste kaugus (Tracy 1995: 28). Samas, aga Silberg (2001) toob välja, et 

keskuste kaugus ei ole enam turgudele takistuseks tänu moodsatele transpordivahenditele 

(Silberg 2001: 110).  

 

Põllumajanduse üheks tähtsamaks tootmisvahendiks meie planeedil siin on maa. Maast on 

sõltuvuses meie põllumajandustootjad, ilma milleta ei suuda nad siin maal midagi toota või 

kasvatada. Kuid maast üksnes ei piisa, et seal toota midagi ja head saaki saada. Selleks, et 

head saaki saada, peab muld olema viljakas ja kliima selleks sobiv, et taimed saaksid 

kasvada. Ning samuti peavad tootjatel olema vastavad teadmised ja oskused.  
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2. PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE HINNANGUD 

TEGEVUSPLAANIDELE JA VÄÄRTUSHINNANGUTELE 

2.1 Põllumajandustootjate küsitluse ülevaade 

Käesolevas magistritöös on kasutatud Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi 

poolt läbi viidud uuringu „Peamiste tootmisressursside kasutamise efektiivsus Eesti 

põllumajanduses” andmeid. Tegemist oli aastal 2013-2016 baasfinantseeritud 

teadusteemaga, mille käigus viidi 2013.a. läbi põllumajandustootjate küsitlus, mille 

andmeid käesolevas töös kasutatakse. Uuringu üldeesmärgiks oli analüüsida Eesti 

põllumajandustootjate tootlikust ja efektiivsust, võttes arvesse kasutatavaid tehnoloogiaid, 

loomade geneetilist potensiaali, energiakasutust ning ettevõtte juhi inimkapitali 

iseloomustavaid näitajaid (Majandus- ja sotsiaali...2014).  

 

Uuring „Peamiste tootmisressursside kasutamise efektiivsus Eesti põllumajanduses” 

jagunes peateemaks ja neljaks alateemaks. Peateemas uuriti tootmistegurite 

kogutootlikkuse ja ressursside kasutamise efektiivsuse hindamine piimatootmise, 

taimekasvatuse ja segatootmise tootmistüüpides (Ibid).  

 

Alateemad jagunesid järgmiselt: 

1) Eesti piimakarjade geneetilist potentsiaali, taastootmist, haigusi ja piima 

kvaliteeti iseloomustavate karakteristikute määratlemine karja keskmisel 

tasemel, nende seostamine ettevõtete majandusnäitajatega ja ettevõtete juhtide 

ning töötajate inimkapitali näitajatega; 

2) piimatootmise, taimekasvatuse ning segatootmise tootmistüüpides kasutatavate 

tehnoloogiate kaardistamine ja tehnoloogia valikut mõjutavate tegurite 

analüüsimine; 

3) põllumajandustootmise efektiivsuse analüüsimine energiakasutuse seisukohast; 

4) põllumajandustootjate inimkapitali ja väärtushinnanguid iseloomustavate 

tegurite ning ettevõtte elutsükli vaheliste seoste analüüsimine. 
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Magistritöös analüüsitakse uuringu ankeetküsitluse neljanda alateema 

„Põllumajandustootjate inimkaptali ja väärtushinnanguid iseloomustavad tegurid” 

küsimusteblokki, milles koguti andmeid põllumajandusliku tootmisega tegelevate 

ettevõttete inimkapitali, väärtushinnangute, tegevusplaanide, juhtimise, elutsükili jms 

kohta. Magistritöös ei analüüsita kõiki ankeedi neljandas osas esitatud küsimusi, vaid 

põhitähelepanu pööratakse küsimustele põllumajandustootjate väärtushinnangute ja 

tegevusplaanide kohta.   

 

 

2.2 Andmete kirjeldus ja uurimismetoodika 

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstiuudi uuringu „Peamiste tootmisressursside 

kasutamise efektiivsus Eesti põllumajanduses” käigus toimunud ankeetküsitlus viidi läbi 

2013.a. piimatootmisega tegelevate ettevõttete seas ja teraviljakasvatajate seas. Piima 

tootmisele spetsialiseerunud ettevõtete valimisse kuulus 811 piimatootjat. Nendest tagastas 

ankeedi täielikult täidetult või osaliselt täidetult 354 (vastamise määr 43,6%) ettevõtet. 

Teraviljakasvatajate valimisse kuulus 1478 tootjat, kellest täidetult või osaliselt täidetud 

ankeedi tagastas 333 (vastamise määr 22,5%).  Kogu vastajatest tagastas täielikult täidetult 

või osaliselt täidetult ankeedi 30,1% vastajatest (Majandus- ja sotsiaal...2014).  

 

Küsitlus on enam kasutatud andmete kogumise viise. Küsitlusuuringute eeliseks on suure 

andmete kogumise võimalused. Saab kaasata suure hulga inimesi ja esitada neile rohkelt 

küsimusi. Küsimusankeedi koostamisel on tähtis hoolikalt koostatud ankeet, mille 

tulemusena saab andmeid kiiresti talletada ja arvuti abil analüüsida. Kogutud andmete 

töötlemiseks on välja töötatud mitmesuguseid statistilisi analüüsi- ja aruandeviise (Hirsjärv 

et al. 2005: 182). 

 

Ankeetküsitluse tegevusplaanide osas paluti vastajatel hinnata kuivõrd on 16 

eesmärkiettevõtte jaoks olulised järgmisel viiel aastal. Nende tegurite olulisust tuli hinnata 

Likerti tüüpi hindamisskaala 5-palli süsteemis, kus tuli märkida rist sobivasse lahtrisse. 

Vastajatel oli võimalik anda oma hinnang järgnevalt: „täiesti ebaoluline” (1), „pigem 

ebaoluline” (2), „nii ja naa” (3), „pigem oluline” (4) ja „väga oluline” (5). Likerti skaalat 

kasutatakse väga palju sotsiaalteadustes, sellega on võimalik mõõta vastajate rahulolu, 

hinnanguid, hoiakuid jne (Tooding 2007: 33). Likerti skaala on üks usaldusväärsemaid 
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skaalasid, kus vastajate arvamusi võib uurida lihtsate jah/ei küsimuste asemel 

laialdasemalt. Seda skaalat kasutades saab välja selgitada küsimustikust need kohad, mida 

vastajate arvates oleks vaja muuta või parandada (Surveymonkey 2016). 

 

Ettevõtte väärtushinnangute ja põhimõtete küsimustiku osas paluti hinnata 10 tegurit. 

Ettevõtte omanikul tuli oma hinnangu andmisel ennast paigutada hindamisskaalal kahe 

äärmuse vahele, kus hindamisskaalal 1 tähendab üht äärmust ja 5 teist äärmust ning 2, 3 ja 

4 aga seisukohti nende äärmuste vahel.  

 

Magistritöös autor ise ei osalenud antud uuringu andmete kogumisel. Käesolev töö on 

uuringu andmete edasitöötlusel, sekundaarsel töötlusel. Sekundaarsel ehk teisesel 

töötlemisel on andmed juba eelnevalt kogutud ja teise inimese poolt juba töödeldud 

(Lancaster 2005: 66). 

 

Töös kasutatud küsimusteblokki pole seni veel analüüsitud ning selle kohta pole tulemusi 

veel publitseeritud. Andmete analüüsil on käesolevas töös kasutatud lisaks sagedus- ja 

protsentjaotusele, keskmistele, dispersioonanalüüsi, t-testi ja korrelatsioonanalüüsi, et 

uurida hinnangute omavahelist seost ja seost vastajat iseloomustavate näitajatega.  

 

T-testi kasutatakse kahe grupi ühe arvulise tunnuse keskmise väärtuse võrdlemiseks. T-test 

põhineb t-statistikul, kus kasutatakse gruppide keskmisi ning võetakse arvesse vastajate 

arvu grupis. T-test eeldab arvulist tunnust, mis on ligilähedaselt normaaljaotusega ja 

kasutatakse ainult kahe grupi võrdlemiseks. Mida lähedamal on gruppide keskmised 

väärtused nullile seda sarnasemad on gruppide keskmised (Rootalu 2014). 

 

Gruppidevahelist erinevust on võimalik kontrollida dispersioonanalüüsiga (ANOVA), 

mille eesmärk on kontrollida gruppidevaheliste erinevuste statistilist olulisust (Niglas 

2013). Dispersioonanalüüsiga otsitakse vastust küsimusele, kas valimi grupi keskmised 

erinevused on põhjustatud uuritava faktori mõjust või hoopis valimi juhuslikkusest (Kiviste 

1999: 77). Dispersioonanalüüs võimaldab võrrelda rohkem kui kahte gruppi nende 

keskväärtuste põhjal, see eeldab kahe tunnuse olemasolu: ühte kategoriaalset tunnust, mis 

iseloomustab võrreldavat gruppi ning ühte arvtunnust, mille osas tahetakse gruppe 

võrrelda. Grupeerivat tunnust nimetatakse faktortunnuseks või faktoriks (Niglas 2013). 

Dispersioonanalüüsi eelduseks on, et sõltuv tunnus oleks arvtunnusena, dispersioon 
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võrreldavates gruppides on ühesugune, võrreldavad grupid on üksteisest sõltumatud, 

tulemuste jaotused on ligilähedased normaaljaotustele (Field  2006: 324).  

 

Nii t-testi kui dispersioonanalüüsi läbiviimisel järgiti statistilise olulisuse nivood, mis on 

0,05 ehk kui p<0,05, siis keskmised hinnangute erinevused tegevusplaanidele ja 

väärtushinnangutele võrreldavates gruppides on statistiliselt olulised, juhul kui p>0,05, siis 

on hinnangud tegevusplaanidele ja väärtushinnangutele statistiliselt ebaolulised. 

 

Korrelatsioonanalüüsiga uuritakse hinnangute vahelisi seoseid kahe arvulise või 

järjestustunnuse vahel (Rootalu 2014b). Korrelatsioonkordaja näitab kahe hinnangu 

vahelist seost ja suunda. Enim on kasutusel Pearsoni korrelatsioonkordaja (r), mis näitab 

lineaarse seose suurust (Heikkilä 2005: 91). Mida suurem on r väärtus, seda tugevam on 

seos uuritavate vahel (Vainu, Vensel 2002: 26). 

 

Korrelatsioonkordaja võimalik vähim väärtus on -1 ja suurim +1. Juhul kui suurim väärtus 

on lähedale +1 siis on nende vahel positiivne korrelatsioon: kus ühe näitaja suurenemisel 

muutub ka teine näitaja positiivselt. Kui näitaja on lähedale -1, on näitajate vahel 

negatiivne korrelatsioon: kus üks näitaja kasvab ja teine näitaja kahaneb. Kui näitaja on 

0,siis puudub näitajate vahel seos (Heikkilä 2005: 203-206). 

 

Korrelatsiooni tugevuse hindamisel on korrelatsioonikordaja nõrk, kui selle väärtus on 

kuni 0,3. Keskmise tugevusega korrelatsioonkordajaks loetakse, kui korrelatsioonkordaja 

väärtus jääb vahemikku 0,3 – 0,7 ja tugevaks korrelatsioonkordajaks loetakse, kui 

korrelatsioonkordaja väärtus on üle 0,7 siis korrelatsioonkordaja seos on tugev (Parring  et 

al. 1997: 190). 

 

Käesolevas töös on sõltuvateks tunnusteks ettevõtete hinnangud nende tegevusplaanidele 

ja väärtushinnangutele ning sõltumatuteks tunnusteks vastajate sotsiaaldemograafilised 

näitajad ja samuti tootmisüksust iseloomustavad näitajad. Nende alusel võrreldakse, kas 

keskmised hinnangud ettevõtete tegevusplaanide ja väärtushinnangute teguritele on 

võrreldavates gruppides statistiliselt oluliselt erinevad või mitte.  

 

Töös võrreldakse, kas karakteristikud (vastaja sugu, vanus, tootmistüüp, jne) mõjutasid 

nende hinnanguid nende väidetele (vt tabel 2). Võrdluseks kasutatakse t-testi, 
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dispersioonanalüüsi ja korrelatsioonanalüüs, et võrrelda, kas keskmiste hinnangute 

erinevus on statistiliselt oluline.  

