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Sissejuhatus 

Põllumajandusettevõtjatel on mitmeid võimalusi enda ettevõtte tegevuse arendamiseks. Võib (1) jät-

kata põllumajandustegevusega vähemalt endises mahus, andes olemasolevale toodangule lisandväär-

tust või lisades toodangu valikusse uusi tooteid, (2) mitmekesistada ettevõtte tuluallikaid, lisades et-

tevõtte tegevuste hulka mittepõllumajanduslikke tooteid või teenuseid või (3) põllumajandustootmise 

vähendamine või lõpetamine (Meert jt 2005:83–84). Eesti maaelu arengukava 2007-2013 ja Eesti 

Maaelu arengukava 2014-2020  meetmete hulgast võib leida mitmeid, mis on suunatud suuresti esi-

mese kahe arengustrateegia toetamiseks põllumajandusettevõtjate seas. Sealjuures võib oletada, et 

mitmekesistamisele suunatud meetmed 3.11 ja 6.42  aitavad lisaks teisele arengusuunale teatud mõt-

tes kaasa ka kolmanda ellu viimisele. Käesoleva aruande aluseks olevas uuringus keskenduti Eesti põl-

lumajandusettevõtjate kontekstis aga teisele arengustrateegia ehk põllumajandusettevõtte tegevuse 

mitmekesistamisele väljapoole põllumajandust. 

Uuringu eesmärgiks oli läbi viia analüüs, mis annaks ülevaate põllumajandustootja majandustegevuse 

mittepõllumajandusliku tegevuse suunas mitmekesistamise põhjustest, vajalikkusest ja mõjust põllu-

majanduslikule ettevõtlusele ning seostest ettevõtja suuruse, finantsnäitajate ja muude sotsiaalma-

janduslike teguritega. Varasemalt pole kaardistatud põllumajandustootjate majandustegevuse mitme-

kesistamise aluseid ja seega puudub ülevaade põllumajandustootjate mitmekesistamise põhjustest, 

vajalikkusest ja kasulikkusest. Lähtuvalt sellest on keeruline öelda, kas meetme 6.4 (edaspidi meede 

6.4) raames põllumajandustootjatele välja töötatud tingimused, nõuded ja hindamiskriteeriumid an-

navad soovitud tulemusi ning aitavad hädas olevaid põllumajandustootjaid oma majandustegevust 

mitmekesistada. Uuring oli vajalik ka selleks, et selgitada välja põllumajandustootjate madala huvi põh-

jused oma põllumajandusliku tegevuse mitmekesistamisel mittepõllumajandusliku tegevuse suunas 

võrreldes muude mittepõllumajanduslike ettevõtjatega.  

Uuringut läbi viies lähtuti järgmistest uurimisküsimustest: 

1 Kui palju on Eestis põllumajandustootjaid, kes on mitmekesistanud oma põllumajanduslikku tege-

vust mittepõllumajandusliku tegevuse suunas (nende põllumajandustootmise valdkondade 

kaupa)? Kui suur on nende osakaal kõigist põllumajandustootjatest? Mis võiksid olla peamised mit-

tepõllumajanduslikud tegevusalad, kuhu põllumajandustootja võiks oma tegevust mitmekesis-

tada? 

2 Kas põllumajandustootjad peavad vajalikuks mitmekesistada oma majandustegevust mittepõllu-

majandusliku tegevuse suunas? Miks põllumajandustootjad on mitmekesistanud oma majandus-

tegevust mittepõllumajandusliku tegevuse suunas? Missugused on peamised tegurid, mis sunni-

vad põllumajandustootjat oma põllumajanduslikku tegevust mitmekesistama mittepõllumajandus-

liku tegevuse suunas? Võimaluse korral tuua praktilisi näiteid elust enesest. Miks on põllumajan-

dustootjal kasulik mitmekesistada oma põllumajanduslikku tegevust mittepõllumajandusliku tege-

vuse suunas? Mis hetkest peaks põllumajandustootja hakkama mõtlema majandustegevuse mit-

mekesistamisele mittepõllumajandusliku tegevuse suunas?  

                                                           

1 Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 3.1 „Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas“. 

2 Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maa-
piirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“. 
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3 Kas põllumajandustootjad peavad vajalikuks toetusvõimalusi, mille kaudu on neil võimalik mitme-

kesistada oma majandustegevust mittepõllumajandusliku tegevuse suunas? Kui ei, siis miks? Kas 

põllumajandustootjad, kes on oma senist majandustegevust mitmekesistanud, jätkavad mittepõl-

lumajandusliku tegevusega või plaanivad järk-järgult mittepõllumajandusliku tegevusega lõpe-

tada? Kui jah, siis miks? Kas põllumajandustootjad, kes on oma senist majandustegevust mitmeke-

sistanud, jätkavad ka põllumajandusliku tegevusega või plaanivad järk-järgult põllumajandusest 

lahkuda? Kui jah, siis miks? Kas põllumajandustootjad, kes on oma senist majandustegevust mit-

mekesistanud, on pärast mitmekesistamist vähendanud põllumajandusliku tootmise mahte? Kui 

jah, siis miks? 

4 Missugused on peamised tunnused, mis iseloomustavad meetmest 3.1 ja meetmest 6.4 toetust 

saanud põllumajandustootjaid? Karakteriseerida meetmest 3.1 ja 6.4 toetust saanud põllumajan-

dustootjaid finantsnäitajate ja põllumajandusliku tegevusala alusel, lisaks tuua välja mittepõlluma-

janduslikud tegevusalad, kuhu nad kavandavad oma põllumajanduslikku tegevusala mitmekesis-

tada. 

5 Miks põllumajandustootjate huvi mitmekesistada oma põllumajanduslikku tegevust mittepõlluma-

jandusliku tegevuse suunas on olnud meetme 3.1 ja meetme 6.4 raames madal lähtudes eelarve 

tegelikest võimalustest ja võrreldes muude vastavate meetmete sihtgrupiga? 

6 Kas MAK 2014–2020 meetme 6.4 raames välja töötatud tingimused, nõuded ja hindamiskriteeriu-

mid tagavad selle, et just enim mitmekesistamist vajavad põllumajandustootjad saavad toetust 

põllumajandusliku tegevuse mitmekesistamiseks mittepõllumajandusliku tegevuse suunas? Kui ei 

taga, siis mida tuleks muuta? Kas ja kuidas tuleks meetme 6.4 rakendusmääruses sätestatud tingi-

musi, nõudeid ja hindamiskriteeriume muuta, et põllumajandustootjate seas oleks suurem huvi ja 

samas ka paremad võimalused oma tegevust mitmekesistada mittepõllumajandusliku tegevuse 

suunas? 

Uuringu aruanne on jaotatud kuueks peatükis. Esmalt kirjeldatakse uuringus kasutatavat metoodikat 

ning andmete kogumise meetodeid ja protsessi. Seejärel antakse ülevaade majandustegevuse mitme-

kesistamisest Eesti põllumajandustootjate seas. Kolmandas ja neljandas peatükis tuuakse välja mitme-

kesistamise vajalikkus, kasulikkus ja põhjused ning enda ettevõtlustegevust väljapoole põllumajandust 

mitmekesistanud ettevõtjate edasised plaanid oma ettevõtte tegevusalade osas. Viiendas peatükis 

hinnatakse mitmekesistamist soodustavate toetusmeetmete olulisust ja kirjeldatakse nendes meet-

metes osalenuid. Aruande lõpus tehakse uuringutulemuste alusel ettepanekuid meetme 6.4 paremaks 

rakendamiseks põllumajandustootjate osas, kes soovivad oma senist põllumajanduslikku tegevust mit-

mekesistada mittepõllumajandusliku tegevuse suunas. 
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1. Uuringu metoodika ja andmete kogumine 

Uurimisküsimustele vastamiseks viidi läbi analüüsid eelkõige kvantitatiivset andmeanalüüsi kasutades 

ja järelduste tegemisel võeti aluseks peamiselt kirjeldav statistika. Uurimisküsimustele otsiti vastused 

küsitlustele vastanute sagedusjaotuse ning Eesti põllumajandusettevõtjate tegevusalasid ja vastavaid 

müügitulusid kirjeldava andmestiku alusel, lähtudes konkreetsetest küsimustest. Teatud juhtudel 

toodi välja ka mõningad põllumajandusettevõtjate vabade vastustena esitatud kommentaarid. 

Uuringu läbi viimiseks kasutati olemasolevaid andmeid ettevõtete majandustegevuse ja MAK 2007-

2013 meetmete raames tehtud investeeringute iseloomustamiseks. Lisaks koguti ankeetküsitluste teel 

andmeid selle kohta, kuidas suhtuvad ettevõtjad põllumajandustootmise mitmekesistamisse, millised 

on nende kogemused mitmekesistamisega ja millistena sooviksid nemad näha meetme 6.4 tingimusi 

ja kriteeriume. Kuna võimalike küsimuste valik sõltus suuresti sellest, kas ettevõtjal oli kogemus ette-

võtluse mitmekesistamisega või mitte, siis moodustati küsitluse teel andmete kogumise lihtsustami-

seks kaks erinevat valimit: mitmekesistanute ja mikropõllumajandusettevõtjate valimid.  

Selliseid küsimusi, mis eeldasid põhjalikumaid teadmisi põllumajandusettevõtte mitmekesistamisest ja 

vastavat kogemust, oli võimalik küsida vaid ettevõtjatelt, kes olid oma ettevõtte majandustegevust 

mitmekesistanud. Neil teemadel vastuste kogumiseks moodustati valim meetmes 3.1 osalenud ette-

võtjatest. Meetme 3.1 sihtrühma kuulusid mikroettevõtjatest põllumajandustootjad, keda toetati in-

vesteeringute tegemisel uute tehnoloogiate rakendamiseks tootja ja tarbija lähendamiseks, maapiir-

konnas teenuste osutamiseks ning majutusteenuse loomiseks ja parendamiseks. Seetõttu olid meet-

mes 3.1 osalenud ettevõtjad sobilikud nii mitmekesistamise põhjuste ja tagajärgede uurimiseks kui ka 

vastava toetusmeetme kohta hinnangute andmiseks. Mitmekesistanute valimisse kuulus 202 ettevõt-

jat. 

Uurimaks, miks põllumajandustootjad ei soovi enda ettevõtte tegevust mitmekesistada või vastavate 

meetmete raames toetust taotleda, oli vastuseid vajalik koguda ettevõtjatelt, kes ei ole oma ettevõtte 

majandustegevust mitmekesistanud, aga kelle ettevõtte on selleks sobiva majandusliku suurusega. 

Kaasamaks valimisse sel põhjusel väiksemaid põllumajandustootjaid, moodustati see meetmes 1.4.13 

osalenud ettevõtjate alusel, kuna meede 1.4.1 oli suunatud mikropõllumajandusettevõtete arendami-

seks. Mikropõllumajandusettevõtjate valimisse kuulus 1345 ettevõtjat. 

Ankeetküsitlus viidi läbi 2016. aasta juunis ja juulis. Ankeetküsitluse läbi viimiseks saadeti igale valimis 

olevate ettevõtjale e-posti teel aadress, mis viitas veebilehel asuvale küsitlusankeedile. Saadetud aad-

ressid olid unikaalsed, mis võimaldas eristada juba vastanud ettevõtjaid nendest, kes olid enda vastu-

sed edastanud. Samuti oli nii võimalik hiljem laekunud vastuste kokku viimine ettevõtete majandus-

näitajatega. Kutsed uuringus osalemiseks saadeti mitmekesistanute valimis olevatele ettevõtjatele 13. 

juunil ja vastuseid mitte ära saatnud ettevõtjatele saadeti meeldetuletused 17. ja 27. juunil. Mikropõl-

lumajandusettevõtjate valimisse kuuluvatele ettevõtetele saadeti teated samadel päevadel, kuid pii-

sava vastamisaktiivsuse tõttu ei olnud vajalik saata teist meeldetuletust. Kuna küsitlusankeet oli koos-

tatud selliselt, et valikvastustega küsimustele vastuste puudumisel ei olnud võimalik ankeeti lõplikult 

esitada, laekus ka suurel hulgal osaliselt täidetud ankeete. Täielikult täidetud ankeedid koguti mõlema 

valimi puhul umbes neljandikult ettevõtjatest. Mitmekesistanute valimisse kuulunud ettevõtjatest 

                                                           

3 Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meede 1.4.1 „Investeeringud mikropõllumajandusettevõtete arendami-
seks“. 
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saatsid enda vastused 72 ettevõtjat ja nendest omakorda 47 esitasid täielikult täidetud ankeedi. Ar-

vestades, et meetmes 3.1 osales 259 põllumajandustootjat, on sellise valimi puhul 95% usaldusvahe-

mikus hinnangute vea määr kuni 13%. Mikropõllumajandusettevõtjate valimi puhul olid vastanuid 

533, kellest täielikult täidetud ankeedi saatsid 377. Sellise valimi puhul on hinnangute vea määr 95% 

usaldusvahemiku juures vähem kui 5%.  

Lisaks ankeetküsitlusele kasutati uuringu läbi viimisel andmeid põllumajandustootjate müügitulu, töö-

tajate arvu ja teiste majandusnäitajate kohta. Äriregistrist saadi andmedEesti maaelu arengukava 

2007-2013 meetmetest toetust taotlenud põllumajandusettevõtete müügitulu jagunemise ja sellel põ-

hineva  põhi- ja lisategevusalade kohta aastate 2010-2015 lõikes. Seega ei ole käesolevas töös esinda-

tud FIEdena tegutsevad põllumajandustootjad. Uuringu läbi viimisel kasutati andmeid peamiselt aas-

tate 2014-2015 kohta, sõltuvalt sellest, kumma aasta puhul olid ettevõtte kohta olemas viimased and-

med. Valimis olevate ettevõtete tegevusalade alusel jaotumist iseloomustavad tabelid lisades (Lisa 3). 
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2. Majandustegevuse mitmekesistamine Eesti põllumajandus-
tootjate seas 

Eesti põllumajandusettevõtjate4 majandustegevuse mitmekesistamist aastatel 2010-2014 iseloomus-

tab joonis allpool (Joonis 1). Sellelt ilmneb, et nimetatud perioodil on algselt 39% vähenenud kuni 31% 

nende ettevõtete osakaal, millel puuduvad lisategevusalad. Samal ajal on kasvanud 50% kuni 58% aga 

lisategevusalana põllumajandusliku tegevusega tegelevate ettevõtete arv. Eeldades, et lisategevu-

salana väljapool põllumajandust tegelevate ettevõtete koosseis jäi samaks, võib seega järeldada, et 

aastatel 2010-2014 on 21% ainult põllumajandustegevusega tegelevatest ettevõtjatest mitmekesis-

tanud enda ettevõtte majandustegevust mõnele teisele põllumajanduslikule tegevusele. Samal pe-

rioodil ei ole märkimisväärselt muutunud mittepõllumajandusliku tegevusega tegelevate põlluma-

jandusettevõtete osakaal. Seega Eesti põllumajandustootjad küll mitmekesistavad enda ettevõtte ma-

jandustegevust, ent seda peamiselt põllumajanduslikus suunas. Arvestades viimastel aastatel aset leid-

nud tähtsate turgude sulgemist, kokkuostuhindade langust ja näiteks sigade Aafrika katkust tulenevaid 

raskusi, on tõenäoline, et oma tegevust mitmekesistanud põllumajandusettevõtete osakaal on pärast 

2014. aastat aga veelgi kasvanud. Selle selgitamiseks on vajalik oodata aga lisanduvate andmete ilmu-

mist. 

Joonis 1. Põllumajandusettevõtete jagunemine lisategevusala võrdluses aastatel 2010-2014 (Allikas: Äri-
register, N = 909) 

 

Lisategevusala lõikes erines aastatel 2010-2014 oluliselt ka põllumajandusettevõtete müügitulu (Joo-

nis 2). Keskmine müügitulu kasvas aastatel 2010-2014 enim lisategevusalana mittepõllumajandusliku 

tegevusega tegelevatel põllumajandusettevõtjatel ja seda nii põhitegevusala kui ka lisategevusala pu-

hul. Mõlemal juhul tõusis lisategevusalana mittepõllumajandusliku tegevusega tegelevate ettevõtete 

keskmine müügitulu kõrgemaks lisategevusalana põllumajandusliku tegevusega tegelevate ettevõtete 

keskmisest müügitulust. Viimaste hulka kuuluvate ettevõtete puhul oli müügitulu kasv mõlema tege-

vusala puhul kõige püsivam, samas kui ainult põhitegevuselt ainult põllumajandusega tegelevate ette-

võtete keskmine müügitulu arenes ebastabiilselt ja oluliselt ei kasvand. Jälgides trendijooni on tõenäo-

line, et kirjeldatud muutused tulenevad asjaolust, et teatud arv kõrgema müügituluga vaid põlluma-

                                                           

4 Ettevõtted, mille kõrgeima müügituluga tegevusala kuulub taime- ja loomakasvatuse, jahinduse ja neid teenin-
davate tegevusalade alla. 
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jandustootmisega tegelevaid ettevõtteid mitmekesistas enda tegevust mittepõllumajandusliku suu-

nas. Sel põhjusel aitab üksikute ettevõtete kontekstis müügitulu muutusi usaldusväärsemalt hinnata 

selle näitaja mediaanväärtus (Joonis 2). Selle alusel on müügitulu kasv olnud aastate 2010 ja 2014 võrd-

luses kõige kõrgem ainult põllumajandustootmisega tegelevate ettevõtetel (110%). Põllumajanduslike 

või mittepõllumajanduslike lisategevusaladega põllumajandustootjate puhul kasvas samal perioodil 

põhitegevusala müügitulu mediaan vastavalt 47% ja 40%. Lisategevusalade võrdluses oli samuti põllu-

majandusliku lisategevusala puhul müügitulu kasv (44%) kõrgem kui mittepõllumajandusliku tegevu-

sala puhul (15%).  Seega on kõige enam ja järjepidevamalt müügitulu kasvanud ainult põhitegevu-

salaga tegelevatel põllumajandustootjatel, samas kui lisategevusaladega põllumajandusettevõtete 

puhul oli see kasv oluliselt tagasihoidlikum. Selle põhjuseks võib olla ka asjaolu, et vähem kindla põ-

hitegevusala müügituluga põllumajandusettevõtted on enda ettevõtlustegevust mitmekesistanud. 

