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Põllumajandusliku toidutarneahela veatu toimimine on üle-maailmselt väga oluline. Selleks, et 

Eestis säiliks piimaga  ja selle väärindatud toodete isevarustatuse tase, valdkonna püsimajäämine  

ning eksport ja import, tuleks põhjalikult teha tööd piimatootmis- ja töötlemisettevõtetes. 

Piimandussektor moodustab ainuüksi juba 21% toidukaupade ekspordist, mis tõendab selle 

valdkonna olulisust ning päevakohalisust. Samuti on enam kui kümne aasta jooksul toimunud 

olulised muudatused selles sektoris. Lisaks on selle valdkonna suhtes tehtud arvukaid uuringuid 

ning diplomitöid nii Eestis kui välismaal. 

 

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada, millised riskid esinevad Eesti piimandussektoris  ning 

milline on piimatootjate ja -töötlejate riskikäitumine. Eesti piimatootjatele ja -töötlejatele edastati 

e-maili teel ankeetküsitlus, mida neil oli võimalik täita vabalt valitud ajal. Vastuste abil selgitati 

välja riskide esinemise tõenäosus nende ettevõtetes, võimalused nende maandamiseks ning üldine 

riskikäitumine. Lisaks selgitati välja nende hoiakud ühistute vajalikkuse, keskkonnasäästliku 

majandamise, riskijuhtimise rakendamise  ja piima kvaliteedi tagamise suhtes. 

 

Analüüsi käigus selgitati välja, et Eesti piimatootjad- ja töötlejad eelistavad võtta riske, kuid 

tundlikkus teatud riskide korral on valdavalt üle keskmine. Kõige suuremateks ohtuteks hinnati 

tootmisriske (heitlikud ilmastikuolud) , personaliriske (kvalifitseeritud tööjõupuudus ja üldine 

tööjõupuudus) ning finantsriske (ettenägematute kulutuste tekkimine). Kõige kindlamalt tundsid 

ennast tööstused, kes on piisavalt teinud bioloogiliste, füüsikaliste ja keemiliste riskide ilmnemiste 

vastu. 

 

Käesolevat uurimistööd on võimalik kasutada abistava materjalina analoogsete tööde 

kirjutamiseks ning uurimuste teostamiseks. Samuti on võimalik seda kasutada piimandussektori 

ettevõtetes riskijuhtimise alusmaterjalina ning üldise õppematerjalina. 

 

 

Märksõnad: toidu tarneahel, riskijuhtimine, riskid, piima tootmine, piimatööstus 
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The smooth functioning of the agri-food supply chain is globally very important. In order to 

maintain the level of self-sufficiency in milk and its value-added products in Estonia, the survival 

of the sector and exports and imports should be accomplished through serious work in milk 

production and processing enterprises. The dairy sector alone accounts for 21% food exports, 

proving its importance and relevance. Also, there have been significant changes in this sector 

during the last ten years. In fact, numerous studies and diploma theses have been conducted in this 

field both in Estonia and worldwide. 

 

The aim of the master’s thesis is to find out existing risks in Estonian dairy sector and what is the 

risk behavior of milk producers and processors. A questionnaire was sent by e-mail to Estonian 

milk producers and processors, which could be answered at an appropriate time. The answers were 

used to find out the probability of the occurrence of risks in their companies, ways to mitigate 

them, and the general risk behavior. In addition their attitudes towards the need of cooperatives, 

environmentally sound management, risk management and milk quality assurance  were clarified. 

 

In the course of the analysis, it was found out that Estonian dairy farmers and processors prefer to 

take the risks, but certain risks are above average. The greatest risks were assessed as production 

risks (volatile weather conditions), personnel risks (shortage of skilled labor and general labor 

shortage) and financial risks (occurrence of unforeseen expenses). The processors felt that they 

have done the most to resist the emergence of biological, physical and chemical risks. 

This master’s thesis can be used as an auxiliary material for writing similar works and 

conducting research. It can also be used as a basis for risk management in dairy companies and 

as general study material. 

 

Keywords: agri-food supply chain, risk management, risks, dairy farming, dairy industry 
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SISSEJUHATUS 
 

Piimanduse valdkond on üheks tähtsamaks sektoriks põllumajanduslikus tarneahelas. Eesti 

mõistes peetakse piima valgeks kullaks, millele lisandväärtusi luues saab toota palju 

erinevaid piimatooteid, mis moodustavad suure osa tarbija toidulaual. Viimase kümne aasta 

jooksul on Eesti piimandussektor läbinud palju muutusi impordis, ekspordis 

tootmismahtudes, töötlemises kui ka tarbimises. Piimandussektori sujuvaks toimimiseks on 

oluline välja selgitada peamised riskid selle sektori ettevõtetes (tootjatest ja töötlejatest) ning 

planeerida edasine tegevus nende analüüsiks ja maandamise võimalusteks. Väga 

riskitundlikuks valdkonnaks võib pidada piimatootmist. Aastal 2020 moodustas 

piimatööstus Eestis 15,3% toiduainetööstuse ning 1,9% töötleva tööstuse lisandväärtusest 

(Piimatootmine  2021). 

 

Viimastel aastakümnetel on toiduainete tarneahela toimimise tagamine muutumas aina 

olulisemaks ja sellel põhjusel eeldavad tarbijad aastaringselt värskete toodete kättesaadavust 

(Rijpkema et al. 2013: 495). Selleks, et rahuldada piima ning piimatoodete nõudlust, on vaja 

kavandada ja töös hoida tarneahelat, mille abil on võimalik varustada tarbijaid värske 

toodanguga, samal ajal vähendades kulusid ja tekkivate toidujäätmete hulka. Sellisel 

põhjusel on Euroopa Liidus juba 2009. aastast alates uuritud toidutarneahela toimimist ja 

erinevate kaubandustavade esinemist (Maaelu… 2020).  

 

Magistritöö autori eesmärk on välja selgitada millised on erinevad riskid piimatootjate ja -

tööstuste tarneahelas ning kuidas neid ettevõtetes maandatakse. Hetkeolukord 

põllumajandussektoris on küllaltki ebakindel ning võimalikele sisemistele ja välistele 

muutustele tundlik. Magistritöö koostaja on seda arvesse võtnud ning püstitanud järgmised 

uurimisülesanded: 

1) selgitada välja tarneahela ja selle juhtimise olemus 

2) selgitada välja toidu- ning piimatarnehela olemus 

3) selgitada välja riski ja riskijuhtimise olemus ning riskide maandamise võimalused 

4) välja selgitada peamised riskid piimatootmisettevõtetes ja piimatööstustes  
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5) empiirilise uuringu abil analüüsida, millisel moel piimatoodete tarneahela sektori 

ettevõtetes riskide esinemise tõenäosust  hinnatakse  ja maandatakse 

 

Magistritöö on liigendatud kaheks suuremaks peatükiks. Töö teoreetilises osas annab autor 

ülevaate tarneahela (sealhulgas toidu- ja piimatarneahela) olemusest, piimatootjate ja -

töötlejate ettevõtetes esinevatest riskidest ning riskijuhtimise olemusest ja nende 

maandamise võimalustest. Materjalide kogumiseks kasutati magistritöös peamiselt 

teaduslikke artikleid, konverentside materjale, arengukavasid, teabelehti, raamatuid ning 

seni läbiviidud uuringuid ja väljatöötatud meetmeid vastavatel teemavaldkondadel.  

 

Uurimismeetodina kasutas autor ankeetküsitluse meetodit ning uurimisvahendina 

elektroonilist küsimustikku. Küsimustik saadeti 495-le ettevõttele, kellest 36 ei olnud enam 

piimatootjad. Ülejäänutest osales uuringus 34 ettevõtet ehk 6,9% kogu valimist. Andmeid 

töödeldi Microsoft Exceli programmis. Uurimistulemusi analüüsiti empiirilises osas ning 

tulemused ja järeldused on esitatud töö peatükkides 2.2, 2.3 ja 2.4.  
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1. TARNEAHELA JA RISKIJUHTIMISE OLEMUS 
 

1.1 Tarneahela ja selle juhtimise olemus 

 

Suured arenguhüpped tarneahelate juhtimises said alguse 1990.aastatel (Kiisler 2011: 64), 

kui kujunesid välja nende peamised põhimõtted ning sellega seonduvad ärikontseptsioonid 

ning -tehnoloogiad. Ärimaastik on ajas pidevalt muutuv ning välised tegurid võivad seni 

laitmatult toiminud süsteeme väga suurel määral mõjutada. Aasta 2020 oli murranguline 

kogu maailma tarneahelates  ̶  COVID-19 pandeemia mõjutas kõiki lülisid ning tõi kaasa 

suuri muudatusi kõikides eluvaldkondades. Sõjaolukorra tekkimine 2022.aastal Ukrainas  

toob kaasa veelgi suuremad ümberkorraldused niigi nõrgenenud majanduses ning tegelikke 

kahjusid pole võimalik veel ette ennustada. 

 

Sjah et al.  (2020: 1-2) defineerib tarneahelat kui toodete liikumist ja arengut esimestest 

protsessidest kuni lõpp-kliendini jõudmiseni. Selle juhtimine on  protsess, mis koosneb 

planeerimisest, organiseerimisest, põhitegevuste juurutamisest ja kõikide etappide 

kontrollimisest. Siche (2020: 4) käsitleb seda oma artiklis kui võrgustikku, mis ühendab 

omavahel põllumajanduslikku ettevõtet ja tarbija toidulauda, koosnedes ühtaegu nii 

tootmisest, pakkimisest, levitamisest ja ladustamisest. Sjah et al.  (2020: 6) sõnul on 

tarneahelal kaks väga suurt kasutegurit  ̶  see aitab ettevõtetel optimeerida oma tegevust ning 

tõsta enda toodete/toodangu väärtust. Hästi läbi mõeldud ning analüüsitud tarneahelad 

toovad suurt kasu kõikidele osapooltele, kes sellega seotud on, rohkemal või vähesemal 

määral. Esile võiks tuua näljahädade vähenemise, toiduga kindlustatuse taseme tõstmine ja 

teadlikuma toidutarbimise.  

 

Logistilisest seisukohast on tarneahelat lihtsal kujul visandanud Külim et al. (2003: 95) 

joonise 1 abil. Esimese lüli ehk hankelogistika moodustavad tootjad ning tarnijad, kelle 

peamine eesmärk on toote/tooraine ostmine ning ladustamine. Tootmislogistika alla 

kuuluvad tootmine ning sellele eelnev ja järgnev ladustamine. Jaotuslogistika moodustavad 

suuremal määral toodangu müük ning transport lõpptarbijani. Kiisleri (2011: 19) hinnangul 
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on selle lüli eesmärgiks valmistoodete toimetamine klientideni just neile sobival meetodil ja 

ajal.  

 

 

Joonis 1. Logistiline tarneahel (autori mugavdatud Kallam et al 2003: 95 põhjal). 

 

Jaotussektor on toidutarneahela viimane lüli ja seda võib pidada võtmeelemendiks 

toiduainete turustamisel. Sijah et al. (2020: 4) rõhutab, et turundamist ning reklaamimist 

tuleb võtta tõsiselt, sest ainult sellisel moel on võimalik tagada toodete omaks võtmine ning 

nõudluse suurenemine. See lüli suhtleb enim lõpptarbijatega. Peamiseks tegevuseks on siiski 

toodete müük erinevatel turgudel ning vajadusel ka toiduainetööstustele vajalike reklaamide 

tegemine ning promomine (Bukeviciute et al. 2009: 4). Logistiliste lahenduste pakkujad 

sisenevad ahelasse siis, kui tekib vajadus kaupade tarnimiseks tootjateni või kauplejateni 

(Sjah et al. 2020: 2). 

 

1.1.1  Toidutarneahel  

 

Toidutarneahela toimimises on tähtis roll põllumajandusel. Selle peamisteks ülesanneteks 

on taime- ja loomakasvatussaaduste tootmine. Põllumajanduses tegutsevad ettevõtted 

müüvad peamiselt oma toodangu toiduainetööstusele. Samuti müüakse kaupa ka otse 

kliendile, jaemüüjatele ja teistele majandusharudele ja tööstustele (näiteks kosmetoloogia ja 

farmaatsia valdkonda). Põllumajanduse tarneahelas on väga oluline, et selle kõik osapooled 

oleksid omavahel pidevas suhtluses (Sjah et al. 2020: 6). See tähendab, et kõik tegevused, 

mis on seotud tootmise, töötlemise, tarbimise ja tarnimisega oleksid õigeaegselt ajastatud.  

 

Põllumajanduse ja toiduainete tarneahela “agri-food supply chains” (AFSC) moodustavad 

kõik toidu tootmisega seonduvad etapid – tootmine, töötlemine, kauplemine, turustamine ja 

tarbimine (Zhao et al. 2020: 4851). Bukecevinte et al. (2009: 5) töös on välja toodud, et 

toidu tarneahel koosneb paljudest toodetest ja ettevõtetest, mis tegutsevad turgudel 

toidukaupade müümise eesmärgil. Toidutarneahel ühendab kolme peamist sektorit 

(Bukeviciute et al 2009: 4), mis on välja toodud joonisel 2. Nendeks on põllumajandus, 
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toiduainetööstus ja turustamissektor (hulgi- ja jaemüük). Arengukava (2019) andmetel 

annab põllumajandus umbes 1-2% lisandväärtusest. Põllumajanduslikust kogutoodangust on 

suurima osakaaluga piim (28%) ning teraviljadel, kaunviljadel ja õliseemnetel 24%. Suurima 

osa toidutööstuse toodangust moodustab piima- ning lihatootmine, mis annavad vastavalt 

24% ning 19% . 

 

Joonis 2. Toidutarneahela sektorid (autori tõlgitud ja mugavdatud Bukeviciute et al. 2009: 

5 põhjal). 

 

Toiduainetööstuse sektor on väga heterogeenne ning koosneb paljudest erinevatest 

ettevõtetest. Erinevaid produkte töödeldakse etapiti ja pakendatakse oma klientidele 

vastavalt vajadusele (turustajad, toitlustusettevõtted). Lisaks peavad toiduainetööstused läbi 

viima  turu-uuringuid ja tooteanalüüse (Bukeviciute et al. 2009: 4). 

 

1.1.2  Piimandussektori tarneahel 

 

Magistritöö autor määratleb piimandussektorit ühe põllumajandusliku tarneahela lülina, 

mille moodustavad piima tootmise ja töötlemisega tegelevad ettevõtted.  Tarneahel saab aga 

alguse erinevatest sisenditest. Autori koostatud joonise 3 pealt on näha, et nendeks on kas 

import, mille käigus tuuakse sisse kas toorpiima, lõssi, koort või teisi saadusi. Teise poole 

moodustab kohalik põllumajanduslik tootmine, mille allüksusteks on kas suured või 

väikesed piimafarmid, mille eesmärk on kohaliku tooraine müük ja piima väärindamine. 

Imporditud tooteid realiseeritakse kas hulgi- või jaekaubanduses ning turul, mille abil 

leiavad need tee lõpptarbijani. Magistritöö autor käsitleb oma töös piimandussektorina 

põllumajandustootjaid ning piima väärindamisega tegelevaid piimatöötlemisettevõtteid 
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(väikemeiereid ja suured piimatööstused), kes kaasatakse ainsate lülidena empiirilisse 

uuringusse. Piimandussektori tarneahela visualiseerimine ning selgitamine on oluline just 

seetõttu, et näidata kui oluline on piimatootjate ning -töötlejate panus selle toimimise 

seisukohalt. 

 

 

Joonis 3. Piimatoodete tarneahel (autori koostatud Liis Roasto, Eesti Piimaliit ja 

Eesti…2019 põhjal). 

 

Suured piimafarmid väärindavad oma saadusi mitme erineva üksuse kaudu. Väikefarmidega 

ühiseks jooneks on ühistute kaasamine toorpiima realiseerimiseks. Teise suure osa 

moodustab piimatööstuste otsene kasutamine toodangu töötlemiseks ning lisandväärtuse 

loomiseks. Suurimad piimatööstused on välja toodud metoodika peatükis.  

 

Väikese piimafarmi toodangu realiseerimiseks on mitmeid võimalusi  ̶  töötlemata piima 

kasutamine loomade söödana, tarbijatele toorpiimaks, toiduks või siis toodete tooraineks. 

Selle kõige juures aga mängib väga suurt rolli väiketootjate tundlikkus ettevõtluskeskkonna 

suhtes – väiksemad võimalused lisainvesteeringute suhtes ning madalama piimahinna 

maksmine (kui ei kuulu ühistusse) paneb neid raskemasse olukorda kui suuremaid 

piimatootjaid (Eesti…2012). Lisaks sellele on nende toodangu maht väiksem ning 

paiknemine keskustest eemal põhjustavad näiteks lisanduvaid kulutusi transpordile ning 

piimaringide puhul ei pruugi nad atraktiivsed enam mingil hetkel olla. Kuna talutoidu 

tootmine toimub keskkonnasäästlikul mõtteviisil ning selle suurteks väärtusteks on 

tervislikkus, kinnitas  seda ka 2018.aastal korraldatud Eestimaa Talupidajate Keskliidu poolt 
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tellitud uuring, milles 51% vastanutest eelistasid just neil põhjustel väiketalude toodangut 

(Ats et al. 2019:15) 

 

Selleks, et konkurentsis püsima jääda, loodi 1999.aastal Talumeiereide Liit (endise nimega 

Eesti Piimakäitlemistalude Liit). Sinna ühistusse kuulub hetkeseisuga 21 piimatootmise talu 

(Talumeiereide Liit 2022), kellel on võimalik oma käsitööna valminud piimatoodete 

turustamine. Nende abil töödeldakse umbes 5% ulatuses Eestis toodetud toorpiima ning 7%  

töödeldavat lehmapiimast (Eesti…2019). Väikemeiereide põhitoodanguks on mahepiim, 

mille kogused tööstuslikuks tootmiseks on liiga väikesed. (Sealsamas) Sellel põhjusel on 

konkreetne valdkond jäänud turul niinimetatud vaeslapse rolli. Käsitööna valminud toodete 

suhtes on kliendid hinnatundlikumad ning selles osas võistelda suurte piimatööstustega pole 

võimalik. Lisaks piimaveise kasvatajatele annavad oma panuse väikemeiereide 

jätkusuutlikkusele ka lamba- ja kitsepiimatootjad. 

 

Põllumajanduslikus tootmises on väga tähtsal kohal majanduslik ühistegevus, mida 

International Co-operative Alliance (ICA) defineerib kui “liikmete autonoomset ühendust, 

millega on vabatahtlikud liitunud ühiste majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste vajaduste 

rahuldamiseks ühises omanduses ja demokraatlikult juhitud ettevõtte abil” (Värnik et al.  

2020: 5). ICA on Rahvusvaheline Ühistegevuse Liit, mille põhimõtted töötati välja ning 

kinnitati enam kui 27 aastat tagasi  ̶  1995.aastal Manchesteris (Leetsaar 2001: 13). Edukalt 

toimiva ühistu seitse olulist printsiipi on: 

a) vabatahtlik ja avatud liikmeskond 

b) liikmete demokraatlik kontroll 

c) liikmete majanduslik kaaslus 

d) iseseisvus ja sõltumatus 

e) haridus, koolitus ja teave 

f) omavaheline ühistute koostöö 

g) hoolitsus kodukandi arengu eest 

 

Rando Värniku et al. (2020: 6) hinnangul on hiigelühistu loomine teostamatu. Pigem peaks 

selle asemel looma väiksemad üksused, mis omavahel tihedat koostööd teevad. Ühistuline 

koostöö on Eestis pigem veel arenemisfaasis, mis hõlmab siis piima tootmist ning selle 

töötlemist (Arengukava 2019: 16). Siiski annab kindlustunnet see, et seda valdkonda 

toetatakse. Piimandusühistuid võib pidada üheks tähtsamaks lüliks ühistegevuses – need 
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suudavad toota tohutul hulgal lisandväärtust (Värnik et al. 2020:13) Nii on loodud näiteks 

Eesti Piimaliit, mille asutajateks olid 1989.aastal 15 piimatöötlemise ettevõtet (Piimaliit 

2022). Selle peamiseks loomise eesmärgiks oli tootmistegevuse arendamine, tootjate ja 

töötlejate koostöö hoogustamine ning piimatööstusvõrgustiku ülesehitamine. Aastal 2016 

ühineti Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojaga. 

 

Jaotuskeskuste eesmärk on kauba hoiustamine  ning eesmärgipärane tarnimine ette nähtud 

üksustesse. Lõpptarbijatel on väga tähtis funktsioon piimantoodete tarneahelas. Selleks, et 

jääks püsima ettevõtete tootmismahud ning oleks võimalik nende mahtu suurendada, on vaja 

tagada nõudlus. Keskkonda säästvale ning ületarbimise pidurdamisele on viimastel aastatel 

hakatud väga palju tähelepanu pöörama. Eesti piimatoodete tarneahelas välja toodud 

jäätmekäitluse lüli hõlmab kogu seda ahelat – nii tootjate, töötlejate kui tarbijate seas.  

 

 

1.2 Riski ja riskijuhtimise olemus 

 

Riski on defineeritud väga erinevalt ning ühtne kindel formuleering selle kohta puudub.  

Riskiks võib pidada potentsiaalset ohtu, et mingi sündmuse, tegevuse või tegevusetuse tõttu 

võib toimuda vara või maine kaotus ning püstitatud eesmärkide mitte täitumine 

(Riskijuhtimine…2013) . Sarnast definitsiooni kasutab oma uurimuses ka Schaper et al. 

(2009: 2), kelle arvates on lisaks eelnevalt nimetatule ka suureks ohuks vähese 

taustinformatsiooni omamine.  Tummala et al. (2011: 474) määratleb riski kui mingi 

sündmuse tõenäosuse kombinatsiooni või määratletud ohu esinemissagedust ja suurust. 

Hopkin et al. (2017: 15) käsitleb riski kui mingi sündmuse toimumist ning selle võimalike 

tagajärgede tekkimist, olgu need siis positiivsed või negatiivsed.  Prakash et al. (2017: 2) on 

oma kiiresti riknevate kaupade tarneahela töös defineerinud riski kui negatiivset võimalikku 

tagajärge, mis võib tekkida mingi konkreetse sündmuse või tegevuse tagajärjel. Kahan 

(2008: 31) hinnangul võib iga otsust või tegevust võtta  riskina, mille tagajärjed ei ole sel 

hetkel veel teada. 