 

Tabel 2. Töös kasutatavad tunnused 

Põllumajandustootmise 
või tootja karakteristik Skaala 

Mis analüüsiga vaadeldakse 
seost väärtushinnangute ja 
tulevikuplaanide vastustega 

Sugu 
Kategoriaalne: 

1- Mees;  
2- Naine 

T-test 

Vanus Arvuline Korrelatsioonanalüüs 

Haridustase 

Kategoriaalne: 
1- Põhiharidus 
2- Keskharidus 
3- Keskeri või kutseharidus  
4- Kõrgharidus või 

rakenduskõrgharidus 

Dispersioonanalüüs 

Tootmistüüp 
Kategoriaalne: 

TK-  taimekasvatus 
LK-  loomakasvatus 

T-test 

Ettevõtte asutamise aeg. 
 

Kategoriaalne: kuni 1990;  
1991- 1995; 1996- 2000;  
2001.a ja hiljem 

Dispersioonanalüüs 
 

Allikas: Autori koostatud uuringu andmete põhjal 

 

Analüüsi teostamisel kasutati näitajate leidmisel tabeltöötlus programmi MS Excel, kuhu 

olid koondatud need uuringu tulemused, mida käesolevas töös on kasutatud. 

Analüüsiprogrammiga SPSS Statisticsteostatit-test, dispersioonanalüüs ning 

korrelatsioonanalüüs.  

 

 

2.3 Üldine ülevaade uuringus osalenud vastajatest 

Uuringu „Peamiste tootmisressursside kasutamise efektiivsus Eesti põllumajanduses”, 

raames koostatud ankeetküsitlusesele vastas 687 tootjat. Neljas küsimusteblokk oli 

ankeedis viimane ja kõik osalenud ei vastanud nendele küsimustele. Seetõttu on analüüsis 

olevate vastajate arv väiksem – 581 vastajat. 
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Ankeetküsituluse vastajatest noorim vastaja oli 19-aastane ning vanim 85-aastane. 

Vastajatest suuremosa 81,3% olid mehed ning 18,7% naised. See näitab seda et, mehed on 

põllumajanduses ettevõtlikumad, kui naised. Meeste vastajate keskmine vanus oli 51 aastat 

samas naistel oli see aga 57 aastat. Ankeetküsitluses osalenud vastajate keskmiseks 

vanusekstuli 52 aastat. 

 

Piimatootmisega tegeleva ettevõtted ja teraviljakasvatamisega tegelevad tootjad jagunesid 

vastajate seas peaaegu võrdselt. Piimatootmisega tegelevaid tootjaid oli 283 (48,7%) ja 

teraviljakasvatajaid  298 (51,3%). Piimatootmisega tegelevate  tootjate seas oli vastajatest 

70,4% mehed ning 29,6% naised (vt. joonis 1). Teraviljakasvatajate seas oli mehi 91,4% ja 

naisi ainult 8,6% vastanutest. 

 

 

Allikas: Autori koostatud uuringu andmete põhjal 

Joonis 1. Piimatootjate ja teraviljakasvatajate osakaal %-es 

 

Uuringus osalenutest  24% omas põllumajanduliku kõrgharidust või rakenduskõrgharidust, 

nendest 25% olid mehed ja 18% naised (vt. joonis 2). Kõrgharidust või 

rakenduskõrgharidust (mittepõllumajandulik) omas vastanutest 8%, nendest mehi oli 8% ja 

naisi 13%. Põllumajanduses keskeri- või kutsehariduse omandanuid oli 34% vastanutes, 

nendest mehi 33% ja naisi 34%. Keskeri või kutseharidust (mittepõllumajanduslik) omas 

15% vastanutest, nendest mehi 16% ja naisi 12%. Keskharidust omas vastanutest 12%  ja  

ainult põhiharidusega vastanuid oli 6%. 

 



28 
 

Lisaks said vastajad märkida, kas nad on omandanud põllumajandusvaldkonna kutse, mis 

on omistatud Eesti Põllumeeste Keskliidu poolt. Selle omamist märkis 12 vastajat (2%). 

 

 

Allikas: Autori koostatud uuringu andmete põhjal 

Joonis 2. Vastajate kõrgeim haridustase %-es 

 

Ettevõtte asutamise aja järgi jagati vastajad neljaks: enne 1990 asutatud tootmised(12,1%). 

1991–1995 asutatud ettevõtted (42,7%). 1996–2000 (25,7%) ning 2001 ja hiljem (19,5% 

vastanutest). 

  

Ettevõtlusvormi alusel (ettevõtte tüüp) oli enim vastanutest 67,1% FIE/talud. Ühe omaniku 

ainuomaduses olevaid äriühinguid oli 18,4% ja erinevate osanikega äriühinguid 12,3% 

(osaühinguid kokku 30,7%).  Suuremasse ettevõtete gruppi kuuluvaid äriühinguid oli ainult 

2,1% vastajatest.  

 

Küsimusele, et kuidas nad on seotud ettevõttega, tõi vastajatest 51,9% välja, et nad olid 

ettevõttega seotud ettevõtte ainuomanik/FIE-na. Antud valdkonnas tegutsevad inimesed on 

iseendale tööandjaks, mis annab neile võimaluse ise oma aega ja ressursse vabalt 



29 
 

planeerida, siit ka nii suur FIE-ks olemise protsent. Ettevõtte osanikuna oli seotud 11,9% 

vastanutest. Ettevõtte juhina oli ettevõttega seotud 21% ja vastanutest 9,3% oli seos 

ettevõtte pereliikmena. Töötajana oli ettevõttega seotud ainult 6% vastanutest. Töötaja seos 

ettevõttega paluti nimetada ka ameti nimetus. Enim mainiti järgmisi ameteid: teen kõiki 

töid, agronoom, juht, traktorist jne. 

 

Kuna enamus on ettevõtete ainuomanikud/FIE-d siis panustavad nad ka ettevõtte 

omanikuna (91,5%) igapäevatöösse. Ainult 8,3% vastanutest ei osale omanikuna ettevõtte 

igapäevatöös. Palgatööl käib väljaspool ettevõtet ainult 19,8% vastanutest. Enamus 

vastajatest (80,2%) ei käi väljaspool ettevõtet palgatööl. Suur vastaja määr näitab, et 

põhitöökoht on omas ettevõttes. 

 

Küsimusele, kuidas nad iseloomustavad oma ettevõtet kui pereettevõtet vastas vastajatest  

40,9% „kindlasti ja” pereettevõte  ja „pigem ja” vastas 24,4% vastanutest. „Nii ja naa” 

vastas 12,7%. 11,1% vastas, et „pigem mitte ja 10,9% vastas „kindlasti mitte” ei ole 

pereettevõte. 

 

Uuringus küsiti ka, kui mitu töötajat töötab ettevõttes täiskohaga või osaajaga. Küsitluse 

alusel jaotub töötajate arv ettevõtetes ühest töötajast kuni 138 töötajani (vt. joonis 3). 

Ettevõtteid, kus töötas üks täiskohaga tööline oli 188 (41,8%) ettevõtet. Ettevõtteid, kus 

töötas kaks täiskohaga töölist oli 96 (21,3%) ettevõtet. Kolme täiskohaga töötava töölisega 

ettevõtteid oli 38 (8,4%). Küsitulses osalenud ühes suurimas ettevõttes töötas täiskohaga 

138 töötajat.  

 

Vastanute seas oli ka neid ettevõtteid, kes märkisid täiskohaga töötaja kohale null st. et 

ettevõttes ei tööta ühtegi täiskohaga töötajat, neid ettevõtteid, kus ei töötanud ühtegi 

täiskohaga töölist oli 14 (3,1%). 

 

Osaajaga töötavate inimeste arv on tunduvalt väiksem, kui täiskohaga töötavate inimeste 

arv (vt. joonis 3). Ettevõtteid, kus oli tööl üks osaajaga tööline oli 67 (39,2%). Kahe 

osaajaga töötava töölisega ettevõtteid oli 27 (15,8%) ja kolme osajaga töötava töölisega 

ettevõtteid oli 19 (11,1%). Vastanute seas oli ka neid ettevõtteid, kes märkisid osaajaga 

töötajate kohale null st. et ettevõttes ei tööta ühtegi täiskohaga töötajat, neid ettevõtteid, 

kus ei töötanud ühtegi osaajaga töötajat oli 14 (8,2%). 
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Allikas: Autori koostatud uuringu andmete põhjal 

Joonis 3. Ettevõttes täiskohaga ja osaajaga töötavad inimesed %-es 

 

 

2.4 Põllumajandustootjate tegevusplaanid 

Küsitluses paluti ettevõtjatel hinnata kuivõrd olulised on järgmisel 5-l aastal erinevad 

tegevusplaanid ettevõttel. Nende tegurite olulisust tuli hinnata hindamisskaala süsteemis, 

kus „täiesti ebaoluline” -1, „pigem ebaoluline” - 2, „nii ja naa” - 3, „pigem oluline” - 4 ja 

„väga oluline” - 5. Vastajate vastuste jaotumist on näidatud joonisel 4. 
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Allikas: Autori koostatud uuringu andmete põhjal 

Joonis. 4 Ettevõtte tulevikuplaanid lähitulevikus %-es  

 

Kõige olulisemaks hinnati ettevõtte võimalikult väikeseid püsikulusid (elekter, küte, 

transport jne.) – peaaegu pooled (45,7%) vastajatest nimetasid, et need on väga olulise 

ettevõtte seisukohalt. Teistest teguritest tähtsamana toodi välja ka toodangu kvaliteedi 
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tõstmist, mille puhul 88,6% vastajatest nimetas, et see on kas väga oluline või pigem 

oluline.   

 

Olulisuse poolest järgnesid tehnoloogia arenguga kaasas käimine, ettevõtte väärtuse 

kasvatamine, võimalikult suur kasum, töötajate tootlikkuse tõstmine, keskonnahoidlike 

tehnoloogiate kasutuselevõtmine ja ettevõtte tootmismahu suurendamine. 

 

Vaadeldes hinnanguid, mida peeti vähem oluliseks, siis peaaegu pooled vastajatest pidas 

mahetootmisele üleminekut, piimatööstuste rajamist koostöös teiste tootjatega 

ebaoluliseks. „Täiesti ebaoluline„ ja „pigem ebaoluline“ vastused olid ka ülekaalus 

küsimuste puhul mittepõllumajanduslike tegevusalade arendamise, koostöös teiste 

tootjatega teravilja töötlemisega tegeleva ettevõtte rajamine (nt jahu, helveste, õlle 

tootmine)  kohta ning põllumajandussaaduste töötlemisel. 

 

 

Allikas: Autori koostatud uuringu andmete põhjal 

Joonis 5. Ettevõtte tegevusplaanide keskmised hinnangud 5-palli skaalal 

 

Joonisel 5 on toodud need samad tegevusplaanidel tegurid keskmiste hinnangutena.  
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2.5 Põllumajandustootjate väärtushinnangud 

Väärtushinnanguid iseloomustavate tegurite puhul paluti vastajal hinnata, kuhu ta 

paigutaks ennast kahe äärmuse vahel. Skaalal 1-5 tähendas 1 üht äärmust ja 5 teist äärmust 

ning 2, 3 ja 4 aga seisukohti nende äärmuste vahel. Kuna ankeedis olid väidete nimetused 

pikalt välja kirjutatud, siis töös on neid väiteid lühendatud. Lisas 1 on ankeet sellisena nagu 

küsituluses oli vastajatele esitatud. Vastajate jaotumist protsentuaalselt näitab joonis 6. 

 

Vastanutest 35,6% on võimalikult looduslähedase ja keskkonnahoidliku tootmis viisiga. 

Toodangumahtu soovib suurendada võimalikult intensiivse tootmisega 22,6% vastanutest. 

Vastanutest 41,7% andis oma hinnangu kahe äärmuse vahel. 

 

Allikas: Autori koostatud uuringu andmete põhjal 

Joonis 6. Väärtushinnanguid iseloomustavad tegurid %-es 

 

Uute töökohtade loomise poolt on 15,2% vastanutest. 56,8% vastanutest on tootmise 

mehhaniseerimise ja atuomatiseerimise poolt. Väiketootjaks peab ennast 47,8% 



34 
 

vastanutest. 20,9 % vastanutest peab ennast pigem suurtootjateks. 31,2% vastanutest,  kes 

ei liigitanud end väike- ega suurtootjaks. Vastajatest peab ennast pigem nišitootjaks 26,2% 

vastanutest. 31,4% vastanutest ei ole nišitootja ega suurtootja. Pigem masstootjaks peab 

ennast 42,5% vastanutest. Väikeseid riske võtab 44,7% vastanutest. Tulevikus suurema 

kasumi teenimise nimel julgeb riske võtta 23,8% vastanutes. Vastanutest 31,5% ei 

liigitanud end kummalegi poolele. Olemasolevaid tootmissuundi soovib säilitada ja 

arendada 58,4% vastanutest. 16,5% vastanutest soovib uute tootmissuundadega alustada.  