Joonis 2. Põllumajandusettevõtjate müügitulu suurus põhi- ja lisategevusala võrdluses aastatel 2010-
2014 keskmise (üleval) ja mediaanväärtuse (all) alusel  (Allikas: Äriregister, N = 909) 
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 Mitmekesistanud põllumajandustootjate arv 

Jagamaks põllumajandusettevõtted selgemalt ühest küljest enda majandustegevust mittepõllumajan-

duslikus suunas mitmekesistanuteks ja teisalt sellisteks ettevõteteks, kes tegelevad peamiselt põllu-

majandustootmisega, on vajalik lähtuda konkreetsest mitmekesistamise määratlusest. Käesolevas 

analüüsis võetakse mitmekesistamise aluseks ettevõtete põhitegevusala ja peamise lisategevusala alu-

sel tekkinud müügitulude suhe. Ühe majandusaasta lisategevusala(de) müügitulu osakaalu põhitege-

vusala müügitulust võib pidada mitmekesistamise määraks. Käesolevas analüüsis võetakse aluseks ühe 

peamise lisategevusala müügitulu suurus. 

Enda majandustegevust mittepõllumajanduslikus suunas mitmekesistanuteks võib pidada selliseid põl-

lumajandusettevõtteid, mis tegid investeeringu meetme 3.1 raames. Samuti võib mitmekesistanuteks 

lugeda ettevõtjaid, kes vastasid ankeetküsitluses, et on mitmekesistanud enda majandustegevust väl-

japoole põllumajandust. Meetmes 3.1 osalenud ettevõtete lisategevusala müügitulu osakaal põhite-

gevusala müügitulust oli aastatel 2014-2015 keskmiselt 19% ja vastava jaotuse mediaan 10%. Ankeet-

küsitluses end mitmekesistanuteks nimetanud ettevõtete puhul olid need näitajad vastavalt 22% ja 

16%. Kuna selliste põhitegevusalana põllumajandustootmisega, ent lisategevusalana millegi muuga te-

gelevate ettevõtete kohta olid vastavad andmed kättesaadavad mõlema kogumi puhul kokku vaid 30 

ettevõtte kohta, siis ei saa nende arvude põhjal kahjuks teha laiemaid järeldusi mitmekesistanud ette-

võtete kohta. 

Hinnates mittepõllumajanduslikus suunas mitmekesistamise määra kõikide põllumajandusettevõtete 

puhul, oli võimalik kogutud andmete alusel arvutada see 253 ettevõtte kohta. Nende ettevõtete puhul 

moodustas lisategevusala müügitulu põhitegevusala müügitulust keskmiselt 26% ja selle osakaalu jao-

tuse mediaanväärtuseks oli 15%. Sealjuures oli ka ettevõtete puhul, kelle mõlemad peamised tegevu-

salad olid seotud põllumajandusega (kokku 804), mitmekesistamise määr keskmiselt 26%, mediaan 

aga 16%5. Nende arvude alusel võib pidada Eesti põllumajandustootjate seas mitmekesistanuks et-

tevõtet, mille peamise lisategevusala müügitulu moodustab põhitegevusala müügitulust vähemalt 

30%. See on suurem mitmekesistamise määr kui põllumajandusettevõtjatel keskmiselt ja vähemalt 

kaks korda kõrgem kui pooltel põllumajandusettevõtetel. Mitmekesistamise määr 30% võetakse järg-

nevas analüüsis aluseks nii põllumajanduse kui mittepõllumajanduslikus suunas mitmekesistanud et-

tevõtete määratlemisel, juhul kui ei ole märgitud teisiti.  

Kui palju on Eestis põllumajandustootjaid, kes on mitmekesistanud oma põllumajanduslikku 

tegevust mittepõllumajandusliku tegevuse suunas ja kui suur on nende osakaal kõigist põllu-

majandustootjatest? 

Üheks võimaluseks hinnata mittepõllumajandusliku tegevuse suunas mitmekesistanute osakaalu kõi-

kidest põllumajandustootjatest on lähtuda uuringu käigus läbi viidud ankeetküsitlusest. Mikropõlluma-

jandusettevõtjatelt kogutud küsitlusankeetides küsiti muuhulgas ka ettevõtjate suhtumise kohta oma 

ettevõtte majandustegevuse mitmekesistamisse väljapoole põllumajandust (Joonis 3). Küsitletutest 

                                                           

5 Võrreldes põllumajandusliku ja mittepõllumajandusliku lisategevusalaga tegelevaid ettevõtteid, ilmnes et need 
kaks gruppi on ka (põllu)majandusliku suuruse alusel erinevad. Põllumajandusliku lisategevusalaga ettevõtete 
keskmine põllumajanduslik põhitegevusala müügitulu oli keskmiselt 384 tuhat eurot (mediaan 91 tuhat eurot), 
töötajate arv aga keskmiselt 7. Lisategevusalana mittepõllumajandusliku tegevusega tegelevate ettevõtete põl-
lumajanduslik põhitegevusala müügitulu oli aga keskmiselt 282 tuhat eurot (mediaan 39 tuhat eurot) ja keskmine 
töötajate arv 3. 
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100 ettevõtja ehk 26% hinnangul on nad enda ettevõtte tegevust juba mittepõllumajanduslikus suu-

nas mitmekesistanud. Seda tulevikus plaanivaid ettevõtjaid oli 31% ja selliseid ettevõtjaid, kes ei soo-

vinud enda ettevõtte tegevust väljapoole põllumajandust viia, oli 43%. Kui pidada usaldusväärseks tu-

lemust, mille järgi 2016. aasta keskpaigaks on 26% põllumajandusettevõtetest enda majandustegevust 

ükskõik millisel määral mittepõllumajanduslikus suunas mitmekesistanud, siis on kasv võrreldes 2014. 

aasta 11% märkimisväärne (vt Joonis 1 vs Joonis 3). Antud hinnangus ei kajastu mitmekesistamise ula-

tus, mistõttu võisid vastanud ettevõtjad mitmekesistamiseks lugeda ka ettevõtte majandustegevuse 

seisukohast üsna väheolulisi tegevusi, mistõttu ei ole pruugi see hinnang täpne olla.  

Joonis 3. Põllumajandusettevõtjate suhtumine oma ettevõtte majandustegevuse mitmekesistamisse 
mittepõllumajandusliku tegevuse suunas (Allikas: küsitlus mikropõllumajandusettevõtjatele, N = 389) 

 

Teise võimalusena saab mitmekesistanud põllumajandusettevõtete osakaalu määrata nende müügi-

tulu jagunemise alusel. Põllumajandusettevõtete arv tegevusalade ja mitmekesistamise määra lõikes 

on esitatud lisades (Lisa 2). Selliseid põllumajandusettevõtteid, mille mittepõllumajandusliku lisatege-

vusala müügitulu moodustas vähemalt 1% põhitegevusala müügitulust, oli 12% kõikidest ettevõtetest. 

Kui võtta mitmekesistamise aluseks aga eelnevalt välja toodud 30% määr, siis oli mittepõllumajan-

dusliku lisategevusalaga põllumajandusettevõtteid 1832 ettevõttest 78 ehk 4,3%. Arvestades, et 

2015. aastal oli Eestis põllumajandusettevõtteid6 kokku 17 634 (Statistikaamet 2016) ja võttes aluseks, 

et mitmekesistamise osakaal ei olene ettevõtete õiguslikust vormist, siis võib hinnata väljapoole põl-

lumajandust mitmekesistanud põllumajandusettevõtete arvuks Eestis 758. Sealjuures oli põlluma-

jandusliku lisategevusala suunas mitmekesistanud põllumajandusettevõtteid 10% võrra rohkem ehk 

14%. Antud numbrite puhul on oluline arvesse võtta, et need kajastavad vaid mitmekesistamist põllu-

majandusettevõtte sees, mitte aga sellised olukordi, kus sama ettevõtja on enda ettevõtte tegevuse 

mitmekesistamiseks põllumajandusettevõtte kõrvale teise ettevõtte loonud. See võib olla ka üks põh-

juseid, miks on põllumajandusettevõtjate endi hinnangu alusel mitmekesistamine oluliselt sagedasem 

(Joonis 3). 

Väljapoole põllumajandust mitmekesistanud ettevõtete arv ja osakaal kõikidest vastava tegevusala et-

tevõtetest on välja toodud joonisel allpool (Joonis 4). Rohkem esindatud tegevusaladest olid kõrge 

mitmekesistanute osakaaluga üheaastaste põllukultuuride kasvatusega (11%), mesindusega (8,5%), 

lamba- ja kitsekasvatusega (7,4%) ning segapõllumajandusega (5,8%) seotud tegevusalad. Ülejäänud 

suurema tootjate arvuga tegevusaladest oli muu veise- ja pühvlikasvatusega tegelevate ettevõtete 

                                                           

6 Taime- ja loomakasvatuse, jahinduse ja neid teenindavate tegevusaladega tegelevad füüsilisest isikust ettevõt-
jad ja osaühingud. 
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seas mittepõllumajanduslikus suunas mitmekesistanuid 4,6%, teraviljatootjate hulgas aga vaid 3,1% 

ja põhitegevusalana piimakarjakasvatusega tegelevate ettevõtete seas mitte ühtegi.  

Joonis 4. Põhitegevusalana põllumajandustootmisega tegelevate mittepõllumajandusliku tegevuse suu-
nas mitmekesistanud ettevõtete arv ja osakaal kõikidest vastava tegevusala ettevõtetest tegevusala lõi-
kes. Kajastatud on tegevusalad, mis olid esindatud vähemalt 10 ettevõtja poolt (Allikas: Äriregister, N = 
1812) 
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 Mittepõllumajanduslikud tegevusalad mitmekesistamiseks 

Tegevusalad, millele põllumajandustootjad on enda ettevõtlustegevust mitmekesistanud, on esitatud 

lisades (Lisa 4). Andmaks laiemat ülevaadet, on viidatud tabelis välja toodud ettevõtted, mille peamise 

lisategevusala müügitulu moodustab vähemalt 1% põhitegevusala müügitulust. Välja on arvatud ette-

võtted, mille põhitegevusalal tegutses vähem kui 10 ettevõtet, kuna niivõrd vähese ettevõtjate arvuga 

tegevusalade puhul on juhuslike tulemuste tõenäosus kõrgem. Kõige sagedamini esinev lisategevu-

sala oli ülekaalukalt metsamajandus ja metsavarumine (22% kõikidest mittepõllumajandusliku lisa-

tegevusalaga põllumajandusettevõtetest). Suur osa mittepõllumajandusliku lisategevusalaga ettevõ-

tetest tegeles ka kinnisvaraalase tegevusega (9,7%) ja hulgi- ja jaekaubandusega (vastavalt 9,2% ja 

6,5%) . Enam kui 5% oli veel selliste põllumajandustootjate osakaal, kes tegelesid maismaaveonduse ja 

muu teenindusega (mõlemal juhul 5,3%). Arvuliselt kõige enam mittepõllumajandusliku lisategevu-

salaga põllumajandusettevõtjaid (76) tegutses põhitegevusena tera-, kaunvilja või õlitaimede kasvatu-

sega ja nendest 28 lisategevusalaks oli metsamajandus ja metsavarumine. Selle põhitegevusala puhul 

oli samuti sagedane hulgikaubandus (8), kinnisvaraalane tegevus (7) ja maismaaveondus (7). Peamiselt 

taimekasvatuse abitegevustega tegelevate ettevõtjate puhul tegelesid pooled neist lisategevusalana 

samuti metsamajanduse ja metsavarumisega. See oli ka 19% peamiselt segapõllumajandusele lisaks 

mittepõllumajandusliku tegevusega tegeleva ettevõtte lisategevusala. Üheks kõrgeima väljapoole põl-

lumajandust mitmekesistanud ettevõtete osakaaluga tegevusalaks oli mesindus, mille puhul oli sage-

daimaks lisategevuseks jaekaubandus (22 ettevõttest 4) ja kinnisvaraalane tegevus (22 ettevõttest 3). 

Kuigi ka väljapool põllumajandust oleva lisategevusalaga muu veise- ja pühvlikasvatajatest oli suur osa 

hõivatud eelnevalt nimetatud levinumate tegevusaladega, siis nende hulgas oli kõige rohkem ettevõt-

teid, kelle lisategevusala oli rentimine ja kasutusrent (20%). Mittepõllumajandusliku lisategevusalaga 

õun- ja luuviljaliste puuviljade kasvatajaid oli 2 ja mõlemad tegelesid lisategevusena toiduainete toot-

misega. 

Vabade vastustena tõid 214 mikropõllumajandustootjat välja tegevusala, millele nad olid enda ette-

võtte tegevust mitmekesistanud või plaanisid seda tulevikus teha. Nii juba mitmekesistanud kui ka  

seda kavandavad ettevõtjad nimetasid tegevusalana kõige sagedamini (39 juhul) metsandust ja met-

samajandust, mis on kooskõlas Äriregistri andmete põhjal tehtud analüüsiga. Turisminduse suunas oli 

enda ettevõtet mitmekesistanud 11 ja plaanis seda teha samuti 11 põllumajandusettevõtjat. Kuna tu-

risminduse sagedus ei kajastunud põllumajandusettevõtete lisategevusalades, võib oletada, et selles 

suunas mitmekesistades tehakse seda põllumajandusettevõttest eraldiseisvalt. Korduvalt nimetati 

veel põllumajandusliku toodangu või puidu töötlemist (20), energiatootmist (9 korral), ning transpordi- 

ja remondi teenuse pakkumist (vastavalt 9 ja 6 korral) ning ka nende tegevusalade puhul ei ilmnenud 

olulist vahet juba mitmekesistanute ja seda kavandavate ettevõtjate vahel. 

Millised on peamised mittepõllumajanduslikud tegevusalad, kuhu põllumajandustootja võiks 

oma tegevust mitmekesistada? 

Selgitamaks välja sobivaimad mittepõllumajanduslikud tegevusalad, kuhu Eesti põllumajandusettevõt-

ted oma tegevust võiksid mitmekesistada, on oluline arvesse võtta ka senised mitmekesistamise suu-

nad. Eelnevast võib järeldada, et põllumajandusettevõtjate levinuimad mittepõllumajanduslikud lisa-

tegevusalad on tihti seotud põllumajandustoodangu turustamisega (hulgi- ja jaekaubandus ning mais-

maaveondus) ja töötlemisega. Siinkohal on oluline arvesse võtta, et mõlemal juhul on põllumajandus-

toodangule lisaväärtuse andmine suuresti sõltuvuses põllumajanduslikust tegevusest. Lisategevusena 

oma põllumajandustoodangut väärindavad ettevõtted jäävad seetõttu ka edaspidi rohkemal või vähe-

mal määral põllumajandustootjateks. 
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Kuna metsavarumine, kinnisvaraalane tegevus ja rentimine on põllumajandusettevõtjate seas küllaltki 

levinud, võib neid valdkondi pidada sobilikuks suunaks põllumajandustegevuse mitmekesistamisel. 

Näiteks metsavarumise ja puidutöötlemise olulisusele Eesti maaelu mitmekesistamisel on möödunud 

kümnendi alguses ka varasemalt viidatud (Herslund 2008:53). Sellised tegevused ei ole ka otseselt sõl-

tuvuses ettevõtte põllumajanduslikust tegevusest. On aga oluline silmas pidada, et metsavarumine ja 

kinnisasjade rendile andmine on võimalik vaid vastavate vahendite olemasolul. 

Tegelikult sõltubki põllumajandusettevõtte mitmekesistamise võimalused konkreetse ettevõtte ma-

janduslikust, sotsiaalsest ja geograafilisest olukorrast. Nii on näiteks majutus- ja erinevate rekreatsioo-

niteenuste pakkumise puhul äärmiselt oluline põllumajandusettevõtte asukoht ja ümbritsev loodus-

keskkond ning selle poolt pakutavad võimalused (Sharpley ja Vass 2006:1043). Seega ei saa välja tuua 

konkreetseid tegevusalasid, millele mitmekesistamine oleks sobilik kõikide põllumajandusettevõtja-

tele. Üldisemas plaanis võib eristada aga kaht väljapoole põllumajandust mitmekesistamise suunda 

(Meert jt 2005:83–84):  (1) struktuuriline mitmekesistamine, mille puhul kasutatakse talumajapidamise 

vahendeid mittepõllumajanduslike toodete tootmiseks või teenuste pakkumiseks ja (2) sissetulekute 

mitmekesistamine, mis tähendab  talu vahendite (sh tööjõu) rakendamist mittepõllumajanduslike te-

gevuste jaoks väljaspool talu. Konkreetsete tegevuste puhul võib Maye, Ilbery ja Wattsi  (2009:335) 

ning  Barbieri ja Mahoney (2009:59) alusel välja tuua aga mitu suunda: 

 nišitoodete hulka kuuluvate taimede või loomade kasvatus,  

 toodangu töötlemine ja pakendamine,  

 toodangu otseturundus ning sellega seotud kommunikatsioon ja reklaam,  

 vabaajateenuste ja majutuse pakkumine,  

 talumajapidamise vahendite (nt maa, seadmed) rendile andmine,  

 teiste teenuste pakkumine (teenused, milleks põllumajandustootjal on võimekus),  

 ajalooliste ehitiste ja esemete säilitamine,  

 (põllumajandusalased) koolitused ja nõustamisteenused.  