 

Riskide tuvastamine on küllaltki süstemaatiline tegevus, mille käigus määratletakse ettevõtja 

eesmärgid ning selgitatakse välja need faktorid, mille abil loodetakse ettevõtluse tasandil 

oma eesmärgid saavutada. Samuti on selle abil võimalik üles leida nõrgad kohad ning 

puudused ettevõtja tegevuses (Kristina et al. 2017: 1). Rahandusministeeriumi 
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(Riskijuhtimine…2013) teabematerjali põhjal on riskide tuvastamine esimene samm, mida 

tehakse ettevõtte riskiprofiili kujundamisel ja riskianalüüsil. Selle tegevuse käigus on vajalik 

juhtkonnal välja selgitada, milline on hetkeolukord ettevõttes ja millised võivad olla need 

nõrgad kohad, mis võivad saada takistuseks püstitatud eesmärkide täitmisel.       

 

Riskide seiret peetakse väga tähtsaks lüliks riskijuhtimise juures. Seda tegevust võivad 

hallata protsessi omanikud või siis sõltumatud hindajad. (Sealsamas) Ettevõtete juhtimisel 

on väga tähtis olla kursis võimalike ohtudega, mis võivad selle arengut pidurdada. Üha enam 

on võetud hoiakuid, et riskide mõistmine ning nende juhtimine toob selget kasu (Hopkin et 

al. 2017: 24).  Schaper et al. (2009: 8-9) hinnangul on võimalik erinevate strateegiate 

rakendamine siis, kui põllumajandustootjad on ohukohad endale selgeks teinud. Selleks, et 

kõik riskid saaksid maandatud, on mõistlik kasutada riskijuhtimist. Tasuks tähelepanu 

juhtida aga asjaolule, et ettevõtetega lähedalt seotud isikud ei  pruugi olla riskide hindamisel 

objektiivsed. 

 

Riskidele ning riskijuhtimisele ennetavalt lähendemine aitab luua ettevõtete jaoks mitmeid 

erinevaid kasutegureid (Hopkin et al. 2017: 24) . Cinari et al. (2016: 7) hinnangul on kõige 

tähtsamad tegevused riskijuhtimise juures on riskide defineerimine ning kategoriseerimine.  

Sageli kasutatavate riskide kategooriad ning nende võimalikud meetmed maandamiseks on 

kajastatud tabelis 1. Magistritöö autor on erinevatest allikatest otsinud ja ühildanud 

võimalikud riskid ettevõtluses ning välja toonud nende peamised tunnused.  

 

Strateegilise riski alla arvestatakse kõike, mis on seotud vale planeerimise või puuduliku 

koostööga huvigruppide seas. Sel põhjusel tuleb enne oluliste otsuste tegemist toetuda 

riskijuhtimisele, et vältida strateegiliste ohtude teket  (Hopkin et al. 2017: 65). Lisaks sellele 

on suureks mõjuriks ka poliitilisel maastikul toimuv – kohalikul või rahvusvahelisel tasandil 

tehtavad strateegilised muudatused (Cinari et al. 2009: 9).  

 

Tegevusriski moodustab kõik ettevõtte-siseselt toimuv, näiteks ebatõhus juhtimine ning 

kaasnevad valed otsused. Cinari et al. (2016: 11) arvates põhjustavad suurt riski ettevõtte 

tegevuses innovatiivsete lahenduste vastu olemine, töötajate vahel toimuvad arusaamatused 

ning nende ebakompetentsus.  
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Tabel 1. Riskide kategooriad (autori koostatud Cinar et al. 2016; Kristina et al. 2017;  Prakash et al. 

2017; Schaper et al. 2009; Riskijuhtimine… 2013  põhjal) 

Risk Tunnused 

Strateegiline risk Vale planeerimine, puudulik koostöö 

tarneahelas osalejate vahel, poliitilised 

muudatused kohalikus ja rahvusvahelises 

kontekstis 

Tegevusrisk Innovatsiooni-meelsuse puudumine, 

ebakompetentne personal ning halb töökliima 

Mainerisk Toiduohutuse tagamise bürokraatia, 

ebaõnnestunud turundamine 

Finantsrisk Eelarve defitsiit, tasakaalust väljas 

maksebilanss, turu volatiilsuse kõikumine, 

nõudluse kasv, hilinemine tolli 

tõttu,energiadefitsiit maailmaturul, omandi- ja 

investeerimispiirangud 

Aruandlusrisk Juhtkonna poolt valede otsuste langetamine 

Vastavusrisk Õigusaktide mittevastavus reaalsusele 

Väliskeskkonna risk Poliitilised muudatused kohalikus ja 

rahvusvahelises kontekstis, turgudevaheline 

konkurents, regulatsioonid, poliitiline 

ebastabiilsus, regulatsioonid, kokkulepped, 

tolliprotseduurid, sõjad 

Pettuse risk Varade omastamine, korruptsioon, 

manipuleeritud aruanded 

 

 

 

Tegevusriski moodustab kõik ettevõtte-siseselt toimuv, näiteks ebatõhus juhtimine ning 

kaasnevad valed otsused. Cinari et al. (2016: 11) arvates põhjustavad suurt riski ettevõtte 

tegevuses innovatiivsete lahenduste vastu olemine, töötajate vahel toimuvad arusaamatused 

ning nende ebakompetentsus.  

 

Maineriski puhul on fookuses pigem firmade eksterjöör – millise mulje on jätnud see sarnase 

valdkonna ettevõtete seas. Magistritöö koostaja arvates võib seda põhjustada näiteks 

kajastamine meedias (sealhulgas ka massimeedia) ning valeinformatsiooni avaldamine. 

Avalikkuse vastumeelne hoiak ettevõtte tegevuse suhtes võib tingida koostööpartnerite, 

lepingute või isegi klientide kaotuse. Lisaks eelnevale võib maineriski kujundada ka 
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toiduohutusega seonduv (Cinari et al. 2016: 11). Põllumajanduslike tarnete puhul on 

suurendavad riske bürokraatia intensiivistumine ning toiduohutusega seonduvate arutelude 

tihenemine. 

 

Finantsriski puhul on mõeldud rahaliste vahendite olemasolu ja kasutamise moodus 

ettevõtte-siseselt (Riskijuhtimine…2013). Cinari et al. (2016: 11) hinnangul põhjustab 

tarneahelas finantsriske kõige enam eelarve defitsiit, ebastabiilne maksebilanss ning turu 

volatiilsus.  Suurte puudujääkide ilmnemine eelarves ning ebaratsionaalne planeerimine 

võib põhjustada ettevõttele võimalikku finantskahju. 

 

Aruandlusrisk ning vastavusrisk on küllaltki tugevalt omavahel seotud 

(Riskijuhtimine…2013). Esimene risk on seotud juhatuse tegevuse või tegevusetusega, kui 

langetatakse valesid otsuseid. Vastavusriski korral pole asutus oma tegevusse kaasanud 

õigusaktides sätestatut ning ei täida neile ette antud tingimusi. 

 

Väliskeskkonna riski peamisteks mõjuriteks on sellised vääramatud jõud nagu 

looduskatastroofid või sõjad  (Prakash et al. 2015; 5). Kuna Eesti asub geograafiliselt 

soodsas kohas, ei mõjuta tarneahela toimimist näiteks maavärinad, tsunaamid, üleujutused. 

Ainus, mis autori arvates rolli mängib, on temperatuuride suur erinevus ning sademete hulk. 

Lisaks sellele võib tema hinnangul võib väliskeskkonna riske põhjustada veel  poliitiline 

ebastabiilsus, regulatsioonid, tolli kokkulepped ja sõjad. Õigusaktidest võib välja tuua 

erinevad määrused, meetmed ning ettekirjutused, mille kinnitab Maaeluminister või 

Euroopa Liit.  

 

Pettuse riski moodustavad väärkasutus varade suhtes (omastamine, vargus ja kelmus), 

piirangute rikkumine (konkurentidele siseinfo lekitamine), võltsimine, hangete rikkumine, 

altkäemaksu andmine ja palju muud (Rahandusministeerium 2013). Pettustega võib 

ettevõtetes kokku puutuda Wellsi ja Gilli (2007)  hinnangul kolmel juhul - nendeks on kas 

varade omastamine, korruptsioon või petlikud finantsaruanded. 

 

Kristina et al. (2017: 1-2) on defineerinud riskijuhtimist kui protsessi, mis on seotud riskide 

tuvastamise ja analüüsiga, mille tulemusel suurendatakse eelduslikult positiivseid mõjusid 

ning vähendatakse negatiivsete mõjude esinemist. Beasley et al. (2020: 3) hinnangul on 

paljud ettevõtted omaks võtnud riskijuhtimise, mille eesmärgiks on luua ettevõttele 
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strateegilisi eesmärke ning oskusi, et riskide ilmnemisel neid edukalt leevendada või 

eelnevalt juba vältida.  Riskijuhtimine koosneb viiest erinevast etapist (joonis 4). 

 

 

Joonis 4.  Riskijuhtimise etapid (autori tõlgitud ja visualiseeritud Kristina  et al. 2017:4 põhjal). 

 

Vältimiseks peetakse sellist tegevust, mille käigus ei võeta asjatuid riske. Näitena võib tuua 

näiteks piimatootmisest loobumise - see välistab küll piima tootmisega kaasnevate riskide 

tekkimise aga teisest küljest jääks saamata piima müügist saadav tulu. Pigem pühendutakse 

põhjalikule analüüsile, et anda hinnang oma tegevusele - kas see loob pigem positiivseid või 

negatiivseid mõjusid. Maandamine (teisisõnu vähendamine) on tegevus, mille käigus 

üritatakse vähendada ohtu riskide tekkeks või leevendada nende mõju. Ülekandmist  

mõtestab  Kristina et al. (2017: 4) kui tegevust, mille käigus antakse riskiga tegelemine üle 

teisele osapoolele. Selleks võib olla näiteks lepingulisel alusel kas teine ettevõte või 

kindlustus.  Schaper et al. (2009: 3) käsitleb vastaspoolena tule- ja teraviljakindlustust ning 

erinevaid börsilepinguid.  Riski edasilükkamise võimalus esineb peamiselt siis, kui 

hetkeliselt pole konkreetse riski esinemine tõenäoline või on pigem madal. Aktsepteerimine 

on ilmnenud riski tunnustamine ning sellega arvestamine, teades, et selle täielik vältimine 

pole võimalik. Schaperi et al. (2009: 1) hinnangul aitab süsteemne riskijuhtimine teha 

kindlaks ja edaspidi monitoorida, millised on konkreetsed riskid ja nende ulatus ning 

võimalikud tagajärjed põllumajandusettevõtetes. 

 

1.2.1 Riskid piimatootmisettevõtetes 

 

Zhao et al. (2020: 4852) hinnangul esineb riske kõikides toimivates ettevõtlusvormides, kuid 

nii tema kui Pfohl et al. (2011: 840) on ühisel seisukohal, et toidutarneahelas ja selle lülides 

on neid kõige enam. Selleks on lihtne põhjus – konkreetses sektoris seistakse silmitsi 

riknemise probleemiga. Tarneahela suurimaks riskiks peab Tummala et al. (2011: 474) 
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pigem globaliseerumist ja konkurentsi suurenemist, mis põhjustab vahelülide arvukust ja 

suurendab tarneriski. Magistritöö autor arvab, et lisaks sellele on suureks riskiks ka 

keskkonnaga seonduv.  

 

Piimatootmisettevõtetes on riskide klassifitseerimisel hea näiteks võtta Schaperi et al. (2009: 

2) poolt välja selgitatud riskide loend, mis on jagatud kaheks – sisemised ja välimised.  

Sisemised riskid moodustavad tema hinnangul kõik, mis on seotud tootmise, seadmete, 

finantsi, personali ja muude riskidega. Sisemiste riskide puhul on võimalik neid vähendada 

ning leevendada ettevõtte enda tasandil aga välimiste korral on nende kontrolli all hoidmine 

palju keerulisem protsess. Kahan (2008: 30) on oma raamatus välja toonud viis riski, milleks 

on tootmisrisk, tururisk, finantsrisk, inimrisk ja institutsionaalne risk. Lisaks nendele 

autoritele on pühendunult uurinud piima tarneahelas leiduvaid riske Prakash et al.(2017:5). 

 

Magistritöö autor on põhjalikult uurinud kuute teadustööd, mille on võtnud enda tööks 

vajalike riskide klassifitseerimise aluseks (tabel 2). Nende teadustööde analüüsimise 

tulemusel sai esile tuua peamised riskid nii põllumajandusettevõtetes ja  põllumajanduses 

üldisemalt (eriti piimatootmises). Zhao et al. (2020: 4851) arvates mõjutavad 

toidutarneahela riskide teket peamiselt ilmastik, bioloogia/keskkond (liigne sademete hulk, 

kahjurid ja haigused), logistika/infrastruktuur, turuolukord, seadusandlus, finantsvõimekus 

ja juhtimisstrateegiad.  

 

Nelja erinevasse  kategooriasse on riskid paigutanud Prakash et al. (2017: 5), kelle hinnangul 

on kiiresti riknevate toiduainete tootmisel peamisteks mõjuteguriteks looduskeskkond, 

pakkumine, nõudlus ja tootmine. Tema arvates on tegu väga tundliku valdkonnaga, mille 

suurimateks riskideks võivad olla loomade üldise heaolu ja tervise langemine, madal sööda 

ja loomakasvatussaaduste saagikus, keeruline rahaline seis ja laenuvõimekuse vähenemine, 

ilmastikuolude kiire muutumine, pikk tarneaeg töötleja/lõppkliendini, masinapargi tõrked, 

kõrged transpordikulud, kõrge tootmise omahind, loomade produktiivsuse langus, kõikuv 

nõudlus ning kõrged söödakulud. Lisaks väljendab ta muret, et kiiresti riknevate kaupade 

tarneahelat ja selle elemente pole piisavalt uuritud ning esitatud piisavalt strateegiaid, 

millega riske rohkem hajutada.  
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Tabel 2.  Riskide tüübid ning põhjustajad  põllumajandus- ja piimandusettevõtetes (autori koostatud 

Diabat et al. 2012; Kahan 2008; Kristina et al. 2017; Prakash et al. 2017; Schaperi et al. 2009; Zhao 

et al. 2020  põhjal) 

 

 

Põllumajandusettevõtetes on tootmisriskiks kõik, mis on otseselt või kaudselt tootmise kui 

protsessiga seotud. Firmasisesteks peetakse tooraine/materjali töötlemise protsessi 

valmistoodanguks (Prakash et al. 2017: 4). Selle moodustavad muudatused taimede või 

toodete kvaliteedis ning tootmise ja tööjõuga seotud küsimused. Taimekasvatuse poolelt 

avaldavad kõige enam mõju ilmastikutingimused – liigniiskus või põud on kaks äärmust, 

millel võivad olla fataalsed tagajärjed põllumajandustootjatele. Saagikadu põhjustavad 

lisaks eelnevalt nimetatule ka erinevad kahjurid ja seenhaigused, mille esinemist on võimalik 

leevendada, kuid mitte täielikult vältida. Suure probleemi ees on mahekasvatajad, kelle 

tehtavat tõrjet raskendavad piirangud taimekaitsevahendite kasutamiseks. Geneetiliselt 
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muundatud organismide kasutamine võib põhjustada kahju elustikule, ökosüsteemile või 

loodusressursile (Ritso 2004: 9). Seadmetega seotud riskid on Kahan (2008: 32) hinnanud 

oma raamatus tootmisriskide sekka. Eelkõige on see seotud tehnika ehitamise ning 

seadistamisega (tootmisüksustes) ning põllumajanduses kasutatavate masinatega. Suurt riski 

kujutab endast seisakute tekkimine ning tehnika amortisatsioon ja lagunemine. Selliste 

riskide likvideerimiseks on vajalik kulutada täiendavat ressurssi nii personali, aja kui 

finantside arvelt. 

 

Loomade tervise pidev monitoorimine ning vajalike ravimite manustamine tagab, et 

haigestumine erinevatesse tõvedesse oleks viidud võimaliku miinimumini. Kuna magistritöö 

autor on oma töös vaatluse alla võtnud piimatootmise valdkonna, siis seal on suureks riskiks 

erinevad ainevahetuslikud haigused ning põletikud. Põllumajandusuuringute keskuse (2021) 

andmetel on Eestis iga-aastaselt 45 000 mastiidijuhtumit, mida peetakse üheks levinuimaks 

piimaveise haiguseks. Tuleb märkida, et kõiki piimalehmasid ei kontrollita – hoitakse kokku 

kas ressursside poole pealt (aeg ja raha) või haigustunnuseid ei ilmne. Teisel juhul võib tegu 

olla subkliinilise haiguspildiga – haigustunnuseid ei esine aga tervislikud probleemid oleksid 

tuvastatavad vaid kindlate testide ja analüüside tegemisel. (Sealsamas) Selline teguviis toob 

pikaajalises mõttes kaasa majandusliku kahju – väheneb piimatoodang ja kvaliteet, 

suurenevad raviarved. 

Loomade heaolule on aastakümnete jooksul hakatud rohkem tähelepanu pöörama. Lisaks 

nende pidamistingimuste parendamise võimalustele on oluliseks peetud ka nende tervislikku 

seisundit. Antimikroobsete ravimite kasutamise langustrend võiks Euroopa Liidus väheneda 

50% ulatuses aastaks 2030 (Roheleppe… 2022). Maaeluministeeriumi ajaveebis 

(Euroopa…2021) on laialdaselt käsitletud loomade tervise ja heaolu teemat. Euroopa 

Ravimiamet on välja tulnud uuringuga, millest selgus, et aastatel 2012-2020 on 

antibiootikume hakatud loomade ravis vähem kasutama. Eestis (olles nende kasutamisel 

Euroopas pigem keskmisel kohal) langes sellel perioodil nende tarvitamise sagedus üle 30%. 

Fernández et al. (2017: 7-9) on oma teadustöös väljendanud muret, et liigne ravimite 

kasutamine loomade heaoluks võib põhjustada erinevaid multiresistentseid haigustekitajaid.   

 

 

Finantsiliste riskide alla koondub kõik, mis on vähegi seotud rahaliste allikatega ja nende 

liikumisega ettevõtte-siseselt. Schaperi et al. (2009: 7) hinnangul on ettevõtjad olukorras, 

kus puudub piisavalt võimalusi omakapitali kogumiseks, seda enam, kui tekivad erinevad 
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muudatused panganduses ning krediidi andmise tingimustes. Sellisel juhul suureneb 

krediidirisk ning muutuvad intressimäärad, mis muudab ka seniste laenude ja liisingute 

tingimusi. Puhverraha olemasolu aitaks toime tulla ettenägematute kulutustega. Zhao et al. 

(2020: 4859) on finantsriskide seas esile toonud maksehäirete esinemise ning võetud laenude 

ja liisingute hilinenud tagasimaksed. 

 

Personal omab võtmerolli ettevõtte toimimise ja jätkusuutlikkuse tagamisel. Samuti ei tasuks 

alahinnata nende panust konkurentsis püsimisele – on ju töötaja ettevõtte visiitkaart. Schaper 

et al. (2009: 8) hinnangul mõjutab personaliriski esinemine suuresti põllumajandusettevõtete 

tööd. Töötajate (pereliikmed või alluvad) haigestumine või sattumine tööõnnetustesse 

põhjustab tööseisakuid suuremal või väiksemal määral.  Selliste riskide maandamiseks on 

efektiivsemad võimalused suurematel ettevõtetel, kus on rohkem töötajaid, keda vajadusel 

ümber paigutada. Suureks riskiks võib olla personali kaadrivoolavus, mille põhjusteks 

võivad olla arusaamatused teiste kolleegide ja ülemustega, rahulolematus sisekliima või 

palga suhtes, töötingimuste ja -koormuse muudatused ning parem pakkumine teisest 

ettevõttest. Muidugi on neid põhjuseid rohkem.  

Kindlasti on oma võtmeroll ka erinevate haiguste levikul – viirushaigused või kutsehaigused, 

mis võivad tekkida ebaõigete töövõtete haldamisel. Halvenenud enesetunne ning 

tööviljakuse langus viivad motivatsioonipuuduseni. OECD (2020a: 9) poolt välja antud 

aruandes selgus, et toidutarneahel on COVID-19 tõttu saanud tugevalt haavatavaks. Seda on 

põhjustanud töötajate haigestumine või isoleerimine kindlaks perioodiks ning kokkupuute 

vähendamiseks on kehtestatud mastaapsed tervise- ja ohutusmeetmed. See omakorda 

suurendab aga tootmis- ja turustuskulusid. 

 

Tururiskiks võib pidada olukorda, mille põhjustavad turuhindade prognoosimatud muutused 

ning tulevaste hindade ebakindlus ( Kahan 2008: 52). Sellise olukorra tõttu ei ole võimalik 

teha paikapidavaid prognoose. Piima- ning söödahindade kõikumine põhjustab näiteks 

piimafarmide kasumlikkust (Wolf 2012: 4176). Schaperi et al. (2009: 7) hinnangul mõjutab 

tururiskide teket ka põllu– ja tootmismaa rendi(või müügi)hindade tõus. Lisaks kohalikule 

turule, nähakse perspektiivi ka ekspordivõimalustes, kuid välisturgudel oma kauba 

pakkumine võib olla suureks riskiks (konkurentsivõime langus odavamate toodete tõttu). 

Ettevõtted teevad tööd kasumi saamise eesmärgil ning sellele aitab kaasa nõudluse pidev 

kasv (Schaper et al. 2009: 1). Kui aga tarbijate eelistustes toimuvad muutused, võib see 

põhjustada ületootmise ning kaupa pole võimalik senistes mahtudes realiseerida. Lisaks 
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neile nimetatud riskidele ei taga koostöölepingute sõlmimine täielikku kindlustunnet ning 

halvenenud ärisuhted teiste koostööpartneritega süvendavad probleemi veelgi (Zhao et al. 

2020: 4860). 

 

Jüttner (2005: 122)  on oma töös poliitilise ohune esile toonud kütusekriisi. Schaperi et al. 

(2009: 7) sõnul moodustab poliitilise riski piimatootmise rangem õigusraamistik ja 

dokumenteerimis-ja kontrollnõuded (nõuetele vastavuse eeskirjad). Piimatootjate jaoks 

tähendab selline olukord bürokraatia ja paberitöö suurenemist, millel nende arvates mingit 

kasutegurit ei ole  ̶  pigem tuntakse ennast rohkem piiratuna teiste valdkondadega võrreldes. 