25,1% ei liigitanud end kummalegi poole. 

 

Ankeetküsitluses osalenute jaoks on omane pigem ettevõtte toodangu mahu tootmine 

optimaalsete kuludega, soovitakse olemasolevaid tootmissuundi säilitada ja arendada, 

tootmist soovitakse mehhaniseerida ja automatiseerida, ollakse suunatud masstootmisele, 

põllumajandustootmine on pigem eluviisiks. Ettevõtte juhid hindasid oma toodangu 

tootmist pigem looduslähedaseks ja keskkonnahoidlikuks. Pigem soovitakse ise hakkama 

saada, mitte hakata koostööd tegema teiste tootjatega. Laenu võetakse niipalju kui vajalik, 

eelistatakse võimalusel isefinantseerimist. Pigem ollakse väiketootja ja riskimisega ollakse 

ettevaatlikud. 

 

Joonisel 7 on toodud need samad väärtushinnangute küsimused keskmiste hinnangutena. 

 

 

Allikas: Autori koostatud uuringu andmete põhjal 

Joonis 7. Väärtushinnangute keskmised hinnangud 5-palli skaalal 
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2.6 Põllumajandustootjate karateristikute väärtuste mõju 

tegevusplaanidele ja väärtushinnangutele 

2.6.1 Hinnangud soo lõikes 

Keskmised hinnangud ettevõtte tegevusplaanidele soo lõikes on toodud joonisel 8. Joonisel 

8 on toodud ainult need keskmised hinnangud, mille puhul t-testianalüüsi tulemused olid 

statistiliselt olulised erinevused keskmistes hinnangutes (p<0,05). 16st väitest 9 puhul oli 

soo lõikes keskmiste hinnangute erinevus statistiliselt oluline. 

 

Joonisel 8 on näha, et tegurite olulisust on hinnanud naised ja mehed oluliselt erinevalt, 

mida on näha ka t-testi tulemustest. Huvitav on, et nende väidete puhul on meeste 

keskmine hinnangud kõikidel juhtudel oluliselt kõrgem. Naiste keskmine hinnang jäi kõigi 

tegurite puhul alla nelja, samas kui meeste keskmine hinnang nelja väite puhul jäi üle nelja. 

Suurimad erinevused hinnangute andmisel olid ettevõtte tootmismahu suurendamisel 

(naiste keskmine hinnang 2,91; meeste keskmine 3,68; p=0) ja koostöös teiste tootjatega 

teravilja töötlemisega tegeleva ettevõtte rajamisel (naiste keskmine hinnang 2,00; meeste 

keskmine 2,66; p=0), kus meeste ja naiste hinnangute erinevus oli kõige suurem. 

 

 

Allikas: Autori koostatud uuringu andmete põhjal 

Joonis 8. Keskmised hinnangud tegevusplaanidele soo lõikes 
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T-testi tulemusena selgus, et meeste ja naiste keskmiste hinnangute erinevus ei olnud 

statistiliselt oluline (p>0,05) võimalikult väikeste püsikulude, laenukoormuse 

vähendamisel, tööjõu vähendamisel, mittepõllumajanduslike tegevusalade arendamisel, 

põllumajandussaaduste töötlemisel, koostöös teiste tootjatega piimatööstuse rajamisel ja 

mahetootmisele üleminekul. Nende tegurite puhul oli meeste ja naiste vastajate antud 

keskmiste hinnangute vahe liiga väike, et neid statistiliselt arvesse võtta. 

 

Joonisel 9 on toodud keskmised hinnangud ettevõtte väärtushinnangutele soo lõikes. 

Kümnest väitest kümne puhul oli soo lõikes keskmiste hinnangute erinevus statistiliselt 

oluline. 

 

Nagu joonisel 9 on näha, et meeste hinnangud erinevad statistiliselt naiste antud 

hinnangutest. Naiste väärtushinnangutes tähtsustati rohkem suurt saagikust, uusi 

tootmissuundi, töökohtade loomist, nišitoodangut, eluviisi, looduslähedust, isetegemist, 

väikseid riske, väiketootmist, isefinantseerimist. Mehed kaldusid ette antud skaalal rohkem 

teisele poole, nende keskmised hinnangud rõhutasid võrreldes naistega rohkem optimaalset 

tootmist, olemasolevaid tootmissuundi, mehhaniseerimist, masstootmist, kasumi teenimist, 

intensiivset tootmist, koostöö teiste tootjatega, suuremate riskide võtmist, suurtootmist, 

aktiivset investeerimist laenude ja liisingute abil. 

 

 

Allikas: Autori koostatud uuringu andmete põhjal 

Joonis 9.Keskmised hinnangud väärtushinnangutele soo lõikes 
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Kõige suurememad erinevused meeste ja naiste keskmistes hinnangutes oli väidetele 

põllumajandustootmine on pigem eluviis versus põllumajandustootmise eesmärk peaks 

olema pigem kasumi teenimine (naiste keskmine 2,23; meeste keskmine 3,06; p=0,00) ja 

väiketootmine versus suurtootmine (naiste keskmine 1,97; meeste keskmine 2,69; p=0,00). 

 

 

2.6.2 Hinnangud vanuse lõikes 

Tabelis 3 on esitatud korrelatsioonanalüüsi tulemustesed, kus võrreldakse vanuse mõju 

tegevusplaanidele. Statistiliselt olulised seosedon tabelis tähistatud sinise taustaga. 

Korrelatsioonanalüüsi tulemused näitasid, et statistiliselt olulised seosed vanuse puhul oli 

16st väitest 8 puhul; 6 väite puhul oli korrelatsioonkordaja negatiivne ja 2 väite puhul oli 

korrelatsioonkordaja positiivne. 

 

Tabel 3.Tegevusplaanide teguritele antud hinnangute seosed vanuse lõikes  

(Pearsoni korrelatsioonikordaja; statistiliselt olulised seosed on tähistatud sinisega) 

Tegur  Vanus 
Vanus 1 
Ettevõtte tootmismahu suurendamine -,360 
Võimalikult suur kasum -,153 
Võimalikult väikesed püsikulud ,001 
Laenukoormuse vähendamine -,076 
Põllumajandustootmise mitmekesistamine -,141 
Mittepõllumajanduslike tegevusalade arendamine -,130 
Mahetootmisele üleminek ,216 
Keskkonnahoidlike tehnoloogiate kasutuselevõtt -,006 
Põllumajandussaaduste töötlemine -,062 
Toodangu kvaliteedi tõstmine -,090 
Tööjõu vähendamine ,079 
Töötajate töö tootlikkuse tõstmine -,066 
Tehnoloogia arenguga kaasaskäimine -,143 
Ettevõtte väärtuse kasvatamine -,156 
Koostöös teiste tootjatega piimatööstuse rajamine ,165 
Koostöös teiste tootjatega teravilja töötlemisega tegeleva ettevõtte -,073 

Allikas: Autori koostatud uuringu andmete põhjal 

 

Mahetootmisele üleminek (0,216) ja koostöö teiste tootjatega piimatööstuse rajamisel 

(0,165) oli korrelatsioonkordaja positiivne ehk mida kõrgem on vastajate vanus, seda 

olulisem see väide vastajale oli. Korrelatsioonkordaja absoluutväärtus näitab antud väitega 

aga nõrka seost. 
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Ettevõtte tootmismahu suurendamise seos vanusega oli statistiliselt olulin, kuid 

korrelatsioon aga negatiivne (-0,360). Korrelatsioonkordaja absoluutväärtus näitab nõrka 

negatiivset seost, see aga tähendab seda, et mida kõrgem oli vastajate vanus, seda vähem 

oluliseks nad väite eesmärki pidasid. 

 

Nõrk (ehk 0,1 kuni 0,3) seos oli järgmiste väidete puhul: võimalikult suur kasum (-0,153), 

põllumajandustootmise mitmekesistamine (-0,141), mittepõllumajanduslike tegevusalade 

arendamine (-0,130), tehnoloogia arenguga kaasaskäimine (-0,143) ja ettevõtte väärtuse 

kasvatamine (-0,156). Korrelatsioon oli statistiliselt oluline, kuid kordaja negatiivse 

märgiga. Korrelatsioonkordaja absoluutväärtus näitab taas nõrka negatiivset seost antud 

väidetega, mis tähendab, et mida kõrgem oli vastajate vanus, seda vähem oluliseks nad 

väite eesmärki pidasid. 

 

Tabelis 4 on esitatud korrelatsioonanalüüsi tulemused vanuse ja väärtushinnangute seoste 

kohta. Statistiliselt olulised seosed on tabelis 4 tähistatud sinise taustaga. 

Korrelatsioonanalüüsi tulemused näitasid, et statistiliselt olulised seosed vanuse puhul oli 

10st väitest 8 puhul. Korrelatsioonkordaja oli 8 väite puhul negatiivne. 

 

Tabel 4. Väärtushinnangute teguritele antud hinnangute seosed vanuse lõikes 

(Pearsoni korrelatsioonikordaja; statistiliselt olulised seosed on tähistatud sinisega) 

Tegur Vanus 
Vanus 1 
Looduslähedane tootmine versus intensiivne tootmine -,116 
Töökohtade loomine versus mehhaniseerimine -,117 
Väiketootmine versus suurtoomine -,232 
Nišitoodang versus masstoodang -,114 
Väiksed riskid versus suured riskid -,308 
Uued versus olemasolevad tootmissuunad ,019 
Isetgemineversus koostöö teiste tootjatega -,128 
Eluviis versus kasum teenimine -,141 
Isefinantseerimine versus investeerimine laenudega -,229 
Suur saagikus versus optimaalne tootmine ,010 

Allikas:Autori koostatud andmete põhjal 

 

Nõrk (0,1 kuni 0,3) negatiivne korrelatsioon, kuid statistiliselt oluline seos oli järgmiste 

väidete puhul: looduslähedane tootmine versus intensiivne tootmine (-0,116), töökohtade 

loomine versus mehhaniseerimine (-0,117), väiketootmine versus suurtootmine (-0,232), 

nišitoodang versus masstoodang (-0,114), väikesed riskid versus suured riskid (-0,308), 
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isetegemine versus koostöö teiste tootjatega (-0,128), põllumajandustootmine pigem 

eluviis versus kasumi teenimine (-0,141) ja isefinantseerimine versus investeerimine 

laenudega (-0,229). Negatiivne korrelatsioonkordaja näitab seda, et mida kõrgem oli 

vastajate vanus, seda vähem oluliseks nad väite eesmärki pidasid. 

  

 

2.6.3 Hinnangud haridustaseme lõikes 

Keskmised hinnangud tegevusplaanidele hariduse lõikes (vt. joonis 10) oli erinevus 

statistiliselt oluline 16st väitest 3 puhul. Välja on toodud ainult need keskmised hinnangud, 

mille puhul dispersioonanalüüs oli statistiliselt oluline erinevus keskmistes hinnangutes 

(p<0,05). Tööjõu vähendamise, töötajate töö tootlikkuse tõstmine ja tehnoloogia arenguga 

kaasaskäimisekeskmiste hinnangud olid dispersioonanalüüsi tulemusel erinevus 

statistiliselt oluline (p<0,05).  

 

Dispersioonanalüüsiks on vastajate puhul mittepõlluamajandusliku ja põllumajandusliku 

kutse- ja keskeriharidsue omandanud vastajad kokku võetud üheks grupiks. Samamoodi ka 

põllumajandusliku ja mittepõllumajandsuliku kõrgharidsue ja rakenduskõrgharidusega 

vastajad on analüüsi jaoks kokku võetud üheks grupiks.  

 

 

Allikas: Autori koostatud uuringu andmete põhjal 

Joonis 10. Keskmised hinnangud tegevusplaanidele haridustaseme lõikes 
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Tehnoloogia arenguga kaasaskäimist (p=0,031) hindasid kõrgelt kõrgharidusega (keskmine 

hinnang 4,25) ja kutse- või keskeri (4,16) haridusega vastajad. Samas kui keskharidusega 

(3,98) ja põhiharidusega (3,79) vastajad seda nii kõrgelt ei hinnanud. 

 

Töötajate töö tootlikkuse tõstmist (p=0,004) hindasid kõrgharidusega (keskmine hinnang 

3,93) ja kutse- või keskeri (keskmine 3,72) haridusega vastajad kõrgemalt, kui 

keskharidusega (keskmine 3,46) ja põhiharidusega (keskmine 3,17) vastajad. 