Nende suundade puhul on jällegi  oluline silmas pidada, et esimesed kolm tegevust  on seotud  too-

dangule lisandväärtuse pakkumisega ja sõltuvad otseselt ettevõtte põllumajanduslikust tegevusest.
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3. Põllumajandusettevõtjate põhjused mitmekesistamiseks 

 Mitmekesistamise vajalikkus 

Kas põllumajandustootjad peavad vajalikuks mitmekesistada oma majandustegevust mittepõl-
lumajandusliku tegevuse suunas? 

Mikropõllumajandusettevõtjate valimisse kuuluvate vastanute hinnangud mittepõllumajanduslikus 

suunas mitmekesistamise vajalikkusele on esitatud allpool olevas tabelis (Tabel 1). Mitmekesistamist 

ei pidanud vajalikuks 23% ettevõtjatest, vajalikuks nimetas seda aga kaks korda enam ehk 46%. Üle-

jäänud kolmandik ettevõtjatest ei osanud sellele küsimusele konkreetset vastust anda. See võis muu-

hulgas tuleneda „vajalikkuse“ mõiste mitmetähenduslikkusest ja antud küsimuse puhul ei piiratud et-

tevõtja hinnangut vajalikkusele majandustegevuse, kogukonna või mõne muu valdkonnaga. Ettevõtja-

test, kes pidasid mitmekesistamist väga vajalikuks, oli 54% seda juba teinud ja 42% plaanis enda 

ettevõtte majandustegevust mitmekesistada tulevikus. Vaid viis enda põllumajandusettevõtet mit-

mekesistanud või seda plaaninud ettevõtjat arvas, et see ei ole vajalik. Oluliselt erinev hinnang mitme-

kesistamise vajalikkusele oli ettevõtete seas, kes ei soovinud enda ettevõtte majandustegevust mit-

mekesistada. Nendest vaid 6% pidas seda vajalikuks, 44% puudus kindel seisukoht ja poolte arvates ei 

olnud mitmekesistamine vajalik. Seega üheks põhjuseks, miks põllumajandusettevõtjad enda ette-

võtte majandustegevust mitmekesistada ei soovi, on suure tõenäosusega asjaolu, et seda ei peeta 

vajalikuks. 

Tabel 1. Põllumajandustootjate arv mitmekesistamisse suhtumise ja selle vajalikkuse lõikes (Allikas: kü-
sitlus mikropõllumajandusettevõtjatele, N = 389)  

Kas peate vajalikuks mitmekesistada oma ettevõtte majandustegevust 
mittepõllumajandusliku tegevuse suunas? 
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Olen mitmekesistanud 
oma ettevõtte majandus-
tegevust 

34 44 20 2   100 

Plaanin hiljemalt aasta 
jooksul mitmekesistada 
oma ettevõtte majandus-
tegevust 

13 21 7    41 

Plaanin hiljem kui aasta 
jooksul mitmekesistada 
oma ettevõtte majandus-
tegevust 

13 43 22 3   81 

Ei soovi oma ettevõtte 
majandustegevust mitme-
kesistada 

3 7 55 42 42 18 167 

Kokku 
Arv 63 115 104 47 42 18 389 

Osakaal 16% 30% 27% 12% 11% 5% 100% 
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Kahjuks ei olnud ükski tegevusala küsitlusele vastanute poolt piisaval määral esindatud selleks, et teha 

usaldusväärseid järeldusi suhtumise kohta mitmekesistamise vajalikkusesse tegevusalade võrdluses. 

Olemasolevate andmete põhjal võib aga öelda, et kõikide tegevusalade puhul on ettevõtjate hinnan-

gute jaotus sarnane eelnevalt välja tooduga.  

 Mitmekesistamise põhjused 

Põllumajandusettevõtete mitmekesistamise põhjuseid on varasemalt käsitletud vähemalt kolmes 

uuringus, kus hinnati erinevate põhjuste olulisust Suurbritannias (Bowler jt 1996; Sharpley ja Vass 

2006) ja Ameerika Ühendriikides (Barbieri ja Mahoney 2009). Kõikides uuringutes leiti, et ülekaalukalt 

olulisimaks mitmekesistamise põhjuseks on ettevõtte sissetulekute suurendamine või pikaajalise raha-

lise stabiilsuse tagamine. Vähem oluliste põhjustena võib välja tuua tekkinud turuvõimaluse ära kasu-

tamise, ettevõtte vahendite parema rakendamise ja pereliikmetele töövõimaluste pakkumise.  

Millistel põhjustel on põllumajandustootjad mitmekesistanud oma majandustegevust mitte-
põllumajandusliku tegevuse suunas? 

Käesoleva uuringu raames leitud väljapoole põllumajandust mitmekesistanud ettevõtete põhjused, 

miks otsustati seda teha, on välja toodud joonisel 6 allpool. Kõige levinumaks põhjuseks, miks enda 

põllumajanduslikku tegevust mitmekesistati, oli põllumajandustootmise hooajalisusest tulenevate ris-

kide hajutamine. Ka sellega seotud tööjõule aastaringse rakenduse tagamine oli peaaegu poolte vas-

tanute hinnangul üks põhjuseid, samas ettevõtte masinapargi aastaringne rakendamine nii oluline ei 

olnud, mis võis tuleneda selle puudumisest paljude ettevõtjate puhul. Huvitav on, et peaaegu pooled 

ettevõtjatest mitmekesistasid enda ettevõtet vähemalt ühe põhjusena selleks, et tegeleda huvipak-

kuva tegevusega. Suhteliselt suur osa vastanutest tõi põhjusena välja ka pereliikmetele töövõimaluste 

pakkumise, mille olulisusele mitmekesistamisel ning eriti teenuste ja jaemüügi puhul on ka varasemad 

uuringud viidanud (McNally 2001:256). Majanduslikud kaalutlused (ettevõtte turu laiendamine või ka-

sumlikkuse suurendamine või säilitamine) olid mitmekesistamise põhjuseks umbes kolmandiku ette-

võtjate puhul. Kõige vähem oli selliseid ettevõtjaid, kes mitmekesistasid toodangu kvaliteedi, tarne-

kindluse või sellel lisandväärtuse pakkumise pärast. Lisaks neile tulemustele toodi mõned põhjused 

välja vabades vastustes (Lisa 5): plaanitud tegevusele toetuse saamine, inimeste maale toomine, lagu-

neva ja kasutuseta jäänud hoone päästmine, Eesti põllumajanduse ebastabiilsusest tingitud tegurid ja 

toodangu otse talust müümine. 
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Joonis 5. Põllumajandusettevõtjate põhjused enda ettevõtte väljapoole põllumajandust mitmekesista-
miseks (Allikas: küsitlus mitmekesistanutele, N = 53) 

 

Pooled ettevõtjad mitmekesistavad enda ettevõtte tegevust 1 kuni 3 aasta jooksul pärast sellise otsuse 

tegemist ja kolmandik ettevõtjatest plaanisid mitmekesistamist 3 kuud kuni aasta (Joonis 6). Ükski vas-

tanud ettevõtja ei toonud välja konkreetset sündmust, mis tema mitmekesistamise otsust mõjutada 

võis (Lisa 5). Seega on enda põllumajandusettevõtte mitmekesistamine pigem kaalutletud otsus ja ei 

ole enamasti seotud äkiliste ja ootamatute sündmustega, vaid eelkõige pikemaajaliste arengutega ja 

ettevõtte pikemat perspektiivi silmas pidades.  

Lisaks võib välja tuua kuus tegurit, mis mõjutavad põllumajandustootjate otsust mitmekesistada oma 

ettevõtte majandustegevust väljapoole põllumajandust (Sharpley ja Vass 2006:1043):  

 majanduslik vajadus mitmekesistada,  

 talu füüsilised ja geograafilised eripärad,  

 põllumajandustootmise sotsiaalmajanduslik kuvand,  

 potentsiaalsete lisategevuste sotsiaalmajanduslik kuvand,  

 põllumajandusettevõtja demograafilised tunnused ja elustiil,  

 riigipoolsed toetused mitmekesistamise soodustamiseks. 
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Joonis 6. Põllumajandusettevõtjate mitmekesistamise plaanide tegemise aeg enne selle teoks tegemist 
(Allikas: küsitlus mitmekesistanutele, N = 54) 

 

Mis on peamised tegurid, mis sunnivad põllumajandustootjat oma põllumajanduslikku tege-

vust mitmekesistama mittepõllumajandusliku tegevuse suunas?  

Eelnevast selgus, et enda ettevõtte majandustegevust mitmekesistanud ettevõtjatest vaid üksikud ei 

pidanud seda vajalikuks (Tabel 1). Sellest võib järeldada, et põllumajandusettevõtjad otsustavad mit-

mekesistamise kasuks mitte ainult isiklikel või altruistlikel põhjustel, vaid eelkõige olude sunnil. Siiski 

ei olnud meetme 3.1 raames mitmekesistanud ettevõtjate puhul olulisimaks ajendiks majanduslikud 

kaalutlused, kuna kõige rohkem vaid 36% hinnangul oli lisategevusala eesmärgiks säilitada ettevõtte 

kasumlikkus või seda suurendada. Ka välised tegurid ei kuulunud kõige olulisemate põhjuste hulka. 

Kõige olulisem tegur oli põllumajanduse hooajalisus. Võib oletada, et kuna Eesti tingimustes kestab 

mitmete põllumajandusega seotud tegevusaladega tegelemiseks sobiv aeg vaid mõned kuud aastas, ei 

paku see põllumajandusettevõtetele ja nende vahenditele piisaval määral rakendust. Sellist trendi võib 

täheldada tegevusalade võrdluses mitmekesistamist hinnates (Joonis 4), kuna põhitegevusalana tai-

mekasvatusega tegelevate ettevõtete puhul võib pidada mitmekesistamist sagedasemaks kui looma-

kasvatajate seas. Vaadeldes mitmekesistamise meetmetes osalenud ettevõtete põhitegevusalasid 

(Joonis 12), on samuti selgelt rohkem esindatud taime- kui loomakasvatusega seotud tegevusalad. 

Seega võib Eesti kontekstis pidada olulisimaks teguriks ettevõtte väljapoole põllumajandust mitme-

kesistamisel taimekasvatuse hooajalisust.  

Miks on põllumajandustootjal kasulik mitmekesistada oma põllumajanduslikku tegevust mitte-

põllumajandusliku tegevuse suunas? 

Küsitluse tulemuste põhjal võib öelda, et põllumajandusettevõtteid ajendab mitmekesistama tööjõu 

ja vähemal määral masinate rakendamine. Näiteks ühe küsitlusele vastanu puhul oli mitmekesistamise 

eesmärk põlluhooaja välisel ajal pakkuda endale ja töötajatele lisateenistust ja vaheldust põhitööst ja 

mitu enda ettevõtlustegevust mitmekesistanud ettevõtjat tõi välja, et jätkuvalt mitmekesistama moti-

veeriks (motiveerib) neid pideva või aastaringse töö tegemise võimalus, ühtlasem rahavoog, lihtsam 

tööaja reguleerimine ja hooajalisuse leevendamine (Lisa 5). Seega võimaldab põllumajandusettevõtete 

mitmekesistamine efektiivsemalt ära kasutada ettevõtte erinevaid vahendeid. Meetmes 3.1 osalenud 

põllumajandusettevõtjatest pidas seda üheks mitmekesistamise tulemuseks kolmandik (Joonis 7). 

Veelgi enam oli aga neid, kelle arvates suurenesid mitmekesistamise tulemusena ettevõtte konkurent-

sivõime ja kasumlikkus.   
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Joonis 7. Mitmekesistamise ja selleks saadud toetuse mõju ettevõtetele. (Allikas: küsitlus mitmekesista-
nutele, N = 52) 

 

Majandusliku olukorra paranemist meetme tulemusel kinnitas enam kui kolmandik vastanutest ja veidi 

vähem kui kolmandiku arvates aitas see majandusliku olukorra stabiilsena hoida (Joonis 8). Kokku pidas 

mitmekesistamise majanduslikku mõju positiivseks kolm neljandikku vastanutest, samas kui viiendiku 

hinnangul sellel olulist mõju ei olnud. Enamuse vastajate hinnangul oli mitmekesistamisel nende et-

tevõtte majanduslikule olukorrale aga positiivne mõju. 

Joonis 8. Mitmekesistamise mõju ettevõtete majanduslikule olukorrale (Allikas: küsitlus mitmekesista-
nutele, N = 53) 
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kasvatusega tegelevad ettevõtjad, kui  neil on vahendeid, mida oleks võimalik  väljapool taimekasva-

tuse hooaega efektiivsemalt rakendada, ent ka teised põllumajandusettevõtjad, kellel on erinevate 

teenuste pakkumiseks vajalikud võimekused ja vahendid olemas. 
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4. Põllumajandusettevõtjate mitmekesistamisele järgnev tege-
vus 

Kas põllumajandustootjad, kes on oma senist majandustegevust mitmekesistanud, jätkavad ka 

põllumajandusliku tegevusega või plaanivad järk-järgult põllumajandusest lahkuda? Kui jah, 

siis miks? Kas põllumajandustootjad, kes on oma senist majandustegevust mitmekesistanud, 

jätkavad mittepõllumajandusliku tegevusega või plaanivad järk-järgult mittepõllumajandusliku 

tegevusega lõpetada? Kui jah, siis miks? 

Enda ettevõtlustegevust mitmekesistanud ettevõtjate hinnangud edasise tegevuse osas on esitatud 

joonisel allpool (Joonis 9). Kolmandik vastanud ettevõtjatest plaanis jätkata mõlema tegevusega, kol-

mandik peamiselt põllumajandusliku tegevusega ja veerand mittepõllumajandusliku tegevusega. Ette-

võtjaid, kes kavatsesid vähemalt ühe tegevustest lõpetada, oli kõigest 8%. Neid, kes kavatsesid jätkata 

vaid mittepõllumajandusliku tegevusega oli kolm korda rohkem võrreldes ettevõtjatega, kes plaanisid 

lõpetada mittepõllumajandusliku tegevuse. Ettevõtjaid, kes plaanisid lõpetada ühe tegevustest oli vaid 

neli ja see oli pigem erandlik jätkuva tegevuse suund. Seega enda ettevõtte tegevust mitmekesistanud 

ettevõtjate endi hinnangul jätkab valdav enamus nendest mõlema tegevusega ja peamiselt mitte-

põllumajandusliku tegevusega jätkajatest umbes kolmandiku võrra enam on neid, kes jätkavad pea-

miselt põllumajandustootmisega. 

Joonis 9. Põllumajandusettevõtjate tegevus pärast oma ettevõtte majandustegevuse mitmekesistamist 
(Allikas: küsitlus mitmekesistanutele, N = 53) 

 

Kas põllumajandustootjad, kes on oma senist majandustegevust mitmekesistanud, on pärast 

mitmekesistamist vähendanud põllumajandusliku tootmise mahte? Kui jah, siis miks? 

Mitmekesistamisest tuleneva ettevõtte tootmismahtude dünaamika hindamisel võeti aluseks müügi-

tulu muutus. Ettevõtete müügitulu muutumist vaadeldi selliste olukordade puhul, kus põllumajandu-

settevõtte peamine lisategevusala oli mittepõllumajanduslik ja muutunud võrreldes eelneva aastaga, 

ent jäi samaks järgneval aastal. Võimalikud mitmekesistamise aastad olid sealjuures vahemikus 2011-

2014. Kokku oli andmestikus selliseid juhtumeid 46 ja vastavad müügitulu muutused on välja toodud 
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allpool oleval joonisel (Joonis 10). Ilmneb, et keskmine põhitegevusala müügitulu kasvas mitmekesis-

tamise aastal 21%, ent langes seejärel 4,4%, samas kui selle mediaan mitmekesistamise aastal oluliselt 

ei muutunud, aga pärast seda kasvas 68%. Sellest võib järeldada, et pärast ettevõtte mitmekesistamist 

väljapoole põllumajandust kõrgema müügituluga ettevõtetel põllumajanduslik müügitulu kahanes, 

väga väikse müügituluga ettevõtete puhul aga suurenes. Mitmekesistamisele järgneval aastal oli müü-

gitulu muutuse mediaan 2%, samas kui mitmekesistamise aastal oli see 12% ehk pärast mitmekesista-

mist põllumajandusliku müügitulu kasv aeglustus. Lisategevusala puhul oli aga müügitulu keskmise ja 

mediaani suhe vastupidine: pärast mitmekesistamist kasvas keskmine lisategevusala müügitulu 

peaaegu poole võrra, mediaanväärtuse alusel langes aga 14% võrra. Seega oli kõrgema müügituluga 

ettevõtjatel lisategevusala müügitulu kasv vahetult pärast mitmekesistamist kõrgem. Võrreldes lisate-

gevusala müügitulu mitmekesistamise aastal ja selle järel, oli muutuse mediaanväärtus 2%. Kokkuvõt-

tes ei vähenenud pärast mitmekesistamist märkimisväärselt põllumajandusettevõtjate põllumajan-

duslik müügitulu ja selle alusel võib pidada vähetõenäoliseks ka põllumajandusliku toodangu mahu 

kahanemist mitmekesistamise tulemusel. 