Põllumajandusministeeriumi (Eesti…2022: 2) ülevaate kohaselt kaotati Euroopa Liidu 

siseselt 30 aastat kehtinud kvoodisüsteem 2015.aastal, mida rakendati ületootmise 

pidurdamiseks. Eesti liitus selle süsteemiga 2004.aastal, kui astuti Euroopa Liitu ning 

kvootide aluseks võeti samal aastal kehtinud piimatoodang lehma kohta. Ette antud lubatud 

mahtude ületamisel tuli maksta kvoodiületustasu  ̶  27.83 € iga ületatud 100 kilogrammi 

kohta. Aastal 2013 toodeti Eestis piima 96% etteantud normi ulatuses, 2014/2015 aastal 

ületati seda aga lubatust 1.17% võrra rohkem. Kuna 10 aastaga arenevad nii tehnoloogia 

ning erinevad oskused, oli piimatoodangu üldine tõus juba loogiline jätk. 

 

Tarnerisk võib tekkida olukorras, kui toormaterjal liigub tarnijate abil ettevõtetesse (Diabat 

et al. 2012: 3039). Prakash et al. (2017: 4) hinnangul määrab selle riski esinemine suuresti 

ära usaldusväärsuse tarnija suhtes ning edaspidise suhtumise tema võimekusse.  Kui tarnija 

ei saa hakkama õigeaegselt oma töö või lepingute täitmisega, võib see põhjustada probleeme 

sellest sõltuvatele lülidele tarneahelas. Piimatootjate ja -töötlejate jaoks on aeg kriitilise 

tähtsusega, eelkõige mõeldes riknemise probleemile. Vedaja ebakompetentsuse tõttu rikutud 

suhted klientidega põhjustavad lisaks tooraine riknemisele ka teenusepakkuja võimalikku 

tööpuudust, halvimal juhul pankrotistumist (Diabat et al. 2012: 3043). Samuti põhjustavad 

erinevad meetmed transpordi- ja logistikateenustes suuri tõrkeid ning see suurendab kiiresti 

riknevate kaupade äraviskamise osakaalu suurenemist (OECD 2020b: 5). 
 

Nõudluse riskid tulenevad toodete nõudluse kõikumisest, mis hõlmab lisaks mitte ainult 

kindlat nõudlust ühe toote vaid mitme erineva järele korraga (Pfohl et al. 2011:841). Lisaks 

sellele on suureks mõjuriks nõudluse riskide tekkel klientide migratsioon,  uute 

turusegmentide kujunemine, väära tooteinfo jagamine jaemüüjate poolt ning esitamine 

müügikohtades ja prognoosivead. Tarnija on üks tähtsamaid lülisid, kelle 
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tarbimisharjumuste muutused võivad põhjustada laialdasi probleeme tarneahelas (Prakash et 

al. 2017: 4). Toote kvaliteedi langus, selle maine ja kadumine,  tarnete hilinemine ning 

nõudluse vähenemine on vaid väike osa sellest mõjualast, mida tarnija haldab – seetõttu 

oleks pidevalt tööd teha selle nimel, et riske minimeerida ja võimalikult madalad hoida. 

Prognoosivigadeks võib pidada näiteks olukorda, kui koostatakse liiga optimistlikke plaane 

ning ei arvestata piisavalt erinevate ohtudega. Diabat et al. (2010: 3039) arvamuse kohaselt 

on nõudluse riskid eelkõige seotud kaupade liikumisega ettevõttest klientidele, millega 

kaasnevateks ohtudeks võib olla toote vananemine, defitsiit või hoopiski ületootmine. 

 

Keskkonnariskid on Prakash et al. (2017: 4) hinnangul põhjustatud peamiselt 

väliskeskkonna poolt. Looduskatastroofide esinemist ning mõju ei ole võimalik ühelgi moel 

ette ennustada, ometi on nendel väga fataalsed tagajärjed. Keskkonnategurid võivad 

mõjutada tarneahela üksikuid lülisid või kogu ahelat selle ulatuses. (Sealsamas)  Lisaks 

eelpool nimetatule kuuluvad sinna alla ka poliitilised muudatused, terrorismiga seonduv 

ning majanduslanguste tsükliline esinemine. Pfohl et al. (2011:842) on väliskeskkonna 

riskideks hinnanud näiteks terrorismi, looduskatastroofe ja töötajate streiki teistes 

ettevõtetes. Looduslikuks ohuks võib pidada erinevaid haiguspuhanguid (levimine nii 

inimestel, loomadel kui taimedel), maastikupõlenguid ja tulekahjusid ning maavärinaid. 

Tulekahjud tarnijate laos mõjutavad väga tugevalt edasist olukorda kaupade tarnimisel. FAO 

(Food…2019b) andmetel põhjustab toidukaupade suur kadu ning raiskamine ressursside 

liigset kasutamist ning mõjub negatiivselt  keskkonnale. Ülemaailmselt prognoositakse 

elanikkonna ja sissetulekute kasvu, mis põhjustab suurema nõudluse põllumajandussaaduste 

järele ning see toob omakorda kaasa suuremat mahtu loodusvarade kasutamisel. Sõjalise 

konflikti tekkimine (mida tõi välja eelmised autorid) 2022. aastal Ukrainas on tõenäoliselt 

suure mõjuga kogu maailma põllumajandusele, eriti Euroopale.  

 

Muude  riskide all on silmas peetud erinevaid laenusid ning maksekohustusi, mis eeldavad 

ettevõtte poolt valmisolekut rahaliste vahendite kasutamiseks Prakash et al. (2017: 4). Iga 

võetud kohustus on ettevõtte jaoks suur risk – seetõttu on vajalik hoolikalt läbi mõelda 

võimalike tagasilöökide ulatus ning mõju. Välimiste riskide seas võib esile tuua turuga 

seonduva üldise hinnataseme (kuidas suudetakse konkurentsis püsida) ning probleemid 

seoses kvaliteedi ja nõudluse täitmisega.(Sealsamas) Edukuse tagab selles 

kliendi/tarbijakeskne käitumine – mida rahulolevam on klient, seda madalamad on 

pakkumisega seonduvad riskid. Lisaks juba eelpool nimetatutele on välimisteks riskideks 
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veel varakahju tekitamine kolmandate isikute poolt (varastamine, huligaanitsemine, 

sissemurdmine ning lepingute ja muude rahaliste vahenditega manipuleerimine).  

 

Piimatööstust võib pidada üheks olulisemaks toiduainete valmistajaks maailmas, millele 

avaldavad kõige enam mõju pidevalt kasvav nõudlus ning kliimamuutused. Ilmastiku 

tingimuste mõju on piimanduses defineeritud ja väljendatud kolmel erineval moel 

(Malliaroudaki et al. 2022: 2). Esiteks, kuigi põud ei ole suureks probleemiks terves 

maailmas, põhjustab see siiski palju probleeme teatud piirkondades, mille tagajärjel väheneb 

söödakultuuride ja teraviljade saagikus ja halveneb loomasöötade 

kättesaadavus.(Sealsamas) Teiseks põhjustab keskmise temperatuuri märgatav tõus 

loomades kuumastressi, tuues kaasa piimatoodangu languse ja enneaegse suremuse. 

Kolmandaks, aga mitte vähem tähtsaks, peetakse olukorda, kui kliimasoojenemise tagajärjel 

saavutavad resistentsuse ning vastupidavuse keskkonna muutlikutele tingimustele erinevad  

toidu kaudu levivad patogeenid.  

 

Maaeluministeeriumi (2020b) aruandluste ja uuringute põhjal, on COVID-19 mõju olnud 

laialdane põllumajandus- ja toiduainesektorile. Kriisiajal suurenev tarbija ebakindlus 

põhjustas nii sise- kui välisnõudluse languse, mis tõi kaasa ajutise varude suurenemise ja 

sellest tingitud hinnalanguse, mis omakorda vähendas sektori sissetulekuid. Kõige 

mõjutatumaks on põllumajandus- ja toiduainesektoris kiiresti riknevate toodete tarneahelad 

(piim ja piimatooted), mille järele väheneb nõudlus toitlustusasutustes.  

 

Toidukaupade tarneahela kohta tehtavates viimase aja uuringutes  on oma fookus suunatud 

ka konkurentsioludele ja kauplemistavadele. Eesti Konjunktuuriinstituudi (Muutuv…2015) 

uuringus on toodud välja, et turu läbipaistmatus, ebavõrdsed positsioonid läbirääkimistel 

ning tavad mis on igati vastuolus konkurentsi heale tavale, võivad tugevalt kahjustada 

tarneahela konkurentsivõimet. Selliste tururiskide leevendamiseks ja analüüsimiseks loodi 

2010.aastal Euroopa Komisjoni poolt foorum, kus uuriti ja analüüsiti toidukaupade 

tarneahelat ning korraldati erinevaid arutelusid.  

 

Rijpkema et al. (2013: 494) on oma uuringus välja selgitanud, et olemasolevad strateegiad 

kiiresti riknevate toodete tarneahelate parendamiseks on ebaefektiivsed ja see toob kaasa 

toidu kiire riknemise, põhjustades suure koguse jäätmeid ja toodete kehva kvaliteeti. Seda 

olukorda võib klassifitseerida magistritöö autori hinnangul tootmisriskiks. ÜRO Toidu- ja 
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Põllumajandusorganisatsiooni andmetel on Euroopas keskmiselt ära visatava toidu osakaal 

15.7%, jäädes alla ainult Kesk- ja Lõuna-Aasia 20.7% suurusele näitajale (Food loss… 

2019b). Tuleb aga meeles pidada, et mitte ainult toidu äraviskamine pole raiskamine - see 

tegevus kulutab asjatult ära ka haritava maa potentsiaali, vett, energiat ja teisi sisendeid 

(Rijpkema et al. 2013: 495). 

 

FAO (The dairy…2022) hinnangul on võimalikult efektiivse, hügieenilise ja ökonoomse 

piimatoodete tarneahela loomine paljudes arengumaades suur väljakutse. Seda põhjustavad 

mitmed erinevad asjaolud: 

a) raskused piima kogumis- ja transpordisüsteemide loomiseks, tulenevalt väiketootjate 

rohkusest ja kaugusest  

b) piimaga varustatuse sesoonsus 

c) kehv transpordi infrastruktuur 

d) puudulikud teadmised tehnoloogiast ja piima kogumisest ning töötlemisest 

e) piima kehvem kvaliteet 

f) pikad vahemaad piima tootmiskohtade, tööstuste ja lõpptarbijate  vahel 

g) raskused jahutusseadmete hankimisel ja töös hoidmisel 

 

Eelnevalt välja toodud punktid ilmestavad küll arengumaade olukorda kuid magistritöö 

autor leiab, et teatud juhtudel on võimalik neid asjaolusid kõrvutada ka Eesti 

piimandussektoris toimuvaga. Kogumis- ja transpordisüsteemide küsimuses võib ilmekaks 

näiteks tuua tarneriskide seas meie kohalikud väiketootjate olukorra, kelle kaugus peamistest 

keskustest ning toorpiima väiksem kogus ei mõju atraktiivsena suurte tööstuste jaoks. 

Muidugi pole Eesti mõistes tegu sadade kilomeetrite kaugusel asuvate punktidena ja kaugus 

tööstustest ning lõpptarbijatest pole ületamatu.  

 

Peamisteks tootmisriskideks võib pidada madalamat piimakogust (tingitud pigem 

mahetootmise eripäradest) ning väheseid rahalisi vahendeid, et teha täiendavaid 

lisainvesteeringuid tootmise laiendamiseks. Piimaga varustamise sesoonsuse all on mõeldud 

aastaringselt kindla koguse tagamist tarbijatele ja tööstustele (Rijpkema et al. 2013: 495). 

Kuna piimatootlikkus pole pidevalt ühesugune seoses piimakarja eripära tõttu (näiteks 

kinnisperiood), siis see on üheks probleemkohaks eriti väiksema karjaga ettevõtetele. Suurtel 

tootjatel on selline olukord siiski valutum, sest tootmismahud on sellest hoolimata suuremad.  
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Kindlasti ei saa Eesti piimatootjate puhul rääkida piima kehvemast kvaliteedist ning 

puudulikest teadmistest selle kogumiseks ning töötlemiseks. Kuna tegu on Euroopa Liitu 

kuuluva riigiga, on paika pandud kindlad seaduslikud normid, millistel tingimustel piima 

koguda, hoiustada, tarnida ning töödelda. Kuna arengumaades on suureks probleemiks 

jahutusseadmete töökindlus ning olemasolu, on seal suuremad riskid kvaliteedi alanemiseks 

ning riknemiseks (The dairy…2022). Arenenud riikides on üldjuhul vajalikud seadmed ja 

tehnika selleks puhuks olemas, ka investeeringute ja rahalise abi toel, kui endal selleks 

vahendid puuduvad. 

 

 

1.2.2  Riskid ja nende maandamine piimatootmisettevõtetes 

 

Magistritöö autor tõi riskijuhtimise peatükis välja peamised riskid, mis võivad ettevõtetes 

levida. Erinevate autorite uuringute põhjal koostati tabel 3, kus on välja toodud piima 

tootmise ja töötlemisega tegelevate ettevõtete riskid ning võimalustest nende maandamiseks. 

Iga riski kohta on välja toodud peamised tunnused, tuginedes erinevate autorite 

hinnangutele. 

 

Tootmisriskide leevendamiseks on variant kasutada intensiivsemalt väetisi ning 

taimekaitsevahendeid. Siiski ei maanda see riski täielikult - kui mullas pole piisavalt 

niiskust, ei toimi ka vahendid 100%-liselt. Piima- ja lihatoodangu suurendamiseks on üheks 

võimaluseks välja pakutud heade aretamistulemustega loomade karja toomine, tõuaretuse 

ning haigustele parema vastupanu eesmärgil. Paranevad nii piima kvaliteedinäitajad kui ka 

liha kvaliteet - see toob kaasa kõrgema realiseerimishinna. Loomade tervise seisukohast 

soovitatakse kasutada võimalikult palju ravimeid, et vältida haiguste teket, mille tagajärjel 

võib toodang märgatavalt langeda ja halvimal juhul lõppeda looma surmaga 
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Tabel 3. Riskide maandamine põllumajanduses/piimanduses (autori koostatud Eesti… 2019; Kahan 

2008; Malliaroudaki et al. 2022; Prakash et al. 2015; Schaperi et al. 2009 põhjal) 

Risk Maandamine/leevendamine 

Tootmisrisk 

(+seadmete risk) 

Intensiivsem väetiste ning taimekaitsevahendite kasutamine 

Paremate aretamistulemustega loomade toomine karja 

Ravimite ja antibiootikumide kasutamine 

Tootmismaa suuruse või kariloomade arvukuse suurendamine/vähendamine 

Viljavahelduse plaanist kinnipidamine 

Tehnoloogiliste lahenduste ja masinapargi uuendamine 

Juurdeehituste tegemine ja loomade elamistingimuste parandamine 

Loomasööda, väetiste ja kemikaalide laovaru hoidmine 

Hügieeni tingimustesse kriitilisemalt suhtumine 

Finantsrisk Võimalusel liisingu ja rendi eelistamine väljaostmisele 

Eelarve ja kulutuste ülevaatamine 

Kindlustuste kasutamine surma, haigestumise, saagi ja muude varakahjude korral 

Vara müümine ja väljarentimine; täiendavate investeeringute tegemine  

Personali/inimrisk Sobivate oskuste ja kogemustega juhutööliste valimine 

Tagasisidestamine  ülemuste ja alluvate vahel 

Õiglase töötasu maksmine ning seaduslik tööleping 

Töötervishoiu ja -turvalisuse tagamine 

Piisav järelvalve töötajate hõivatusse ning distsipliin 

Hügieeninõuetest kinnipidamine 

Tururisk Otsene müügitegevus lõpptarbijatega parema hinna saamiseks 

Eellepingute sõlmimine ostjatega/töötlejatega  

Kindlate hindade määramine saagile  turundamislepingute abil 

Ostu- ja müügitehingute võrdsuse tagamine mõlemale osapoolele ja 

usaldusväärsuse kasvatamine 

Turuolukorra pidev monitoorimine (hinnatrend, tarbimine, üldine olukord) 

Toodangu müümine etapiti, kogu aasta vältel 

Turuolukorra kaardistamine (turu-uuringud) 

Institutsionaalne/ 

poliitiline risk 

Ühtse kogukonna tekkimine - aitamine ettevõttesiseselt ja väliselt 

Heade suhete loomine ja säilitamine teiste ettevõtetega 

Ühistute loomine võrduse eesmärgil 

Seaduste ja määruste kinnitamine valitsuse ja EL poolt 

Toetuste määramine ja kasutamine 

Tarnerisk Usaldusväärse tarnija kasutamine; kiire tarne tootjast järgmiste lülideni 

Konkurentsiseaduse muutmine või uute seaduste loomine 

Heade kauplemistavade loomine; teavitustöö tegemine ja infopäevade 

korraldamine; öökorras transpordivahendite kasutamine 

Taristu korrashoid 

Nõudluse risk Uute nišitoodete turuletoomine 

Prognooside teostamine  

Reageerimine klientide/tarbijate eeliste muutustele 

Hinnakõikumiste arvesse võtmine 

Keskkonnarisk Valmistumine looduskatastroofide tekkeks 

Säästlik majandamine ja eelarve järgimine 

Muud riskid Kindlustuste kasutamine varakahjude korvamiseks 

Turvasüsteemide rakendamine 
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Tootmisriskide leevendamiseks on variant kasutada intensiivsemalt väetisi ning 

taimekaitsevahendeid. Siiski ei maanda see riski täielikult - kui mullas pole piisavalt 

niiskust, ei toimi ka vahendid 100%-liselt. Piima- ja lihatoodangu suurendamiseks on üheks 

võimaluseks välja pakutud heade aretamistulemustega loomade karja toomine, tõuaretuse 

ning haigustele parema vastupanu eesmärgil. Paranevad nii piima kvaliteedinäitajad kui ka 

liha kvaliteet - see toob kaasa kõrgema realiseerimishinna. Loomade tervise seisukohast 

soovitatakse kasutada võimalikult palju ravimeid, et vältida haiguste teket, mille tagajärjel 

võib toodang märgatavalt langeda ja halvimal juhul lõppeda looma surmaga. Erinevate 

haigustsüklite lõpetamiseks põllukultuuride kasvatamise korral, tuleks kasutada 

viljavaheldusplaani. Vana tehnika vahetamine uue vastu ning juurdeehitiste tegemine ja 

renoveerimine põhjustavad küll esialgu suuremat väljaminekut, aga pikemas perspektiivis 

tasuvad end kuhjaga ära. 

 

Finantsriskide maandamiseks on autori arvates kõige kaalukam otsus eelarve ja kulutuste 

ülevaatamine ning kriitilise pilguga analüüsimine. Lisaks sellele tuleks kindlasti ära 

kindlustada kõik, mis on vajalik ettevõttele kasumi loomiseks : omanikud ise, töötajad, 

loomad, hooned ning seadmed. Põllumajandustootjatele on oluline ka saagi kindlustamine. 

Rahaliste vahendite juurde tekitamiseks ning rohkema finantsilise vabaduse saavutamiseks 

tasuks võimalusel välja rentida ettevõttele kuuluvaid seadmeid ja tehnikat. 

 

Personali valik määrab ära, kui edukaks kujuneb ettevõtte sisekliima ning tööde tulemus. 

Ebakompetentse personali täiendõpe ning eelnevalt juba kvalifitseeritud tööjõu palkamine 

aitab vähendada erinevaid riske, sealhulgas tööõnnetuste ja tööseisakute teket. 

Hügieeninõuetest kinnipidamine aitab vältida erinevate haiguste levikut ning personali 

massilist haigestumist. Õiglase töötasu maksmine ning lepingutest kahepoolne 

kinnipidamine aitab hoida töökliima rahulikuna ning tööjõu motiveerituna. 

 

Tururiskide hajutamiseks on mitmeid võimalusi. Lõpptarbijatega otsene hindade 

läbirääkimine aitab tagada parema hinnapoliitika kujunemise ning turundamislepingute abil 

on võimalik fikseerida müüginormid kindla hinnaga. Pidevalt turuolukorra jälgimine, 

uuringute teostamine ning kaardistamine aitavad püsida võrdväärses konkurentsis. Kogu 

aasta vältel oma toodangu jupiti müümine loob tingimused pideva rahavoo ning vahendite 

tekkeks, hajutades samal ajal hinnakõikumiste mõju. Eellepingute loomine annab 

kindlustunde, et toodang on võimalik täielikult ära realiseerida. 
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Institutsionaalse ja poliitilise riski seas tasuks ära märkida ühe efektiivse 

maandamismeetmena seaduste ja määruste kinnitamine kõrgemate institutsioonide poolt. 

Nende abil on võimalik tagada ausa konkurentsiga ettevõtted, mis on oma tegevustes 

reguleeritud. Sellisel moel vähenevad reeglite ja õigusnormide rikkumised ning võimalike 

trahvide teke. Ühistute loomise abil on võimalik muuta ettevõtete tööd ühtlasemaks ning viia 

need kogukonniti teineteisele lähemale. Toestuste määramine ning nende kasutamine aitab 

kindlustada ettevõtluse jätkusuutlikkust. 

 

Usaldusväärse ning kiire tarnija kasutamine on eriti piimandussektoris kriitilise tähtsusega, 

kuna tegu on kiiresti rikneva kaubaga. Seda enam tuleb veenduda, et kasutatav taristu, 

tehnika ning masinad oleksid pidevalt hooldatud ja kontrollitud, sealhulgas külmikautod. 

Heade kauplemistavade  ning konkurentsiseaduste loomine aitab leevendada võimalikke 

tarneriske. 

 

Nõudluse riskide leevendamiseks pakuvad autorid välja võimalust tuua turule nišitooteid, 

mis suudaksid teistest erineda. Selle eelduseks on eelnevalt teostatud turu-prognoos ning 

valmisolek kohaneda tootjate ning tarbijate eelistuste muutumisega. Keskkonnariskide 

korral valmistutakse kriisiplaanide abil looduskatastroofide poolt tekitatud tagajärgede 

likvideerimiseks. Majanduskeskkonna riskide leevendamiseks tuleks jälgida pedantliku 

täpsusega eelarvet ning eelistada säästlikku kapitali  kasutamist. Muude riskide korral 

soovitatakse kasutada kindlustuste tegemist ning turvasüsteemide loomist ettenägematute 

ohtude minimaliseerimiseks. 