 

Tööjõu vähendamist (p=0,048) ei hinnanud eriti kõrgelt põhiharidusega (keskmine hinnang 

2,33) ja keskharidusega (keskmine 2,72) vastajad, samas kõrgemalt hindasid kutse- või 

keskharidusega (keskmine 2,81) ja kõrgharidusega (keskmine 3,02) vastajad. 

 

Siit  võib järeldada seda, et kõrgema haridusega vastajad hindasid statistiliselt olulisemaks 

tööjõu vähendamist, töötajate töö tootlikkuse tõstmist ja tehnoloogia arengutega 

kaasaskäimist. 

 

Keskmised hinnangud tegevusplaanidele haridustaseme lõikes on toodud joonisel 11. Välja 

on toodud ainult need keskmised hinnangud, mille puhul dispersioonanalüüs oli 

statistiliselt oluline erinevus keskmistes hinnangutes (p<0,05). 10st väitest 7 puhul oli 

haridustaseme lõikes keskmiste hinnangute erinevus statistiliselt oluline.  

 

Suure saagikuse versus optimaalse tootmise (p=0,025) keskmised hinnangud 

haridustaseme lõikes oli hinnang väitele keskmine (kõrghariduse keskmine hinnang 3,85; 

kutse- või keskerihariduse keskmine 3,58; keskhariduse keskmine 3,5 ja põhihariduse 

keskmine 3,39). Pigem kalduti suure saagikuse poole, kui optimaalse tootmise poole. 
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Allikas: Autori koostatud andmete põhjal 

Joonis 11. Keskmised hinnangud väärtushinnangutele hariduse lõikes 

 

Nišitoodangu versus masstoodangu (p=0,000) keskmised hinnangud olid haridustaseme 

lõieks erinevad. Kõrgharidusega hindasid antud väidet kõige kõrgemalt (keskmine 3,56). 

Kutse- või keskharidusega hindasid antud väidet juba natuke madalamalt (keskmine 3,06). 

Kõige madalamalt hindasid antud väidet keskharidusega (keskmine 2,95) ja 

põhiharidusega vastajad (keskmine 2,82).   

 

Keskmised hinnangud põllumajandustootmine on pigem eluviis (p=0,000) hindasid 

madalamalt keskharidusega (keskmine 2,57), põhiharidusega (keskmine 2,6) ja kutse- või 

keskeriharidusega (keskmine 2,75) vastajad. Kõrgharidusega vastajad andsid antud väitele 

3,23. 

 

Kekmised hinnangud isetegemisele (p=0,021), väikestele riskidele (p=0,001) ja 

väiketootmisele (p=0,000) hindasid antud väidet põhiharidusega vastajad madalamalt kui 

kõrgharidusega vastajad. 
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Kõige madalama hinnangu sai hariduse lõikes väide isefinantseerimine versus aktiivselt 

laenude võtmine (p=0,006). Hinnangud väitele olid järgimised: põhihariduse keskmine 

hinnang 1,94; keskhariduse keskmine 2,32; kutsehariduse keskmine 2,41 ja kõrghariduse 

keskmine hinnang 2,69. Pigem ollakse isefinantseerimise poolt, kui võetakse pangast 

laenu. 

 

Võib järeldada, et mida madalam haridustase, seda rohkem nad kaldusid väiketootmise, 

nišitootmise, väikeste riskide, isetegemise, põllumajandustootmine pigem kui eluviis, 

isefinantseerimise ja suurema saagikuse poole. 

 

 

2.6.4 Hinnangud tootmistüübi kaupa 

Keskmised hinnangud ettevõtte eesmärkidele tootmistüübi kaupa on toodud joonisel 12. 

Joonisel 12 on toodud ainult need keskmised hinnangud, mille puhul t-testis oli statistiliselt 

oluline erinevus keskmistes hinnangutes (p<0,05). 16st väitest 11 puhul oli tootmistüübi 

lõikes keskmiste hinnangute erinevus statistiliselt oluline – võimalikult suur kasum, 

võimalikult väikesed püsikulud, laenukoormuse vähendamine, põllumajanduslike 

tegevusalade mitmekesistamine, mittepõllumajanduslike tegevusalade arendamine, 

keskkonnahoidlike tehnoloogiate kasutuselevõtt, toodangu kvaliteedi tõstmine, tööjõu 

vähendamine, tehnoloogia arenguga kaasaskäimine, koostöös teiste tootjatega 

piimatööstuse rajamisel ja koostöös teiste tootjatega teravilja töötlemsega tegeleva 

ettevõtte rajamine. 
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Allikas: Autori koostatud uuringu andmete põhjal 

Joonis 12. Keskmised hinnangud ettevõtte eesmärkidele tootmistüübi kaupa 

 

Tootmistüübi lõikes hindasid taimekasvatajad väiteid keskmiselt kõrgemalt 7 eesmärgi 

puhul ja piimatootjad 4 eesmärgi puhul 11st väitest, kus keskmised hinnangud tootmistüübi 

lõikes olid statistiliselt oluliselt erinevad. Keskmisest kõrgelt ja oluliseks hindasid 

piimatootjad (keskmine 4,37; p=0,05) võimalikult väikeseid püsikulusid, samas 

taimekasvatajate (keskmine 4,23) puhul oli hinnang mõnevõrra madalam. Piimatootjate 

jaoks olid võrdluses taimekasvatajatega olulisemad veel laenukoormuse ja tööjõu 

vähendamine. 

 

Taimekasvatajad hindasid keskmiselt kõige olulisemaks toodangu kvaliteedi tõstmist 

(keskmine 4,32; p=0,011), piimatootjate  keskmine (4,12) oli, madalam, olles sama  

vastajate hinnangu alusel oluliselt teine tegur. Taimekasvatajatele oli olulisem ka 
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tehnoloogia arenguga kaasaskäimine (keskmine 4,26; p=0,003), mis oli keskmiste 

hinnangute alusel nende puhul olulisuselt teine. Taimekasvajate hinnangud oli see 

statistiliselt oluliselt kõrgemad väidete puhul võimalikult suure kasumi, keskkonnahoidlike 

tehnoloogiate, mitmekesistamise, mittepõllumajanduslike tegevusalade. kohta. 

 

Ootuspärane on, et erinevat tüüpi tootjatel on huvi koostöö vastu oma tegevusalal.  

Oluliselt erinev oli ka koostöö teiste tootjatega teravilja töötlemisega tegeleva ettevõtte 

rajamisel (p=0,000); piimatootjate keskmine hinnang oli 2,22 ja taimekasvatajate keskmine 

hinnang teguri olulisusele oli 2,81, mis on kõrgem kui piimatootjatel. Koostööst teiste 

tootjatega piimatööstuse rajamisel (p=0,000) on keskmiste hinnangul oluliselt erinev: 

piimatootjate keskmine hinnang oli 2,66 ja taimekasvatajate keskmine hinnang oli 1,43. 

 

T-testi tulemusena selgus, et piimatootjate ja taimekasvatajate keskmiste hinnangute 

erinevus ei olnud statistiliselt oluline (p>0,05) ettevõtte tootmismahu suurendamisele, 

mahetootmisele üleminekul, põllumajandussaaduste töötlemisel, töötajate töö tootlikkuse 

tõstmisel ja ettevõtte väärtuse kasvatamisel. Nende tegurite puhul oli piimatootjate ja 

taimekasvatajate vastajate antud keskmiste hinnangute vahe liiga väike. 

 

Keskmised hinnangud ettevõtte väärtushinnangutele tootmistüübi kaupa on toodud joonisel 

13. Joonisel 13 on toodud ainult need keskmised hinnangud, mille puhul t-testis oli 

tulemus statistiliselt oluline erinevus keskmistes hinnangutes (p<0,05).  

 

Kümnest väitest kuue puhul oli tootmistüübi lõikes keskmiste hinnangute erinevus 

statistiliselt oluline – looduslähedane tootmine versus intensiivne tootmine, töökohtade 

loomine versus tootmise mehhaniseerimine ja automatiseerimine, väiketootmine versus 

suurtootmine, niššitootmine versus masstoodang, võimalikult väikeste riskide võtmine 

versus tulevikus suurema kasumi teenimise nimel riskide võtmine ja 

põllumajandustootmine on pigem eluviis versus põllumajandustootmise eesmärk peaks 

olema pigem kasumi teenimine. 
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Allikas: Autori koostatud uuringu andmete põhjal 

Joonis 13. Keskmised hinnangud väärtushinnangutele tootmistüübi kaupa 

 

Jooniselt toodud võrdlusest paistab välja, et keskmised hinnangud on 

taimekasvatusettevõtjate puhul oluliselt kõrgemad. Taimekasvatusettevõtjatele oli olulisem 

tootmisemehhaniseerimine (p=0,000; piimatootjate keskmine hinnang 3,36; 

taimekasvatajatel 3,72), masstootmine (p=0,011; piimatootjate keskmine hinnang 3,07; 

taimekasvatajate keskmine 3,34). Põllumajandustootmine on pigem eluviis versus 

põllumajandustootmise eesmärk peaks olema pigem kasumi teenimine väite puhul hindasid 

rohkem taimekasvatajaid, et eesmärk peaks olema pigem kasum kui eluviis (p=0,009; 

taimekasvatajate keskmine hinnang 3,01; piimatootjate keskmine hinnang 2,73). Võrreldes 

taimekasvatajatega kaldusid piimatootjad rohkem looduslähedase tootmise (versus 

intensiivne tootmine), võimalikult väikeste riskide võtmise (versus tulevikus suurema 

kasumi teenimise nimel riskide võtmine) ning väiketootmise (versus suurtootmine) poolt. 

 

T-testis selgus, et piimatootjate ja taimekasvatajate väärtushinnangute erinevus ei olnud 

statistiliselt oluline (p>0,05): uute tootmissuundadega alustamine versus olemasoleva 

tootmissuuna säilitamine ja arendamine, ise hakkama saamine versus koostöös teiste 

tootjatega, võimalikult väheste laenudega hakkama saamine versus aktiivne investeerimine 

laenude ja liisingu abil ja võimalikult suur saagikus versus optimaalsete kuludega 
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tootmine. Nende tegurite puhul oli piimatootjate ja taimekasvatajate vastajate antud 

hinnangute vahe väike. 

 

 

2.6.5 Hinnangud tootmisüksuste asutamisaasta kaupa 

Joonisel 14 on toodud keskmised hinnangud tootmisüksuse tegevusplaanidele 

asutamisaasta (enne 1990. aastat; 1991-1995; 1996-2000; 2001 ja hiljem) lõikes. Joonisel 

14 on toodud ainult need keskmised hinnangud, mille puhul dispersioonanalüüsi tulemus 

oli statistiliselt oluline erinevus keskmistes hinnangutes (p<0,05). 16st väitest 4 puhul oli 

asutamisaasta lõikes antud hinnangud statistiliselt olulised. 

 

Joonisel 14 on näha, et asutamisaastate lõikes on kekmised hinnangud väidetele erinevad. 

Need kellel tootmisüksus oli asutatud enne 1990. aastat, oli keskmine hinnang madalam, 

võrreldes nendega, kes on asutanud oma tootmisüksuse hiljem. Toodangu kvaliteedi 

tõstmisele (p=0,038) antud keskmised hinnangud asutamisaasta lõikes hinnati kõige 

kõrgemalt (kuni 1990 aastani oli keskmine hinnang 4,1; keskmine hinnang aastatel 1991-

1995 oli 4,13; keskmine hinnang 1996-2000 oli 4,35; 2001 ja hiljem oli keskmine hinnang 

4,36). 

 

 

Allikas: Autori koostatud andmete põhjal 

Joonis 14. Keskmised hinnangud tegevusplaanidele tootmisüksuse asutamisaasta lõikes 
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Põllumajandussaaduste töötlemisele (p=0,004) antud keskmised hinnangud olid kõige 

madalamad (kuni 1990 aastani oli keskmine hinnang 2,24; keskmine hinnang aastatel 

1991-1995 oli 2,46; keskmine hinnang 1996-2000 oli 2,35; 2001 ja hiljem oli keskmine 

hinnang 2,95). Seega hiljem asutatud tootmisüksused pidasid töötlemise arendamist 

olulisemaks. 

 

Väärtushinnangute puhul oli keskmiste erinevus statistiliselt oluline ainult ühel väitel 10st. 

Selleks üheks väiteks oli hinnang, kas vastaja on väiketootmine või suurtootmine. Enne 

1990. a. alustanud tootmisüksused kalduvad rohkem väiketootmise (p=0,04) poole 

(keskmine hinnang 2,12). 1991-1995, 1996-2000, 2001 ja hiljem loodud ettevõtete puhul 

olid keskmised vastavalt 2,54; 2,67 ja 2,57 ehk võrreldes enne 1990. a. tegutsema asunud 

tootjatega kaldusid nad mõnevõrra enam suurtootmise poole. 