Joonis 10. Põllumajandusettevõtete müügitulu keskmine ja mediaanväärtus mitmekesistamise ning sel-
lele eelneva ja järgneva aasta jooksul (Allikas: Äriregister, N = 46) 
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5. Toetusmeetmed põllumajandustootmise mitmekesistamise 
soodustamiseks 

 Mitmekesistamise meetmete kasusaajad 

Missugused on peamised tunnused, mis iseloomustavad meetmetest 3.1 ja 6.4 toetust saa-

nud põllumajandustootjaid?  

Meetmetes 3.1 ja 6.4 osalenud ettevõtete müügitulu ja töötajate arv aastal 2014 võrreldes teiste põl-

lumajandusettevõtjatega on välja toodud joonisel allpool (Joonis 11). Nagu ka varem on leitud 

(McNally 2001:252), on põllumajandustootjate puhul lisategevusalal üsna väike osakaal ettevõtte kogu 

tuludest. Nii lisa- kui ka põhitegevusala keskmine müügitulu oli kõige kõrgem meetmetes mitte osale-

nud ettevõtjatel, teistest oluliselt madalamad olid need näitajad aga meetmes 6.4 osalevatel põlluma-

jandustootjatel. Kui hinnata müügitulu näitajaid aga mediaanväärtuse järgi, siis kõige kõrgem põhite-

gevusala müügitulu oli meetmes 3.1 toetust saanutel ja meetmes 6.4 osalevad ettevõtjad olid pigem 

sarnased nendega, kes ei saanud mitmekesistamiseks toetust. Ka töötajate arvu puhul on gruppide 

vahel sarnased suuruste erinevused. Selle alusel võib hinnata keskmist meetmest 3.1 toetatud ette-

võtjat pigem suuremaks, samas kui meetmes 6.4 osalejad ei erine suuruse mõttes oluliselt keskmi-

sest põllumajandustootjast. Väga suure müügitulu ja töötajate arvuga ettevõtjad ei ole osalenud aga 

kummaski mitmekesistamise meetmes. Arvestades, et ühest küljest kõige väiksemate põllumajandus-

tootjate jaoks on põllumajandus eelkõige lihtsalt lisasissetulek ja neil ei ole vahendeid mitmekesista-

miseks ning teisalt väga suured põllumajandusettevõtted on spetsialiseerunud efektiivsele põlluma-

jandustegevusele ja ei vaja mitmekesistamist (Meert jt 2005:94), siis on igati ootuspärane, et ka Eestis 

on mitmekesistanud eelkõige keskmise suurusega või veidi suuremad põllumajandusettevõtted. 
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Joonis 11. Meetmetes 3.1 ja 6.4 osalenud ning teiste põllumajandustootjate müügitulu ja töötajate arv 
2014. aastal. (Allikas: Äriregister) 
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Joonis 12. Meetmetes 3.1 ja 6.4 osalenud ning teiste põllumajandustootjate jaotus 2015. aasta põhite-
gevusala alusel7 (Allikas: Äriregister) 

 

Mitmekesistanud ettevõtjate seast 18 nimetasid tegevusala, millele nad enda ettevõtte tegevust jät-
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 Toetusmeetmete olulisus mitmekesistamisel 

Kas põllumajandustootjad peavad vajalikuks toetusvõimalusi, mille kaudu on neil võimalik mit-

mekesistada oma majandustegevust mittepõllumajandusliku tegevuse suunas? Kui ei, siis 

miks? 

Enda ettevõtte majandustegevust väljapoole põllumajandust mitmekesistanud põllumajandusettevõt-

jatest oleksid vaid viiendik teinud vastava investeeringu ka juhul, kui ei oleks selleks saanud toetust 

MAK meetmetest (Joonis 13). Kaks kolmandikku nendest oleks jätnud investeeringu tegemata rahaliste 

võimaluste puudumise tõttu, samas kui selliseid ettevõtjaid, kes tegid investeeringu vaid toetuse pä-

rast, toetuse saajate endi hinnangul nende hulgas ei olnud. Sellest võib järeldada, et enamuse põllu-

majandusettevõtjate jaoks on toetused mitmekesistamisega seotud investeeringute tegemiseks va-

jalikud. 

Joonis 13. Hinnangud mitmekesistamise investeeringute tegemisele ilma toetusmeetmeteta (Allikas: kü-
sitlus mitmekesistanutele, N = 51) 

 

Nendest 53 ettevõtjast, kes olid enda ettevõtte majandustegevust mitmekesistanud, plaanis 32 ette-
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põllumajandustootjaid meedet 6.4 mitmekesistamise jätkamist silmas pidades kasulikuna.  

Joonis 14. Mitmekesistamist jätkavate põllumajandustootjate kavatsused  taotleda toetust meetme 6.4 
raames (Allikas: küsitlus mitmekesistanutele, N = 32) 
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 Põllumajandusettevõtjate huvi mitmekesistamise ja vastavate meet-
mete vastu 

Miks põllumajandustootjate huvi mitmekesistada oma põllumajanduslikku tegevust mittepõl-

lumajandusliku tegevuse suunas on olnud meetmete 3.1 ja 6.4 raames madal lähtudes 

eelarve tegelikest võimalustest ja võrreldes muude vastavate meetmete sihtgrupiga? 

Madal huvi taotleda toetust mitmekesistamise meetmete raames tuleneb vähemalt osaliselt takistus-

test, mis on seotud põllumajandusettevõtte mitmekesistamisega (Joonis 15). Ettevõtjaid, kelle jaoks 

need takistused puuduvad, on vaid 16%. Kõige tavalisem põhjus, mis põllumajandusettevõtete tege-

vust ei suunata väljapoole põllumajandust, on madal investeerimisvõime, mille tõi välja 61% ette-

võtjatest. Peaaegu veerandi (24%) ettevõtjate hinnangul ei ole ka laenud piisavalt kättesaadavad. Sel-

lest võib järeldada, et põllumajandusettevõtete mitmekesistamist takistab muuhulgas investeeringu-

toetuste kõrge omaosalus, mille katmiseks ettevõtjatel ei ole võimalusi. Lisaks finantsilistele põhjustele 

oli suure osa (44%) ettevõtjate puhul mitmekesistamisel takistuseks tööjõu puudumine. Paljudel juh-

tudel on mitmekesistamise eelduseks ettevõtte töötajate arvu suurendamine, kuna mittepõllumajan-

duslik tegevus eeldab tihti nii suurel hulgal lisatööd kui ka teistsuguste teadmiste ja oskustega tööta-

jaid. Nii pidasid 27% ettevõtjatest mitmekesistamise takistuseks ka lisategevusalaks vajalike teadmiste 

ja kogemuste vähesust, samas kui koolituste, nõuande või teaduskirjanduse halba kättesaadavust 

nähti harva probleemina. Seega on probleemiks pigem ettevõtjate motiveeritus end mõne mittepõl-

lumajandusliku tegevusega kurssi viia kui vastavate teenuste kättesaamatus. Takistusteks mitmeke-

sistamisel oli ka klientide vähesus, konkurentide kõrge arv ja nende poolt pakutav odavam toode ehk 

paljude põllumajandustootjate hinnangul ei ole mitmekesistamine turu olukorda arvestades majan-

duslikus mõttes perspektiivikas ettevõtmine.  

Märkimisväärne osa (40%) põllumajandusettevõtjatest ei soovi enda ettevõtte tegevust mitmekesis-

tada, kuna see killustaks ettevõtte majandustegevust, ja eelistavad spetsialiseeruda olemasolevale te-

gevusele. Ka varasemalt on põllumajandustegevuse mitmekesistamisega seoses leitud, et enamike põl-

lumajandusettevõtjate arvates peaks põllumajandustootmine olema sellega tegelevate ettevõtete põ-

hitegevus ja teatud mõttes ülesanne (Sharpley ja Vass 2006:1047). Eelnevalt selgus, et 43% põlluma-

jandusettevõtjatest ei soovi enda ettevõtte majandustegevust mitmekesistada (Joonis 3). Nendest 

72% peavad mitmekesistamise takistuseks soovimatust enda ettevõtlusalast tegevust killustada ja 

pooled neist on veendunud, et mitmekesistamine ei ole vajalik. Selliseid põllumajandusettevõtjaid, kes 

ei soovinud enda ettevõtlust mitmekesistada, ei pidanud seda (vähemalt pigem) vajalikuks ja soovisid 

spetsialiseeruda ainult olemasolevale tegevusele, oli 26% vastanutest. Umbes veerand mikropõlluma-

jandusettevõtjatest ei soovi seega enda ettevõtte majandustegevust põhimõtteliselt killustada, vaid 

tegeleda ainult põllumajandustootmisega.  

Madala mitmekesistamisaktiivsuse põhjuseks põllumajandusettevõtete seas võib olla ka asjaolu, et 

mitmete MAK 2014-2020 põllumajandustootjatele suunatud investeeringutoetuste taotlemise tingi-

museks on, et taotleja eelnenud aasta müügitulust peab vähemalt 50% moodustama põllumajandus-

toodete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu. See tähendab, et kui lisategevusaladest saa-

dava müügitulu osakaal tõuseb üle 50%, siis ole ettevõtjal võimalik enam mitmeid põllumajandustoe-

tusi taotleda. Kuna Eesti põllumajandussektoris on investeeringutoetused konkurentsivõime säilitami-

seks äärmiselt olulised, siis tähendaks enda põllumajandusettevõtte majandustegevuse niivõrd suurel 

määral mitmekesistamine paljude tootjate jaoks sisuliselt põllumajandusliku tegevuse lõpetamist. See 
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võib olla ka põhjuseks, miks enda tegevust mitmekesistanud põllumajandustootjad jätkavad reeglina 

mõlema tegevusega ja paljudel juhtudel võrdses mahus (Joonis 9).  

Joonis 15. Põllumajandusettevõtjate hinnangud takistustele enda ettevõtlustegevuse mitmekesistami-
sel (Allikas: küsitlus mikropõllumajandusettevõtjatele, N = 374) 
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on paljude ettevõtjate jaoks liialt bürokraatlik ja keeruline. Samas ei jäeta sellistel juhtudel tõenäoli-

selt investeeringuid tegemata, vaid tehakse need lihtsalt väiksemas mahus ja iseseisvalt. 

Joonis 16. Enda ettevõtte tegevust mitmekesistanud põllumajandustootjate meetme 3.1 raames toe-
tuse mitte saamise põhjused (Allikas: küsitlus mikropõllumajandusettevõtjatele, N = 99) 
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6. Ettepanekud meetme 6.4 muutmiseks 

Kas meetme 6.4 raames välja töötatud tingimused, nõuded ja hindamiskriteeriumid tagavad 

selle, et just enim mitmekesistamist vajavad põllumajandustootjad saavad toetust põlluma-

jandusliku tegevuse mitmekesistamiseks mittepõllumajandusliku tegevuse suunas? Kui ei 

taga, siis mida tuleks muuta? 

Olulisemate majanduslike nõuetena ja eelistuskriteeriumitena, mis võivad takistada põllumajandu-

settevõtteid meetme 6.4 raames toetust saamast, võib välja tuua ettevõtte müügitulu, investeeringu 

osakaalu müügitulust, põllumajandusliku müügitulu ja EBITDA (ärikasum enne kulumit) näitajad (Riigi 

Teataja 2015).  

Meetme 6.4 raames investeeringule toetuse taotlemiseks on vajalik, et põllumajandusettevõtte põllu-

majanduslik müügitulu oleks taotlemisele eelneval kahel majandusaastal vähemalt 4000 eurot. Samuti 

saavad rohkem hindepunkte madalama müügituluga taotlejad. Kuna madalama müügituluga ettevõ-

tetel on suurem potentsiaal oma majandustegevust proportsionaalselt laiendada ja väljapoole põllu-

majandust mitmekesistada, võib pidada madalama müügituluga põllumajandustootjaid enim mitme-

kesistamist vajavateks.  Aastal 2014 oli põllumajandusliku müügituluga vähem kui 4000 eurot põllu-

majandustootjaid veidi enam kui 13%.  Sealjuures põllumajandusliku müügituluga alla kolme, kahe ja 

ühe tundande euro oli vastavalt 12%, 9% ja 5% põllumajandusettevõtjatest. Seega tähendaks müügi-

tulu nõude langetamine näiteks tuhande euro väärtuseni, et madalama müügituluga ettevõtjate seas 

suureneks potentsiaalsete taotlejate arv umbes 8% võrra, mistõttu võib hinnata ka äärmuslikuma müü-

gitulu nõude langetamise mõju meetme 6.4 kättesaadavusele pigem tagasihoidlikuks.  

Hindamiskriteeriumite alusel saavad kõige enam hindemispunkte meetme 6.4 raames sellised inves-

teeringud, mille maksumuse osakaal taotlemisele eelneva majandusaasta müügitulust on 151-200%. 

See näitaja oli meetme 3.1 projektide puhul võrdlemisi kõrge. Investeeringu osakaalu mediaanväärtu-

seks kujunes meetme 3.1 raames tehtud investeeringute puhul põllumajandustootjatel 168% ja teistel 

ettevõtjatel 75%. Sealjuures oli toetuse osakaal toetust mitte saanud põllumajandusettevõtjatest taot-

lejate puhul mediaanväärtuse alusel 195%. See näitab, et ettevõtjatel (eelkõige põllumajandusettevõt-

jatel) oli vähemalt meetme 3.1 puhul olemas võimekus kriteeriumitele vastavas summas investeerin-

guid teha. Võttes arvesse aga asjaolu, et peamiseks takistuseks mitmekesistamisel on ettevõtete madal 

investeerimisvõime (Joonis 15), parandaks madalama osakaalu eest rohkemate hindamispunktide and-

mine ka ettevõtete puhul, kes soovivad mitmekesistamiseks väiksemas summas investeerida. 

Kriteeriumite alusel tagab kõrgema hindepunktide arvu ettevõtte suurem sõltuvus põllumajandustoo-

dangust. Hindepunkte on sealjuures võimalik saada alates 71% põllumajandusliku müügitulu osakaa-

lust ettevõtte kogu müügitulust taotlemisele eelneval kahel majandusaastal. Kui see osakaal on 90% 

või kõrgem, on põllumajandusettevõtjal võimalik saada 3 hindepunkti 63 võimalikust punktist. See on 

üsna madal hindepunktide arv, mis ei anna rohkem põllumajanduslikust tegevusest sõltuvale ettevõt-

tele märkimisväärset eelist. Kui võtta aluseks, et enim vajavad majandustegevuse mitmekesistamist 

rohkem põllumajandusest sõltuvad ettevõtted, siis nende meetmes 6.4 osalemisele aitaks kaasa ma-

dalama põllumajandusliku müügitulu osakaalu eest punktide andmine ja nende punktide arvu tõst-

mine.  

Hindepunktide puhul võetakse arvesse ka ettevõtte taotlemisele eelneva kahe majandusaasta EBITDA 

näitaja väärtust ja kõrgeima hindepunktide arvu tagab see näitaja vahemikus 10 001-30 000 eurot. 

Aastal 2015 oli põllumajandusettevõtjate EBITDA mediaanväärtuseks 28,3 tuhat eurot (Tabel 2). Seega 
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tagab nimetatud kriteerium kõrgeimad punktid selle näitaja väärtuste alusel nö keskmisele põlluma-

jandusettevõtjale. Kui hinnata aga kõige enam mitmekesistamist vajavaks põllumajandustootjateks 

madalama tulususega ettevõtteid, tuleks põllumajandustootjate puhul veelgi rohkem punkte anda ma-

dalama EBITDA väärusega ettevõtjatele. 

Tabel 2. Põllumajandustootjate EBITDA näitaja väärtuste detsiilid 2015. aastal. (Allikas: Äriregister, N = 
1724) 

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

0 3 216 8 752 17 183 28 345 46 727 74 081 121 093 220 513 

Kas ja kuidas tuleks meetme 6.4  rakendusmääruses sätestatud tingimusi, nõudeid ja hinda-

miskriteeriume muuta, et põllumajandustootjate seas oleks suurem huvi ja samas ka paremad 

võimalused oma tegevust mitmekesistada mittepõllumajandusliku tegevuse suunas?  