 

Lisaks magistritöö autori poolt koostatud ülevaatlikule riskide maandamise tabelile on 

Malliaroudaki et al. (2021: 9) analüüsinud nelja erinevat piimatarneahela lüli (tabel 4) ning 

esile toonud erinevad parameetrid nende hindamiseks. Talu puhul on suurimaks mõjutajaks 

kuumastressi esinemine loomadel, mis võib kaasa tuua langenud tootluse, loomade 

haigestumise või halvimal juhul enneaegse hukkumise. Lisaks põhjustab keskmise 

temperatuuri tõus sööda saagikuse vähenemise,tuues samal ajal kaasa täiendavad kulutused 

sisseostetud söödale. Olukorra parandamiseks on võimalus loomade elamistingimusi 

parandada (juurdeehituste tegemine, ventilatsioonisüsteemi parendamine).  
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Tabel 4. Kliimamuudatuste mõju, nendega kohanemine ja energiasäästlikkus piima tarneahelas 

(autori tõlgitud ja mugavdatud Malliaroudaki et al. 2021: 9 põhjal) 

 

Põud ja loomasöötade piiratud kättesaadavus on väga suure mõjusfääriga piimandussektoris. 

Kõige tähtsam on piimakarjakasvatuses jälgida loomadele etteantud sööta – selle kvaliteeti 

ning kättesaadavust igal ajahetkel. See aitab kõrgemal hoida piima tootlikkust ning selle 

kvaliteeti. Sellel on väga tähtis roll piima tootlikkuse ning kvaliteedi kujunemisel (Moore 

2022). Silo on söödaratsioonides üks peamisi elemente, mille kvaliteeti mõjutavad paljud 

asjaolud. Õhuga kokku puutumise (pärmseene vohamise eeldus) vältimiseks tuleb 

õhukindlalt sulgeda ning kokku pressida söödaks minev haljassööt   ̶  riknema minek 

põhjustab suured kaod kuivainete kogustes. Eestis praktiseeritakse nii kanalitesse 

õhukindlalt pressimist kui silorullideks kiletamist. Lisaks sellele, et paraneb kuivaine 

omastamine, väheneb ka sõrgade liigne kulumine ja kahjustamine (loomad ei pea küünitama 

toiduni). See vähendab loomadel stressi ning kulutusi meditsiinilistele protseduuridele. 

  

Energia vähendamise võimalusteks on puhtama energia kasutamine, läga anaeroobne 

kääritamine (biogaasi tootmisprotsess) ja karjakasvatuse suunas liikumine. Jäätmete 

väärindamiseks ning nende maksimaalseks ärakasutamiseks on kasutusel erinevad 

tehnoloogiad – biomajandus. Reaalsete jäätmete tekkimist soovitakse eelduslikult 

vähendada kuni 10%-ni aastaks 2035. Euroopa Komisjoni (Energia…2022) arvutuste 

hinnangul on  energia tootmine ja kasutamine põhjustanud enam kui 75% ulatuses  Euroopa 

Liidu kasvuhoonegaasidest. Biogaasi ja biokemikaalide tootmiseks on võimalik ära kasutada 
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inimtekkelist ning loomade poolt tekitatud jäätmeid, mille abil on võimalik märgatavalt 

vähendada metaani teket. (Sealsamas) 

 

Kolmandaks lüliks on niinimetatud „külm ahel“, mille puhul mõjutavad kõrged 

temperatuurid transpordi käigus veetavate toodete kvaliteeti. Madalamate temperatuuride 

tagamine transpordi käigus on üheks peamiseks toiminguks, et kohaneda riknemist 

soodustavate tingimustega. Energiakasutamise vähendamise meetmeteks on säästlikud 

külmikud ning transporditaristu optimeerimine. 

 

Tarbijate suureks ohuks on temperatuuride suure erinevuse tõttu riknev toit. Kui tööstuses 

ja „külmas ahelas“ pole tagatud piisavalt jahedad tingimused, saab tarbija endale madalama 

kvaliteediga toidu. Selle kui eelmise lüli ühendavaks parendavaks meetmeks on 

efektiivsemate külmutusseadmete kasutamine ning pidev kontrollimine. Energiakasutuse 

vähendamiseks nähakse võimalusena suurendada tarbijate keskkonnateadlikkust (vältida 

ületarbimist ning seeläbi jäätmete vähendamist.  

 

Üleüldises plaanis järgitakse Eestis Euroopa Liidu ühist põllumajanduspoliitikat 

(Arengukava 2019: 2). Selle üheks suuremaks  indikaatoriks ja mõjuriks on eelarve 

vähenemine, mis tekitab vajaduse toetussõltuvuse vähendamiseks. Välja on pakutud ühe 

tegevusena näiteks kõrge kvaliteediga põllumajandussaaduseid eksportida Euroopa Liidu 

välistele turgudele. Lisaks erinevatele abipakettidele, teeb Euroopa Liit pidevalt tööd, et 

hoida tarneahelat läbipaistvana ja tõsta piimatootjate ja -töötlejate positsiooni turul.  Selleks, 

et olukorda pidevalt parandada, muudetakse erinevaid meetmeid, et vältida piimandussektori 

ebavõrdset olukorda teiste valdkondadega võrreldes. Konkurentsireeglites tehtud erand 2012 

aastal andis võimaluse erinevatel tootjaorganisatsioonidel pidada läbirääkimisi piima 

tarnetingimuste ja hinna suhtes ning seada ühiseid standardeid kõigile osapooltele. Lisaks 

sellele on antud nendele organisatsioonidele volitused tunnustada omalt poolt neid 

ettevõtteid, mis peavad kinni etteantud reeglitest. (Sealsamas) 

 

Roheüleminek on kava, mille eesmärgiks on eraldatud rahaliste vahendite abil muuta 

tehtavad investeeringud võimalikult kliimaneutraalseteks ning konkurentsivõimeliseks 

aastaks 2050 (Rohelisele…2020). Selle nimel panustatakse 2020-2030 aastal vähemalt 1 

triljoni euroga, et kaasata avalikku ja erasektorit tegema selleks vajalikke investeeringuid 

Oluliseks peetakse keskkonnasäästlike hangete tunnustamist ning nendesse panustavate 



31 

spetsialistide väärtustamist. Keskkonnasäästlik majandamine on riskide hindamisel ja 

leevendamisel väga tähtsal kohal. Pariisi kliimakokkulepe allkirjastasid üle kogu maailma 

195 riiki, mille eesmärgiks on pidurdada kliima soojenemist (Pariisi… 2022).  

 

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda on enda poolt välja toonud viis peamist tegevuskava, 

mille rakendamise abil oleks võimalik pehmendada lööki Eesti põllumajandusele ning 

toidutootmise sektorile (Koja…2022). Lisaks sellele oleks võimalik maandada erinevaid 

riske põllumajandussektoris. Tõenäoliselt ootavad ees veelgi kiiremini kasvavad kulutused 

tootmisele ning probleemid tootmissisendite tarnimisel (teravili, söödavili). Toidutarneahela 

kõiki lülisid mõjutab eranditult kütusehindade tõus, eriti põllumajanduslikku tootmist. Koja 

ettepanekuks on aktsiiside langetamine (erimärgistusega diiselkütus) Euroopa Liidu poolt 

kehtestatud minimaalsele tasemele  ̶  21 eurot 1000 liitri kohta (hetkel 100 eurot). 

Toiduainete hinda mõjutab suurel määral tavaline diisli- ja bensiinikütus, mille normid 

tuleks samuti üle vaadata (Erakorraline…2022)  

 

Teiseks valupunktiks ning murekohaks on põllumajandustootjatel kohustuste õigeaegne 

tasumine ettemääratud aegadel. Kuna selline tootmisviis sõltub väga palju ilmast, 

klimaatilistest tingimustest ning muudest ettenägematutest sündmustest, oleks õiglane 

tagada soodsamad käibekapitali laenud. Nende abil oleks võimalik leevendada kiirelt 

kasvavaid kulusid ning seeläbi jätkata oma senise tööga. Eesti Põllumajandus-

Kaubanduskoja hinnangul ei ole kriisiabina eraldatav 2.5 miljonit eurot piisav ka siis, kui 

siseriiklikult sellele veel 5 miljonit lisatakse. Olukorra leevendamiseks ning kriisiabi 

efektiivsemaks muutmiseks oleks vajalik leida lisavahendid selleks mujalt. Kahjuks ei ole 

hetkel välja toodud ühtegi võimalikku alternatiivset allikat. Samuti peetakse tähtsaks 

investeeringute suurendamist, eriti mis puudutavad sellist valdkonda nagu bioressursid 

(väärindamine ning tootmine). Kõige paremaks rahaliseks allikaks on nende hinnangul ÜPP 

(Ühine põllumajanduspoliitika) strateegiakava 2023-2027 Eesti poolse rahastuse 

suurendamine 15 miljoni euro võrra aastas viie aasta jooksul. Viimastel kuudel (alates 2021 

sügis) on väga suurt kõneainet ning pahameelt tekitanud gaasi- ja elektrikulude kiire kasv. 

EPKK ettepaneku kohaselt on vajalik selle kiire kasvu pidurdamine ning käibemaksu 

langetamine, et säilitada tarbijale senine toimetulek ning võimalused õiglase hinnaga kauba 

ostmine. (Sealsamas) 
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1.2.3  Riskide maandamine piimatöötlemisettevõtetes 

 

Põllumajanduspoliitikal on tähtis roll sujuva maaelu ja turuolukorra korraldamisel ja 

kaardistamisel. Konkreetses uurimistöös on fookuses toorpiima ning selle väärindamise 

ahel, kuhu kuuluvad piimatootjad ning -töötlejad. Eestis on kehtestatud erinevad nõuded 

käitlejatele selle sisendi koostise ja kvaliteedi määramiseks (Põllumajandus- ja Toiduamet 

2022). Põllumajandusministri poolt on välja antud määrus, milles on välja toodud toorpiima 

kvaliteediklasside nõuded, koostisosade ja kvaliteedi määratlemise tingimused ja nende 

analüüsimine laboratooriumide poolt (Riigiteataja 2008, § 1-7). Eestis on selleks asutuseks 

Eesti Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS-i piimalabor, kelle tegevust volitab 

maaeluminister. 

 

Piimatööstuste esmaseks tegevuseks on tootjatelt saadud või imporditud toorpiima vastuvõtt 

(Malliaroudaki et al. 2021: 5). Magistritöö autor on joonisel 5 lisanud omalt poolt transpordi 

„külma lüli“ piima tarneahelasse, mis jaguneb kolme kategooriasse:  

a) toorpiima transport farmist piimakombinaati 

b) valmistoodangu transport piimakombinaadist logistikakeskustesse/jaekaubandusse 

c) jahedal temperatuuril hoiustamine  jaotuskeskustes ja jaemüügipunktides 

 

Joonis 5 Piimatööstusettevõtete tegevusahel piimatoodete valmimisel (autori tõlgitud ja 

mugavdatud Malliaroudaki et al. 2021:5 põhjal) 

 

Tasub tähele panna, et piimafarmid jahutavad toodangu vajaliku temperatuurini, enne kui 

see liigub edasi järgmisse lülisse. Piimatööstuses hoiustatakse piima vajalike kraadide 

juures, kus seda siis sobivusel töötlema hakata – pastöriseerima. Fernándes et al. (2017: 5-

6) on oma töös esile toonud piima töötlemise vajalikkuse. Logistikapartneri abil tarnitakse 

valmistoodang kas logistikakeskustesse või otse kaubandusse. 

 

Piimatööstustes on suureks murekohaks toiduohutus (tabel 4). Erinevate bakterite ning liiga 

kõrge välistemperatuuri mõjul leiavad aset erinevad käärimis- ja riknemisprotsessid 

(Malliaroudaki et al. 2021: 9). Selle probleemi vältimiseks rakendatakse erinevaid 

meetmeid/ettekirjutusi, mis on ette antud kas kõrgemate institutsioonide poolt või ettevõtte-

siseselt (tabel 6). Alternatiivsete töötlemismeetodite kasutamine ning energiatõhususe 
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rakendamine aitavad säilitada nii toote kvaliteeti kui optimeerida kulutusi toodete 

valmimiseks. Selleks, et piimatöötlemisettevõtetes oleks võimalik riske hinnata ning 

riskijuhtimist teostada, on vajalik ohukohad välja selgitada. Erinevate autorite töid uurides 

on magistritöö autor koostanud tabel 6, kus on välja toonud erinevad riskid ning võimalused 

nende maandamiseks. 

 

Erinevate autorite töid uurides on magistritöö autor koostanud tabel 6, kus on välja toonud 

erinevad riskid ning võimalused nende maandamiseks..  

 

Tabel 6. Riskid ja nende maandamine piimatöötlemisettevõtetes (autori koostatud Eesti….2020; 

Asselt et al. 2016; Fernándes et al. 2017; Roasto 2019 põhjal) 

Risk Määratlus Ennetavad abinõud ja leevendamine 

Bioloogilised 

riskid 

makrobioloogilised  ja 

mikrobioloogilised 

uute taudide ja haiguste levik 

tooraine, saatedokumentide ning temperatuuride kontroll, 

kahjuritõrjeplaanide koostamine 

pastöriseerimine,desinfitseerimine 

Füüsikalised 

riskid 

mehaanilised lisandid  saatedokumentide, tooraine ja seadmete kontroll 

kaitseriiete, -jalanõude ja mütsi kasutamine 

ehete, juuksekinnituste, käekellade kasutamise keelamine 

Keemilised 

riskid 

Raskmetallid, ravimite jäägid  

pesulahuste/puhastusainete jäägid 

lisaainete üleküllus (nt toiduvärv) 

pakkematerjal  

saatedokumentide ja tooraine kontroll, 

pesemis- ja desinfitseerimisvahendite kontrollitud 

kasutamine,retseptide pidev kontrollimine, 

korrektsete töövõtete rakendamine 

Turustamis- 

riskid 

väliskapitali kaubanduskettide 

laienemine, 

konkurents lähiriikide tootjate 

toodanguga, 

väikekäitlejate madal konkurents 

suutöötlejatega 

kaitstud nimetuste seadmine, 

turustamistingimuste korraldamine, 

standardite ja litsentside kehtestamine, 

imporditollide rakendamine, 

kvaliteedimärkide ja -kavade kasutuselevõtmine, 

väikekäitlejate võrgustiku arendamine, 

ekspordi- ning bio- ja ringmajanduse toodete arendamine 

Tehnoloogilised 

/analüütilised 

riskid 

vähene võimekus tehnoloogiliste 

lahenduste kasutamisel, 

iganenud tehnoloogilised 

lahendused, 

vähene finantsanalüüsi võimekus 

digivõimaluste kasutamise osakaalu suurendamine, 

täiendõpe IT-valdkonnas, 

IT-teenuste (lahenduste) sisseostmine, 

auditi tellimine, 

finantsanalüütikute teenuste kasutamine 

Kapitaliriskid kodumaise kapitali vähesus, 

tagasihoidlik omaosalus 

investeeringute teostamisel, 

karmistuvad 

keskkonnapiirangud 

majanduslik ebakindlus piisava 

vaba kapitali suhtes 

piimatööstuste edasiarendamine, 

riigipoolne abi uutele turgudele sisenemiseks,  

kodumaise kapitali osakaalu suurendamine,  

kodumaise toodangu eelistamine 

Töötlemisriskid tootmisliinide amortiseerumine, 

tootmisliinide seisakud, 

töötlemiseks vajalike sisendite 

hinnatõus,vananev tehnika  

täiendavate investeeringute tegemine, 

uute tootmisliinide paigaldamine, 

keskkonna- ja eelarvesäästliku töötlemispõhimõtte 

rakendamine, uue tehnika soetamine 
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Bioloogiliste  riskidena on välja toodud mikrobioloogilisi (parasiidid ning putukad) ja 

makrobioloogilised (erinevad patogeenid), mis satuvad tooraine sisse mitmel erineval moel 

(Roasto 2019). Samuti on suureks riskiks erinevate taudide ja haiguste levik nii loomadel 

eelnevalt kui töötajatel endil. Toorpiima saastumise võimalustest on kirjutanud põhjalikult 

oma töös Fernándes et al. (2017:6). Haigustekitajad võivad piima sattuda lehma udarast, 

lüpsiseadmetest, säilitusanumatest ja lüpsja või piimaveise enda nahalt. Pastöriseerimise abil 

on võimalik hävitada enamik haigustekitajaid toorpiimas. Lisaks on väga tähtis roll 

järjepideval pindade ja säilitusanumate puhastamisel ja töötajate enda 

hügieeniprotseduuridel.  Ettekirjutuste alusel valmib toodang, mis pakendatakse ja 

hoiustatakse vastavalt vajadusele. Töötlemisel ja pakkimisel võib tooraine saastuda näiteks 

puuduliku pastöriseerimise tagajärjel või mitte-töödeldud toorainete pakendamisel. Selle 

tagajärjel võivad tooted rikneda ning põhjustada erinevaid haigusi, näiteks stafülokokki või 

salmonellat (van Asselt et al. 2016: 62) Lisaks võib saastumisele kaasa aidata puudused 

töötlejate, hoiustamise või tehnika steriilsuses ning valede pakendite kasutamine. Selliste 

riskide leevendamiseks on mõistlik teostada järjepidevalt tooraine, saatedokumentide ning 

säilitamistemperatuuride kontrolli ning kahjuritõrjet. Samuti on vajalik jälgida 

kuumtöötlemise ehk pastöriseerimise protsessi ning pidevalt tagada desinfektsioon. 

 

Füüsikaliste riskide seas esile toonud kõike, mis on käega katsutav ning nähtav 

(Eesti…2019). Nende sekka võib arvestada kõikvõimalikud mehaanilised lisandid, mis 

võivad tooraine sisse sattuda töötlemisprotsessi käigus. Nendeks võivad olla klaasikillud, 

metallitükid ja liivaterad. Selliste riskide vältimiseks on mitmeid erinevaid meetmeid, 

eelkõige tooraine, saatedokumentide ning säilitamistemperatuuride jälgimine ja 

tootmistehnika tehnokontroll. Lisaks sellele tuleks tagada töötajatele kaitseriietus ning -

jalanõud. Mütside kandmine aitab vähendada ohtu juuksekarvade ning -kinnituste 

sattumiseks toodangu sisse ning ehete ja käekellade sattumise vältimiseks tuleks nende 

kandmine töö ajal keelata. 

 

Keemiliste riskide alla kvalifitseeruvad kõikvõimalikud raskmetallid ning veterinaarsete 

ravimite jäägid toorpiimas (Roasto 2019). Lisaks nendele võib tööstustes suureks ohuks olla 

pesulahuste ning puhastusvahendite jäägid ning lisaainete (näiteks toiduvärvide) üleküllus 

ja vale pakkematerjali kasutamine. Selleks, et nende ohtude esinemine võimalikult 

miinimumi viia, tuleks pidevalt teostada saatedokumentide ning tooraine kontrolli ning 

kasutada ettenähtud normide ulatuses pesemis- ja desinfitseerimisvahendeid. Toodangu 
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retseptide pidev jälgimine aitab vältida näiteks e-ainete ja toiduvärvide üledoseerimist. 

Korrektsete töövõtete kasutamine ning õigete pakkematerjalide kasutamine vähendavad 

riske veelgi. 

 

Piimatööstustus puutub kokku personaliriskidega, mis ei ole sugugi erinevad teiste 

valdkondade ettevõtetega võrreldes. Peamisteks murekohtadeks on töötajate haigestumine 

erinevatesse haigustesse ning erinevad tervisehäired. Lisaks selle võivad puudulikud 

teadmised ohutust töökeskkonnast kaasa tuua tööõnnetused, mis halvimal juhul võivad 

lõppeda surmaga. Lisaks sellele on suureks ohuks kvalifitseeritud tööjõupuudus ning -

vananemine. Nende riskide parimateks maandamismeetmeteks on regulaarne tervisekontroll 

töötervishoiuarsti arsti juures ning kaitseriietuse ja tööhügieeni tagamine. Erinevate 

koolituste, täiend- ja ümberõppe läbiviimine aitab tõsta töötajate kvalifikatsiooni. 

Automatiseeritud tootmisliinide kasutamine aitab tõsta tööviljakust ning kergendada ka 

vananeva tööjõu töötingimusi. 

 

Valmistoodangu kiire ning kasumlik realiseerimine on oluline igale tootmisettevõttele. 

Turustamisriskidest üks suuremaid on väliskapitalil põhinevate kaubanduskettide 

laienemine kohalikule turule, kes müüvad edasi peamiselt odavamat välismaist toodangut. 

Lisaks sellele konkureerivad väiketööstused (meiereid) sageli suurte piimatööstustega ning 

see tingib madala konkurentsivõime. Kaitstud nimetuste seadmine on üks väga tähtis 

turukorraldusmeede, millega tagatakse piima ning piimatoodete koostise ja kvaliteedinõuete 

täitmine (Piimatooted 2022). See tähendab, et ainult piimatoodetele võib anda 

Maaeluministeeriumi poolt ette määratud nimetused, näiteks kohupiim, juust, piim, jogurt, 

kodujuust. Taimse päritoluga saadustele ei või samu nimetusi anda.  Lisaks eelpool 

nimetatud meetmele on väga oluline turustamistingimuste korraldamine. Euroopa Liidus 

peavad kehtima müüdavale joogipiimale ja määrderasvadele kindlad standardid ning 

eksportimiseks väljastatakse toetusi litsentside olemasolul  (Euroopa Ühenduste Komisjon 

2009). Põllumajanduslepingu alusel väljastatakse toetusi 1995.aasta 1.juulist alates, võttes 

arvesse 12 kuulist ajavahemikku. Euroopa Liidu Komisjoni määruse (1187/2009) 

tingimustel kehtestati üldeeskirjad, et teostada täielikku järelvalvet ning ülevaadet väärtus- 

ja kogusepiirangute üle. Impordi suhtes rakendatakse imporditolle ning väljastatakse 

erinevaid litsentse, selleks, et mahupiiranguid mõjutamata saaksid riigid osaleda 

kolmandates riikides toimuvates pakkumistes. Väikekäitlejate olukorra leevendamiseks 

nähakse ühe võimalusena nende võrgustiku tugevdamist ja laiendamist. 
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Tehnoloogiliste riskide seas välja toonud töötlemisettevõtete vähese võimekuse 

tehnoloogiliste lahenduste tagamisel (Arengukava 2019: 6). See tähendab, et pole 

maksimaalsel määral rakendatud erinevaid IT-võimalusi, mida saadaval oleks. Sel põhjusel 

on pigem kasutusel iganenud tehnoloogia, mis piirab rohkemal või vähemal määral töö 

tegemise efektiivsust. Pfohl et al. (2011:841) hinnangul on IT-süsteemide vananemine või 

ülesütlemine üks suurimaid tehnoloogilisi riske. Lisaks tehnoloogia poolele ollakse pigem 

tagasihoidlikumad finantsanalüüside teostamisel. Selleks, et ajaga kaasas käia, tasuks ühe 

meetmena kaaluda uuenduslike digivõimaluste kasutusele võtmist (nende sisseostmist) ning 

täiendõpete teostamist infotehnoloogia valdkonnas. Finantsanalüüside teostamiseks tasuks 

kaaluda varianti tellida auditeid või finantsanalüütikute teenuseid, 

 

Kapitaliriski põhjustab olukord, kui tehtav investeering ei too sisse vajalikul määral kasumit 

või lõpetatakse kahjumiga. Sellist olukorda põhjustab kodumaise kapitali vähesus ning 

plaanitust madalam omaosalus täiendavate investeeringute tegemisel. Selline olukord 

tekitab suurt ebakindlust ettevõtjate, eriti tööstuste seas. Lisaks rahalistele vahenditele on 

ohukohaks karmistuvad keskkonnapiirangud, -nõuded ja -tasud, tuues kaasa lisakulutusi. 