 

 

2.7 Järeldused analüüsi tulemuste põhjal 

Käesoleva töö eesmärk oli analüüsida põllumajandustootjate tegevusplaane ja 

väärtushinnanguid 2013. a. põllumajandustootjate küsitluse alusel. 

 

Tegevusplaanide ja väärtushinnangute analüüsimiseks kasutati t-testi ja 

dispersioonanalüüsi, et võrrelda, kas keskmised hinnangud tulevikuplaanidele ja 

väärtushinnangutele olid statistiliselt oluliselt erinevad. Korrelatsioonanalüüsiga vaadeldi, 

kas vastaja vanus ja hinnangud on omavahel seotud. Vastajad andsid oma hinnangu 16le 

tegevusplaani iseloomustavale tegurile ja 10le väärtushinnanguid iseloomustavale tegurile. 

 

Soo lõikes olid keskmised hinnangud väidetele meestel ja naistel erinevad. Analüüsi 

tulemuste põhjal olid kõik keskmised hinnangud tegevusplaanide väidetele meestel 

kõrgemad kui naistel. T-testi analüüsi tulemusel oli keskmised hinnangud statistiliselt 

olulised erinevused 16st väitest 9 puhul. Suurimad erinevused keskmistes hinnangutes olid 

hinnangud ettevõtte tootmismahu suurendamisel ja koostöös teiste tootjatega teravilja 

töötlemisega tegeleva ettevõtte rajamisel. Seega mehed eeldavad tootmismahu 

suurendamist ja ettevõtte väärtuse kasvatamist ning selle saavutamiseks on nad valmis 

panustama tehnoloogia kaasajastamisse, töötajate tootlikuse tõstmisse ja koostöösse teiste 
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tootjatega. Naised seevastu on kõigis väidetes tagasihoidlikumad seega eelistavad nad 

rahulikumat ja alalhoidlikumat arengut. 

 

Samuti olid kõik keskmised hinnangud väärtushinnangute väidetele meestel kõrgemad kui 

naistel. Naiste väärtushinnangutes tähtsustati rohkem suurt saagikust, uusi tootmissuundi, 

töökohtade loomist, nišitoodangut, eluviisi, looduslähedust, isetegemist, väikseid riske, 

väiketootmist, isefinantseerimist. Meeste keskmised hinnangud rõhutasid võrreldes 

naistega rohkem optimaalset tootmist, olemasolevaid tootmissuundi, mehhaniseerimist, 

masstootmist, kasumi teenimist, intensiivset tootmist, koostööd teiste tootjatega, suuremate 

riskide võtmist, suurtootmist, aktiivset investeerimist laenude ja liisingute abil. Seega 

seavad mehed ettevõtte arengule kõrgemaid eesmärke kui naised. 

 

Korrelatsioonanalüüsi tulemused vanuse lõikes tegevusplaanidele olid statistiliselt olulised 

seosed 16st väitest 8 puhul, millest kuuel väitel oli korrelatsioonikorda ja negatiivne ja 

kahe korrelatsioonkordaja positiivne. Väidete ettevõtte tootmismahu suuurendamise, 

põllumajandustootmise mitmekesistamise, mittepõllumajandulike tegevusalade 

arendamise, tehnoloogia arenguga kaasaskäimise ja ettevõtte väärtuse kasvatamise seos 

vanusega oli statistiliselt oluline, kuid korrelatsioonkodaja oli negatiivne- 

korrelatsioonkordaja  absoluutväärtus näitab nõrka negatiivset seost, seega mida kõrgem 

oli vastajate vanus, seda vähem oluliseks nende väidete eesmärki pidasid. 

Korrealtsioonkordaja oli kahe väite puhul positiivne: mahetootmisele üleminek ja koostöös 

teiste tootjatega piimatööstuse rajamisel. Mida kõrgem oli vastaja vanus, seda olulisem see 

nende jaoks oli. Korrelatsioonkordaja absoluutväärtus näitab antud väitega nõrka seost. 

 

Korrelatsioonanlüüsi tulemused vanuse lõikes väärtushinnangutele olid statistiliselt 

olulised 10st väitest 8 puhul. Negatiivne korrelatsioonkordaja näitas, et mida kõrgem oli 

vastajate vanus, seda vähem oluliseks nad väite eesmärki pidasid. Ankeetküsitluse 

vastajate keskmiseks vanuseks oli 52-aastat. Vanemas eas vastajaid eelistasid 

väiketootmist, väikeseid riske ja isefinantseerimist. 

 

Keskmised hinnangu haridustaseme lõikes oli dispersioonanalüüsi tulemusel 

tegevusplaanidele statistiliselt olulised erinevused 16st väitest 3 puhul. Kõrgema 

haridustasemegaega vastajad hindasid tehnoloogia arenguga kaasaskäimist, tööjõu 

vähendamist ja tootlikkuse tõstmist kõrgemalt, kui madalama haridusega. Samas, kui 
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madalama haridusega vastajad ei eeldanud tootlikkuse tõstmist tehnoloogia arenguga 

kaasaskäimisega ja tööjõu vähendamisega. 

 

Väärtushinnngute teguritest 10st väitest 7 puhul oli dispersioonanalüüsi tulemused 

statistiliselt oluliselt erinevad. Mida madalam haridustase, seda rohkem nad kaldusid 

väiketootmisse, väikeste riskidega isefinantseerimisse, isetegemisse ja 

põllumajandustootmisse eluviisina. Kõrgema haridustasemega vastajad eelistasid  

optimaalset tootmist, investeerimist laenudega, kasumi teenimist masstoodanguga 

suurtootmises ja koostööd teiste tootjatega.  

 

Tootmistüübi kaupa olid statistiliselt olulised erinevused tegevusplaanidele 16st väitest 11 

puhul. Taimekasvatajad hindasid väiteid keskmiselt kõrgemalt 7 eesmärgi puhul ja 

piimatootjad 4 eesmärgi puhul 11-st väitest. Taimekasvatajad hindasid piimatootjatest 

kõrgemalt toodangu kvaliteedi tõstmist, tehnoloogia arenguga kaasaskäimist, võimalikult 

suurt kasumit ja koostööd teiste tootjatega teravilja töötlemisega tegeleva ettevõtte 

rajamisel. Piimatootjad hindasid kõrgemalt võimalikult väikeseid püsikulusid, 

laenukoormuse ja tööjõu vähendamist ning koostööd teiste tootjatega piimatööstuse 

rajamisel. Mõlemat tüüpi tootjatel oli huvi koostöö vastu oma tegevusalal teiste tootjatega.  

Keskmised hinnangud väärtushinnangutele tootmistüübi kaupa oli t-testi tulemused 10st 

väitest 6 puhul statistiliselt oluliselt erinevad. Taimekasvatjate keskmised hinnanagud olid 

kõrgemad piimatootjate hinnagutest. Taimekasvatajatele olid olulised tootmise 

mehhaniseerimine, masstoomine ja kasumi teenimine. Piimatootjad eelistasid pigem 

looduslähedast tootmist, võimalikult väikeste riskide võtmistja väiketootmist.  

 

Tootmisüksuste asutamisaasta kaupa olid keskmised hinnangud dispersioonanalüüsi 

tulemuse põhjal statistilised erinevused 16st väitest 4 puhul. Tegevusplaanide lõikes olid 

tootmisüksuste hinnangud madalamad neil, kes asutasid tootmisüksuse enne 1990. aastat. 

Neid ei huvitanud põllumajandussaaduste töötlemine ning mittepõllumajanduslike 

tegevuste arendamine. Nad olid rahul olemasoleva tootmismahuga ja soovisid tõsta 

toodangu kvaliteeti. Need kes asutasid tootmisüksuse peale 1990dat aastat olid hinnangud 

antud väidetele kõrgemad aga järgisid enne 1990dat aastat asutatud tootmisüksusi. Peale 

2000. aastat asutatud tootmisüksused huvitusid teistest enam põllumajandussaaduste 

töötlemisest ja tootmismahu suurendamisest, samuti huvitusid nad rohkem 

mittepõllumajanduslike tegevusalade arendamisest.  
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Väärtushinnangute keskmiste hinnangute erinevus oli statistiliselt oluline ainult ühel väitel 

10st. Selleks üheks väiteks oli hinnang, kas vastaja on väiketootja või suurtootja. Enne 

1990. a. alustanud tootmisüksused kalduvad rohkem väiketootmise poole. Need aga, kes 

asutasid oma tootmisüksuse hiljem kalduvad enam suurtootmise poole. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva töö eesmärk oli analüüsida põllumajandustootjate tegevusplaane ja 

väärtushinnanguid 2013. a. põllumajandustootjate küsitluse alusel. 

 

Magistritöö koosneb kahest osast. Esimeses osas anti ülevaade teoreetilisest kirjandusest, 

kus käsitletakse Eesti põllumajanduses toimunud muutusi, põllumajandustootmise eripära, 

väärtushinnangute definisatsiooni ja põllumajandustootmisega seotud väärtushinnanguid. 

Samuti käsitletakse lõputöö teemaga seotud varasemaid uuringuid. Töö teises osas kasutati 

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi poolt 2013. aastal läbi viidud uuringu 

„Peamiste tootmisressursside kasutamise efektiivsus Eesti põllumajanduses” 

ankeetküsitluse andmeid. Uuring viidi läbi  piimatootjate ja teraviljakasvatajate seas. 

Andmete analüüsimisel kasutati prtosentjaotusi ja keskmisi ning t-testi ja 

dispersioonanalüüsi, millega võrreldi, kas keskmised hinnangud tulevikuplaanidele ja 

väärtushinnangutele on statistiliselt oluliselt erinevad. Korrelatsioonanalüüsiga vaadeldi, 

kas vastajate vanus ja nende hinnangud on omavahel seotud.  

 

T-testi analüüsi tulemused soo lõikes olid 16st väitest 9 puhul statistiliselt oluliselt 

erinevad. Mehed hindasid kõiki tegevusplaanide tegureid oluliselt kõrgemalt kui naised. 

Keskmised hinnangud väärtushinnangutele soo lõikes olid 10st väitest 10ne puhul 

statistiliselt erinevad. Naised väärtustasid rohkem suurt saagikust, uusi tootmissuundi, 

töökohtade loomist, nišitoodangut, eluviisi, looduslahedust, isetegemist, väikseid riske, 

väiketootmist, isefinantseerimist. Mehed kaldusid ette antud skaalal rohkem teisele poole, 

nende keskmised hinnangud rõhutasid võrreldes naistega rohkem optimaalset tootmist, 

olemasolevaid tootmissuundi, mehhaniseerimist, masstootmist, kasumi teenimist, 

intensiivset tootmist, koostööd teiste tootjatega, suuremate riskide võtmist, suurtootmist, 

aktiivset investeerimist laenude ja liisingute abil.  

 

Korrelatsioonanlüüsi tulemused vanuse lõikes tegevusplaanide 16st väitest 8 puhul oli 6 

väite puhul korrelatsioonkordaja negatiivne ja 2 väite puhul oli korrelatsioonkordaja 

positiivne. Negatiivne korrelatsioonkordaja näitas 6 väite puhul, et mida kõrgem oli 

vastajate vanus, seda vähem oluliseks nad väite tegevuse eesmärki pidasid. Kahe väite 
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puhul oli korrelatsioonkordaja positiivne, mida kõrgem oli vastajate vanus, seda olulisem 

antud väide vastajale oli. Väärtushinnangute korrelatsioonanalüüsi tulemusel olid 

statistiliselt erinev olulisus 10-st väitest 8 puhul. Negatiivne korrelatsioonkordaja näitas, et 

mida kõrgem oli vastajate vanus, seda vähem oluliseks nad väite tegevus eesmärki pidasid. 

Ankeetküsitluse vastajate keskmiseks vanuseks oli 52-aastat.  

 

Hinnangud haridustaseme lõikes oli dispersioonanalüüsi tulemused statistiliselt olulised 

erinevused tegevusplaanidele 16st väitest 3 puhul. Kõrgema haridustasemega vastajad 

hindasid antud väiteid kõrgemalt. Väärtushinnangute teguritest 10st väitest 7 puhul oli 

dispersioonanalüüsi tulemused statistiliselt erinevad. Mida madalam haridustase, seda 

rohkem nad kaldusid väiketootmisse, nišitootmisse, väiksematesse riskidesse, 

isetegemisse, põllumajandustootmisse eluviisina, isefinantseerimisse ja suurema saagikuse 

poole. Madalama haridusega vastajad kaldusid hindamisskaalal pigem ühte äärmusesse.  