Kuna meetmes 3.1 osalenud põllumajandusettevõtjatel on kogemus mitmekesistamise meetmega ja 

seega võimekus hinnata, millised tingimused ja kriteeriumid tagaksid neile parema ligipääsu meetme-

tele, uuriti selles küsimuses ka nende hinnanguid. Meetmes 3.1 osalenud põllumajandusettevõtjate 

arvamused meetme 6.4 raames toetuse taotlemise tingimuste muutmise osas on välja toodud joonisel 

17. Ülekaalukalt kõige rohkem nõustuti sellega, et toetuse kõrgeim osakaal investeeringu maksumu-

sest võiks olla kõrgem kui 40%. Madalamat omaosalust pooldas 64% ehk peaaegu kaks kolmandikku 

vastanutest. Kuigi tulemuste põhjal võib oletada, et paljud vastanud ei olnud kursis „võlakordaja“ 

mõistega, siis pooldas ettevõtte võlgnevuste osas suuremaid järeleandmisi 40% vastanutest, mida 

oli enam kui neli korda rohkem sellega mitte nõustuvatest vastajatest. Ainus tingimus, millele vasta-

nud pigem vastu kui poolt olid, oli toetuse maksimaalse summa tõstmine, mida pidas vajalikuks vaid 

29% küsitletutest. Ülejäänud tingimuste puhul oli nende leevendamise poolt veidi enam kui 40% vas-

tanutest, kusjuures märkimisväärne osa ettevõtjatest oli vastu põllumajandusliku müügitulu nõude 

langetamisele alla 4000 euro. Sarnaselt jagunesid ettevõtjate vastused ka vähimat müügitulu puudu-

tava hindamiskriteeriumi puhul. Suurem osa meetmes 3.1 osalenud põllumajandusettevõtjatest pool-

das toetuse taotlustele hindepunktide andmist ka juhul, kui ettevõtte põllumajandusliku müügitulu 

osatähtsus oli madalam kui 71%. Seega pooldasid mitmekesistanud põllumajandusettevõtjad 

meetme 6.4 puhul toetusmäära osas madalamat omaosalust ja hindamispunktide andmist ka 70%st 

madalama põllumajandusliku müügitulu osatähtsuse eest kogu müügitulust. Pigem ei pooldatud 

toetuse maksimaalse suuruse tõstmist. 
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Joonis 17. Põllumajandusettevõtjate hinnangud meetme 6.4 tingimuste ja kriteeriumite muutmise va-
jalikkusele (Allikas: küsitlus mitmekesistanutele) 

 

  

Ettevõtjate vabas vormis esitatud ettepanekud meetme 6.4 muutmiseks on esitatud lisades (Lisa 5). 

Meetme tingimuste osas pakuti näiteks välja, et toetuse osakaal investeeringust võiks olla vähemalt 

50%. Vähima müügitulu nõue ning teised finantsnõuded võiksid olla vastanute hinnangul leebemad, 

kuna vastasel juhul ei ole madalama majandusliku võimekusega ettevõtjatel võimalik toetust taotleda, 

eriti kriisiolukorras. Müügitulu soovitati hinnata pikema perioodi kui kahe aasta jooksul. Hindamiskri-

teeriumite puhul arvasid ettevõtjad, et punkte võiks anda ka näiteks 55% põllumajandustoodete osa-

kaalu eest müügitulus. Üks ettevõtja pidas ebareaalseks investeeringu tegemist 200% ulatuses eelmise 

aasta müügitulust ja soovitas selles valdkonnas maksimumpunktid anda vastava näitaja 51-100% ula-

tuses täitmise eest.  

Järgnevalt esitatakse ettepanekud konkreetsete meetme 6.4 nõuete, tingimuste, kriteeriumite ja toe-

tatavate tegevuste muutmiseks ja kommentaarid erinevate punktide kohta. 
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Taotleja põllumajandusliku müügitulu nõue võiks olla
madalam kui 4000 eurot (N = 54)

Taotleja põllumajanduslik müügitulu toetuse taotluse
esitamisele eelnenud kahel aastal võiks moodustada alla

50% kogu sama perioodi müügitulust (N = 53)

Taotleja taotlemisele vahetult eelneva majandusaasta
võlakordaja võiks olla teatud tingimustel suurem kui 0,7

(nt omanikulaenu välja arvamine) (N = 53)

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta
programmiperioodi (2014-2020) jooksul võiks olla

suurem kui 150 000 eurot (N = 54)

Toetuse kõrgeim osakaal investeeringu maksumusest
võiks olla kõrgem kui 40% (N = 53)

Mis võiks Teie arvates Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6.4 
„Investeeringud ...“ tingimustes teisiti olla?
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Kindlasti jah Pigem jah Nii ja naa Pigem mitte Kindlasti mitte Ei oska öelda



Põllumajandustootja majandustegevuse mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse 
suunas  31 

Nõuded ja tingimused 

Tabel 3. Meetme 6.4 toetuse taotleja nõuded (Allikas: Riigi Teataja (2015, §2)) 

 Nõue Kommentaar 
To

et
u

st
 v

õ
ib

 t
ao

tl
ed

a 

mikroettevõtja, kelle omatoodetud põllumajandustoo-
dete või nende töötlemisel saadud toodete müügitulu 
kas koos või eraldi oli mõlemal taotluse esitamise aastale 
vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 4000 euro ja 
see moodustas mõlemal taotluse esitamise aastale vahe-
tult eelnenud kahel majandusaastal üle 50 protsendi 
tema kogu müügitulust (edaspidi põllumajandustootja); 

See nõue on sobilik: Müügitulu 
näitaja 4000 eurot on piisavalt 
madal, et tagada väiksematele 
ettevõtjatele ligipääs meetmele 
ja selle langetamine ei suuren-
daks oluliselt potentsiaalsete 
taotlejate arvu. 

mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelev mikroette-
võtja, kelle müügitulu oli mõlemal taotluse esitamise 
aastale vahetult eelnenud kahel majandusaastal üle 
4000 euro. 

See nõue on sobilik: vt eelnevat. 

Ta
o

tl
ej

a 
p

ea
b

 v
as

ta
m

a 
jä

rg
m

is
te

le
 n

õ
u

et
el

e 

taotleja on enne taotluse esitamise aastat tegutsenud 
vähemalt kaks majandusaastat, millest taotluse esita-
mise aastale vahetult eelnenud majandusaasta on vähe-
malt 12 kuu pikkune; 

See nõue on sobilik: toetus on 
suunatud  tegutsemisajalooga ja 
jätkusuutlikematele ettevõtte-
tele. 

taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või tema riikliku 
maksu võla tasumine on ajatatud ja maksuvõla tasumise 
ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg 
on möödunud, tasutud ettenähtud summas; 

See nõue on sobilik:  toetatakse 
kohusetundlikumaid ettevõtteid, 
mille puhul on maksud tasutud. 

taotleja võlakordaja ehk võõrkapitali osakaalu näitaja, 
mille arvutamisel jagatakse kohustuste summa koguvara 
summaga, ei olnud taotluse esitamise aastale vahetult 
eelnenud majandusaastal suurem kui 0,7; 

See nõue on sobilik:  ei toetata 
liiga suure võlakoormusega ja 
jätkusuutmatuid ettevõtteid. 

taotleja maksevõime näitaja, mille arvutamisel jagatakse 
käibevara summa lühiajaliste kohustuste summaga, oli 
taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandu-
saastal suurem kui 1; 

See nõue on sobilik:  toetatakse 
maksevõimelisi ettevõtteid. 

taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu 
kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa 
Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi; 

See nõue on sobilik:  toetuse 
määra on võimalik paremini hin-
nata ja vältida toetuste dubleeri-
mist. 

taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa 
Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele 
kuulunud summa tähtajal tagasi maksnud või toetuse ta-
gasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud et-
tenähtud summas; 

See nõue on sobilik:  toetatakse 
kohusetundlikke ettevõtteid. 

 taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust 
ega kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti; 

See nõue on sobilik:  toetatakse 
jätkusuutlikke ettevõtteid. 

 äriühingust taotleja taotluse esitamise aastale vahetult 
eelnenud kahe majandusaasta aruanded peavad olema 
taotluse esitamise hetkeks äriregistrist kättesaadavad. 

See nõue on sobilik:  võimaldab 
hinnata ettevõtete majanduslikku 
käekäiku. 

Kriteeriumid 

Tabel 4. Meetme 6.4 taotluse hindamise kriteeriumid. (Allikas: Riigi Teataja (2015, lisa)) 

Kriteerium Kommentaar 

Taotleja, kelle investee-
ringu maksumuse ja 

See on sobilik: Vähemalt 151% müügitulust moodustava investeeringu 
tegemine on põllumajandusettevõttele jõukohane.  
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müügitulu suhe tagab 
toetuse ergutava mõju 

Taotleja, kes vajab in-
vesteeringu tegemiseks 
toetust enam, et ta-
gada toetuse ergutav 
mõju 

See vajaks muutmist: kõige rohkem punkte võiks anda madalama 
EBITDA väärtusega ettevõttele, näiteks vahemikus 5 001 - 10 000 eurot 
või 10 0001 - 20 000. 

Põllumajandustootja 
puhul taotleja, kes sõl-
tub rohkem põlluma-
janduslikust ettevõtlu-
sest 

See vajaks muutmist: punkte tuleks anda ka 70%st madalama põlluma-
jandusliku müügitulu osakaalu eest. Põllumajandusettevõtetele annaks 
eelise ja motivatsiooni toetust taotleda, kui punkte saaks juba näiteks ala-
tes 60% põllumajandusliku müügitulu osakaalust ja kõige rohkem vähe-
malt 6 punkti (10% kõikidest ülejäänud punktidest). 
 

Väiksema müügituluga 
taotleja 

See on sobilik: väiksematel ettevõtetel on vähem vahendeid iseseisvalt 
investeeringute tegemiseks. 

Toetatavad tegevused 

Tabel 5. Meetme 6.4 raames toetatavad tegevused (Allikas: Riigi Teataja (2015, §4)) 

Kategooria Tegevus Kommentaar 

Taotleja võib toetust taotleda 
majandustegevuse mitmekesis-
tamiseks ja arendamiseks vaja-
like järgmiste tegevuste kohta 

ehitise ehitamine, välja arvatud 
lammutamine, ehitusseaduses 
sätestatud tingimustel ja korras 
ning hoone parendamine; 

Need on sobilikud: erinevad 
suuremaid investeeringuid 
nõudvad tegevused mitmeke-
sistamiseks on kaetud. 

statsionaarse masina ja 
seadme ostmine ning paigalda-
mine; 

rändkaupluse ja selle sisse-
seade ostmine. 

Toetust ei saa taotleda lõikes 1 
nimetatud tegevuste kohta, kui 
investeeringuobjekt on seotud 
[…] järgmiste tegevusvaldkon-
dadega 

taime- ja loomakasvatus, jahin-
dus ja neid teenindavad tege-
vusalad; 

Need on sobilikud: toetatakse 
tegevusi, mis ei ole seotud 
ressursside hankimisega loo-
dusest. kalapüük ja vesiviljelus; 

mäetööstus; 

toiduainete tootmine, joogi-
tootmine ja tubakatoodete 
tootmine; 

 

veevarustus, kanalisatsioon, 
jäätme- ja saastekäitlus; 

 

ehitus;  

veondus ja laondus, välja arva-
tud mahetoodete ladustamise 
korraldamiseks turustus-
keskuse loomine; 

Seda võib muuta: põllumajan-
dusettevõtjatel on võimekus 
selliste teenuste pakkumi-
seks. 

finants- ja kindlustustegevus;  

kinnisvaraalane tegevus;  

 juriidilised toimingud ja arvepi-
damine, nõustamine; 

 

reklaamindus ja turu-uuringud;  

haldus- ja abitegevused;  
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hasartmängude ja kihlvedude 
korraldamine. 

 

Toetuse määr ja suurus 

Tabel 6. Meetme 6.4 toetuse määr ja suurus (Allikas: Riigi Teataja (2015, §8)) 

Tingimus Kommentaar 

Toetust antakse kuni 40 protsenti toetatava 
tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Mi-
nimaalne toetuse määr on 15 protsenti toe-
tatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumu-
sest. 

See vajaks muutmist: kuna mitmekesistamise puhul 
peavad põllumajandusettevõtjad olulisimaks takis-
tuseks madalat investeerimisvõimet ja enamus nen-
dest hindab 40% toetuse määra madalaks, võiks 
kõrgeim toetuse osakaal investeeringust olla vähe-
malt 50%.  

Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja 
kohta on kokku 150 000 eurot arengukava 
programmiperioodil. 

See on sobilik: tagab toetuse võrdsema jagamise ja 
selle tõstmine ei suurendaks tõenäoliselt meetmes 
mitte osalevate ettevõtjate huvi seda teha. 

Ühte kontserni kuuluvad ettevõtjad või kon-
kurentsiseaduse § 2 lõike 4 tähenduses va-
litseva mõju kaudu üksteisega seotud ette-
võtjad ei saa taotleda toetust rohkem kui 
150 000 eurot programmiperioodil kokku. 

See on sobilik: tagab toetuse võrdsema jagamise. 

Toetuse suurus ei tohi koos jooksva majan-
dusaasta ja taotluse esitamise aastale vahe-
tult eelnenud kahe majandusaasta jooksul 
eraldatud vähese tähtsusega abiga ületada 
200 000 eurot. 

See on sobilik: tagab toetuse võrdsema jagamise. 
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Kokkuvõte 

Uuringu eesmärgiks oli anda ülevaade põllumajandustootja majandustegevuse mittepõllumajandus-

liku tegevuse suunas mitmekesistamise põhjustest, vajalikkusest ja mõjust põllumajanduslikule ette-

võtlusele, seostest ettevõtja suuruse, finantsnäitajate ja muude sotsiaalmajanduslike teguritega ning 

teha selle alusel ettepanekuid meetme 6.4 muutmiseks. Selleks viidi läbi kaks ankeetküsitlust põlluma-

jandusettevõtjatele ja analüüsiti ka Äriregistrist pärit andmeid põllumajandusettevõtjate põhi- ja lisa-

tegevusala ning vastavate müügitulu suuruste kohta. 

Käesoleval kümnendil on Eesti põllumajandusettevõtete seas kasvanud selliste ettevõtete arv, mille 

tegevusalade hulka kuulub lisaks peamisele põllumajandustootmisele veel mõni tegevusala. Sealjuures 

on märkimisväärselt tõusnud aga vaid lisategevusalana põllumajandusliku tegevusega tegelevate põl-

lumajandusettevõtete osakaal. Hinnates müügitulu muutust aastatel 2010-2014 mediaanväärtuse 

järgi, on see kõige rohkem ja järjepidevamalt kasvanud ainult põllumajandustootmisega tegelevate 

ettevõtete puhul ning kõige ebastabiilsemalt muutunud lisategevusalana mittepõllumajandusliku te-

gevusega tegelevate põllumajandustootjate puhul. Müügitulu mediaan on kõige madalam ainult põhi-

tegevusalaga tegelevatel põllumajandusettevõtetel, veidi kõrgem mittepõllumajandusliku lisategevu-

salaga põllumajandustootjatel ja eelnevast kahest grupist oluliselt suurem ettevõtetel, mille mõlemad 

peamised tegevusalad on põllumajanduslikud. Uuringu käigus küsitletud põllumajandusettevõtjatest 

enam kui veerandi hinnangul on nad enda ettevõtte tegevust väljapoole põllumajandust mitmekesis-

tanud. Pidades ettevõtte mitmekesistamiseks olukorda, kus lisategevusalade müügitulu moodustab 

vähemalt 30% põhitegevusala müügitulust, võis Eestis aastatel 2014-2015 väljapoole põllumajandust 

mitmekesistanud põllumajandusettevõtete osakaaluks pidada 4,3% ehk 758 ettevõtet. Käsitledes mit-

mekesistamisena aga olukorda, kus ettevõtte peamise lisategevusala müügitulu moodustab vähemalt 

1% põhitegevusala müügitulust, oli väljapoole põllumajandust mitmekesistanud ettevõtteid Eestis sa-

mal ajal hinnanguliselt 12%. Kõige enam oli mitmekesistanuid üheaastaste põllukultuuride kasvatuse, 

mesinduse, lamba- ja kitsekasvatuse ning segapõllumajandusega tegelevate ettevõtete seas.  

Kõige sagedasem lisategevusala Eesti põllumajandusettevõtete seas on metsamajandus ja metsavaru-

mine, mis on lisategevusalaks enam kui viiendikule väljapoole põllumajandust mitmekesistatud põllu-

majandusettevõttele. Samuti levinud lisategevusaladeks on kinnisvaraalane tegevus, hulgi ja jaekau-

bandus, maismaaveondus ning muu teenindus. Põllumajandusettevõtjad ise nimetasid mitmekesista-

mise suunana korduvalt turismindust, millega tegeletakse tõenäoliselt väljaspool põllumajandusette-

võtet. Väljapoole põllumajandust mitmekesistamiseks sobilikud tegevusalad sõltuvad suuresti näiteks 

ettevõtte geograafilisest ja varalisest olukorrast, ent välja võib tuua põllumajandustoodangu töötle-

mise ja turustamise, vabaajateenuste ja majutuse pakkumise, rentimise ja muude taoliste teenuste 

pakkumine. 

Mitmekesistamist pidasid vajalikuks peaaegu pooled küsitletud põllumajandusettevõtjad, veidi alla 

veerandi ei pidanud ja kolmandikul puudus kindel seisukoht. Sealjuures seda vajalikuks pidavad põllu-

majandusettevõtjad on enda ettevõtte majandustegevust valdavalt juba mitmekesistanud või plaani-

vad seda tulevikus teha, samas kui need, kes seda vajalikuks ei pidanud, ei soovinud ka enda ettevõtte 

tegevust mitmekesistada. Mittepõllumajandusliku tegevuse suunas mitmekesistamise kõige sageda-

maks põhjuseks oli põllumajandustootmise hooajalisusest tulenevate riskide hajutamine, ent ka sel-

lega seotud tööjõule aastaringse rakenduse pakkumine oli peaaegu poolte vastanute jaoks oluline. Et-

tevõttega seotud majanduslikud põhjused olid mitmekesistamise põhjuseks umbes kolmandiku ette-



Põllumajandustootja majandustegevuse mitmekesistamine mittepõllumajandusliku tegevuse 
suunas  35 

võtjate puhul ja kõige vähem mitmekesistati toodangu lisandväärtuse, kvaliteedi ja tarnekindluse ta-

gamiseks. Olulisimaks teguriks, mis sunnib põllumajandusettevõtjaid enda ettevõtte tegevust mitme-

kesistama, võib pidada põllumajandustootmise ja eriti taimekasvatuse hooajalisust. Mitmekesistamise 

tulemustena tõid ettevõtjad samuti välja põhitegevuse hooajalisuse vähenemise. Valdava enamuse 

ettevõtjate arvates mõjus mitmekesistamine ka ettevõtte majandustegevusele ja majanduslikule olu-

korrale positiivselt. 