Olukorra leevendamise võimalusteks on investeeringute abil piimatööstuste 

edasiarendamine ning kodumaiste kapitali osakaalu suurendamine. Riigipoolsed 

toetusmeetmed uutele turgude sisenemiseks aitavad suurendada konkurentsivõimet ning 

seeläbi suurendada tarbijate nõudlust kodumaise toodangu suhtes. 

 

Tootmisliinide amortiseerumist võib pidada üheks suureks ohuks töötlevas tööstuses, mis 

toob kaasa tööseisakuid, mille tagajärjel langeb toodangu maht. Kuna piimatööstus eeldab 

ka tipptasemel külmutusseadmeid, on suureks ohuks nende erinevad rikked ning 

vananemine. See põhjustab omakorda juba eelpool nimetatud bioloogilisi riske, sealhulgas 

patogeenide leviku ja toidu riknemise. Suur mõjuallikas, mis töötlemisriske veel põhjustab, 

on vajalike sisendite hinnatõus (elektrienergia, kütus, pakendamismaterjalid, varuosad). 

Riskide leevendamiseks on mõistlik teha täiendavaid investeeringuid näiteks uute 

tootmisliinide paigaldamiseks ning külmutusseadmete väljavahetamiseks. Samuti tuleks 

rakendada keskkonna- ja eelarvesäästlikku töötlemispõhimõtet, mille poliitikat kujundab 

Eestis Keskkonnaministeerium (Tööstusheide…2022a).  
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Piimatootmisettevõtetes on väga tähtsal kohal erinevate riskidega tegelemine ning nende 

maandamise võimalikkus ning toiduohutus. Oluliste riskidena toodi välja bioloogilised, 

füüsikalised ja keemilised ohud, mille võib põhjustada suur temperatuuride erinevus, 

ettevaatamatused piima käitlemisel ning töötlemisel. Tänu erinevatele regulatsioonidele 

ning riiklikele eeskirjadele on võimalik tagada kvaliteetne toodang nii tööstustele kui otse 

tarbijatele. Empiirilisse uuringusse kaasatakse sellest peatükist riskide käsitlus ning nende 

maandamise võimalused. On oluline välja selgitada, millised on töötlejate enda hinnangud 

erinevale riskikäsitlusele. Kuna piimatööstustes on spetsiifilised tootmisetapid ning omased 

riskid, käsitletakse nende analüüsi tootjatest erinevalt.  
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2. RISKID PIIMANDUSSEKTORI TARNEAHELAS EESTI 

ETTEVÕTETE NÄITEL 
 

2.1  Uurimismetoodika ja valim 
 

Magistritöö autori eesmärk oli välja selgitada peamised riskid ning nende maandamise 

võimalused piimatootjate ning -töötlejate ettevõtetes. Lisaks pöörati suurt tähelepanu ka 

tarneahela ning toidutarneahela ülesehitusele ja toimimisele. Selleks, et saavutada 

uurimiseesmärki, valiti kombineeritud uurimismeetodid.  Andmete kogumiseks kasutati nii 

kvantitatiivset kui kvalitatiivset metoodikat. Kvantitatiivse meetodi korral koguti vajalikke 

andmeid valikvastustega küsimuste abil. Kvalitatiivse meetodi puhul koondati kokku 

üldised hoiakud ning tulemused, mille põhjal koostati tekstiline sisuanalüüs. 

 

Uuringu läbiviimiseks ning andmete kogumiseks  koostas autor ankeetküsitluse, kus  oli 

kokku 45 küsimust ning 1 ettepanekute või tähelepanekute küsimus. Tärniga tähistatuid 

(kohustuslikke) oli nende seas 25, millele vastamata jätmine ei peegeldaks tõeseid tulemusi. 

Ilma märgistuseta valikuvariantidega küsimusi oli 19, millele vastasid eranditult kas ainult 

tootjad või ainult töötlejad. Omapoolseid variante sai lisada 2 küsimuse juurde. Arvamuse 

avaldamise küsimusi (kokku 2) kohustuslikuks ei pandud.  Selleks, et suurendada vastajate 

võimalikku arvu, lisas autor e-mailiga saadetud kirjas, et küsitlus on täielikult anonüümne 

ning isikuandmeid töödeldakse üldisel põhimõttel. Samuti oli vastamine vabatahtlik ning 

loodeti ikkagi aktiivsele osavõtule. Valdavalt kasutati valikvastuseid, et lihtsustada uuringus 

osalemist ning Likerti skaala rakendamine andis võimaluse 5 palli süsteemis hinnanguid 

anda. Selle abil oli võimalik määrata, millisel määral nõustutakse mingi hoiaku 

hindamisega/mõõtmisega (Osula 2008). Ankeetküsitluse alguses selgitati välja vastajate 

tegevusvaldkond ning ettevõtte töötajate arv. Edasised küsimused olid seotud riskide, 

riskijuhtimisega ja nende maandamise võimalustega. Vastajatel oli võimalik hinnata milline 

oli nende hoiak võimalike riskide esinemise suhtes (1- väga madal, 2- madal, 3-keskmine, 

4-kõrge, 5-väga kõrge). Riskide hindamiseks loetles autor küsimustikus riskid vastavalt 

teoreetilises osas väljatoodule (tootmis-, finants-, personali-/inim-, turu-, 
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institutsionaalsed/poliitilised, tarne-, nõudluse-, keskkonna- ja muud riskid). Maandamise 

meetmetele hinnangute andmiseks koostati järgmine lõik küsimusi, arvestades sama 

järjestust nagu riskide puhul oli. Töötlejate jaoks koostati eraldi blokk küsimusi, kus käsitleti 

bioloogilisi, füüsikalisi, keemilisi, personali-, turustamise, tehnoloogilisi/analüütilisi, 

kapitali- ja töötlemisriske ning maandamise võimaluste hindamist. Mõlemal juhul olid 

valikuvariantideks 0-ei oska öelda, 1-ei ole üldse tähtis, 2-vähetähtis, 3-nii ja naa, 4-tähtis, 

5-väga tähtis. Viimase osana selgitati välja, kui vastuvõtlikud on ettevõtted riskidele, milline 

on riskikäitumine, kas ettevõttes tegeletakse riskianalüüsiga ning kuhu nad tootjatena oma 

toodangu realiseerivad. Samuti peeti oluliseks määrata kindlaks, kuidas suhtutakse 

piimandussektori võimalike riskide alahindamisse, ühistute olemasolusse ja nende 

kasutegurisse, keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusesse ning piima kvaliteedi kõikumise 

võimalikkusesse. 

 

Autori eesmärk oli kaasata uuringusse nii piimatootjad kui ka piimakäitlejad, et hinnata 

nende ettevõtetes esinevate riskide tõenäosust, riskikäitumist ning hinnata hoiakuid nende 

võimalike maandamisvõimaluste suhtes.Valimisse kuulus 495 ettevõtet, kelle andmed saadi 

Registrite ja Infosüsteemide Keskusest (RIK) põhitegevusala koodi alusel. Põllumajandus- 

ja Toiduameti Järelvalve Infosüsteemi andmebaasi abil selgitati välja Eestis teavitatud ja 

tegevusloaga toidukäitlejad (Põllumajandus- ja Toiduamet 2022). Maaeluministeeriumi 

poolt koostatud ülevaates (Põllumajanduse…2022) oli toodud välja, et need ettevõtted 

koondavad endasse 41 käitlemisüksust, kelle andmed olid ka RIK abil leitavad. Selleks, et 

andmed oleksid võimalikult päevakohased, tehti väljavõte aprill 2022 seisuga. Küsitluse 

koostamiseks kasutas magistritöö autor Google Docs Formsi, mis saadeti e-maili teel ning 

vastata sai sellele perioodil 03.05.2022-09.05.2022. Meeldetuletus saadeti 6.05.2022, et 

vastamisaktiivsust tõsta. Enne küsitluse laialisaatmist testiti seda potentsiaalsete vastajate 

seas ning saadud tagasisidet arvestas autor küsimustiku täiendamisel ja parandamisel. 

 

Kogu valimist 36 (7,3%) adressaati ei osalenud küsitluses, sest nende meiliaadressid polnud 

enam kehtivad (22 teavitust), postkast oli kirjade vastuvõtmiseks täis (kolm teavitust), ei 

tegeletud enam piimakarjakasvatusega (seitse e-maili), oli tegev veonduses ja laonduses (üks 

teavitus), liiga väikeste tootmismahtudega (üks e-mail), kasutati taimset piima (üks e-mail), 

ning toodeti sulajuustu (üks e-mail). Enne meeldetuletuste saatmist otsis küsitluse koostaja 

puudulikele e-mailidele vasteid www.inforegister.ee, www.teatmik.ee veebilehtedelt ning 

ettevõtete kodulehekülgedelt. 

http://www.inforegister.ee/


40 

 

Küsitluse tulemused formuleeriti Excel töötlusprogrammi abil ning lisaks kompaktsetele 

tabelitele otsustati analüüsi mõttes koondada kõik piimatootjate ja -töötlejate riskid, nende 

maandamismeetmed ning ainult tootjatele mõeldud riskid ja maandamismeetmed omaette 

tabelitesse. Seda kõike tehti selleks, et töö oleks kergemini jälgitav ning ülevaatlikum. 

Tulpdiagrammide värvivalikul eelistati niinimetatud valgusfoori meetodit, et kogu analüüsi 

ulatuses oleks saada ühesugust infot. Värvidest osutusid valituks punane - väga kõrge/väga 

tähtis; roosa - kõrge/tähtis; kollane - keskmine/nii ja naa; heleroheline - madal/vähetähtis ja  

tumeroheline - väga madal/ei ole üldse tähtis. Maandamismeetmete puhul oli lisavärviks 

mündiroheline, mis tähistas hinnangut “ei oska öelda”. Küsimuste järjekord ei ole üks-ühele 

analüüsi osas käsitletule, seda muudeti vastavalt vajadusele ning sujuva analüüsimise 

eesmärgil. 
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2.2 Ülevaade piimandussektorist Eestis 

 

Kõige parema ülevaate Eesti piimandussektoris toimuvast annab Eesti Põllumajandus-

Kaubanduskoja (EPKK) poolt algatatud arengukava „Eesti põllumajandus ja toit 2030“. 

Selle valmimisele aitas kaasa Eesti Maaülikooli (EMÜ) majandus- ja sotsiaalinstituudi 

töörühm. Selle peamiseks eesmärgiks on kaardistada hetkeline olukord, võttes arvesse nii 

statistikat kui SWOT-analüüsi. Monitooriti nelja peamist sektorit  ̶  piim, liha, teravili ja 

erinevad aiasaadused. Põllumajandus ning toidutööstus moodustavad Eestis ligikaudu 1-2% 

loodud lisandväärtusest ning 8% Eesti kaupade toiduekspordist (Arengukava 2019:1). 

Piimasektor annab sellest kõige suurema panuse – 21 %, edestades teraviljasektorit (12%) 

ja kalasektorit (10%). Toorpiima tootmise panuse siseriiklikul tasandil annavad suured ja 

väikesed piimafarmid, mis Statistikaameti (2022) andmetel andsid aastal 2021 

piimatoodanguks Eestis 839 389 tonni. Autor on koostanud piima kogutoodangu 

visualiseerimiseks tabeli 7 Statistikaameti andmete alusel. 

 

Tabel 7. Piima kogutoodang Eestis 2012-2021 (Allikas: Statistikaamet, autori koostatud) 

 

 

Maaeluministeeriumi (2021) poolt avalikustatud statistikast selgub, et 2021.aasta esimese 

kolme kvartali eksport ning import olid ajaloo suurimad, ületades eelneva aasta väärtusi 

vastavalt 2,3% ja 6,3% võrra. Piima ning piimatoodete müük moodustasid 27% kogu 

ekspordikäibest, mis tõestab, et selle ahela osatähtsusel on suur mõju nii Eesti kui Euroopa 

Liidu riikide mastaabis. Peamised eksportturgudeks on olnud Läti  ning Leedu, kuhu 

valdavalt saadetakse piima ja rõõskkoort. Venemaale saadetakse lisaks neile ka juustu. 

 

Piima keskmiseks kokkuostuhinnaks 2021.aastal oli 316 eurot tonni kohta, olles Euroopa 

Liidu määrast keskeltläbi 12-15% madalam. Aastatel 2012-2021 toimunud 

hinnamuudatused on välja toodud tabelis 8. Kuna kvaliteedi hindamiseks on tähtis rasva- ja 

valgusisaldus piimas, on need aastate jooksul püsinud stabiilsena tänu 

loomapidamistingimuste paremaks muutmise tõttu. Kõige madalam kokkuostuhind antud 

perioodil oli 2012, 2015, 2016 ja 2020 aasta, kui maksumus tonni kohta jäi alla 300 euro. 
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Tabel 8. Piima kokkuostuhind Eestis 2012-2021 (Allikas: Statistikaamet, autori koostatud) 

 

 

Magistritöö autor on Statistikaameti (2022) andmebaasi andmete abil koostanud joonise 6, 

kus on esile toodud Eesti põllumajandustootjatelt kokkuostetud piima kogus ning välismaise 

päritoluga toodang. Kohalikelt tootjatelt hangitud toorpiima kogus oli madalseisus 

2016.aastal.  Siiski on aastate jooksul olnud piimatoodang aga tõusutrendis. Kasutegurid 

kõrgenenud tootlikkusele on olnud järjepidev tõuaretus, läbimõeldud söödaratsioonide 

kasutamine ning loomade eluolu ja pidamistingimuste parandamine (Arengukava 2019: 13). 

 

 

Joonis 6. Piima, lõssi ja koore kokkuost Eestist ja import, tuhat tonni (Allikas: Statistikaamet, autori 

koostatud) 

 

Kohalike piimatootjate jaoks oli kõige raskem periood 2013-2018. Sellel perioodil vähenes 

piimalehmade arv 12% võrra kogu Eestis (Arengukava 2019:12). Selle madalseisu 

põhjuseks oli peamiselt piima turustuskvootide kaotamine ning Venemaa poolt kehtestatud 

impordikeeld (vastukaaluks kehtestatud embargole 2014.aastal), mis põhjustas eriti suure 

kriisiolukorra perioodil 2015-2016. USDA (2020: 8) andmetel allkirjastati Venemaa poolt 

dokument 2014.aastal, kui peatati igasugune piimatoodete import Ameerika Ühendriikidest, 

Kanadast, Euroopa Liidust, Austraaliast ja Norrast.  Nende hulka ei kuulunud spetsiaalsed, 

dieediks ning ravitoitudeks vajalikud, laktoosivabad piimad ning piimatooted. Aastal 2020 
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pikendati seda sanktsiooni 2021.aasta lõpuni. Põllumajandusministeeriumi (Eesti 

piimatöötlemise…2015: 2) andmetel moodustas Eesti piimatoodete ekspordist aastal 2013 

ligi 24% Venemaa turg. Euroopa Liit avalikustas sel perioodil abipaketi, toetamaks Balti 

riikide piimatootjaid 28 miljoni euro ulatuses. Eestile eraldati 24.6% ehk 6,9 miljonit. Sellise 

turusituatsiooni kirjeldamiseks on magistritöö autor koostanud statistikaameti andmete 

alusel tabel 9 piima kokkuostuhinna muutused aastatel 2012-2021. 

 

Tabel 9. Piima kokkuostuhind Eestis 2012-2021 (Allikas: Statistikaamet, autori koostatud) 

 

Kõige madalam kokkuostuhind antud perioodil oli 2012, 2015, 2016 ja 2020 aasta, kui 

maksumus tonni kohta jäi alla 300 euro. Kriitilisem olukord valitses 2015-2016, kui 

madalate kokkuostuhindade ning idanaabri keeldude tõttu lõpetasid paljud ettevõtted oma 

senise tegevuse.  

 

Magistritöö autor on statistikaameti andmete alusel koostanud tabel 10 

põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksi muutustest perioodil 2012-2021. See näitaja 

iseloomustab tootmiseks vajalikele ressurssidele tehtud kulutusi.  Üldist hinnangut andes 

võib märkida, et kõige suurema tõusu on teinud lisaks piimale ka kartul, 

taimekasvatussaadused, teravili,  tehnilised kultuurid ning köögiviljad ja aiandussaadused. 

Suurimad mõjuriteks võib pidada hinnatõusu energia (kütus, elekter), transpordi ning toorme 

valdkondades. 

 

Tabel 10. Põllumajandussaaduste tootjahinnaindeksi muutus 2012-2021 (Allikas: Statistikaamet, 

autori koostatud) 



44 

 

 

Aastatel 2012-2020 oli ülekaalus joogipiima tarbimine (joonis 7). Üldist pilti vaadates on 

hapendatud piima ja koore osakaal olnud 10 aasta lõikes väga stabiilne. Lõssipulbri tootmist 

on täheldatud perioodil 2014-2017. Alates 2018.aastast enam lõssipulbri tootmist 

primaarseks ei peeta – esiteks on seda raske turustada, sest paljud piimatööstused toodavad 

seda standardtootena (Arengukava 2019). Lisaks on selle tootmistehnoloogia väga kulukas 

ning energiamahukas (eeldab vee välja aurustamist). Sellisel põhjusel puudub jooniselt ka 

koorepulber, täispiima ja madala rasvasisaldusega piimapulber.  

 

 

 

Joonis 7. Piimatoodete tootmine Eestis aastatel 2012-2020 (Allikas: Statistikaamet, autori koostatud) 

 

Juustu ja kohupiima tootmine on olnud auväärsel kohal eestlaste toidulaual – pidev nõudlus 

nende toodete vahel on aidanud hoida tootmise taset stabiilsena. Siiski oli perioodil 2016-

2018 märgata osatähtsuse langust kodumaise kohupiima, juustu ja jogurti tarbimises. Seda 
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põhjustas konkurentsi suurenemine välismaise toodangu suhtes ning väliskapitalil 

põhinevad jaeketid suudavad laienemisel ja turustamisel oma nõudlust suurendada 

(Arengukava 2019). Kristo Krummi lõputöö (2019) teostas uuringu piimatoodete tarbimise 

kohta, millest selgus, et kõige populaarsemateks artikliteks olid tarbijate toidulaual piim ja 

juust – keskmiselt 7% vastajatest tarvitab neid mõlemat igal toidukorral igapäevaselt.   Või 

puhul toodetakse ainult sellist, mille rasvasisaldus on üle 80%. 

 

2.2 Piimatootjate- ja töötlejate hinnangud riskidele ja nende 

maandamismeetmetele  

 

Välja saadetud ankeetküsimustikuga selgitati kõigepealt välja, milline on vastajate 

tegevusala piimandussektoris – kas piima tootmine, töötlemine või mõlemad variandid 

(tabel 11). Ainult piimatootmisega tegelevaid ettevõtteid oli koguhulgast 26 ettevõtet ehk 

76,5%. Töötlejatest osales uuringus 2 ettevõtet (5,9%). Mõlema valdkonnaga tegelejaid (nii 

tootmise kui töötlemisega) oli 17,6% ehk 6 vastust. Hinnates vastajate aktiivsust, leidsid aja 

ankeedi täitmiseks valdavalt tootjad. Sellel võib olla ka loogiline seletus – valimisse 

määratud ettevõtete seas olid valdavas ülekaalus piimatootjad.  

 

Tabel 11. Küsitluses osalenute tegevusvaldkond ja töötajate arv (autori koostatud) 

 

Samuti selgitati välja, milline on töötajate arv nende ettevõtetes. Küsitlusele vastanuid oli 

kokku 34 (6,9%). Nende tegevusvaldkond ja jaotumine on välja toodud tabelis 11. Kõige 

enam oli vastanute seas ettevõtteid, kus töötab kuni 9 inimest (61,8%). Sellest võib järeldada, 

et küsitluse täitjate seas olid kõige aktiivsemad väiketootjad. Ligi kolmandik (29,4%) 

vastanutest omasid 10-49 töötajaga ettevõtet. Kaks ettevõtet (5,9%) määras oma töötajate 

arvuks 50-249 ja ning 250 ning enam töötajat oli ühel vastajal (2,9%). 

 

Lisaks tegevusvaldkonna välja selgitamisele, sooviti teada saada, kuidas realiseerivad 

põllumajandustootjad oma toodangu. Selleks esitati valikvastustega küsimus ”Kui olete 

tootja, kas realiseerite oma toodangu …?” ning vastused formuleerusid tabelis 12. Selgus, 

et 64,7% juhtudest müüdi toorpiima piimatööstusesse ja väikemeiereisse saatmise osakaal 
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oli 5,9% ehk kaks vastanut. Ühistutega tegid koostööd 23,5% vastanutest ning otse 

tarbijatele eelistasid oma toodangut müüa 8,8% ja oma meierei kasutamine oli valikuks 

23,5%-le vastanutest. Kuna valikuvariante sai valida mitu, siis üks tootja saab realiseerida 

näiteks nii väikemeiereis kui ka ühistule edasi müüa. Üks variant, mis tähendas kaubikuga 

ise laiali vedamist,  lisati ühe piimatootja poolt juurde. Vastuseid hinnates võib veelkord 

järeldada, et lõviosa toodangust töötlevad Eestis piimatööstused.  

 

Tabel 12. Piimatootjate senised valikud toodangu realiseerimiseks (autori koostatud). 

 

Ettevõtetes (nii tootjad kui töötlejad) esinevate võimalike riskide esinemise tõenäosuse 

väljaselgitamiseks moodustati eranditult kõigile kaheksa küsimust (lisa 1), millele sooviti 

hinnanguid  5-palli skaalal (1- väga madal, 2- madal, 3-keskmine, 4-kõrge, 5-väga kõrge). 