 

T-testi  tulemused tegevusplaanidele tootmistüübi kaupa olid statistiliselt oluliselt erinevad 

16st väitest 11 puhul.  Taimekasvatajad hindasid väiteid keskmiselt kõrgemalt 7 eesmärgi 

puhul ja piimatootjad 4 eesmärgi puhul 11st. Taimekasvatajad hindasid oluliselt kõrgemalt 

toodangu kvaliteedi tõstmist, tehnoloogia arenguga kaasaskäimist ja võimalikult suurt 

kasumit. Piimatootjad hindasid kõrgemalt võimalikult väikeseid püsikulusid. Piimatootjate 

jaoks oli võrreldes taimekasvatajatega olulisemad veel laenukoormuse ja tööjõu 

vähendamine. Ootuspärane oli see, et erinevat tüüpi tootjatel oli huvi koostöö vastu oma 

tegevusalal.  Keskmised hinnangud ettevõtte väärtushinnangutele tootmistüübi kaupa: 10st 

väitest 6 puhul oli t-testi tulemused statistiliselt oluliselt erinevad. Taimekasvatjate 

keskmised hinnanagud olid antud väidete puhul kõrgemad piimatootjatest. 

Taimekasvatajatele olid olulised tootmise mehhaniseerimine, masstoomine ja kasumi 

teenimine. Piimatootjad kaldusid rohkem pigem looduslähedase tootmise, võimalikult 

väikeste riskide võtmise ja väiketootmise poole.  

 

Tootmisüksuste asutamisaasta kaupa olid keskmised hinnangud dispersioonanalüüsi 

tulemuse põhjal statistilised erinevused 16st väitest 4 puhul. Tegevusplaanide lõikes olid 

tootmisüksuste hinnangud madalamad neil, kes asutasid tootmisüksuse enne 1990. aastat. 

Need kes asutasid tootmisüksuse peale 1990dat aastat, olid hinnangud antud väidetele 

kõrgemad. Väärtushinnangute keskmiste hinnangute erinevus oli statistiliselt oluline ainult 

ühel väitel 10st. Selleks üheks väiteks oli hinnang, kas vastaja on väiketootja või 
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suurtootja. Enne 1990. a. alustanud tootmisüksused kalduvad rohkem väiketootmise poole. 

Need aga, kes asutasid oma tootmisüksuse hiljem kalduvad mõnevõrra enam suurtootmise 

poole. 

 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et ealt vanemad tootjad ja varem asutatud tootmisüksused on 

oma tegevuses alalhoidlikumad ja ei panusta niivõrd intensiivsesse tootmisse ja suurde 

kasumisse, kui ealt nooremad tootjad ja hiljem asutatud tootmisüksused. 



54 
 

 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 

1.  Aimre, I. (2006). Sotsioloogia. Tallinn: Sisekaitseakateemia kirjastus. 305 lk. 

2.  Astover, A. Muld. Mes Nõuandeteenistus. (2014). 

http://www.pikk.ee/valdkonnad/taimekasvatus/muld#.WQoQf-V95PZ (02.05.2017) 

3.  Eesti Maamajandus ja toiduainete tööstus. (2002). /Koost. Kalm, Ü., Laansalu, A. 

Põllumajandusministeerium. Trükk KO Ofset. Väike Vanker. 44 lk. 

4.  Eesti Vabariigi maareformi seadus. (vastu võetud 17.10.1991). – Riigi Teataja 

https://www.riigiteataja.ee/akt/30543 (15.04.2017) 

5.  Field, A. (2006). Discovering Statistics Using SPSS Statistics. London, Thousand Oaks, New 

Delhi: Sage Publications. 779 p. 

6.  Gasson, R. (1973). Goals and Values of Farmers. Journal of Agricultural Economics 24: 521- 

537.  

7.  Giddens, A. (2006). Sociology. 5th ed. Polity Press: Cambridge. 1094 p. 

8.  Hansen B.G., Greve, A. (2014) Dairyfarmers’ values and how their values affect their decision 

making. Agricultural and Food Science 23: 278- 290.  

9.   Hess, B.B., M, E.W., Stein, P.J. (2000). Sotsioloogia. Tallinn. Kirjastus: Külim. 316 lk. 

10. Heikkilä, T. (2005). Tilastollinen tutkimus. Helsinki: Edita Publishing Oy. 328 s. 

11. Hirsjärv, S., Remes, P., Sajavaara, P. (2005) Uuri ja kirjuta. Tallinn. Kirjastus Medicina. 412 

lk. 

12. Hofstede, G. (1980). Cultures and consequences: International differences in work related 

values. Sage Publications. London McGraw-Hill. 475 p. 

13. Jaagus, J. (2005). Kliima ja selle muutumine. Universum valguses ja vihmas. Tallinn. Reves 

Grupp OÜ. 343 lk. 

14. Jaagus, J., Ahas, R., Aasa, A. (2002). Eesti asub kliimamuutuste keskpunktis. Eesti Loodus. 

Nr. 11. [e-ajakiri] http://www.eestiloodus.ee/artikkel199_197.html (02.05.2017) 

15. Karelson, M. (1999). Võimu ja maaomandiõiguse seosest Eesti põllumajanduses. 

Akateemiline Põllumajanduse Selt. 1999/4 http://agrt.emu.ee/pdf/1999_4_karelson2.pdf 

(26.04.2017) 

16. Karelson, M. (2003). Teadus Eesti põllumajanduse arenguloos II osa. Akateemiline 

Põllumajanduse Selt. Tartu. 212 lk.  

17. Kasepalu, A. (1991). Mis peremees jätab, selle mets võtab. Tallinn: Eesti Vabariigi 

Riigikantselei Trükikoda. 128 lk. 

18. Kask, R. (1996). Eesti mullad. Tallinn. Mats. 239 lk. 



55 
 

19. Keskkonnaülevaade 2009. Mullatik ja maakasutus. Keskkonnaagentuur. (2009)./ Toim. 

Kaukver, K. 108-112 lk. 

20. Kirdon, A. (2008). Äripsühholoogia. Tallinn: Mondo. 301 lk. 

21. Kiviste, A. (1999). Matemaatiline statistika MS Excel keskkinnas. Tallinn: GT Tarkvara OÜ. 

86 lk. 

22. Kivistik, J. (1996). Põllumajanduse funktsioonidest ja tähtsusest rahvamajandusharuna Eesti 

Vabariigis. EPMÜ teadustööde kogumik. Nr. 188: Tartu: EPMÜ. 11-19  lk. 

23. Kivistik, J. (2000). Põllumajanduse tulevik ja Euroopa Liit. Põllumajanduse tulevik ja Euroopa 

Liit. EAA. väljaanne nr. 13/2000. /Toim. Kivistik, J. Tallinn: OÜ Infotrükk. 11-24 lk. 

24. Koorberg, P., Köster, T., Viik, E. Taimekasvatuse areng 2007-2011 ja valdkonna 

rakendusuuringud. (2012).Tallinn. Ecoprint AS. 22-23 lk. 

25. Leetsaar, J. (1996). Põllumajanduse arendamisest Eestis. Tallinn: Trükk Printall. 72 lk. 

26. Laanesalu, A. (2009). Muutused maamajanduses. Eesti Instituut. 

http://www.estonica.org/et/Maamajandusest_2001_aastani/Muutused_maamajanduses/ 

(19.04.2017) 

27. Lancaster, G. (2005). Research Methods in Management a concise introduction to research in 

management and business consultancy. ElsevierButterworth-Heinemann. 258 p. 

28. Lauristin, M.,Vihalemm, P. (1978). Sotsiaalpsühholoogia lühiülevaade. Tallinn: Eesti 

Raamat. 334 lk. 

29. Lillak, R. (2003). Eesti põllumajanduse ajalgu. Tartu: Trükipunkt. 240 lk. 

30. Majandus- ja sotsiaalinstituut. (2014). Peamiste toomisressursside kasutmaise efektiivsus Eesti 

põllumajanduses. Baasfinantseeritava teadusteema vahearuanne. Tartu: Eesti Maaülikool. 

31. Meos, I. (2002). Filosoofia sõnaraamat. Tallinn: Koolibri. 283 lk.  

32. Mereste, U. (2003a). Majandusleksikon I A-M. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Tallinn:Tallinna 

Raamatutrükikoda. 644 lk. 

33. Mereste, U. (2003b). Majandusleksikon II N-Y. Eesti Entsüklopeediakirjastus. Tallinn: 

Tallinna Raamatutrükikoda. 604 lk. 

34. Niglas, K. (2013). Dispersioonanalüüs (ANOVA). http://www.cs.tlu.ee/~katrin/wp/wp-

content/uploads/2013/11/dispersioon.pdf (20.03.2017) 

35. Parring, A-M., Vähi, M., Käärik, E. (1997). Statistilise andmetöötluse algõpetus. Tartu: Tartu 

Ülikooli Kirjastus. 405 lk. 

36. Põllumajandusloendus 2010. Eesti Statistikaamet. (2012). Tallinn./ Toim. Kapsta, H. 97 lk. 

37. Põllumajanduslike majapidamiste arv jätkab vähenemist. (2017). Eesti Statistikaamet. 

https://www.stat.ee/pressiteade-2017-031 (29.03.2017) 

38. Ratt, A. Mõnda maaviljeluse arengust Eestis läbi aegade.(1985). Tallinn: Valgus. 267 lk. 



56 
 

39. Robinson, B., Freebairn, D. M., Bell, K., &Huda, S. (2003). Farmers' goals and values are 

knowable, butnotsimple. (And why farmers and researchers are like the odd couple). Solutions 

for a BetterEnvironment. Proceedings 11th AustralianAgronomyConference. 

40. * Rokeach, M. (1973). The Nature of Human Values, New York: Free Press., viidatud: Vadi, 

M. 2001. Organisatsiooni käitumine. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, lk 79 vahendusel. 

41. Rootalu, K. (2014a). T-test. Tartu Ülikool. Sotsiaalse analüüsi meetodite ja meetodite ja 

metodoloogia õpipaas. http://samm.ut.ee/t-test. (02.04.2017) 

42. Rootalu, K. (2014b). Korrelatsioonikordajad. Tartu Ülikool. Sotsiaalse analüüsi meetodite ja 

meetodite ja metodoloogia õpipaas. http://samm.ut.ee/korrelatsioonikordajad (19.04.2017) 

43. Rosenberg, T. (2004). Mõisnikust talunikuks. Saksa põllumehed Eestis. Horisont. Nr.6. [e-

ajakiri] http://www.loodusajakiri.ee/horisont/artikkel369_356.html (23.04.2017) 

44. Rosenberg, T. Maareformidest Eestis läbi aegade. (2014). Maaelu ja elu maal muutuste tuultes. 

Põllumajandusreform 20. Vali Press OÜ. 14 lk 

45. Schoon, B., Te Grotenhuis, R. (1999). Values of farmers, sustainability and agriculturalpolicy. 

Journal of Agricultural and EnvironmentalEthics 12: 17–27. 

46. Schwartz, S. H. (1992). Universals in thecontent and structure of values: Theoreticaladvances 

and empiricaltests in 20countries. In M. P. Zanna (Ed.).Advances 

inexperimentalsocialpsychology. 25. 1-65. 

47. Silberg, U. (2001). Agraalpoliitika. Tartu:  Ülikooli Kirjasus. 386 lk. 

48. Sirendi, A. (2006). Eesti põllumajandus XX sajandil I köide. Ülevaade Eesti põllumajandus 

ajaloost omariikluse eel ja ajal, aastad 1900-1940. Põltsamaa: OÜ Vali Press. 394 lk. 

49. SurveyMonkey. (2016). Likert-asteikko. https://fi.surveymonkey.com/mp/likert-scale/ 

(20.03.2017) 

50. Tooding, L.-M. (2007). Andmete analüüs ja tõlgendamine sotsiaalteadustes. Tartu: Tartu 

Ülikooli Kirjastus. 292 lk. 

51. Udam, V. (1994). Talust taluni. Põllumajandus läbi aegade. Tallinn. Ilo Print. 201 lk. 

52. Vadi, M. (2001). Organisatsiooni käitumine. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 339 lk. 

53. Vainu, J., Vensel, V. (2002). Korrelatsioon- ja regressioonanalüü: staatilised kogumid. TTÜ 

Kirjastus. Infotrükk OÜ. 83 lk. 

54. Valdvee, E., Klaus A. (2017). Põllumajanduslike majapidamiste arv väheneb endiselt. Eesti 

Statistikaamet. Eesti Statistika Kvartalikiri. Tallin. 2017/1. 84-92 lk. 