Enda ettevõtte tegevust mittepõllumajanduslikus suunas mitmekesistanud põllumajandusettevõtja-

test plaanisid enam kui kolmandik jätkata mõlema tegevusega võrdselt, sama palju peamiselt põllu-

majandustootmisega ja veerand peamiselt mittepõllumajandusliku tegevusega. Vaid üksikud küsitlu-

sele vastanud ettevõtjad plaanisid ühe tegevustest või mõlemad tegevused lõpetada. Vaadeldes välja-

poole põllumajandust mitmekesistatud ettevõtete müügitulu muutust, võib samuti täheldada, et ena-

mikul juhtudel ei vähenda mitmekesistamine ühe aasta perspektiivis põllumajandusliku tootmise 

mahte.  

Põllumajandustegevuse mittepõllumajanduslikus suunas mitmekesistamisele suunatud meetmetes 

3.1 ja 6.4 on osalenud müügitulu ja töötajate arvu poolest eelkõige keskmised või veidi suuremad et-

tevõtted. Tegevusalasest olid võrreldes ülejäänud sektoriga meetmetes osalenute poolt enam esinda-

tud segapõllumajandus, taimekasvatuse abitegevused, üheaastaste põllukultuuride kasvatus, ja hobu-

sekasvatus. Seega osalesid mitmekesistamise meetmetes eelkõige taime- ja vähem loomakasvatusega 

tegelevad ettevõtjad. 

Enamik küsitletud meetmes 3.1 osalenuid hindasid seda meedet mitmekesistamise seisukohast oluli-

seks ja kavatsesid mitmekesistamise jätkamisel ka meetmes 6.4 vastavatele investeeringutele toetuse 

saamiseks osaleda. Mitmekesistamise takistuseks pidas enamik põllumajandusettevõtjad madalat in-

vesteerimisvõimet ja peaaegu poolte jaoks takistas mitmekesistamist selleks sobiva tööjõu puudu-

mine. Samuti arvasid palju põllumajandusettevõtjad, et väljapoole põllumajandust mitmekesistamise 

ei ole olemasolevat nõudlust ja pakkumist arvestades majanduslikult kasulik. Selliseid põllumajandu-

settevõtjaid, kes põhimõtteliselt ei soovi enda ettevõtte majandustegevust väljapoole põllumajandust 

suunata, on hinnanguliselt veerand. Mitmekesistamise meetmes osalemise takistusena toodi kõige sa-

gedamini välja selle bürokraatlikkust ja keerulisust.  

Meetme 6.4 nõuded ja kriteeriumid soodustavad väiksema müügituluga ja suurema investeeringu te-

gevate ettevõtjate mitmekesistamisele suunatud investeeringute toetamist. Madalama tulususega ja 

rohkem põllumajanduslikust tegevusest sõltuvate ettevõtjate osalemist soodustaks madalama EBITDA 

näitaja väärtusega ja kõrgema põllumajandusliku müügitulu osakaaluga kogu müügitulust ettevõtjate 

veelgi suurem eelistamine. Enamus küsitletud põllumajandusettevõtjate hinnangul võiks meetme 6.4 

puhul olla toetuse osakaal investeeringu maksumusest kõrgem kui 40% ja hindepunkte võiks anda ka 

madalama põllumajandusliku müügitulu kui 71% eest. Eelnevast tulenevalt võiks tõsta meetme 6.4 

toetuse osakaalu vähemalt 50% ja kõige rohkem hindepunkte anda näiteks juhul, kui taotlemisele eel-

neva aasta EBITDA näitaja on vahemikus 5 001 - 10 000. Samuti võiks anda hindepunkte juba alates 

60% põllumajandusliku müügitulu osakaalust, kuna põllumajandustootjate senisest suurem eelista-

mine aitaks enim kaasa põllumajandusliku tegevuse osatähtsuse vähendamisele maapiirkonnas. Sa-

muti tasub kaaluda toetatavate tegevusvaldkondade laiendamist, kuna põllumajandusettevõtetel on 

võimekusi erinevate teenuste pakkumiseks ja toodangu töötlemisele kaasa aitamine võib samuti vä-

hendada ettevõtete sõltuvust põllumajandusest ja toorainehindadest.   
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Lisad  

Lisa 1. Küsitlusankeet mitmekesistanutele 

Nr Küsimus Vastusevariant 

1  Kui kaua tegite plaane ettevõtluse mitmeke-
sistamiseks väljaspoole põllumajandust enne 
ettevõtlustegevuse mitmekesistamise toe-
tuse taotluse esitamist? 

 Vähem kui 3 kuud 
 3 kuud kuni 1 aasta 
 1 kuni 3 aastat 
 Kauem kui 3 aastat 

2  Miks otsustasite mitmekesistada oma ette-
võtlustegevust mittepõllumajandusliku tege-
vuse suunas? 

 Hajutada põllumajandustootmise hooaja-
lisusest tulenevaid riske 

 Hajutada ettevõtte välistest teguritest tu-
lenevaid riske (nt ilm või hinnamuutused 
maailmaturul) 

 Tagada ettevõtte tööjõule aastaringne ra-
kendus 

 Tagada ettevõtte masinapargile aasta-
ringne rakendus 

 Pakkuda pereliikmetele töövõimalusi 
 Laiendada ettevõtte turgu 
 Säilitada ettevõtte kasumlikkus 
 Suurendada ettevõtte kasumlikkust 
 Anda oma ettevõtte toodangule lisand-

väärtust 
 Tagada toodangu kvaliteedi stabiilsus või 

kasv 
 Tagada toodangu tarnekindlus (võimalus 

müüa toodangut sõltumata aastaajast) 
 Tegeleda tegevusega, mis pakub endale 

huvi 
 Pakkuda tarbijatele uut toodet või teenust 
 Muu põhjus (vaba vastus) 

3  Kuidas mõjutas mitmekesistamine ja selleks 
saadud toetus teie ettevõtlustegevust? 

 Säilitati töökoht 
 Loodi uus töökoht 
 Loodi uus toode või teenus 
 Vana hoone muudeti kasutuskõlblikuks 
 Laienes ettevõtte turg 
 Suurenes ettevõtte ressursside kasuta-

mise efektiivsus 
 Suurenes ettevõtte konkurentsivõime 
 Suurenes ettevõtte kasumlikkus 
 Muu tulemus (vaba vastus) 

4  Kuidas mõjutas ettevõtlustegevuse mitmeke-
sistamine väljaspoole põllumajandust ja sel-
leks saadud toetus Teie ettevõtte majandus-
likku olukorda?  

 Ilma selleta oleks ettevõte tegevuse lõpe-
tanud 

 See võimaldas ettevõtte majandusliku olu-
korra stabiilsena hoida 

 Ettevõtte majanduslik olukord paranes 
 See ei mõjutanud oluliselt ettevõtte ma-

janduslikku olukorda 
 Ettevõtte majanduslik olukord halvenes 
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5  Palun nimetage oma tegevuse suund pärast 
oma ettevõtlustegevuse mitmekesistamist 
mittepõllumajandusliku tegevuse suunas 5 
aasta perspektiivis. 

 Jätkan peamiselt põllumajandustootmi-
sega 

 Jätkan peamiselt mittepõllumajandusliku 
tegevusega 

 Jätkan mõlema tegevusega võrdses ma-
hus 

 Lõpetan põllumajandustootmise ning jät-
kan mittepõllumajandusliku tegevusega 

 Lõpetan mittepõllumajanduslikutegevuse 
ning jätkan põllumajandustootmisega 

 Lõpetan mõlemad tegevused 

6  Kas Te olete mõelnud ettevõtte tegevuse jät-
kuvale mitmekesistamisele mittepõllumajan-
dusliku tegevuse suunas? 

 Jah ( 7) 

 Ei ( 10) 

7  Kui suure tõenäosusega kavatsete taotleda 
oma ettevõtte tegevuse jätkuvaks mitmeke-
sistamiseks mittepõllumajandusliku tegevuse 
suunas toetust Eesti maaelu arengukava 
2014-2020 meetmest 6.4 „Investeeringud 
majandustegevuse mitmekesistamiseks maa-
piirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse 
suunas“? Palun põhjendage enda vastust. 

 Kindlasti kavatsen 
 Pigem kavatsen 
 Nii ja naa 
 Pigem ei kavatse 
 Kindlasti ei kavatse 
 Ei oska öelda 

8  Millisel tegevusalal olete veel mõelnud oma 
ettevõtte majandustegevust mitmekesistada 
mittepõllumajandusliku tegevuse suunas? 

Vaba vastus 

9  Palun nimetage kolm peamist tegurit, mis 
motiveeriksid Teid jätkuvalt mitmekesistama 
oma ettevõtte tegevust mittepõllumajandus-
liku tegevuse suunas? 

Vaba vastus (3 tk) 

10  Palun märkige oma ettevõtte kuni viis olulise-
mat takistust ettevõtlustegevuse mitmekesis-
tamisel väljaspoole põllumajandust. 

 Ei ole takistusi ettevõtlustegevuse mitme-
kesistamisel 

 Ei taha oma ettevõtlusalast tegevust kil-
lustada, vaid spetsialiseeruda olemasole-
vale tegevusalale 

 Madal investeerimisvõime 
 Laenuraha halb kättesaadavus (ettevõtte 

liiga madal finantsvõimekus) 
 Laenuraha halb kättesaadavus (mittesobi-

vad pangapoolsed tingimused) 
 Tööjõu puudumine 
 Klientide vähesus 
 Toodete ja/või teenuste vähene eristatus 

üksteisest 
 Konkurendid pakuvad madala kvaliteediga 

odavat toodet 
 Konkurentide suur arv 
 Teadmiste ja kogemuste vähesus 
 Nõuande halb kättesaadavus rahalises 

mõttes (nõuanne on liiga kallis) 
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 Nõuande halb kättesaadavus sisulises 
mõttes (vastavalt teemal ei ole nõuanne 
kättesaadav) 

 Täiendkoolituste halb kättesaadavus raha-
lises mõttes (täiendkoolitus on liiga kallis) 

 Täiendkoolituste halb kättesaadavus sisu-
lises mõttes (vastaval teemal ei ole täiend-
koolitus kättesaadav) 

 Teaduskirjanduse halb kättesaadavus 
 Info puudus riiklike toetuste ja muude fi-

nantseerimisvõimaluste kohta 
 Koostöö puudumine teiste ettevõtjatega 
 Muu takistus (vaba vastus) 

11  Mis võiks Teie arvates Eesti maaelu arengu-
kava 2014–2020 meetme 6.4 „Investeeringud 
majandustegevuse mitmekesistamiseks maa-
piirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse 
suunas“ tingimustes teisiti olla? 

 Taotleja põllumajandusliku müügitulu 
nõue võiks olla madalam kui 4000 eurot 

 Taotleja põllumajanduslik müügitulu toe-
tuse taotluse esitamisele eelnenud kahel 
aastal võiks moodustada alla 50% kogu 
sama perioodi müügitulust 

 Taotleja taotlemisele vahetult eelneva ma-
jandusaasta võlakordaja võiks olla teatud 
tingimustel suurem kui 0,7 (nt omaniku-
laenu välja arvamine) 

 Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja 
kohta programmiperioodi (2014-2020) 
jooksul võiks olla suurem kui 150 000 eurot 

 Toetuse kõrgeim osakaal investeeringu 
maksumusest võiks olla kõrgem kui 40%  

 

 Kindlasti jah 
 Pigem jah 
 Nii ja naa 
 Pigem mitte 
 Kindlasti mitte 
 Ei oska öelda 

12  Juhul kui vastasite mõnele eelnevatest va-
riantidest jaatavalt või soovite midagi lisada, 
siis palun täpsustage konkreetsemalt, mis 
võiks teie arvates tingimustes teisiti olla. 

Vaba vastus 

13  Mis võiks Teie arvates Eesti maaelu arengu-
kava 2014-2020 meetme 6.4 taotluste hinda-
miskriteeriumites teisiti olla? 

 Müügitulu alammäär, mille eest saab 
punkte, võiks senise 4000 euro asemel ma-
dalam olla 

 Põllumajandustoodete müügitulu osatäht-
suse alammäär ettevõtte müügitulust võiks 
senise 71% asemel madalam olla  

 

 Kindlasti jah 
 Pigem jah 
 Nii ja naa 
 Pigem mitte 
 Kindlasti mitte 
 Ei oska öelda 
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14  Juhul kui vastasite mõnele eelnevatest va-
riantidest jaatavalt või soovite midagi lisada, 
siis palun täpsustage konkreetsemalt, mis 
võiks teie arvates hindamiskriteeriumites tei-
siti olla. 

Vaba vastus 

15  Kas oleksite oma ettevõtte majandustegevust 
mitmekesistanud ka ilma Eesti maaelu aren-
gukavade meetmete 3.1 või 6.4 raames saa-
dud investeeringutoetuseta? 

 Jah 
 Ei, kuigi see oleks olnud rahaliselt võimalik 
 Ei, see ei oleks olnud rahaliselt võimalik 
 Ei oska öelda 

16  Palun märkige ettevõtte juhataja või omaniku 
omandatud eriala(-d). 

Vaba vastus 

17  Kui Teil tekkis ettepanekuid või kommentaare 
küsimustikus käsitletud teemade lõikes, siis 
oleme tänulikud, kui Te need siia kirjutate. 

Vaba vastus 

Lisa 2. Küsitlusankeet mikropõllumajandusettevõtjale 

Nr Küsimus Vastusevariant 

1  Kas peate vajalikuks mitmekesistada oma et-
tevõtte majandustegevust mittepõllumajan-
dusliku tegevuse suunas? 

 Väga vajalikuks 
 Vajalikuks 
 Nii ja naa 
 Vähe vajalikuks 
 Üldse mitte vajalikuks 
 Ei oska öelda 

2  Kuidas suhtute oma ettevõtte majandustege-
vuse mitmekesistamisse mittepõllumajandus-
liku tegevuse suunas? 

 Olen mitmekesistanud oma ettevõtte ma-

jandustegevust ( 3) 
 Plaanin hiljemalt aasta jooksul mitmeke-

sistada oma ettevõtte majandustegevust 

( 5) 
 Plaanin hiljem kui aasta jooksul mitmeke-

sistada oma ettevõtte majandustegevust 

( 5) 
 Ei soovi oma ettevõtte majandustegevust 

mitmekesistada ( 6) 

3  Miks Te ei ole saanud oma ettevõtte majan-
dustegevuse mitmekesistamiseks toetust 
Eesti maaelu arengukava 2007-2013 meet-
mest 3.1 "Majandustegevuse mitmekesista-
mine maapiirkonnas"? 

 Ei olnud nimetatud meetmetest teadlik 

( 5) 
 Toetuse taotlemise tingimused või kritee-

riumid olid taotlemiseks liiga ranged ( 4) 
 Taotlesin toetust, aga seda ei määratud 

või ei makstud välja ( 5) 
 Muu põhjus (vaba vastus) 

4  Palun täpsustage, millised tingimused või kri-
teeriumid olid Teie jaoks liiga ranged ja kuidas 
neid Teie arvates muuta võiks. 

Vaba vastus 

5  Millisele mittepõllumajanduslikule tegevu-
salale mitmekesistasite või plaanite mitmeke-
sistada oma majandustegevust?  

Vaba vastus 
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6  Palun märkige kuni viis olulisemat takistust 
oma ettevõtte ettevõtlustegevuse mitmeke-
sistamisel mittepõllumajandusliku tegevuse 
suunal. 

 Ei ole takistusi ettevõtlustegevuse mitme-
kesistamisel 

 Ei taha oma ettevõtlusalast tegevust kil-
lustada, vaid spetsialiseeruda olemasole-
vale tegevusalale 

 Madal investeerimisvõime 
 Laenuraha halb kättesaadavus 
 Tööjõu puudumine 
 Klientide vähesus 
 Toodete või teenuste vähene eristatus 

üksteisest 
 Konkurentide kõrge arv 
 Konkurendid pakuvad madala kvaliteediga 

odavat toodet 
 Teadmiste ja kogemuste vähesus 
 Nõuande halb kättesaadavus rahalises 

mõttes (nõuanne on liiga kallis) 
 Nõuande halb kättesaadavus sisulises 

mõttes (vastavalt teemal ei ole nõuanne 
kättesaadav) 

 Täiendkoolituste halb kättesaadavus raha-
lises mõttes (täiendkoolitus on liiga kallis) 

 Täiendkoolituste halb kättesaadavus sisu-
lises mõttes (vastaval teemal ei ole täiend-
koolitus kättesaadav) 

 Teaduskirjanduse halb kättesaadavus 
 Info puudus Euroopa Liidu toetuste jms fi-

nantseerimisvõimaluste kohta 
 Koostöö puudumine teiste ettevõtjatega 
 Muu takistus 

7  Palun nimetage ettevõtte juhataja või 
omaniku omandatud eriala(-d). 

Vaba vastus 

8  Kui Teil tekkis ettepanekuid või kommentaare 
küsimustikus käsitletud teemade lõikes, siis 
me oleme tänulikud, kui Te need siia kirjutate. 