Maandamismeetmete juures oli vastajatel võimalus anda hinnang võimalikele meetoditele ( 

0- ei oska öelda, 1- ei ole üldse tähtis, 2- vähetähtis, 3- nii ja naa, 4- tähtis, 5- väga tähtis). 

Tootmisriskide küsimusele (järjekorras üheksas) paluti vastata eranditult ainult 

piimatootjatel. Piima töötlejate puhul on teatud riskide käsitlus spetsiifilisem ning sel 

põhjusel moodustati neile eraldi blokk küsimusi, mis hõlmasid just töötlemisega kaasnevat 

kaheksat riski ning nende leevendamise võimalusi. Kokku oli valikusse lisatud selle bloki 

riskide käsitlusse 45 ohtude kirjeldust, mille moodustasid finants-, personali-, turu-, 

institutsionaalsed/poliitilised, tarne-, nõudluse, keskkonna-, muud ja tootmisriskid.  

 

Finantsriskide esinemise tõenäosuse hindamiseks oli ette antud kuus erinevat tegurit (joonis 

8). Pigem keskmise tõenäosusega riskiks ja alla selle hinnati intressimäärade muudatusi 

(kokku 22 vastust ning häälte koguarvust 64,7%), krediidi kättesaamist või kohustuste 

mittetäitmist  (34 häälest 38,2%) ning muudatused tagasimaksegraafikute sisus, millele anti 

hinnanguteks  keskmine ja alla selle 79,4% kogu häälte osakaalust (27 vastust). Ka Zhao et 

al. (2020: 4859) hindas oma uuringus arvestatavateks  finantsriskideks laenude ja liisingute 

tasumistähtaegade hilinemist ning maksehäirete esinemist. Nagu selgus tulemusi 

analüüsides, võib sama hinnangu anda ka ankeetküsitluses vastanute puhul.  
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Joonis 8. Finantsriskide esinemise tõenäosus piimatootjate ja -töötlejate seas (autori 

koostatud).  

Laenutagatiste väärtuse langust või muudatusi selle omadustes hindasid 32,4% ettevõtetest 

(11 vastust) pigem madalaks. Vastajatest 41,2% hindasid kõrgeks riskikohaks 

ettenägematute kulude tekkimist ning 38,2% (12 vastust) liisingute ja laenude kasutamist.  

Võimalikud riskide maandamismeetmed on välja toodud joonisel 9. Täiendavate 

investeeringute tegemist pidasid tähtsaks 79,4% (kokku 27) küsitletutest ning eelarve ja 

kulutuste ülevaatamist hindasid väga vajalikuks 82,4% ehk 29 ettevõtet. Vara müümist ning 

väljarentimist ei pidanud tähtsaks seitse inimest (20,6%) ning neutraalseks jäid selle 

soovituse suhtes 35,5% ehk 12 vastajat. Kindlustuste kasutamist, mille eesmärgiks on 

varakahjude leevendamine, hinnati pigem tähtsaks 58,8% (20 vastust) ettevõtetest. 

Võimalusel liisingu ja rendi eelistamist väljaostmisele pooldasid 20 ettevõtet (58,8% 

vastanutest). Oma hinnangut võimalike meetmete kohta ei osanud üldse anda 23,5% (8 

vastust) ettevõtteid. 
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Joonis 9. Üldised hinnangud finantsriskide maandamismeetmetele (autori koostatud) 

 

Personaliriskide tegurite hindamise tulemus on välja toodud joonisel 10.  Analüüsis 

selgitati välja, et kõige suuremateks riskideks (kõrge ja väga kõrge) märgiti kvalifitseeritud 

(20 vastust ehk 58,8%) ning üldist (21 vastust ehk 61,8%) tööjõupuudust. Keskmise riskina 

hinnati võrdselt (17 vastust ehk 50%)  haigus- või õnnetusjuhtumite (k.a surm) esinemist 

ning töötajate motivatsioonipuudust. Viimase puhul peab magistritöö autor headeks 

võimalusteks selle ohu vähendamiseks tagada ettevõtte poolt erinevaid hüvesid (näiteks 

spordikompensatsioon, massaažid, tasuta lõuna või lisapuhkusepäevad aastas).  Suure 

kaadrivoolavuse esinemise suhtes oli üldine hoiak pigem keskmine või alla selle (28 vastust 

ehk 82,4%), millest võiks järeldada, et personal on pigem usaldusväärne ning püsiva 

töökultuuriga ning ettevõte on panustanud igakülgselt hea töökliima tekkimisse. 

 

Joonis 10. Personaliriskide esinemise tõenäosus piimatootjate ja -töötlejate seas (autori 

koostatud) 
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Tööjõuturul konkurentsivõime säilitamiseks on ettevõtetel mitmeid võimalusi (joonis 11). 

Üheks olulisemaks võib pidada õiglase töötasu maksmist ning seadusliku töölepingu 

olemasolu. Samal arvamusel olid ka 32 ettevõtet (94,1% vastajatest), kes pidasid seda 

“tähtsaks” (19 vastust) ja “väga tähtsaks” (13 vastust). Üks ettevõte (2,94%) ei osanud selle 

maandamismeetme suhtes hoiakut võtta. Igas ettevõtluses on oluline maandada riske 

haigestumiste ning tervisekahjustuste suhtes. Töötervishoiu ja -turvalisuse tagamine oli 

tähtsuselt teine meede, mida tähtsustas 30 ettevõtet (88,2% vastajatest). Nendes firmades 

kasutatakse tõenäoliselt ka töötervishoiuarstide teenust ning erinevaid sisekorraeeskirju. 

Kõige rohkem (viis vastust) hinnati “vähetähtsaks” sobivate oskuste ja kogemustega 

juhutööliste valimist. Selle põhjal võiks järeldada, et ettevõtete jaoks pole oluline ajutise 

kvalifitseeritud tööjõu kasutamine vaid pigem selle püsivus. Kõrge töökultuuri ning heade 

suhete tagamiseks on oluline tagada pidev suhtlus ülemuste ja alluvate vahel – olgu selleks 

siis näiteks kas kriitika või tunnustuse edastamine. Tagasisidestamist kahe osapoole vahel 

pidasid tähtsaks 21 vastajat (61,8%) ning 26,5% ettevõtetest (üheksa) olid neutraalsel 

seisukohal, kindlat hoiakut omamata. Piisavat järelvalvet töötajate hõivatusse ning 

distsipliini pidas oluliseks 26 vastajat (76,5%). Sellise hinnangu puhul võib väita, et 

tööandjatele on oluline omada ülevaadet tööaja ja -mahu suhtes. 

 

Joonis 11. Üldised hinnangud personaliriskide maandamismeetmetele (autori koostatud) 

 

Selleks et välja selgitada peamiste tururiskide esinemise tõenäosus, anti valikusse viis tegurit 

(joonis 12), millest kõige kõrgemaks (24 vastust) riskiteguriks pidasid vastajad müügihinna 
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kõikumist (70,6%). Ekspordivõimaluste vähenemise ohtu hinnati pigem keskmiseks ja alla 

selle, saades kokku 23 vastust (67,7%). Selline tulemus võib tõenäoliselt viidata asjaolule, 

et ollakse orienteeritud  pigem siseriiklikule tootmisele ja selle nõudluse rahuldamiseks. 

Muudatuste tekkimist koostöölepingutes ja ärisuhetes hinnati 38,2% ulatuses  pigem 

keskmiseks (13 häält 34-st).  Võimalike probleemide esinemist kliendi nõudluse 

rahuldamiseks valis 16 ettevõtet (47,1% vastanutest) pigem keskmiseks ohuks ja 44.1% (15 

vastust) pigem madalaks. Selliste ülekaalukate tulemuste põhjuseks on tõenäoliselt 

ettevõtete kindlustunne etteantud mahtude täitmisel ning senine sujuv koostöö tarbija vahel. 

Kõige ebaühtlasemad hinnangud anti nõudluse kõikumisele. Vastanutest 32,4% (11 vastust) 

pidasid seda riskitegurit madalaks, üheksa ettevõtet hindasid seda keskmiseks (26,5% 

vastajate koguarvust) ning kümme firmat pidasid seda kõrgeks (29,4%).  Tõenäoliselt andsid 

alla keskmise hinnangu just need tootjad ja töötlejad, kes on oma nõudluse prognoosides 

pigem tagasihoidlikumad ning arvestavad alati kõikumise võimalustega. Kõrgeks ohuks 

võidi hinnata näiteks sel põhjusel, et seni (või on jätkuvalt) on olnud probleeme nõudluse 

tegelike prognoosidega. Liiga optimistlikud tootmisplaanid ning nõudluse ebastabiilsus võib 

kaasa tuua näiteks ületootmise ja sellest tulenevalt kaupade äraviskamise. Rijpkema et al. 

(2013: 495) tõi enda töös välja, et toidu raiskamine on ühtlasi ka tootmissisendite liigne 

kulutamine (haritava maa võimekus, vesi, energia ja palju muud).  

 

Joonis 12. Tururiskide esinemise tõenäosus piimatootjate ja -töötlejate seas (autori 

koostatud) 
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Erinevate tururiskide maandamiste võimalusi (joonis 13) hinnates jäi silma, et nende 

maandamise meetmete seas väljendati kõige enam teadmatust  “ei oska öelda” vastusega  

(võrreldes näiteks finants- või personaliriskidega). Turuolukorra pideva kaardistamise 

meedet ei osanud hinnata kaheksa ettevõtet (23,5%) ning otsest müügitegevust lõpptarbijaga 

jättis määratlemata 20,6% (seitse vastust). Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et 66,7% (20 

ettevõtet) küsitlusele vastanutest realiseerisid oma toodangu suurtele piimatööstustele ning 

seetõttu ei ole pidanud turuolukorda niivõrd kaardistama. Nõudluse monitoorimist pidasid 

tähtsaks 23 ettevõtet (67,7% vastustest). Toodangu etapiline müümine kogu aasta vältel aitab 

jooksvalt luua juurde rahalisi vahendeid, mis aitavad tekitada finantsilist kindlustunnet. 

Sellist tegevust tähtsustasid 20 vastajat (58,8% ettevõtteid), kelle jaoks on tegu tähtsa 

meetmega. Neutraalseks selles küsimuses jäi kuus (17,7%) ettevõtet. Heade suhete 

säilitamiseks on oluline tagada võrdsed tingimused nii ostjatele kui müüjatele. Vastuse 

andnud  24 ettevõtet (70,6%) hindasid tähtsaks võrdväärsete lepete koostamist. Eellepingute 

sõlmimine aitab paika panna mõlemale osapoolele kohustuslikud tingimused ning 

kaasnevad õigused. Sellisel moel kindlustunde loomist hindasid tähtsaks 14 ettevõtet 

(41,2%) ehk ligi pooled vastanutest. Otsese müügitegevuse kasutamise (näiteks Otse 

Tootjalt Tarbijale) hinnangud jagunesid pea võrdselt, välja arvatud “ei ole üldse tähtis” 

variant, mille valisid kaks ettevõtet (5,9% vastanutest).  

 

Joonis 13. Üldised hinnangud tururiskide maandamismeetmetele (autori koostatud) 
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Institutsionaalsetest/poliitilistest riskiteguritest (joonis 14) kõige madalamaks hinnati 

väliskapitali ülekaalu investeeringute teostamisel (47,1% ehk 16 ettevõtet). Tõenäoliselt on 

selle põhjuseks asjaolu, et ettevõtetel endal on loodud piisavalt rahalisi vahendeid, et 

omakapitali ülekaal on investeeringutes ülekaalus. Krediidi andmise ja erinevate 

maksumuudatuste tõenäosust hinnati pigem keskmiseks ja alla selle (20 ettevõtet ehk 

58,8%). Üle keskmise ohuks (teistega võrreldes) hindasid 91,2% vastajatest (31 ettevõtet) 

uute piirangute ja seaduste vastuvõtmist. Ka Schaper et al. (2009: 7) tõi välja ühe peamise 

poliitilise riskina piimatootmises rangema õigusraamistiku ja dokumenteerimis-ja 

kontrollnõuete esinemise. Just selline ülereguleerimine paneb eriti piimatootjad 

ebavõrdsesse olukorda teiste ettevõtetega võrreldes. Põllumajanduspoliitika 

prognoosimatust (ootamatud muudatused, määrused, ettekirjutused) hinnati pigem 

“kõrgeks” ja “väga kõrgeks” kokku 20 vastaja (58,8%) poolt. Keskkonnasäästliku 

ettevõtluse ohutegureid (kvoodid, normid, raamistik) hindasid keskmiseks 9 ettevõtet 

(26,5%) ning sellest kõrgemaks 18 (52,9%). Võib tuua järelduse, et erinevate 

regulatsioonide ning poliitiliste otsuste suhtes on võrdsed hoiakud. Krediidi andmist ning 

erinevaid maksumuudatusi pidas keskmiseks ohuks 15 (44,1%) vastajatest ning sellest 

kõrgemaks 41,2% (14 vastust).  

 

Joonis 14. Institutsionaalsete/poliitiliste riskide esinemise tõenäosus piimatootjate ja -

töötlejate seas (autori koostatud) 

 

Institutsionaalsete/poliitiliste riskide maandamismeetmed on toodud välja joonisel 15. 

Toetuste määramist ja kasutamist hindasid tähtsaks 30 ettevõtet (88,2%). Sellest tulemusest 
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võib järeldada, et väline rahaline abi tagab mingil määral jätkusuutlikkuse nii tootjate- kui 

töötlejate seas ning tõenäoliselt moodustab see arvestatava osakaalu nende eelarves. Siiski 

on ruumi ka ebakindlusele - seitse (20,6%) ettevõtet on pigem erapooletul seisukohal. 

Ühistute eesmärk on tagada võrdsus ning õiglased tingimused kõigile, kes sellesse liitu 

kuuluvad. Poolehoidjate arv oli küsitluse tulemusel 17 (50%), seega iga teine tootja või 

töötleja pidas oluliseks ühistute tööd. Omakapitali suurendamiseks vajalike võimaluste 

leidmist kinnitasid 27 ettevõtet. Nende jaoks on oluline saavutada liigne toetussõltuvus ning 

majanduslik sõltumatus. Kahe ettevõtte arvates on see vähetähtis meede. 

 

 

Joonis 15. Üldised hinnangud institutsionaalsete/poliitiliste riskide maandamismeetmetele 

(autori koostatud) 

 

Joonisel 16 on välja toodud tootjate ja töötlejate keskmised hinnangud tarneriskide 

esinemise tõenäosusele enda ettevõttes. Enim hinnanguid “väga kõrge” sai 

ekspordi/impordikeelud kuuel (17,7%), tarne tähtaegade hilinemine neljal (11,8%), 

probleemid tarne kvaliteediga kolmel (8,8%) ja ostja usaldusväärsus kolmel (8,8%) korral.  

Liiga pikka tarneaega peeti ettevõtete seas pigem keskmiseks 41,2% (14 vastust) ja kõrgeks 

29,4% (10 vastust) riskiks. Kuna pikemate vahemaade esinemine võib kujutada endast ohtu, 

on peamisteks kannatajateks väiketootjad, kes asuvad eemal suurest keskustest ja 

tööstustest. Liiga pika transpordiaja suhtes oli hoiak seetõttu pigem üle keskmise (kokku 26 

vastajat ehk 76,5%). See tähendab, et 4/5 vastanutest on teadlikud, et piim ning piimatooted 

on kiiresti riknev kaup ning ajafaktor on sel puhul kriitilise tähtsusega. Tarnija 
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usaldusväärsust hindasid  keskmise mõjuga ohuks 18 vastajat (52,9%), kelle hinnangud 

ühtisid ka Prakash et al. (2017: 4) esitatuga  – tarnija kompetentsus määrab ära lülidevahelise 

koostöö erinevates tarneahelas.  

 

Joonis 16. Tarneriskide esinemise tõenäosus piimatootjate ja -töötlejate seas (autori 

koostatud) 

 

Tarneriskide maandamismeetmete võimalused on esitatud joonisel 17, millest tähtsamateks 

valiti usaldusväärse tarnija kasutamine (32 vastust ehk 94,1%) ning taristu korrashoid (30 

vastust ehk 82,4%). Kuna piimatootmises ja -töötlemises on ajafaktor kriitilise tähtsusega, 

määrab tooraine kvaliteedi suurelt ära selle tarnimise kiirus. Konkurentsiseaduse muutumist 

või uute seaduste loomist hinnati tähtsuse järjekorras viimasteks (14 vastust ehk 41,2%) ning 

tähtsaks ei pidanud seda kolm ettevõtet (8,8%). Erapooletuks jäi selles küsimuses 11 vastajat 

(32,4%). Tundub, et on kujunemas olukord, kus nii tootjad kui töötlejad pole kinni nii väga 

seaduste muudatustes vaid tarne olulisuses ja selle sujuvuses. Teavitustööde ja infopäevade 

rolliks on jagada viimaseid uudiseid, teadmisi ning pakkuda tuge oma tööprotsesside ja -

tulemuste parandamises. Nende olulisust hindab 24 ettevõtet (70,6%).Samuti annab 

infopäevadel osalemine võimaluse tutvuda sama tegevusalaga tootjatel ning töötlejatel, 

luues võimalusi ka uute koostööde tekkimiseks. 
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Joonis 17. Üldised hinnangud tarneriskide maandamismeetmetele (autori koostatud) 

 

Iga ettevõtte eesmärk on luua endale kasumit ning selle saavutamiseks on üks peamisi 

eesmärke kliendibaasi loomine.  Diabat et al. (2010: 3039) tõi esile oma töös, et nõudluse 

riskid esinevad peamiselt kauba liikumisega tootjalt kliendini ja kui tekib mingi tõrge, võib 

selle tagajärjeks olla näiteks ületootmine või kauba vananemine. Pfohl et al. (2011:841) 

hinnangul on nõudluse riskid peamiselt seotud kliendi tarbimisharjumuste või nende 

perioodiliste muutustega.  Nõudluse riskide teguritest (joonis 18) sai kõige enam variandi 

“väga kõrge” hinnanguid muudatused toiduohutuse nõuetes (kolm vastust) ning “keskmine” 

esinemise tõenäosus (20 vastust). Turuhinna volatiilsust hinnati keskmiseks riskiks 13 

vastaja poolt (38,2%). Kõrgenenud riskina käsitlesid seda 14 ettevõtet (41,2% vastajatest).  

Selline olukord võib põhjustada muudatusi ka klientide nõudluses, kuid seda hinnati 35,3%-

l vastustest pigem alla keskmise (12 vastust).  Vigaste prognooside tegemist hinnati võrdselt 

nii keskmiseks kui madalaks. Mõlemal juhul andsid oma hinnangu 16 ettevõtet ehk 94,1% 

küsitlusel osalejatest. Tulemustest võib järeldada, et ettevõtted suudavad teha piisavaid 

turuprognoose (ning ka jälgida näiteks erinevaid uuringuid), et kaasas käia tarbijate 

harjumuste ning eelistuste muutustega, selleks et vältida ületootmist.   
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Joonis 18. Nõudluse riskide esinemise tõenäosus piimatootjate ja -töötlejate seas (autori 

koostatud) 

Erinevad nõudluse riskide maandamismeetmed on esitatud joonisel 19. Hinnakõikumiste 

arvesse võtmist märkis oluliseks 19 ettevõtet (85,3%). Muudatused nii toorme, 

tootmissisendite kui valmistoodangu hindades avaldab suurt mõju nõudluse määrale. Sellele 

eelnevalt on vaja koostada erinevaid prognoose, mida pidasid tähtsaks ka küsitluses osalejad 

(19 vastust ehk 55,9%). Uute nišitoodete turuletoomist rakendavad peamiselt väiketootjad, 

kelle niigi ebavõrdne seis suurtootjatega konkureerides on märgatav. Küsimustiku 

tulemustest aga selgus, et selle tegevuse suhtes pole hoiakut seitsmel ettevõttel (20,6%) ning 

oluliseks ei pea seda tegevust viis (14,7%). 

 

Joonis 19. Üldised hinnangud nõudluse riskide maandamismeetmetele (autori koostatud) 
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Keskkonnariskide mõjutegureid (joonis 20) toodi välja kolm: materiaalne kindlustamatus 

majanduslanguste korral; looduskatastroofid ning terrorism/sõjaseisukord. Oma teadustöös 

tõi Prakash et al. (2015; 5) suurimate ohtudena välja vääramatud jõud nagu 

looduskatastroofid või sõjad. Vastajate seas hinnati terrorismi/sõjaseisukorra mõju pigem 

üle keskmise (27 vastust ehk 79,4%). Looduskatastroofidele andsid keskmise ning kõrge 

hinnangu kümme ettevõtet (29,4%). Tõenäoliselt võis selle taga olla asjaolu, et Eesti asub 

küll geograafiliselt nii soodsas kohas, et puuduvad üleujutused, tsunaamid ja põuaperioodid 

aga ikka püsib nende suhtes ohutunne. Pigem on Eestis periooditi periooditi kas liigniiskuse 

või temperatuuride suure erinevusega. Ebakindlust materiaalse kindlustatuse suhtes 

majanduslanguste korral hinnati kõige kõrgemaks riskiks (20 ettevõtet ehk 58,8%). 

 

Joonis 20. Keskkonnariskide esinemise tõenäosus piimatootjate ja -töötlejate seas (autori 

koostatud) 

Keskkonnariskide maandamismeetmed on toodud välja joonisel 21. Säästlikku majandamist 

ja eelarve jälgimist peavad oluliseks 31 ettevõtet (91,2%). Selle tegevuse eesmärgiks on 

võimalikult valutu väljatulek majanduslanguste tekkimise ning ebasoodsate äritehingute 

korral. Looduskatastroofide suhtes oli eri arvamusi rohkem. Neutraalse hinnangu andis 

üheksa ettevõtet (26,5%), kelle arvates ehk pole tegu olukorraga, mille pärast tasuks 

muretseda. Ettevalmistuste tegemist pidasid tähtsaks 18 ettevõtet (52,9%) ehk üle poolte 

vastanutest. 
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Joonis 21. Üldised hinnangud keskkonnariskide maandamismeetmetele (autori koostatud) 

 

Tootjate ja töötlejate keskmised hinnangud muude riskide osas on välja toodud joonisel 22. 