55. Viira, A.-H. (2011). Eesti põllumajanduse arenguetapid viimasel 20 aastal. Maaelu arengu 

aruanne 2011. Tartu. Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituut. 105 lk. 

56. Viira, A.-H., Põder, A., Värnik. (2009). 20 Years of transition–institutionalreforms and 

theadaptation of production in Estonian agriculture. German Journal of 

AgriculturalEconomics. 58. (7). 294-303. 



57 
 

57. Värnik, R. (2011). Eesti maaelu ja põllumajanduse areng viimasel 20 aastal. Kuidas edasi?. - 

Konverents. 20 aastat Põllumajandusreformist. Teesid. Eesti Põllumajandusmuuseum. 33-34 

lk. 

58. Värnik, R., Moor, A., Sepp, V., Põder, A. Prits, M., Leetsaar, J. Maa maalisus ja 

maapiirkond. Maaelu arengu aruanne 2011. (2011). Tartu. Eesti Maaülikooli majandus- ja 

sotsiaalinstituut.  16 lk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

AGRICULTURAL PRODUCERS´ FUTURE PLANS AND 

VALUES ON THE EXAMPLE OF 2013 SURVEY OF 

ESTONIAN PRODUCERS 

 

 

SUMMARY 

 

The aim of this survey was to analyze agricultural producers´ future plans and values on 

the example of 2013 survey of Estonian producers. 

 

The Master's thesis consists of two parts. The first part provides an overview of the 

theoretical literature, which considers the changes that have taken place in the Estonian 

agriculture, the specific nature of agricultural production, definition of values, and values 

regarding agricultural production. It also covers previous studies related to the topic of the 

thesis. The second part uses the data of the questionnaire of a study called "Effectiveness 

of the use of the main production resources in the Estonian agriculture" carried out by the 

Institute of Economics and Social Sciences of Estonian University of Life Sciences in 

2013. The study was conducted among milk producers and grain farmers. The data was 

analysed using the t-test and analysis of variance, a comparison was made whether the 

average estimations of future plans and values are statistically significantly different. 

Whether the respondent's age and their estimations are interrelated was observed with 

correlation analysis.  

 

The results of the t-test by gender were statistically significantly different in case of 9 

statements out of 16. Men estimated all factors of action plans significantly higher than 

women. Average estimations to values by gender were statistically different in case of 10 

statements out of 10. The women valued more high yields, new trends in production, job 

creation, niche production, lifestyle, closeness to nature, doing things by themselves, small 

risks, small production, self-financing. The men tended towards the other end of the pre-

determined scale, their average estimations compared to women stressed more optimal 

production, existing production lines, mechanisation, mass production, earning profit, 
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intensive production, collaboration with other producers, taking bigger risks, large-scale 

production, active investment through loans and leases.  

 

In the results of the correlation analysis by age, the correlation coefficient was negative in 

case of 8 action plan statements out of 16 and in case of 2 statements, the correlation 

coefficient was positive. The negative correlation coefficient showed in case of 6 

statements that the higher the age of the respondents the less significant they considered 

the aim of the statement’s action to be. In case of two statements, the correlation 

coefficient was positive meaning the higher the age of the respondents the more significant 

the given statement was to the respondent. As a result of the correlation analysis of values, 

a statistically significant difference occurred in case of 8 statements out of 10. The 

negative correlation coefficient showed that the higher the age of the respondents the less 

significant they considered the aim of the statement’s action to be. The average age of the 

respondents of the questionnaire was 52.  

 

In case of evaluations by level of education, statistically significant differences to action 

plans occurred in 3 statements out of 16 in the results of the analysis of variance. 

Respondents with a higher level of education evaluated given statements higher. In case of 

7 statements out of 10 of values’ factors, the results of the analysis of variance were 

statistically different. The lower the level of education the more they tended towards small 

production, niche production, smaller risks, doing it themselves, agricultural production as 

a lifestyle, self-financing, and higher yield. The respondents with a lower level of 

education rather tended towards one extreme end in the evaluation scale.  

 

The t-test results to action planes by production type were statistically significantly 

different in case of 11 statements out of 16. The plant-growers evaluated the statements 

above average in case of 7 aims and the milk producers in case of 4 aims out of 11. The 

rising of the quality of production, keeping up with the development of technology, and the 

highest possible profit was evaluated significantly more by the plant-growers. The milk 

producers more evaluated fixed costs that were as small as possible. Compared to the 

plant-growers, reducing debt burden and workforce were more significant to the milk 

producers. It was to be expected that different kinds of producers had an interest towards 

collaboration in their field. Average evaluations to the values of the enterprise by 

production type: In case of 6 statements out of 10, the results were statistically 
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significantly different. The average evaluations of plant-growers were in case of given 

statements higher than those of milk producers’. Mechanisation of production, mass 

production, and earning profit were important to plant-growers. The milk producers tended 

more towards close to nature production, taking as little risk as possible, and small 

production.  

 

By the year of foundation of the production units, the average evaluations based on the 

analysis of variance had statistical differences in case of 4 statements out of 16. By action 

plans, the evaluations of production units were lower in those who founded their 

production unit before the year 1990. Those, who founded the production unit after the 

year 1990, had evaluated the given statements higher. The difference of average 

evaluations of values was statistically significant only in case of 1 statement out of 10. 

That one statement was the evaluation whether the respondent is a small producer or a 

large producer. The production units that started before the year 1990 tend more towards 

small production. But those, who started their production unit later, tend slightly more 

towards large production. 

 

To sum up, it can be said that producers older in age and production units founded earlier 

are more conservative in their activity and they do not contribute to intensive production 

and big profit to such a degree as producers younger in age and production units founded 

later. 
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Lisa 1. Uuringu „Peamiste tootmisressursside kasutamise efektiivsus Eesti 
põllumajanduses” ankeetküsitluse väljavõte 
 
Palun hinnake, kui olulised on Teie ettevõttes järnevad eesmärgid järgneval viiel 
aastal 
 Täiesti 

ebaoluline 
Pigem 

ebaoluline Nii ja naa Pigem 
oluline 

Väga 
oluline 

Ettevõtte tootmismahu suurendamine      

Võimalikult suur kasum      
Võimalikult väikesed püsikulud 
(elekter, küte, transportjne) 

     

Laenukoormuse vähendamine      
Põllumajandustootmise 
mitmekesistamine 

     

Mittepõllumajanduslike tegevusalade 
arendamine 

     

Mahetootmisele üleminek      
Keskkonnahoidlike tehnoloogiate 
kasutuselevõtt 

     

Põllumajandussaaduste töötlemine      
Toodangu kvaliteedi tõstmine      
Tööjõu vähendamine      
Töötajate töö tootlikkuse tõstmine      
Tehnoloogia arenguga kaasaskäimine      
Ettevõtte väärtuse kasvatamine      
Koostöös teiste tootjatega 
piimatööstuse rajamine 
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Kui olete ettevõtte juht ja/või omanik, siis kuidas paigutaksite ennast skaalal kahe 
äärmus vahele? 

 Skaala 
 

 

Võimalikult looduslähedane ja 
keskkonnahoidlik tootmine 1 2 3 4 5 Toodangumahu suurendamine 

võimalikult intensiivse tootmisega 

Töökohtade loomine 1 2 3 4 5 Tootmise mehhaniseerimine  ja 
automatiseerimine 

Väiketootmine 1 2 3 4 5 Suurtootmine  
Nišitoodang 1 2 3 4 5 Masstoodang   

Võimalikult väikeste riskide võtmine 1 2 3 4 5 Tulevikus suurema kasumi teenimise 
nimel riskide võtmine 

Uute tootmissuundadega alustamine 1 2 3 4 5 Olemasoleva tootmissuuna säilitamine ja 
arendamine 

Ise hakkama saamine  1 2 3 4 5 Koostöö teiste tootjatega 
Põllumajandustootmine on pigem 
eluviis 1 2 3 4 5 Põllumajandustootmise eesmärk peaks 

olema pigem kasumi teenimine 
Võimalikult väheste laenudega 
hakkama saamine 1 2 3 4 5 Aktiivne investeerimine laenude ja 

liisingu abil 
Võimalikult suure saagikuse ja/või 
keskmise piimakuse poole 
püüdlemine 

1 2 3 4 5 Optimaalsete kuludega tootmine 

 



 

Lisa 2. T-testi tulemused tegevusplaanidele tootmistüübi kaupa 

  Keskmine  hinnang    

Tegur Vastajate 
keskmine Piimatootjad Teravilja 

kasvatajad t df 
Sig. 
(2-

tailed) 
Ettevõtte tootmismahu suurendamine 3,52 3,42 3,62 -1,871 499 0,062 
Võimalikult suur kasum 3,98 3,87 4,08 -2,702 498 0,007 
Võimalikult väikesed püsikulud (elekter, küte, transport jne) 4,29 4,37 4,23 1,964 517 0,05 
Laenukoormuse vähendamine 3,62 3,76 3,5 2,109 459 0,035 
Põllumajandustootmise mitmekesistamine 3,09 2,94 3,23 -2,678 456 0,008 
Mittepõllumajanduslike tegevusalade arendamine 2,63 2,42 2,79 -3,22 450 0,001 
Mahetootmisele üleminek 1,98 2,06 1,9 1,315 427 0,189 
Keskkonnahoidlike tehnoloogiate kasutuselevõtt 3,59 3,43 3,73 -3,132 457 0,002 
Põllumajandussaaduste töötlemine 2,53 2,44 2,61 -1,515 440 0,13 
Toodangu kvaliteedi tõstmine 4,23 4,12 4,32 -2,548 475 0,011 
Tööjõu vähendamine 2,86 3,14 2,6 4,531 431 0,000 
Töötajate töö tootlikkuse tõstmine 3,74 3,77 3,71 0,628 434 0,53 
Tehnoloogia arenguga kaasaskäimine 4,15 4,02 4,26 -3,008 467 0,003 
Ettevõtte väärtuse kasvatamine 4,04 3,97 4,09 -1,225 450 0,221 
Koostöös teiste tootjatega piimatööstuse rajamine 2,12 2,66 1,43 9,957 356 0,000 
Koostöös teiste tootjatega teravilja atöötlemisega tegeleva ettevõtte rajamine 2,56 2,22 2,81 -4,444 384 0,000 
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Lisa 3. T-testi tulemused väärtushinnangutele tootmistüübi kaupa 

  Keskmine hinnang    

Tegur Vastajate 
keskmine Piimatootjad Teravilja 

kasvatajad t df Sig. (2-
tailed) 

Looduslähedaneversus_intensiivne 2,73 2,60 2,84 -2,615 537 0,009 
Töökohad versusmehhaniseerimine 3,55 3,36 3,72 -3,692 510 0,000 
Väike versussuurootmine 2,52 2,40 2,64 -2,249 533 0,025 
Nišitoodang versusmasstoodang 3,21 3,07 3,34 -2,537 495 0,011 
Väiksed versussuuredriskid 2,62 2,43 2,80 -3,795 535 0,000 
Uued versus olemasolevad tootmissuunad 3,64 3,73 3,56 1,614 519 0,107 
Isetgemine versuskoostöö 2,7 2,65 2,75 -0,918 535 0,359 
Eluviis versuskasum 2,88 2,73 3,01 -2,61 538 0,009 
Isefinants versus aktiivselt laenud 2,46 2,40 2,52 -1,065 535 0,287 
Suur saagikus versus optimaalne tootmine 3,65 3,60 3,69 -1,006 534 0,315 
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Lisa 4. T-testi tulemused tegevusplaanidele soo lõiks 