Vaba vastus 
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Lisa 3. Lisategevusalaga põllumajandusettevõtete arv lisategevusala müügitulu osakaalu alusel põhitegevusala müügitulust 

Lisategevusalana mittepõllumajandusliku tegevusega tegelevate põllumajandusettevõtete arv põhitegevusala alusel. (N = 1832) 
Tegevusala Kõik Lisategevusala müügitulu osakaal põhitegevusala müügitulust (%) ja 

 vastava lisategevusala osakaaluga ettevõtete arv 

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus 646 76 48 28 20 13 11 6 6 5 2 

Piimakarjakasvatus 243 8          

Muu veise- ja pühvlikasvatus 173 20 10 8 8 7 6 5 3 3 2 

Segapõllumajandus 138 16 11 8 8 7 5 3 2 1 1 

Mesindus 106 22 20 16 9 7 4 3 3 3 1 

Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus 92 7 5 3 1 1      

Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus 73 11 9 8 8 8 6 5 5 1 1 

Lamba- ja kitsekasvatus 68 10 9 6 5 5 3 3 3 3 1 

Seakasvatus 50 4 1 1        

Taimekasvatuse abitegevused 49 10 8 4 2 2 1     

Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus 41 10 6 3 2 1 1     

Loomakasvatuse abitegevused 32 6 5 3 1 1 1     

Hobusekasvatus ja muude hobuslaste kasvatus 21 1          

Muu loomakasvatus 19 4 3 3 3 3 3 3    

Taimede paljundamine 16 4 4 2 2 1 1     

Kodulinnukasvatus 15 4 3 2 2 2 2 2 1 1 1 

Õun- ja luuviljaliste puuviljade kasvatus 13 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Muude mitmeaastaste taimede kasvatus 11 2 2 2 2 2 2 2 1   

Lillekasvatus 7 5 3 2 2 2 1     

Muu loomakasvatus 6 2 2 2 1 1 1 1    

Muude üheaastaste põllukultuuride kasvatus 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Saagikoristusjärgsed tegevused 3           

Vürtsi-, maitse-, uimastavate taimede ja ravimtaimede kasvatus 2           
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Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad 2           

Õlitaimekasvatus 1 1 1         

Kokku 1832 226 152 103 78 65 50 35 26 19 10 

Osakaal kõikidest (%) 12 8 6 4 4 3 2 1 1 1 

 

Lisategevusalana põllumajandusliku tegevusega tegelevate põllumajandusettevõtete arv põhitegevusala alusel. (N = 1832) 
Tegevusala Kõik Lisategevusala müügitulu osakaal põhitegevusala müügitulust (%) ja  

vastava lisategevusala osakaaluga ettevõtete arv 

1 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

Teravilja- (v.a riis) ja kaunviljakasvatus; õlitaimeseemnete kasvatus 646 278 153 99 78 48 39 29 2 13 6 

Piimakarjakasvatus 243 189 123 76 50 34 24 19 15 9 6 

Muu veise- ja pühvlikasvatus 173 80 58 48 35 25 16 11 9 6 4 

Segapõllumajandus 138 19 16 8 6 5 4 3 2 2 2 

Mesindus 106 10 7 6 5 2 1 1    

Köögivilja- (sh kõrvitsaliste), juurvilja- ja mugulviljakasvatus, k.a seenekasvatus 92 31 24 18 16 14 11 8 7 5 4 

Söödakultuuri- ja heintaimekasvatus jm üheaastaste põllukultuuride kasvatus 73 27 23 18 13 12 9 8 6 3 2 

Lamba- ja kitsekasvatus 68 22 22 18 13 11 10 8 3 3 1 

Seakasvatus 50 21 11 8 8 6 4 1 1 1 1 

Taimekasvatuse abitegevused 49 21 19 17 14 11 8 5 4 3  

Muu puuvilja-, marja- ning pähklikasvatus 41 14 10 8 7 6 4 3 1 1 1 

Loomakasvatuse abitegevused 32 13 11 9 7 6 4 4 4 2 1 

Hobusekasvatus ja muude hobuslaste kasvatus 21 6 6 3 2 1 1 1 1   

Muu loomakasvatus 19 4 3 1        

Taimede paljundamine 16 3 2 1 1 1      

Kodulinnukasvatus 15 2 2 2 1       

Õun- ja luuviljaliste puuviljade kasvatus 13 6 4 3 2 2 2 2 1 1 1 

Muude mitmeaastaste taimede kasvatus 11 2 2 2 2 2 2 2 2 1  

Lillekasvatus 7 1 1 1 1       
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Muu loomakasvatus 6           

Muude üheaastaste põllukultuuride kasvatus 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Saagikoristusjärgsed tegevused 3 1 1         

Vürtsi-, maitse-, uimastavate taimede ja ravimtaimede kasvatus 2           

Jahindus ja seda teenindavad tegevusalad 2           

Õlitaimekasvatus 1           

Kokku 1832 752 500 348 263 188 141 107 78 52 29 

Osakaal kõikidest (%) 41 27 19 14 10 8 6 4 3 2 
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Lisa 4. Mittepõllumajanduslike lisategevusaladega tegelevate põllumajandusettevõtete arv põhi- ja lisategevusala lõikes 

Tabelis kajastuvad ettevõtted, mille lisategevusala müügitulu moodustab vähemalt 1% põhitegevusala müügitulust ja mille põhitegevusala on andmestikus esindatud 
vähemalt 10 ettevõtte poolt. 
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Büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused       1         1 2  4 

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine           1     1 1  3 

Eriehitustööd           1  1      2 

Finantsteenuste osutamine, v.a kindlustus ja pensionifondid             1      1 

Haridus   1   1  1           3 

Hoonete ehitus      2           1  3 

Hoonete ja maastike hooldus      1   1    1  1  3  7 
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Hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad     1 1 1 1 3  2 1 1  1  8  20 

Infoalane tegevus    1               1 

Jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad  1  1 1 4 1 1 1    1 1 2    14 

Juriidilised toimingud ja arvepidamine      1       1 2  1 3  8 

Jäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutus                 1  1 

Kalapüük ja vesiviljelus    1  1             2 

Kanalisatsioon                 2  2 

Kinnisvaraalane tegevus   2 1  3  1 3  1 1 1   1 7  21 

Laondus ja veondust abistavad tegevusalad     2        1    2  5 

Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus    1  1             2 

Maismaaveondus ja torutransport   1 1    2    1     7  12 

Majutus 1   2    1         1  5 

Masinate ja seadmete remont ja paigaldus             1 1     2 

Metsamajandus ja metsavarumine    2  1   3 1 2  3 2  5 28  47 

Mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont              1  1 1  3 

Muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus  1 1   2  1     1    1  7 

Muu teenindus        2 2   1 2 1   4  12 

Posti- ja kulleriteenistus   1                1 

Puidutöötlemine ning puit- ja korktoodete tootmine, v.a mööbel      1   2        1  4 

Rajatiste ehitus         1     1   1  3 

Reklaamindus ja turu-uuringud      1             1 

Rentimine ja kasutusrent  1    1   4 1 1   1   1  10 

Sporditegevus ning lõbustus- ja vaba aja tegevused     1              1 

Teadus- ja arendustegevus                 1  1 

Toiduainete tootmine  1 1   1        1    2 6 

Veterinaaria     1  1      1      3 

Kokku 1 4 7 10 6 22 4 10 20 2 8 4 16 11 4 10 76 2 217 
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Lisa 5. Ankeetküsitlustes esitatud vastused vabade vastustega küsimustele 

Mitmekesistanud 

Miks otsustasite mitmekesistada oma ettevõtlustegevust mittepõllumajandusliku tegevuse suunas? 

 Plaanitud tegevusele oli võimalik saada toetust, ilma toetuseta olnuks tegevus liiga riskantne. 

 Tuua inimesi maale. 

 Päästa külas lagunud ja kasutuseta jäänud hoone. 

 Jääda ellu ebastabiilse ja kaitsetu tootmisharu juures nagu on Eesti põllumajandus. 

 Toodangu otse talust müümine. 

Kui suure tõenäosusega kavatsete taotleda oma ettevõtte tegevuse jätkuvaks mitmekesistamiseks mit-
tepõllumajandusliku tegevuse suunas toetust Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetmest 6.4 „In-
vesteeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tege-
vuse suunas“? Palun põhjendage enda vastust. 

 Ei ole head ideed ega vahendeid investeeringuteks. 

 Toetuse taotlemise bürokraatia pärast ja hilisemate probleemide vältimiseks. 

 Eesti riigis ei anna põllumajandus turvatunnet valitsuse pikaajalise vaenuliku suhtumise tõttu põl-
lumajandustootjatesse. 

 Oleneb lubatud tegevustest ja finantseerimise tingimustest. 

 Omafinantseerimise võimalus puudub. 

 Kui hindamiskriteeriumite põhjal on reaalne eeldada ka toetuse saamist. 

 Liiga suur bürokraatia. 

 Mitmekesistada oma tegevust. 

 Toetuse taotlemisega kaasnevad paljud kontrollid ja bürokraatia on frustreeriv. 

 Meede on ebaselge. 

 Laiendan tegevust. 

 See võimaldab konkurentsis püsida. 

Palun nimetage kolm peamist tegurit, mis motiveeriksid Teid jätkuvalt mitmekesistama oma ettevõtte 
tegevust mittepõllumajandusliku tegevuse suunas? 

 Masinapargi aastaringne rakendamine. 

 Pidev töö, rahavoog on ühtlasem, tööaja reguleerimine lihtne. 

 Klientide tagasiside, maaelu mitmekesistamise soov. 

 Valitsuse põllumajandusevaenulikkus, jätkata elu maal. 

 Kinnisvara parendamine, ettevõtluse laiendamine, töökohtade loomine. 

 Riskide hajutamine, oma metsa väärindamine, pereliikmete kaasamine. 

 Kasumlikkus, töökohad, ilu enda ümber. 

 Oma toodangu väärindamine. 

 Mõistlikud finantseerimistingimused, st ettemaks investeeringu tegemiseks; väiksem bürokraa-
tia; vähem karmid finantsnõuded, praegusel ajal on enamus põllumajandusettevõtteid kahjumis. 

 Toetuse selged reeglid. 

 Paremad teadmised muul alal, raha, stabiilsus. 

 Aastaringne töö, stabiilne turg. 

 Investeering. 

 Pidev sissetulek pereliikmetele. 

 Suurema lisaväärtusega toodete või teenuste pakkumine, suurem kasum ettevõtlusest, parem 
elukeskkond maal. 

 Kasumlikkus, nõudlus, isiklik huvi ja areng. 

 Ettevõtluskeskkond, PRIA väiksem bürokraatia, kvaliteetse tööjõu olemasolu maal. 
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 Lisatulu, hooajalisuse leevendamine, uued väljakutsed maapiirkonnas. 

 Konkurents, kasum, erinevate võimaluste kasutamine. 

Palun märkige oma ettevõtte kuni viis olulisemat takistust ettevõtlustegevuse mitmekesistamisel väl-
japoole põllumajandust. 

 Heade ideede puudus. 

 Maksuameti eelduslik suhtumine, et oled ebaaus. 

 PRIA saamatus. 

Juhul kui vastasite mõnele eelnevatest variantidest jaatavalt või soovite midagi lisada, siis palun täp-
sustage konkreetsemalt, mis võiks teie arvates tingimustes teisiti olla. 

 Müügitulu nõue on uuesti alustajale suur. Kui peab põhikarja kasvatama, siis müügitulu on väike. 

 Erinevatel aastatel võib põllumajanduslik müügitulu olla väga erinev, võiks vaadelda pisut pike-
mat perioodi. 

 Toetuse osa võiks olla 75% nagu SAPARD-i ajal, kui ettevõte võtab riski arendada ehk mitmekesis-
tada oma majandustegevust kogukonna arendamise suunas. 

 Toetus võiks ikka 50% olla. 

 Finantsnõuded liiga karmid, põllumajandusettevõtted on praegu suuresti kahjumis ja toetused ei 
lähe sinna kuhu neid oleks kõige rohkem vaja, vaid koonduvad spekulantide ja suuromanike kätte. 

 Põllumajanduslik müügitulu osakaal mõjutab oluliselt toetuse taotlemist. Kui lihaveisekasvatu-
settevõtte müüb metsa ja selle eest ostab heinapressi või maksab omaosaluse, kas ta siis 2 järg-
nevat aastat pole enam põllumajandusettevõte? 

 Müügitulu võiks olla 3500 euro võrra, suurim toetus 20 tuhande euro võrra kõrgem. 

 Toetatav võiks olla otseselt klientide teenindamiseks vajalik inventar (näiteks matkakorraldami-
seks räätsad, tõukekelgud jms). 

 Kõik tingimused tuleks läbi vaadata ja sinna kaasata inimesed, kes on pädevad (ettevõtjad ja põl-
lumehed) ja asjadega kursis. PRIA töö on alla igasugust arvestust ja see asutus on võtnud panga 
rolli. Toetamisest ja arendamisest on asi veel kaugel ja seda Eesti-poolsete ametnike käpardlikku-
sest. 

 Ettevõtluse arendamine mitmekesistamise alal ei hakka turul nii kiiresti tulu tooma. Tulu laeku-
mise saamise tegelik tasand saabub kuni 3 aasta pärast. 

 Üks asi, mis peaks kindlasti olema teistmoodi: juba enne taotluse esitamist peaksid kõik toetuse 
tingimused ja üksikasjad olema kõigile teada ja absoluutselt üheselt mõistetavad. Riik EI TOHI 
poole pealt ümber mõelda, tingimusi täiendavalt tõlgendada ega midagi sellist. Isikliku kogemuse 
põhjal sooviksin mina, et taotlust esitades annaks PRIA minule samasuguse kinnituse nagu mina 
PRIA-le: minule esitatud andmed ja toetuse tingimused on tõesed, et neid hiljem ei muudeta, ega 
tõlgendata teist moodi, et ma võiksin PRIA kodulehel avaldatud ja infoliinilt öelduga 100% arves-
tada jne. 

Juhul kui vastasite mõnele eelnevatest variantidest jaatavalt või soovite midagi lisada, siis palun täp-
sustage konkreetsemalt, mis võiks teie arvates hindamiskriteeriumites teisiti olla. 

 Põllumajandustoodete müügi osatähtsus peaks olema madalam, kuna mingist mittepõllumajan-
dustegevusest saadakse juba tulu, seda arengut ei tohiks takistada 

 Oluline on ju, et sissetulek oleks. 

 Põllumajandustootja hindepunktid peaksid olema arvestatud juba 55-60% põllumajandustoodete 
saadud müügitulust. Hindamiskriteeriumites on üldine vastuolu, kui mõelda majanduslikult, et 
sinu eelmise kahe aasta keskmine müügitulu, mis annab maksimum punktid, siis kui investeeri-
takse kokku kuni kahekordne eelmise aastate müügitulu, et saada maksimum investeeringu ja 
müügitulusuhtarvu punktid, siis majanduslikult mõeldes, kuidas on üks ettevõtte võimeline tege-
likkuses investeerima sellises summas. Müügitulu ei ole ju kasum ja sellega tegelikult tõmmatakse 
end järgmistel aastatel kehva majandusseisu. Aga nagu ikka, on teada, et üldse toetust saada, 
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tuleb võtta maksimum. Jääb üldse küsimus, kas toetus on ikka õieti määratletud, kui hindepunktid 
nii näitavad. Ettepanek, et investeeringu ja müügitulu osas võiksid maksimum hindepunktid olla 
51-100% ettevõtja toetuse taotlemise aastale eelnenud majandusaasta müügitulust.  

 Madalate etteantud lävendite puhul hakkavad kohe osalema nn projektipõllumehed ja saab ka-
sutada ebaausaid võtteid. Tavaline tootja enam pildile ei pääse. 

 Suur osa tulust moodustab teenuste müük ja metsamaterjali müük, põllumeestel olemas arves-
tatav hulk tehnikat, mida teenusena saaks rohkemgi müüa, ka teistele põllumajandustootjatele 
ja ühiskasutuses, kuid see tõstab teenuste osakaalu ja paljud tehnika omanikud ei taha seetõttu 
teenustööd teha. 

 Mikropõllumajandusettevõtted, kes alustavad ja investeerivad põllumajandusse (nagu loomakas-
vatus), teevad mitmeid aastaid investeeringuid, enne kui saavad hakata oma toodangut (loomi, 
piima) müüma. Üks suur investeering on põhikarja loomine, mis kestab 2-5 aastat. Ilma müügitu-
ludeta. 

 Sama vastus eelnevaga, eriti kui veel on juba mitmekesistamisega tegelenud ettevõte. Sellisel et-
tevõttel on niikuinii tulusid seminaride korraldamistest ja koolitustes ning õppepäevadest. Kui siis 
veel metsatulu juurde arvata polegi enam järsku tegemist põllumajandusettevõttega. Kuigi met-
samüük toimub reeglina 1 kord 20 aasta jooksul. 

 Ettevõtja 40-eluaasta vanusepiirang tekitab vanemates ettevõtjates halva tunde. 

 Reaalne kontakt inimestega, kes soovivad midagi päriselt teha, mitte lihtsalt hästi pabereid täita. 