Ülekaalukalt hinnati madalaks ja väga madalaks ohuks sissemurdmist ja varguseid (18 

vastust ehk 52,9%) ning huligaanitsemist ja varakahju tekitamist (19 vastust 57,6%). Kõrge 

hinnangu andis esimese puhul 5 (14,7%) ning teise puhul 4 (12,2%) ettevõtet. Võrdselt 

keskmiseks hinnati kumbagi riskitegurit 10-l korral (29,4%). 

 

Joonis 22. Muude riskide esinemise tõenäosus piimatootjate ja -töötlejate seas (autori 

koostatud) 

 

Tõenäoliselt on need piimatootjad  rakendanud seni piisavaid meetmeid (turvasüsteemide 

ning mehitatud valve), et oma ettevõtteid muude riskide eest kaitsta (joonis 23). 

Turvasüsteemide rakendamise olulisust hindas väga tähtsaks 9 (26,5%) ning tähtsaks 7 

(20,6%) ettevõtet. erapooletu arvamusega (nii ja naa) oli 8,8% (3 ettevõtet). Kindlustuse 

kasutamist pidasid väga tähtsaks 9 vastajat (26,5%) ning tähtsaks pooled vastanutest (17 

ettevõtet). Kummagi maandamismeetme puhul ei osanud arvamust avaldada kokku 4 

(11,8%). Võib järeldada, et kindlustus annab suurema turvatunde kui turvasüsteemide 

loomine. 
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Joonis 23. Üldised hinnangud muude riskide maandamismeetmetele (autori koostatud) 

 

Ainult tootjatele esitati eraldi tootmisriski küsimus ning nende hinnangud on välja toodud 

joonisel 24. Tulemustest selgus, et selle riski puhul olid hinnangud võrreldes teistega pigem 

kõrgemapoolsed.  Loomade üldist tervist ning erinevaid haigusjuhtumeid märgiti üle 

keskmise hinnanguga 29 korda (87,9%). Kuna piimaveised on tundliku organismiga 

(mastiidi esinemine) ning välistele teguritele vastuvõtlikud, võib iga väiksemgi 

haigustekitaja mõjutada piimatoodangu langust. Sel põhjusel hindasid neli ettevõtet selle 

riskiteguri esinemistõenäosust madalaks. Kahjurite, umbrohu  ning erinevate taimehaiguste 

esinemist ning amortiseerunud põllumajandustehnikat ja seadmeid hinnati kummalgi juhul 

võrdselt üle keskmise riskideks (24 vastust ehk 72,7%). See tähendab, et peaaegu 3/4 

ettevõtetest tunneb nende riskitegurite suhtes suurt muret. Kuumastress, mida pidas 16 

ettevõtet (48,5%) kõrgeks riskiks,  võib loomadel põhjustada toodangu langust ja halvimal 

juhul hukkumist. Kõige kõrgema riskiohu (93,9%) omistasid tootjad ja töötlejad ilmastiku 

muutlike olude eest, milleks võivad olla liigniiskus, põud, rahe- ja vihmakahjustused ning 

ebasoodne talv taliviljadele. Saagikuse langust põllumajandussaadustel määrasid 

keskmiseks riskiks 12 ettevõtet (36,4%). Toodangu kvaliteedi tagamisel esinevaid 

võimalikke probleeme hinnati madalaks 10 ettevõtte poolt (30,3%). 
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Joonis 24. Tootmisriskide esinemise tõenäosus piimatootjate seas (autori koostatud) 

 

Intensiivsem väetiste ja taimekaitsevahendite tekitas kõige enam erinevaid hoiakuid (joonis 

25). Erapooletuks selles küsimuses jäi 12 tootjat (38,7%). Läga anaeroobse kääritamise 

üheks eesmärgiks on biogaasi tootmine aga nagu selgus küsitlusest, ei oska kaheksa ettevõtet 

sellele hinnangut anda. Ravimite ning antibiootikumide kasutamise osas jäid oma valikus 

erapooletuks kümme ettevõtet (32,3%) ning tähtsaks ja väga tähtsaks pidasid seda 15 

vastajat (48,4%). Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et silmnähtavat kasutegurit ole kas seni 

leitud või teisel juhul on ettevõtteid, kes on antibiootikumide kasutamise abil suutnud ära 

hoida haiguspuhangute tekkeid. Juurdeehituste tegemist tähtsustavad 15 (80,7%) ning 

tehnoloogiliste uuenduste ja masinapargi värskendamist 28 (90,3%) vastanutest. 

Viljavahelduse plaanist kinnipidamine on küll oluline valdavalt põllumajanduskultuuride 

kasvatajate seas, kuid ka piimatootjad peavad seda 77,4% ulatuses tähtsaks. Paremate 

aretustulemustega loomade toomine karja aitab tõsta piimatootlikkust, vähendada 

geneetiliste haiguste riske ning parandada lihaloomade puhul ka liha kvaliteeti. 

Piimatootjatest 74,2%  peavad  seda tegevust väga oluliseks ning kahel juhul ei osatud sellele 

hinnangut anda. Kariloomade arvukuse tõstmise ning tootmismaa laiendamise abil 
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loodetakse saavutada küll toodangu kasvu ning saagikuse tõusu, kuid seitse (22,6%) 

ettevõtet jäävad selles osas pigem neutraalset joont hoidma.  

 

Joonis 25. Üldised hinnangud tootmisriskide maandamismeetmetele (autori koostatud) 

 

Patogeenide esinemist uuris oma töös (Malliaroudaki et al. 2022: 2), kelle hinnangul on see 

väga suureks ohuks kogu maailma toidutootmises ja ka Fernándes et al. (2017:6), kelle 

hinnangul on võimalus seda riski maandada, kasutades pastöriseerimist ning hügieeni 

nõuetest kinni pidades. Neile autoritele lisaks on sama probleemi välja toonud ka Asselt (et 

al. 2016: 62), kes nimetab võimalike, riknemisega kaasnevate, haigustena stafülokokki või 

salmonellat. Toidu tootmise sektoris puututakse kokku kõige enam riknemise probleemiga 
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ning sellele juhtisid oma tähelepanu ka Pfohl et al. (2011: 840), kelle hinnangul võib see oht 

tekkida eelkõige tarbijale, kes saastunud toiduga kokku puutub. Jooniselt 26 on näha, et 

lisaks eelpool nimetatud teguritele peavad küsitlusele vastajad suureks ohuks ka parasiitide 

ning putukate levikut – hinnang “väga madal” on valitud vaid ühe korra (5%). Magistritöö 

autori arvates on sellele mitu head seletust. Esiteks on Eestis heal tasemel vastavad asutused 

ning eeskirjad, mille järgi oma tegevust reguleeritakse, s.o siis pidev hügieeni tagamine ning 

töötlemise nõuetest kinnipidamine. Vaadates aga hoiakut uute taudide ja haiguste suhtes, 

hinnati seda keskmiseks ohuks kaheksa (40%) ja sellest kõrgemaks nelja (20%) töötleja 

poolt. Ohutunnetus patogeenide leviku suhtes toorpiimas oli alla keskmise, mille märkisid 

ära üheksa vastajat (45%). 

 

Joonis 26. Bioloogiliste riskide esinemise tõenäosus piimatöötlejate seas (autori koostatud) 

 

Selleks, et bioloogilise riske maandada, on välja pakutud erinevaid meetmeid (joonis 27). 

Kõige tähtsamaks etapiks on 12 ettevõtet (80%) pidanud tooraine kontrolli ning 

saatedokumentide ülevaatamist kaheksa töötlejat (53,3%). Säilitamistemperatuuridest 

kinnipidamist ning desinfitseerimist pidasid tähtsaks kummalgi juhul seitse ettevõtet 

(46,7%). Kahjurite vältimise suhtes oli erapooletul seisukohal kolm (20%) tootjat ning kaks 

ettevõtet (6,7%) ei osanud sellele üldse hinnangut anda. 
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Joonis 27. Üldised hinnangud bioloogiliste riskide maandamismeetmetele (autori koostatud) 

 

Füüsikaliste riskitegurite korral (joonis 28) olid hinnangud üldiselt keskmised. Kõige 

madalamateks hinnati kümnel juhul klaasikildude (20%) ja üheksal juhul 

juuksekarvade/ehete (45%) võimalikku sattumist tooraine ja valmistoodangu sekka. Kivide, 

kruusa ning liivaterade sattumise oht toodangu hulka töötlemisprotsessi ajal on hinnatud 

pigem alla keskmise (kokku 17 vastust ehk 85%) riskiteguriks. Tõenäoliselt võivad need 

sattuda toorpiima sisse esmase hoiustamise käigus tootja reservuaarides.  Metallitükkide 

sattumise tõenäosuse riski hindasid madalaks ja väga madalaks 14 vastajat (70%).  

 

Joonis 28. Füüsikaliste riskide esinemise tõenäosus piimatöötlejate seas (autori koostatud) 

 

Kõige tähtsamaks meetmeks füüsikaliste riskide hajutamiseks on samuti valitud 12 ettevõtte 

(80%). Täpselt sama hinnang anti ka bioloogiliste puhul. Töötajatel kaitseriiete, -jalanõude 

ja mütsi kasutamine aitab oluliselt vähendada ohtu asjade sattumisel tooraine ja toodangu 
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sekka (joonis 29). Samal arvamusel oli kümme töötlejat (66,7%). Juukseehete, kellade ja 

ehete kandmise keelustamine aitab vältida näiteks pakendamisprotsessi ajal nende sattumise 

toodangu sisse. Selle meetme poolt oli kuus tootjat (40%) ning arvamust ei omanud 33,3% 

(viis) vastajatest. Seadmete tehnoloogiline kontroll vähendab võimalust tööseisakute 

tekkimiseks aga eelkõige üleliigse sattumist toorainesse või valmistoodetesse. Seda meetodit 

pidasid tähtsaks 60% (üheksa) ettevõtteid. 

 

Joonis 29. Üldised hinnangud füüsikaliste riskide maandamismeetmetele (autori koostatud) 

 

Toiduteabe (2020) hinnangul kvalifitseerub keemilise riski alla raskmetallide ning 

ravimijääkide esinemine toorpiimas, mida joonise 30 abil hinnatakse pigem keskmise ja 

madala tõenäosusega ohtudeks. Kuna Euroopa Ravimiameti poolt koostatud uuringust 

selgus, et perioodil 2012-2020 tarvitati antibiootikume loomade ravimisel vähem, oli Eesti 

silmapaistev oma 30%-lise langustrengiga samal ajaperioodil. Selles osas teevad suure töö 

ära piimatootjad, kes ei tegele ravimite liigse kasutamisega loomade ravimisel. Lisaainete 

üleküllust (toiduvärvid ja e-ained) on kümme ettevõtetet hinnanud pigem väga madalaks 

(50%) ning madalaks kuuel korral (30%). Selle põhjuseks võib olla pedantlik retseptide 

järgimine ning säilitusainete tagasihoidlikum kasutamine. Pesulahuste ning puhastusainete 

jääkide sattumise ohtu toodangu hulka on 10 tootjat (50%) hinnanud pigem madalaks. 

Ebasobivast materjalist pakendite kasutamist ei ole samuti olulise riskitegurina käsitletud – 

hinnangut “väga madal” esines kaheksa korda (42,1%) ja “madala” sai  neli  (21,1%) vastust. 
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Joonis 30. Keemiliste riskide esinemise tõenäosus piimatöötlejate seas (autori koostatud) 

Korrektsete töövõtete rakendamist, tooraine kontrolli ning pesemis- ja 

desinfitseerimisvahendite kasutamist peeti kõigil juhtudel tähtsaks kümne tootja (66,7%) 

poolt (joonis 31). Saatedokumentide ning retseptide pidevat kontrolli peeti kummalgi juhul 

tähtsaks seitsmel korral (6,7%). Ainsana hinnati “vähemtähtsa” meetmena retseptide 

kontrolli, mille valis kaks ettevõtet (13,3%). 

 

 

Joonis 31. Üldised hinnangud keemiliste riskide maandamismeetmetele (autori koostatud) 

 

Personaliriskides (joonis 32), sarnaselt eelmise bloki analoogse küsimusega, on ka tööstustes 

üle keskmise suureks ohuks töötajate haigestumine (18 vastust ehk 90%).. Viimase ilmeka 

näitena võib tuua COVID-19 pandeemia, mille kohta tegi riskidega seonduva magistritöö 
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Silvia Tenisson (2021), kes suunas oma fookuse pigem kõikidele põllumajandustootjatele ja 

kes selle haiguse leviku tagajärgi pikemalt analüüsis. Schaper et al. (2009: 8) hinnangul 

mõjutab tööseisakute tekkimist lisaks haigustele ka tööõnnetused. Õnnetusjuhtumite 

võimalikkust hinnati võimaliku riskina pigem alla keskmise aj madalaks (19 vastust ehk 

90,5%). Piimatöötlejad hindasid oskustööliste vananemist viiel juhul (23,8%) ja 

tööjõupuudust neljal juhul (19,1%) väga kõrge riskina. Tööõnnetuste suhtes oli hinnang 

pigem alla keskmise (11 vastust ehk 52,4%), millele võib olla mitu head põhjendust. Kuna 

tootmises on ette nähtud kindlad protseduurid ning töövõtted, on vajalik töötajaid selleks 

eesmärgipäraselt koolitada. Just sel põhjusel on tootjate ettevõtetes kvalifitseeritud ja 

piisavate teadmistega töötajaid, kes pigem õnnetustesse ei satu. Teiseks põhjuseks võib olla 

asjaolu, et kaasaegsed tootmisliinid ei eelda väga palju inimlikku sekkumist ning oht tervise 

kahjustamiseks on pigem madal. 

 

Joonis 32. Personaliriskide esinemise tõenäosus piimatöötlejate seas (autori koostatud) 

 

Personaliriskide hajutamise meetmetest (joonis 33) hindasid 66,7% ettevõtteid tähtsateks 

pideva hügieeni tagamist tootmises ning töötajate kaitseriietuse kandmist. Neljal vastajal 

puudus arvamus kõikide meetmete suhtes (26,7%). Süsteemse täiend- ja ümberõppe 

tagamine ning erinevate koolituste läbiviimine on samuti tähtis meede riskide 

maandamiseks. Tervisekontrollide teostamist töötajatel pidas tähtsaks seitse tootjat (46,7%). 
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Joonis 33. Üldised hinnangud personaliriskide maandamismeetmetele (autori koostatud) 

 

Väikekäitlejate madalat konkurentsi suutöötlejatega on määratletud ohutegurina, mida peab 

16 ettevõtet (46,7%) üle keskmise riskantseks. Schaperi et al. (2009: 7) hinnangul on 

lähiriikide töötlejate toodanguga konkureerimine arvestatavaks ohuks kohalikule tootjale. 

Nagu jooniselt 34 selgub, on ka Eesti tootjad sarnasel seisukohal, üle keskmise ohuks on 

hinnanud selle 17 vastanut ehk siis 50% küsitletutest. Väliskapitalil põhinevate 

kaubanduskettide laienemine on põhjustanud viimasel ajal kõneainet (LIDL poekett), 

põhjustades ebavõrdse olukorra kohalike tootjate seas. Välisriikide päritoluga tooted on 

tunduvalt soodsamad (suuremad mahud, madalamad tootmiskulud) ning selle 

hinnatasemega on keeruline konkureerida. Sama arvasid ka 50% vastanutest (17 tootjat), 

kelle hinnangul on see oht üle keskmise. 

 

Joonis 34. Turustamisriskide esinemise tõenäosus piimatöötlejate seas (autori koostatud) 
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Väikekäitlejate (tabelis 35) võrgustiku arendamist, ekspordi- ning bio- ja ringmajanduse 

toodete arendamist pidasid tähtsaks kummalgi juhul seitse ettevõtet (46,7%). 

Kvaliteedimärkide ja -kavade kasutuselevõtmist hinnati tähtsaks ning jäädi erapooletuks 

viiel juhul. Selliste märkide kasutamine annab küll tarbijale kindlustunde, kuid töötleja ise 

seda nii kõrge tähtsusega ei hinda. 

 

Joonis 35. Üldised hinnangud turustamisriskide maandamismeetmetele (autori koostatud) 

Imporditollide rakendamise ning standardite ja litsentside kehtestamise suhtes jäädi samuti 

pigem ilma kindla hinnanguta või peeti vähetähtsaks. Võib järeldada, et tootjatele on pigem 

oluline siseriiklik turustamine. 

 

Analüütiliste riskide esinemise tõenäosus on toodud välja joonisel 36. Vähest võimekust 

tehnoloogiliste lahenduste kasutamisel hindas üle keskmise 15 ettevõtet (71,4%). Iganenud 

tehnoloogilisI lahendusi ning tagasihoidlikku finantsanalüüsi teostamise võimekust pidas 

väga kõrgeks kolm ettevõtet (14,3%). Pfohl et al. (2011:841) on oma töös selgelt 

väljendanud seisukohta, et IT-lahenduste vananemine ning mitte-toimimine põhjustab suurt 

ohtu tehnoloogilisel jätkusuutlikkusel. Infotehnoloogia areng on viimastel aastakümnetel 

teinud väga suure hüppe ning sellega sammu pidamiseks tuleb pidevalt oma süsteeme 

uuendada. Ettevõtete hoiakud on pigem neutraalsed – vähest võimekust tehnoloogiliste 

lahenduste kasutamisel, iganenud tehnoloogiliste lahenduste säilitamist ning vähest 

finantsanalüüsi teostamise võimekust hinnatakse pigem madalaks.  
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Joonis 36. Tehnoloogiliste/analüütiliste riskide esinemise tõenäosus piimatöötlejate seas 

(autori koostatud) 

 

Tehnoloogiliste riskide (joonis 37) maandamismeetmete puhul anti enim hinnanguid 

variandile “ei oska öelda” (20 vastust). Sellest võib järeldada, et  võrdselt tähtsaks (kõigi 

puhul 40%) hinnati kuuel korral digivõimaluste kasutamise osakaalu suurendamist, 

täiendõpet IT-valdkonnas ning IT-teenuste sisseostmist.  

 

Joonis 37. Üldised hinnangud tehnoloogiliste/analüütiliste riskide maandamismeetmetele 

(autori koostatud) 

 

Kapitaliriskide seas (joonis 38) on kõige suuremaks ohuks hinnatud karmistuvate 

keskkonnapiirangute, -nõuete ja -tasude muudatused (üle keskmise antud hinnanguid 17 ehk 

81%) ning majanduslik ebakindlus piisava vaba kapitali suhtes (19 vastust ehk 90.5%).   
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Joonis 38. Kapitaliriskide esinemise tõenäosus piimatöötlejate seas (autori koostatud) 

Väga tähtsateks maandamismeetmeteks (joonis 39) valiti piimatööstuste edasiarendamist 

ehk sellesse järjepidevalt investeerimist, millele andis oma hinnangu kokku 11 ettevõtet 

(73,3%).  Riigipoolset abi uutele turgudele sisenemiseks pidasid tähtsaks neli ettevõtet 

(26,7%) ning tähtsaks kuus (40%). Kolm vastajat ei osanud abivahendile hinnangut anda. 

Kodumaise toodangu eelistamist pidasid oluliseks 12 ettevõtet (80%). Eriti oluline on see 

meede väiketöötlejatele, kes on niigi konkurentsiolukorrast vaadatuna veidi ebaõiglases 

seisus. Muidugi kõige selle juures saab määravaks faktoriks ka toodete hind - tarbija 

seisukohast pigem eelistatakse odavamat kaupa, kuigi väiketöötleja on seda tootnud 

keskkonnasäästlikul mõtteviisil. Kodumaise kapitali osakaalu suurendamist hindasid 

tähtsaks 10 ettevõtet (66,7%). 

 

Joonis 39. Üldised hinnangud kapitaliriskide maandamismeetmetele (autori koostatud) 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kodumaise kapitali vähesus

Tagasihoidlik omaosalus investeeringute tegemisel

Karmistuvad keskkonnapiirangud (nõuded ja tasud)

Majanduslik ebakindlus piisava vaba kapitali suhtes

Väga kõrge Kõrge Keskmine Madal Väga madal



71 

Analüüsides töötlemisriskide tendentsi (joonis 40), hinnati kõrgeteks teguriteks 

karmistuvaid keskkonnapiiranguid,  -nõudeid ja -tasusid (kuus ettevõtet ehk 30%) ning 

sisendite hinnatõusu (36,8%) ja vananevat tehnikat (20%). Eelkõige on tehnika all mõeldud 

külmutusseadmeid, mille rikete korral kannatab valmistoodangu kvaliteet ning tööliinide 

tõrgete tõttu leiavad aset tööseisakud. Tootmisliinide amortiseerumist ning nende seisakuid 

on ka tootjad ise (kaheksa vastust ehk 40%) hinnanud pigem keskmise riskina. 

 

Joonis 40. Töötlemisriskide esinemise tõenäosus piimatöötlejate seas (autori koostatud) 

 

Töötlemisriskide maandamismeetmete hinnanguid (joonis 41) analüüsides selgus, et nende 

rakendamist peetakse valdavalt tähtsateks. Enim vastuseid sai täiendavate investeeringute 

tegemine tootmise efektiivistamise eesmärgil (kümme vastust ehk 66,7%). Puuduliku 

arvamuse arvuks oli 27 kõikide meetmete kohta. Uute tootmisliinide rajamise suhtes oli 

erapooletuid seitse ettevõtet (46,7%). 
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Joonis 41. Üldised hinnangud töötlemisriskide maandamismeetmetele (autori koostatud) 

 

Keskkonna- ja eelarvesäästliku töötlemispõhimõtete rakendamise suhtes oldi valdavalt kahe 

hoiakuga. Puudulikku arvamust omas seitse (46,7%) ning tähtsaks märkis neli (26,7%) 

ettevõtet. 

 

 

 

2.3 Piimatootjate- ja töötlejate riskikäitumine ja üldised hoiakud 

 

Ettevõtete jätkusuutlikkuse ning esinevate riskide vähendamiseks, oleks mõistlik 

praktiseerida riskijuhtimist. Magistritöö autor soovis küsitlusele vastanute seas välja 

selgitada, milline on nende ettevõtete vastuvõtlikkus erinevate riskide suhtes ning kui altid 

ollakse neid võtma (tabel 13).  

 

Tabel 13. Ettevõtjate erinevad hinnangud ja uuringutulemused (autori koostatud) 

 

 

Kõige enam hinnati oma ettevõtet vastuvõtlikuks riskide suhtes (63,3%) ning viiendik 

vastajates arvasid, et pigem ollakse vähem mõjutatud (20%). Hinnang “Ei ole üldse 
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vastuvõtlik” ei osutunud kellegi poolt valituks - see näitab, et igas loodud firmas kaasneb 

riske. Vastajatest 13,3% hindasid oma ettevõtet väga vastuvõtlikuks erinevate negatiivsete 

tegurite suhtes ning üks ettevõte ei osanud seda seisukohta hinnata. 