  Keskmine  hinnang    

Tegur Vastajate 
keskmine Mees Naine t df Sig. (2-

tailed) 
Ettevõtte tootmismahu suurendamine 3,55 3,68 2,91 5,61 487 0 
Võimalikult suur kasum 3,99 4,04 3,75 2,975 486 0,003 
Võimalikult väikesed püsikulud (elekter, küte, transport jne) 4,29 4,29 4,30 -0,17 504 0,865 
Laenukoormuse vähendamine 3,66 3,66 3,61 0,293 446 0,77 
Põllumajandustootmise mitmekesistamine 3,1 3,17 2,76 2,73 444 0,007 
Mittepõllumajanduslike tegevusalade arendamine 2,64 2,67 2,48 1,183 438 0,238 
Mahetootmisele üleminek 1,97 1,93 2,23 -1,774 416 0,077 
Keskkonnahoidlike tehnoloogiate kasutuselevõtt 3,6 3,66 3,28 2,933 445 0,004 
Põllumajandussaaduste töötlemine 2,53 2,57 2,31 1,644 429 0,101 
Toodangu kvaliteedi tõstmine 4,23 4,28 3,97 3,07 466 0,002 
Tööjõu vähendamine 2,87 2,90 2,73 1,019 423 0,309 
Töötajate töö tootlikkuse tõstmine 3,75 3,83 3,36 3,241 425 0,001 
Tehnoloogia arenguga kaasaskäimine 4,16 4,23 3,78 4,173 456 0 
Ettevõtte väärtuse kasvatamine 4,06 4,14 3,65 3,731 440 0 
Koostöös teiste tootjatega piimatööstuse rajamine 2,1 2,09 2,16 -0,375 346 0,708 
Koostöös teiste tootjatega teravilja atöötlemisega tegeleva ettevõtte 
rajamine 2,57 2,66 2,00 3,575 378 0 
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Lisa 5. T-testi tulemused väärtushinnangutele soo lõikes 

  Keskmine  hinnang    

Tegur Vastajate 
keskmine Mees Naine t df Sig. (2-

tailed) 
Looduslähedane versus_intensiivne 3,64 2,85 2,26 5,003 522 0,0000 
Töökohad versus mehhaniseerimine 3,57 3,63 3,29 2,584 498 0,0100 
Väike versussuurootmine 2,55 2,69 1,95 5,461 519 0,0000 
Nišitoodang versus masstoodang 3,23 3,35 2,65 4,956 483 0,0000 
Väiksed versussuuredriskid 2,64 2,76 2,10 5,252 521 0,0000 
Uued versus olemasolevad tootmissuunad 3,63 3,68 3,41 2,011 505 0,0450 
Isetgemine versus koostöö 2,72 2,83 2,25 4,031 521 0,0000 
Eluviis versus kasum 2,9 3,06 2,23 6,024 523 0,0000 
Isefinants versus aktiivselt laenud 2,48 2,60 1,97 4,607 520 0,0000 
Suur saagikus versus optimaalne tootmine 3,64 3,69 3,39 2,392 520 0,0170 
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Lisa 6. Dispersioonanalüüsi tulemused tegevusplaanide teguritele tootmistüübi asutamisaasta kaupa 

Tegur  Sum of Squares df MeanSquare F Sig. 
Ettevõtte tootmismahu suurendamine BetweenGroups 14,97 3 4,99 3,677 0,012 
  WithinGroups 607,95 448 1,357   
  Total 622,92 451    
Võimalikult suur kasum BetweenGroups 1,716 3 0,572 0,804 0,492 
  WithinGroups 320,275 450 0,712   
  Total 321,991 453    
Võimalikult väikesed püsikulud (elekter, küte, transport jne) BetweenGroups 0,136 3 0,045 0,074 0,974 
  WithinGroups 281,58 464 0,607   
  Total 281,716 467    
Laenukoormuse vähendamine BetweenGroups 3,838 3 1,279 0,703 0,551 
  WithinGroups 757,159 416 1,82   
  Total 760,998 419    
Põllumajandustootmise mitmekesistamine BetweenGroups 8,921 3 2,974 2,22 0,085 
  WithinGroups 553,141 413 1,339   
  Total 562,062 416    
Mittepõllumajanduslike tegevusalade arendamine BetweenGroups 17,071 3 5,69 3,872 0,009 
  WithinGroups 599,615 408 1,47   
  Total 616,687 411    
Mahetootmisele üleminek BetweenGroups 9,97 3 3,323 2,155 0,093 
  WithinGroups 600,02 389 1,542   
  Total 609,99 392    
Keskkonnahoidlike tehnoloogiate kasutuselevõtt BetweenGroups 5,112 3 1,704 1,58 0,194 
  WithinGroups 445,396 413 1,078   
  Total 450,508 416    

 



69 
 

Lisa 6. järg 

Põllumajandussaaduste töötlemine BetweenGroups 19,027 3 6,342 4,545 0,004 
  WithinGroups 559,63 401 1,396   
  Total 578,657 404    
Toodangu kvaliteedi tõstmine BetweenGroups 5,703 3 1,901 2,833 0,038 
  WithinGroups 289,901 432 0,671   
  Total 295,603 435    
Tööjõu vähendamine BetweenGroups 1,289 3 0,43 0,274 0,844 
  WithinGroups 614,92 392 1,569   
  Total 616,21 395    
Töötajate töö tootlikkuse tõstmine BetweenGroups 0,636 3 0,212 0,168 0,918 
  WithinGroups 497,8 395 1,26   
  Total 498,436 398    
Tehnoloogia arenguga kaasaskäimine BetweenGroups 3,18 3 1,06 1,338 0,262 
  WithinGroups 336,722 425 0,792   
  Total 339,902 428    
Ettevõtte väärtuse kasvatamine BetweenGroups 1,711 3 0,57 0,532 0,661 
  WithinGroups 438,88 409 1,073   
  Total 440,591 412    
Koostöös teiste tootjatega piimatööstuse rajamine BetweenGroups 5,475 3 1,825 1,07 0,362 
  WithinGroups 557,939 327 1,706   
  Total 563,414 330    
Koostöös teiste tootjatega teravilja töötlemisega tegeleva 
ettevõtte (ühistu) rajamine (nt jahu, helveste, õlle tootmine) BetweenGroups 6,328 3 2,109 1,282 0,28 
  WithinGroups 575,83 350 1,645   
  Total 582,158 353    
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Lisa 7. Dispersioonanalüüsi tulemused väärtushinnangute teguritele tootmistüübi asutamisaasta kaupa 

Tegur  Sum of Squares df MeanSquare F Sig. 
Looduslähedane_intensiivne BetweenGroups 6,801 3 2,267 2,008 0,112 
 WithinGroups 544,049 482 1,129   
 Total 550,85 485    
T öökohad_mehhaniseerimine BetweenGroups 4,829 3 1,61 1,263 0,286 
 WithinGroups 587,421 461 1,274   
 Total 592,249 464    
Väike_suurootmine BetweenGroups 12,577 3 4,192 2,79 0,04 
 WithinGroups 719,849 479 1,503   
 Total 732,427 482    
Nišitoodang_masstoodang BetweenGroups 0,548 3 0,183 0,129 0,943 
 WithinGroups 627,416 444 1,413   
 Total 627,964 447    
Väiksed_suuredriskid BetweenGroups 9,828 3 3,276 2,565 0,054 
 WithinGroups 614,304 481 1,277   
 Total 624,132 484    
Uued_olemasolevad_tootmissuunad BetweenGroups 9,799 3 3,266 2,335 0,073 
 WithinGroups 657,357 470 1,399   
 Total 667,156 473    
Isetgemine_koostöö BetweenGroups 4,254 3 1,418 0,846 0,469 
 WithinGroups 804,828 480 1,677   
 Total 809,083 483    
Eluviis_kasum BetweenGroups 2,654 3 0,885 0,552 0,647 
 WithinGroups 776,933 485 1,602   
 Total 779,587 488    
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Lisa 7. järg 
 
Isefinants_aktiivselt_laenud BetweenGroups 1,688 3 0,563 0,355 0,786 
 WithinGroups 767,911 484 1,587   
 Total 769,598 487    
Suur_saagikus_optimaalne_tootmine BetweenGroups 1,325 3 0,442 0,348 0,791 
 WithinGroups 609,212 480 1,269   
 Total 610,537 483    
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Lisa 8. Dispersioonanalüüsi tulemused tegevusplaanide teguritele haridustaseme lõikes 

Tegur Sum of Squares df MeanSquare F Sig. 

Ettevõtte tootmismahu suurendamine BetweenGroups 9,245 3 3,082 2,273 ,079 
WithinGroups 671,240 495 1,356   
Total 680,485 498    

Võimalikult suur kasum BetweenGroups 2,194 3 ,731 1,021 ,383 
WithinGroups 354,644 495 ,716   
Total 356,838 498    

Võimalikult väikesed püsikulud (elekter, 
küte, transport jne) 

BetweenGroups 1,305 3 ,435 ,711 ,546 
WithinGroups 314,503 514 ,612   
Total 315,809 517    

Laenukoormuse vähendamine BetweenGroups 7,563 3 2,521 1,422 ,236 
WithinGroups 808,620 456 1,773   
Total 816,183 459    

Põllumajandustootmise mitmekesistamine BetweenGroups 1,469 3 ,490 ,364 ,779 
WithinGroups 607,476 452 1,344   
Total 608,945 455    

Mittepõllumajanduslike tegevusalade 
arendamine 

BetweenGroups 5,966 3 1,989 1,324 ,266 
WithinGroups 671,453 447 1,502   
Total 677,419 450    

Mahetootmisele üleminek BetweenGroups 3,084 3 1,028 ,681 ,564 
WithinGroups 639,727 424 1,509   
Total 642,811 427    

Keskkonnahoidlike tehnoloogiate 
kasutuselevõtt 

BetweenGroups 7,908 3 2,636 2,449 ,063 
WithinGroups 488,555 454 1,076   
Total 496,463 457    
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Lisa 8. järg 

Põllumajandussaaduste töötlemine BetweenGroups 4,996 3 1,665 1,169 ,321 
WithinGroups 622,777 437 1,425   
Total 627,773 440    

Toodangu kvaliteedi tõstmine BetweenGroups 2,997 3 ,999 1,462 ,224 
WithinGroups 321,900 471 ,683   
Total 324,897 474    

Tööjõu vähendamine BetweenGroups 12,309 3 4,103 2,657 ,048 
WithinGroups 660,793 428 1,544   
Total 673,102 431    

Töötajate töö tootlikkuse tõstmine BetweenGroups 16,969 3 5,656 4,555 ,004 
WithinGroups 535,155 431 1,242   
Total 552,124 434    

Tehnoloogia arenguga kaasaskäimine BetweenGroups 6,951 3 2,317 2,976 ,031 
WithinGroups 361,278 464 ,779   
Total 368,229 467    

Ettevõtte väärtuse kasvatamine BetweenGroups 3,705 3 1,235 1,146 ,330 
WithinGroups 481,728 447 1,078   
Total 485,432 450    

Koostöös teiste tootjatega piimatööstuse 
rajamine 

BetweenGroups 6,111 3 2,037 1,202 ,309 
WithinGroups 599,724 354 1,694   
Total 605,835 357    

Koostöös teiste tootjatega teravilja 
töötlemisega tegeleva ettevõtte (ühistu) 
rajamine (nt jahu, helveste, õlle tootmine) 

BetweenGroups 1,452 3 ,484 ,287 ,835 
WithinGroups 643,239 381 1,688   
Total 644,691 384    

 
 
 



74 
 

Lisa 9. Dispersioonanalüüsi tulemused väärtushinnangute teguritele haridustaseme lõikes 

Tegur Sum of Squares df MeanSquare F Sig. 

Looduslähedane_intensiivne 
BetweenGroups 6,495 3 2,165 1,917 ,126 
WithinGroups 601,811 533 1,129   
Total 608,305 536    

Töökohad_mehhaniseerimine 
BetweenGroups 9,558 3 3,186 2,569 ,054 
WithinGroups 628,818 507 1,240   
Total 638,376 510    

Väike_suurootmine 
BetweenGroups 49,813 3 16,604 11,557 ,000 
WithinGroups 761,460 530 1,437   
Total 811,273 533    

Nišš_masstoodang 
BetweenGroups 34,808 3 11,603 8,587 ,000 
WithinGroups 664,803 492 1,351   
Total 699,611 495    

Väiksed_suuredriskid 
BetweenGroups 20,519 3 6,840 5,368 ,001 
WithinGroups 677,840 532 1,274   
Total 698,358 535    

Uued_olemasolevad_tootmissuunad 
BetweenGroups 10,188 3 3,396 2,448 ,063 
WithinGroups 715,843 516 1,387   
Total 726,031 519    

Isetgemine_koostöö 
BetweenGroups 16,154 3 5,385 3,279 ,021 
WithinGroups 873,680 532 1,642   
Total 889,834 535    

Eluviis_kasum 
BetweenGroups 34,537 3 11,512 7,388 ,000 
WithinGroups 832,119 534 1,558   
Total 866,656 537    
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Lisa 9. järg. 

Isefinants_aktiivselt_laenud BetweenGroups 19,346 3 6,449 4,240 ,006 
WithinGroups 807,619 531 1,521   
Total 826,964 534    

Suur_saagikus_optimaalne_tootmine BetweenGroups 11,773 3 3,924 3,132 ,025 
WithinGroups 664,040 530 1,253   
Total 675,813 533    
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