 Raske on hoida piiri, et vastata toetuse tingimustele, seda just juhul, kui me ise töötleme oma 
saadused lisandväärtusega toodeteks, siis neid ei loeta enam omatoodetud põllumajandustoode-
teks, mis on väga arusaamatu. Seega just ärgitatakse toorainet müüma, kuid tulu annab just li-
sandväärtuse andmine, seda just väiketaludele. 

Mikropõllumajandustootjad 

Miks Te ei ole saanud oma ettevõtte majandustegevuse mitmekesistamiseks toetust Eesti maaelu 
arengukava 2007-2013 meetmest 3.1 "Majandustegevuse mitmekesistamine maapiirkonnas"? 

 Antud ajal tegime investeeringuid põllumajandusse. 

 Asjaajamine võrreldes taotletava summaga ei ole proportsioonis ja veel see, et kui saad mingi 
väikese asja jaoks toetuse ja hakkad hiljem taotlema millegi suurema jaoks, on märk juba küljes. 

 Olid teised prioriteedid. 

 Maht väike. 

 Võlad. 

 Ei kvalifitseerunud. 

 Ei vastanud ettenähtud nõuetele. 

 Sel hetkel polnud mõttes tegevust mitmekesistada. 

 Lihtsam oli teha investeering iseseisvalt. 

 Natuke korruptsiooni-hõnguline ja ebaprofessionaalne komisjon. 

 Sain toetust teisele firmale. 

 Kui toetuse raames tellida töid, siis pannakse kirvehinnad, asjade ajamiseks puudub aeg. 

 Madal investeerimisvõime. 

 Puudub vajadus. 

 Ei jõudnud ennast meetmega kurssi viia. 

Palun täpsustage, millised tingimused või kriteeriumid olid Teie jaoks liiga ranged ja kuidas neid Teie 
arvates muuta võiks. 

 Majandusnäitajates arvestati konsolideeritud aruannet, selle tulemusena  ei mahtunud me enam 
mikroettevõtte määratluse alla. 

 Müügimaht  omatoodetud  toodetel on madal. 

 Puudus investeeringuks vajalik oma osa. 
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 Keskmine talunik ei saa võistelda toetuse saamiseks samas edetabelis koos noortalunike , mahe-
tootjate, ettevõtetega, kellel on palgaline toetuste kirjutaja ja kui oled korragi mingit toetust va-
rem saanud. 

 Väiketalul ei ole nii suurt tulu nagu tingimustes nõutakse, siis ei vastagi kriteeriumile ja ongi jutul 
lõpp. Muidugi ei ole omaosalust ka kuskilt võtta, sest pank ei tunnusta väiketalu. Enne peab oma 
raha eest ära ostma, siis PRIA kontrollib ja alles siis saame raha. See süsteem väiketaludele ei sobi. 
Kui väiketalu vastab nõuetele võiks PRIA kohe kõik raha üle kanda. 

 Tegevus oli/on metsamajandus. Seal on omad toetused ning nende saamine metsandusalasele 
väiketootjale peaaegu kättesaamatu. 

 Müügitulu puudumine teatud summas. 

 Ei mahtunud tingimustesse. 

 Metsataimekasvatus ei ole meetmes toetuskõlbulik. 

 50% peab olema põllumajandust. 

 Kuna olin saanud investeeringutoetust seafarmi rekonstrueerimiseks. Olen vanem, saan vähe 
punkte. 

 PRIA hakkab ju vaatama, kui suur on põllumajandustoodete tootmise osakaal protsentides 
(esialgu seda polnud). 

 Kuidas ma tean oraste järgi palju põllumajanduse käive ja palju muu käive tuleb? 

 Igasuguste muude PRIA projektide jaoks on vajalik võimalikult kõrge põllumajanduse käibe osa-
kaal (2 teraga nuga). Muidu ei saa ju tulevikus põllumajanduse projektide jaoks toetusi. Siis peab 
juba teise firma looma ja vassima hakkama. 

Palun märkige kuni viis olulisemat takistust oma ettevõtte ettevõtlustegevuse mitmekesistamisel mit-
tepõllumajandusliku tegevuse suunal. 

 PRIA nõuded. 

 Ajanappus, täiendada vaja enne. 

 Olen pensionär ja jätkaja puudub. 

 Madalad kokkuostuhinnad. 

 Infot hoitakse kinni kuni taotluse kirjutamiseni ja nüanssidest räägitakse peale taotlusdokumen-
tide esitamist. 

 Noored ei ole huvitatud tegevuse jätkamisest. 

 Infrastruktuuri puudus. 

 Kui millegagi alustada, siis on riik oma väriseva käega kohe jaol. Ei ole mingit sisse elamise aega ja 
võimalustki, et väikest kapitali ja kogemusi omandada. 

 Ajanappus, töötan põhikohaga mujal. 

 Võetud laenude tagasi maksmine on eelistatud. 

 Kõrged ettevõtlusmaksud. 

 Olen juba piisavalt vana, et veel joosta Eesti riigiga võidu. 

 Laiskus. 

 Ajaline faktor, põllumajandus/piimakarja pidamine röövib kogu aja. 

 Toetuste halb kättesaadavus mitmekesistamise alal. 

 Terviseprobleemid. 

 Venemaa kaubanduspiirangud, madalad põllumajandussaaduste kokkuostuhinnad, kriis majan-
duses, Eesti põllumajanduspoliitika puudumine ja EL-i bürokraatia. 

 Hakkame tootmist lõpetama vanuse tõttu. Tootmine läheb üle pojale. 

 Pole huvi. 

 Olen loomakasvataja ja teraviljakasvataja. 

 Kõrge omaosalus. 

 Töötan lisaks õpetajana, seetõttu on natukene ajapuudus. 

 Talu on üle antud pojale. 

 Vanuseline põhjus, kuna jään sügisel pensionile. 
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 Toetust taotleda rohkem eriti ei soovi, kuna komisjoni ees oma ideed kaitsmas käies tekitati sei-
sukoht, et mis Sa siia üldse tulid... 

 Pensioniea lähenemine. 

 Aeg: vaja on tegeleda ka põhitegevusega. 

 Tervis, hea ja perspektiivika idee puudumine. 

 Olen juba palju eakas selleks, et midagi veel ette võtta. 

 Ei näe muud tegevusala antud kohas. 

 Ei ole nii rikas, et midagi muud võtta. Toetustele lisaks peab veel raha juurde otsima, et ots otsaga 
välja tulla 

 Ajapuudus olemasoleva töö kõrvalt võimalustesse süvenemiseks. 

 Vanus. 

 Hankelepingute saamine on raske, kõrged nõudmised hankel osalemiseks, suurte firmadega on 
väiketootjatel võimatu võistelda. 

 Ajapuudus, vähempakkumused 

 Tervis vilets. 

 Halva tervise tõttu mõtlen lõpetamisele. 

 Kõigega ei jõua, ei oska ja ei taha ka tegeleda. Tahan teha seda mida oskan ja hästi. 

 Vanus. 

 Ajapuudus tegeleda muude asjadega. 

 Aeg. 

 Olemasolev tegevus on praegugi minu jaoks töömahukas. Kas jaksan veel midagi juurde teha ilma 
lisa tööjõuta? 

 Pean talu teaduri töö kõrvalt ja teraviljakasvatus sobib, sest nii saan olla vabalt valitud puhkuste 
ajal intensiivselt talutööga hõivatud. 

 Kunagi ei tea kuhu poole EL ja PRIA põllumajanduspoliitika välja viib. 

 Vanus. 

 Riik püüab võimalikult rohkem ettevõtjaid lüpsta aga ise laristab raha ettevõtja mõistes mittehea-
peremehelikult! 

Kui Teil tekkis ettepanekuid või kommentaare küsimustikus käsitletud teemade lõikes, siis me oleme 
tänulikud, kui Te need siia kirjutate. 

 Tänased investeeringutoetuse nõuded soosivad pigem uue ettevõtte loomist, mitte sama ette-
võtte tegevuse mitmekesistamist. 

 Kõige selle põllumajanduse ja mitmekesistamise teema juures tekib väike trots, sest ühes vald-
konnas on nii, et kui oled 40 ja pluss, siis ei ole mõtet taotlema minna ja veel, et rahastus perioodi 
jooksul muudetakse olulisel määral tingimusi. 

 Toetus tõesti väikesele talule, kes ise hakkama saavad ja ei oma palju palgaliste abi. Nemad 
praegu raskes olukorras, tehnika kallis aga toota ja areneda tahaks. Teenuse tegemise võimalus 
investeeritud seadmetega. 

 Põllumajandusega lõpetamine on sama kallis, kui sellega alustamine. Uus ettevõtlus peaks olema 
kindlasti teise juriidilise isiku peal ja riskide hajutamiseks võib-olla ka teises riigis. 

 Nõustamisi ja koolitusi on minu arvates väga palju. Kindlasti peab hakkama tegelema millegi mit-
tepõllumajanduslikuga, sest sellega ei ela enam ära (põllumees põline rikas!). Samas peab jät-
kama põllumajanduse aluselt, kuna on ostetud maa, on muretsetud masinad, kulutused on ju 
tehtud, neid ei saa lihtsalt seina äärde roostetama jätta! Tuleks lõpetada igasugused FIE-d ja OÜ-
d jms. Kui teed, oled maksuametis kirjas maksumaksja kodanikuna, kui enam ei tee, lõpetad ja ei 
maksa, nii lihtne see olekski. 

 Mitmekesistamise toetust olen PRIA kaudu taotlenud ja mitte saanud. See on liialt keeruliseks 
ning tähenärijalikuks tehtud. Nüüd taotleb LEADER-i kaudu ning ilmselt ka saan. Sealt kaudu ei 
esitata mõttetuid lisanõudmisi sama asja kohta. See on minu arvates mõtlemise koht PRIA ini-
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mestele. Et mis on asja eesmärk ja kui peeneks sellega ikka on vaja minna. Ausalt. Kas ajame pa-
beril linnukesi ritta ja püüame olla pühamad kui paavst ise või loome töökohti või mis see eesmärk 
siis ikkagi on? Kas eesmärk on täiuslik Exeli tabel taotlejale kätte saada ning nõuda aastas 2 tonni 
mahla tootmiseks keskkonnaekspertiisi ja -luba, mis maksab rohkem kui taotletav toetus või 
hoida inimesi maal tööl? Ehk peaks hoopis alustama sellest et õpetada oma töötajad ehitisregist-
rist õigesti andmeid välja võtma kui need nii olulised on? 

 Kui põllumajandus käibe osakaal langeb, siis see võib pigem põllumajandustegevust pärssima ha-
kata.  Tihti nii ongi, et mitmekesistavad suured, kes nagunii toetusi ei saa enam. 

 Mitmekesistamise eesmärk oleks põlluhooaja välisel ajal pakkuda endale ja töötajatele lisateenis-
tust ja vaheldust põhitööst. 

 Olen väike piimatootja, pean vajalikuks  talumeiereide arendamist. Praegune äri on liiga julm. 

 Tegelikus elus olen tööd alustanud mittepõllumajanduslikul erialal, kuid hilisema vähese töö tõttu 
laiendasin ettevõtmist eraldi ettevõttena just põllumajanduslikul tegevuse suunas, kus tööpuu-
dus puudub. Samas jätkan tegevust ka maamõõtjana, kus hetkel on tööd rohkem, kui jõuab teha. 

 Vajame talvekuudeks tööd, et aednikud ei peaks otsima uusi töökohti, kuhu nad tihti jäävadki. 

 Tööjõu puudus, selles mõttes, et koolist tulevatelt noortel ei ole vastava kategooria juhiluba, ei 
saa traktoriga töötada ilma juhiloata. 

 Las põllumehed tegelevad põllumajandusega ja sokikudujad sokkide kudumisega. Ei ole vaja neid 
igasuguste meetmete abil ristata. Aga kõigepealt tuleks selgeks teha, kas põllumajandust on üldse 
kellelegi vaja. Kui ei, siis tuleb niikuinii sokke kuduma hakata või poliitikasse minna. 

 On vaja avatust, toetust, õpetust muudele ettevõtmistele praegu põllumajandusele raskel ajal. 

 Tähelepanekud tegutsevate kohalike mittepõllumajandusliku tegevusega ettevõtjate kohta näi-
tavad olemasoleva turu küllastatust ja kauba müümise raskustest, kõik turunišid on täidetud 
odava välismaist päritolu kaubaga. Samuti on kohalik tarbija äärmiselt hinnatundlik. Mõned aas-
tad tagasi oli mõte rajada matkarada (kasutame ca 100 ha jõeäärset luhta lammaste karjatamisel), 
kus loodushuvilisel oleks võimalik aega veeta ja soovisime pakkuda ka toitlustamist oma talu too-
danguga (lambalihatoidud), kuid loobusime erinevate nõuete ja muu bürokraatia rägastiku tõttu. 
Maaettevõtluse mitmekesistamiseks peaks palkama inimese, kes seda kõike organiseeriks, tun-
neks seadusi ja suhtleks vajalike instantsidega, kuid see eeldaks suuremat rahalist võimekust. 

 Omaosalus eeldab igal juhul laenuorjust. Sattusin 10 päevaks haiglasse, ettevõtlus sai kahju ca 25 
tuhat. Kui kasum paistab alles 8.aastal, siis on risk suur... 

 Soovime edasi tegeleda piimatootmisega, sest selleks on tehtud põhilised investeeringud. Oleme 
saanud investeeringutoetust lihtsa vabapidamislauda ehituseks (lüps toimub vanas laudas), trak-
tori ja rulloonipurustaja ostmiseks. Viimasel viiel aastal on toetusetaotlused jäätud rahuldamata, 
sest ikka jääb paar punkti puudu. Eelistatud on noored, mahedad, ühistegevus jne. Lihtsalt väga 
kurb, sest võiks rohkem mõelda peretalude peale, mida jääb koguaeg vähemaks.  

 Maa omanikeks on välismaalased ja linnasaksad, see on otsustavaks teguriks maaelu hääbumi-
sele.  

 Investeerimine ja seadmete-masinate halb kättesaadavus ja info puudus, kust on võimalik neid 
hankida. Turu puudumine olulisim. Riik peaks ohjama monopoli. 

 Koolituste ajad langevad väga sageli põllutööde ajale: kevadele ja sügisesse. Koolitus sobival ajal 
on kallis. 

 Mida siin kaugel maanurgas teha on, linn on 140 km kaugusel, lähim kauplus 11km, tööl käia ei 
tea kuhu ja miinimumpalgaga, millest sõidad poole palgast maha ning auto olemasolu ja remondi 
kulud tuleb oma kõhu arvelt. 

 Täiendaksin end lihalõikuses, vinnutamises, suitsutamises. Selleks oleks vaja paindlikke koolitusi 
kas maakondades, minu puhul Saaremaal ka Olustveres paari päeva kaupa. 

 Toetused siduda reaalse toodanguga! 

 Kahjuks tegelen lihaveise kasvatusega ja teen ka teenuseid. Selle pärast ei saanud ka sel aastal 
toetust, ei anna punkte välja. Soovitati teha teine firma, et jääks ainult põllumajandus. Pigem jään 
ilma toetuseta. Mis mitmekesistus see on... 

 Mesindusvaldkonnas on arendus läinud mittetulundusühingute kätte. 
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 Arvan, et investeeringutoetuse meetmete ka mitmekesistamine hindamiskriteeriumid soodusta-
vad ettevõtete fiktiivset jaotamist ja muud sarnast "sättimist". Minu arvates ei peaks eelistama 
ettevõtteid suuruse järgi, vaid vaadata tuleks äriplaani ja jätkusuutlikkust. 

 Aastatega kujundatud põllumajanduse ja maaelu halb maine riigis ja valitsuste pidev saamatus ja 
ükskõiksus oma põllumajanduse suhtes kui ekspordisektorile kaasatöötaja. 

 Kõik on võimalik, kui vähegi uurida, nii  täiendused-koolitused-üritused, koostööd teiste ettevõt-
jatega jne. Peab ise hakkaja olema. 

 Ettepanekud ? Vaadake ise päevapoliitikat … Viskleme ja rabeleme nagu uppujad. Ei ole ju kindlust 
homse päeva ees. Ületootmine, uued turud, PRIA üliranged reeglid, iga asja puhul trahv. Eriline 
lollus kuubis on hinnakataloog. 

 Arvan, et põllumajandusettevõtted võiks tegeleda põllumajandusega. Talud peaks olema nor-
maalsed talud, mitte nagu ülisuured vabrikud. Nii nagu see on mujal Euroopas. 

 Kui seadusi tehakse, siis peaks neid tehes esimeses järjekorras lähtuma õiglusest. Tegelikkuses 
aga püüab iga MTÜ või huvigrupp teha ainult enda jaoks head seadust. 

 Kuidas arvestatakse väikest või mikroettevõtet, kuna olen FIE ja hetkel käive üle 14 000. Väikeste 
ettevõtete alla ei kuulu ja suur ka ei ole. Sellise käibega on toetusi väga raske saada. Võiks ju 
arvestada peretalu väikeseks ettevõtteks, kui palgalisa ei ole ja töölisi on 1 või 2. Hetke seadustega 
toetatakse tööl käivaid hobitalupidajaid. 

 Oleks ettepanek maksta eesti põllumehele EL keskmisi otsetoetusi ja see raha oleks üsna kiiresti 
tagasi elavdamas Eesti majandusruumi. Praegu viljeldav ebaaus konkurents on ülimalt Eesti ette-
võtja vaenulik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