 

Järgnevalt selgitati välja, kas ettevõtetes tegeletakse riskianalüüsiga. Vastajatest 52,9% 

rakendavad seda plaani ning 52,9% nendest aga mitte. See, et tulemuste arv on suurem kui 

küsitluses osalejate oma, tähendab seda, et sellele küsimusele on keegi otsustanud anda 

mõlemad vastused.Mis oli selle tagamõte, pole teada. Võib vaid arvate, et see tähendab 

erapooletut valikut. 

 

Et hinnata “ei” vastusevariantide põhjendusi, esitati järgmisena küsimus “Kui vastasite 

eelmisele küsimusele eitavalt, siis millistel põhjustel Teie ettevõttes riskianalüüsi ei teostata 

(puudub teadmus, ressurss, vajadus vms)?.” Küsimusele tuli omajagu põhjendusi, mis on 

välja toodud tabelis 14. Kahjuks ei andnud kõik täiendavat kommentaari, kuid üldise hoiaku 

saab sellest hoolimata teada. Viie ettevõtte sõnul puudub nende ettevõttes riskijuhtimise 

vajadus ning kahel juhul väideti, et puuduvad vajalikud teadmised. . Ühe vastaja hinnangul 

ei tegeleta nende ettevõtetes riskianalüüsiga, sest ettevõttes on juba piisavalt eri arvamusi ja 

see ajaks olukorra veelgi keerulisemaks. 

 

Tabel 14. Küsitluses osalejate peamised põhjendused riskianalüüsiga mitte tegelemiseks 

(autori koostatud) 

Põhjendus Vastajate arv 

Puudub vajadus 5 

Puudub teadmus 2 

Liiga palju arvamusi ettevõttes 1 

Liigselt koormav 1 

Pereettevõte 1 

Ajapuudus 1 

Ei anna midagi juurde 1 

Puudub kompetents 1 

Jooksvalt tellitakse teenusena 1 
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Selliste arutlevate küsimuste puhul on väga positiivne see, et leidub küsitluses osalejaid, kes 

oma otsuseid pikemalt põhjendavad. Näiteks edastati selline kommentaar:“Oleme 

väiketootja kus on umbes 30 piimaveist. Ettevõte on nii väike tänapäevastes piimatootjate 

mõistes ja ei näe mõtet üle koormata ja reguleerida enda tegevust”. Nagu vastusest selgub, 

ei pea see konkreetne väiketootja tähtsaks riskianalüüsi teostamist. Põhjendused selleks on 

ka õigustatud – kuna töötajate ja loomade arv on pigem väike, on iga lisategevus ajakulukas. 

Samuti pole piimatootjad ja -töötlejad kindlad, milline kasutegur sellel riskianalüüsil üldse 

on. Teiseks sisukaks kommentaariks oli: “Klassikalist riskianalüüsi paberi olemasolu pärast 

ei ole tarvis rohkem kui seadus käsib. (Tööohutus, hügieen, toote vastavus nõuetele - need 

on) Kontoritel ja büroodel on aega, spetsialiste ja ressurssi, nemad võivad teha, palju kulub. 

Maastikul ei ole reaalne, et keegi hakkab kaustast otsima, mida teha kui kuskilt säriseb 

pritsib või võõras heli ilmub. Ajasta antakse teada ja vastava ala spetsialist tuleb kohale 

tõrget likvideerima. Hellad kohad on meil kordselt varude ja tööriistadega tagatud”. Nagu 

ka eelmise selgituse puhul, osutatakse samale põhjendusele –  riskianalüüs on aja- ja 

töömahukas ning seda saavad rakendada need ettevõtted, kellel on selleks vajalik ressurss 

töötajate, aja või finantside näol. 

 

Samuti sooviti teada nende hinnangut küsimusele “Palun hinnake, kas Teie arvates on 

piimandussektor ja selle võimalikud riskid  Eestis alahinnatud?”, mille abil on võimalik 

saada ettekujutus selle sektori enda hinnangutest hetkeolukorra suhtes. Enam kui pooled 

(55,9%) vastanutest (19 vastust) pigem nõustusid väitega ning 20,6% (seitse vastust) ehk 

ligi veerand oli täielikult nõus. Variandi “nii ja naa” valisid ligi veerand ehk 23,5% 

küsitletutest (kaheksa vastust). Ühistegevuse hinnangute väljaselgitamiseks koostati 

küsimus “Kas Teie arvates aitab ühistute loomine ning nendesse kuulumine kaasa 

põllumajandustootmise ja töötlemise jätkusuutlikku arengusse?”. Ühistutele realiseerisid 

oma toodangut küll 23,5% vastanutest (tabel 12) kuid enam kui 70,6% koguvalimist 

nõustusid, et nende loomine ja sinna kuulumine aitab kaasa jätkusuutlikku arengusse. Selle 

väitega oli täiesti nõus 26,5% (üheksa vastust) ning pigem nõus 44,1% (15 vastust). 

Pessimistliku hoiaku põhjusteks võivad olla senised negatiivsed kokkupuuted või kasuteguri 

puudumine. 

 

Kuna piim on kiiresti riknev toiduaine, sooviti välja selgitada, kas ettevõtted on selle 

säilitamisega seotud probleemidega kokku puutunud. Rijpkema et al. (2013: 494) uuringust 

selgus, et hetkelised strateegiad riknemise täielikuks vältimiseks on ebaefektiivsed – ebaõige 
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temperatuur on tõsine riskitegur. Tootjatele ja töötlejatele esitati kõigile sama küsimus: “Kas 

Teie ettevõttes on esinenud probleeme piima kvaliteediga, mille on põhjustanud ebaõige 

säilitustemperatuur?”. Vastusevarianti “ei oska öelda” hindas sobivaks üks vastaja (2,9%) 

– see tähendab, et ettevõtetel on üldjuhul hea ülevaade tootmise ning töötlemise protsesside 

kohta.  Vastanutest 82,4% tunnistasid, et nende ettevõttes pole piima õige 

säilitustemperatuuriga kunagi probleeme olnud ning vähem kui viiendik (16,7%) nentis, et 

sellist olukorda on esinenud. Võib järeldada, et Eestis on väga hea tase tehnoloogilistel 

lahendustel, sealhulgas töökorras külmutusseadmed ning kiire tarne. 

 

Ankeetküsitluse viimase punktina oli võimalik jätta omapoolseid kommentaare. Antud juhul 

seda varianti kasutati vaid kahe vastanu poolt, kui üks kirjutas “Palun!” ning teine “Piim!”. 

Selle viimase kommentaari selgituseks tasub veelkord mainida, et küsitlusele vastas 

ettevõte, kes ei tegele ei piima tootmise ja töötlemisega. Üldjuhul võib hinnata, et küsitlus 

viidi edukalt läbi. Eriti suure panuse andsid need tootjad ja töötlejad, kes lisasid täiendavaid 

kommentaare ning tänu sellele aitasid kaasa uuringu edukale läbiviimisele. 

 

 

 

 

2.4 Järeldused ja arutelu 

 

Magistritöö autori eesmärk oli välja selgitada, millised on erinevad riskid piimatootjate ja -

tööstuste tarneahelas Eestis ning kuidas neid ettevõtetes maandatakse. Läbi viidud uuringu 

tulemustele tuginedes saab järeldada, et: 

a) kõrgeimaks finantsriskiks hinnati ettenägematute kulude tekkimist (91,2%) 

b) kvalifitseeritud tööjõupuudus ning üldine tööjõupuudust on suureks murekohaks nii 

tootjate kui töötlejate ettevõtetes 

c) müügihinna kõikumist ning selle tõusu hindasid kõrgeks riskiks 70,6% ettevõtteid 

d) nii tootjad kui töötlejad peavad oluliseks erinevate lepingute sõlmimist (70,6%) 

e) uued piirangud ning seadused olid 91,2% vastajate hinnangul kõrgeks riskiteguriks 

f) ülereguleerimine paneb piimandussektori ettevõtted teistega võrreldes ebavõrdsesse 

olukorda 

g) toetuste määramine ja kasutamine aitab tagada ettevõtete püsimajäämise (88,2% 

vastanutest) 
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h) omakapitali ning rahaliste vahendite suurenemist pidasid peavad vajalikuks 27 

ettevõtet 

i) usaldusväärse tarnija kasutamine aitab vähendada tooraine ning toodangu riknemist 

j) bioloogilisi, füüsikalisi ning keemiliste ohtude leevendamiseks on tehtud piisavalt 

k) tootmisriskidest hinnati kõige suuremateks muutlikke ilmastikuolusid ning loomade 

haigestumist 

l) väliskapitalil baseeruvate kaubanduskettide ilmumine turule paneb kohalikud 

tootjad ning töötlejad raskesse olukorda (konkureerimine liiga odavate hindadega) 

m) ettevõtted hindasid enda riskikäitumist pigem kõrgeks 

n) vastuvõtlikkust riskidele hinnati pigem enda ettevõttes väga kõrgeks 

o) riskijuhtimist eelistab pigem iga teine ettevõte - pigem hinnati seda ebavajalikuks 

p) piimandussektor ja selle võimalikud riskid  on Eestis pigem alahinnatud tähtsusega 

q) ühistute loomine ning nendesse kuulumine on pigem positiivse efektiga 

r) keskkonnasäästlikku jäätmekäitlust tagavad enda ettevõtetes 79,4% vastanutest 

 

Võib järeldada, et hetkeolukord piimandussektoris on teatud olukordades pigem habras ning 

tuleb teha järjepidevat tööd, et piimatootjad ning töötlejad tunneksid end riskide võimalike 

riskide esinemise tõenäosuse suhtes pigem kindlamalt.  
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KOKKUVÕTE 

 
Põllumajanduslik tootmine ning sellega seotud tarneahelad on väga tähtsal kohal toiduga 

varustatuse taseme tagamiseks ning sektori püsimajäämiseks. Magistritöö autor käsitleb oma 

töös piimandussektorina põllumajandustootjaid ning piima väärindamisega tegelevaid 

piimatöötlemisettevõtteid. Kuna iga ettevõtlusega kaasneb teatud riske, peeti oluliseks nende 

kaardistamine ning lahenduste pakkumine nendega toimetulemiseks (sealhulgas 

leevendamine ja edasine vältimine). 

 

Ärimaastik on ajas pidevalt muutuv ning välised tegurid võivad seni laitmatult toiminud 

süsteeme väga suurel määral mõjutada. Sjah et al.  (2020: 1-2) on tarneahelat defineerinud 

kui toodete liikumist ja arengut esimestest protsessidest kuni lõpp-kliendini ning Siche 

(2020: 4) on seda käsitlenud kui võrgustikku, mis ühendab omavahel põllumajanduslikku 

ettevõtet ja tarbija toidulauda, koosnedes ühtaegu nii tootmisest, pakkimisest, levitamisest 

ja ladustamisest. Selliste lisategevuste käigus on võimalik piimatootjatel ning -töötlejatel 

luua oma toodangule kasulikku lisandväärtust. 

Magistritöö autori eesmärk oli välja selgitada välja selgitada, millised on erinevad riskid 

piimatootjate ja -tööstuste tarneahelas Eestis ning kuidas neid ettevõtetes maandatakse.  

 

Magistritöö jagunes kaheks suureks peatükiks. Teoreetilises osas selgitati lühidalt toidu ja 

piimatarneahela olemust, et saada ülevaade millistest lülidest need koosnevad ning kui tähtis 

on selles piimatootjate ja -töötlejate paigutus. Lisaks nendele selgitati teadustööde abil välja 

peamised riskid, nende maandamise võimalused ja lisaks riskijuhtimise olemus. Eraldi 

peatükkides käsitleti nende võimalikku esinemist piimatootjate ja -töötlejate ettevõtetes. 

Riskide käsitluses on palju erinevaid arvamusi, kuid lähenemine neile on ühene. Prakash et 

al. (2017: 2) on oma kiiresti riknevate kaupade tarneahela uurimuses käsitlenud riskina 

võimalikku negatiivset tagajärge, mis võib tekkida mingi konkreetse sündmuse või tegevuse 

tagajärjel. Hopkin et al. (2017: 15) täiendab seda mõtet asjaoluga, et need tagajärjed võivad 

olla kas  positiivsed või negatiivsed. Selleks, et võimalikke ohte maandada, on vajalik leida 

ettevõtetes nõrgad kohad (Kristina et al. 2017: 1) ja kasutada riskijuhtimist (Schaper et al. 
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2009: 8-9). Sellise tegevuse käigus on aga võimalik luua erinevaid kasutegureid, et 

parandada ettevõtete positsiooni konkurentsis püsimiseks (Hopkin et al. 2017: 24). 

Riskijuhtimine koosneb viiest erinevast etapist (Kristina  et al. 2017: 4), milleks on riskide 

aktsepteerimine, edasilükkamine, ülekandmine, maandamine ja vältimine. Selleks, et 

ettevõtetes ohtusid maandada, tuleks neid etappe ka käsitleda.  

Piimandussektori eripärasid arvesse võttes on erinevate teadustööde abil välja selgitatud 

peamised kümme riski, millega tootjad ja töötlejad võivad kokku puutuda. Tootmisriskide 

alla kuulub kõik, mis on seotud loomade üldise tervise ja heaoluga, 

kahjurite/seente/umbrohuga, ilmastiku ning tootmisega seonduva ja vananeva tehnika ning 

masinapargiga. Samuti kuuluvad sinna alla erinevad tehnoloogilised muudatused ning 

toodete kvaliteedi langus. Seadmete riski võivad põhjustada ehituse ning masinapargiga 

seonduv ja nende poolt põhjustatud tööseisakud. Finantsriskide alla koondub kõik, mis on 

seotud rahaliste allikatega, näiteks intressimäärad ja tagasimaksegraafikud, laenud, 

liisingud. Personaliriskide seas on esile toodud töötajate haigestumine, õnnetusjuhtumid, 

kaadrivoolavus, tööjõupuudus (sealhulgas kvalifitseeritud) ning vananev personal. Tururiski 

põhjustavad tooraine ja toodete üldine hinnatase, ekspordivõimaluste vähenemine ning selle 

muudatused, mis omakorda reguleerib nõudluse taset. Samuti on käsitletud koostöölepingute 

ning äriliste suhete tähtsust. Institutsionaalse/poliitilise riski moodustavad kõik seaduslikud 

muudatused ja määrused, mis on seotud põllumajanduslike, keskkonna- ning ehitusalaste 

tegevuste reguleerimisega. Lisaks neile on käsitletud ka põllumajanduspoliitikas toimuvad 

muutused erinevate määruste ja seaduste väljaandmise tõttu. Tarneriski alla koondub kõik, 

mis on seotud omavahelise koostööga (tooraine liikumine tootjast töötlejani). 

Keskkonnariski põhjustavad looduskatastroofid, majanduslangus ning poliitilised kriisid ja 

oht sõjategevusele/terrorismile. Muude riskidena on käsitletud pahatahtlikku varakahju 

tekitamist kolmandate isikute poolt. 

Riskide maandamise võimaluste väljaselgitamiseks(nii tootjate- kui töötlejate puhul) kasutas 

autor valdavalt viies uurimuses esile toodut. Tootmisriskide (sealhulgas seadmetega 

seonduv) vähendamise võimalusteks on näiteks ravimite ja antibiootikumide kasutamine, 

viljavaheldusplaanidest kinnipidamine masinapargi uuendamine ning juurdeehituste 

tegemine ja kriitilisem suhtumine hügieenitingimustesse. Liisingu ja rendi eelistamine 

väljaostmisele, eelarve ja kulutuste ülevaatamine, kindlustuste kasutamine surma- ja 

õnnetusjuhtumite puhul ning täiendavate investeeringute tegemised on sobivad meetmed 

finantsriskide hajutamiseks. Kuna iga ettevõtte töö sujumiseks on väga tähtis tööjõu 
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olemasolu, on personaliriskide leevendamise peamised tegevused õiglase töötasu maksmine 

ning töölepingute olemasolu, töötajate motiveerimine ning pidev koolitamine, 

hügieeninõuetest ja töötervishoiu ettekirjutustest kinnipidamine. Samuti on tähtis pidev 

tagasiside ülemuse ning personali vahel. Tururiskide leevendamiseks on võimalus koostada 

eellepinguid, jälgida pidevalt turuolukorda ja koostada tarbijauuringuid, müüa etapiti oma 

toodangut kogu aasta vältel ning võimalusel rakendada realiseerimist otse tarbijale. Ühtse 

kogukonna tekkimine, heade suhete loomine teiste ettevõtetega, ühistute loomine ning 

seaduste väljaandmine on võimalikud variandid, kuidas maandada 

institutsionaalseid/poliitilisi riske. Kuna piimanduses on suur oht tooraine ja kaupade 

riknemisele, on tähtis kasutada tarneriskide leevendamiseks usaldusväärset tarnijat 

(transport tootjalt töötlejani), kelle tehnika korrashoid ning kiirus on kvaliteedi säilitamiseks 

väga oluline. Lisaks on oluline taristu korrashoid ning heade kauplemistavade loomine. 

Nõudluse riskide maandamismeetmete seas võiks esile tuua uute nišitoodete turustamine 

(eriti väiketootjad ning -töötlejad), turuprognooside teostamise (vältida ületootmist) ning 

hinnakõikumistega arvestamist. Kindlustuste kasutamist varakahjude korral ning 

turvasüsteemide rakendamist võiks kasutada muude riskide leevendamiseks. 

 

Töötlejate vaates oli riskide käsitlus veidi teine. Kuivõrd kahe osapoole riskide määratlus 

ning nende käsitlus ja maandamisvõimalused on suhteliselt samalaadsed, saab välja tuua 

ohtusid, mis on omased vaid töötlejatele. Bioloogiliste riskidena käsitletakse erinevate 

makrobioloogilisi (putukad, parasiidid) ja mikrobioloogilisi (patogeenid) tegureid ning uusi 

taude ja haiguseid. Leevendamise võimalusteks on pastöriseerimiste ja desinfitseerimiste 

teostamine ning nagu ka füüsikaliste ja keemiliste riskide puhulgi - saatedokumentide ning 

tooraine kontroll. Kõikvõimalikud mehaanilised lisandid (klaasikillud, metallitükid, 

juuksekarvad, ehted ja käekellad) põhjustavad füüsikalisi riske, mille vältimise võimalusteks 

on kaitseriietuse kandmine, pidev masinate tehnokontroll ja ehete ning käekellade kandmise 

keelustamine tootmisliinide läheduses. Keemiliste riskidena käsitletakse raskmetallide ning 

ravimijääkide, pesulahuste ja puhastusvahendite ning lisaainete (näiteks säilitus- ja 

värvained) esinemist piimas. Maandamise võimalusteks on näiteks pidev retseptide kontroll 

ning kontrollitud pesulahuste ja -vahendite kasutamine. Personaliriskide osas pole tootjatega 

suuri erisusi, välja arvatud see, et tööstustes on steriilse keskkonna loomine hädavajalik. 

Pidevalt tervisekontrollide teostamine ning töötervishoiuarsti kasutamine aitab vähendada 

riski haigestumiste ning ajutise(või ka püsiva) töövõime kaotust. Erinevate 
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toiduohutuskoolituste läbiviimine aitab vähendada võimalusi toodangu kvaliteedi 

tahtmatuks rikkumiseks. Turustamisriskide korral on suurteks murekohtadeks on 

väliskapitali-põhiste kaubanduskettide laienemine, konkureerimine nii lähiriikide toodangu 

kui ka väiketöötlejatel suurtööstustega. Võimalikeks leevendamise meetoditeks on 

turustamistingimuste korraldamine, imporditollide rakendamine ning väikekäitlejate 

võrgustiku arendamine, et vähendada ebavõrdset konkurentsiolukorda. Tehnoloogilisteks ja 

analüütilisteks  riskideks on kõik, mis on seotud IT-lahendustega (iganenud süsteemid, 

programmid) ning vähene finantsanalüüs. Olukorra parandamise võimalusteks on IT-alane 

täiendõpe, uute programmide juurutamine ning auditite tellimine. Kapitaliriskide ja 

finantsriskide (eelmises lõigus) vahele võib panna võrdlusmärgi. Tööstuste vaates on 

maandamise võimalusteks muidugi piimatööstuste võimekuse suurendamine, riiklik abi uute 

turgude hõivamisel ning kodumaise toodangu eelistamine. Töötlemisriskide puhul on samuti 

võimalik hinnata sarnaseks eelmise peatüki tootmisriskidega. Uuema tehnika ja 

tootmisliinide eelistamine ning täiendavate investeeringute tegemine on vaid üks osa 

kaalukatest võimalustest, millega olukorda paremaks muuta. 

Empiirilises osas keskenduti tulemuste tõlgendamisele ning üldiste hoiakute 

väljaselgitamisele. Kõigepealt anti ülevaade uurimistöö metoodikast. Valikvastustega 

küsimuste seas oli nii avatud kui suletuid, millele said ettevõtted oma hinnanguid anda. 

Küsitlus oli jaotatud mitmeks erinevaks blokiks - küsimused kõikidele vastajatele, üks 

küsimus eeldas ainult tootjate vastuseid ning töötlejatele oli loodud eraldi üksus, millelele 

tootjad vastuseid andma ei pidanud. Üldiste hinnangute väljaselgitamiseks esitati 

küsimused, millele sai vastate etteantud variantide vahel või lisada omapoolselt täiendusi. 

Ühe peatükina toodi välja ka hetkeline piimandussektori olukord Eestis ning peamised 

näitajad. 

Uurimuses osales 34 piimatootmis- ja töötlemisettevõtet, kellest 26 tegeles ainult tootmise 

ning kuus vastajat rakendas end mõlemas valdkonnas. Kõige enam oli uuringust osavõtjate 

seas kuni 9 (sealhulgas) töötajaga ettevõtteid, kes moodustasidki peamise osa 

vastamisaktiivsusest. Enam kui 250 töötajaga ettevõtteid osales ainult üks, kes määratles 

ennast ainsa töötlejana. Saadud andmete alusel teostati põhjalik analüüs Excel 

andmetöötlusprogrammi abil. 

Tulemusi analüüsides selgus, et piimatööstusi kasutati toodangu realiseerimiseks 64,7% 

juhtudest ning väikemeiereid kasutas vaid kaks vastanut (5,9%). Ühistutega tegi koostööd 

iga neljas vastaja (23,5%) ning otse tarbijale müüs oma toodangut 8,8% ettevõtteid. 
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Riskijuhtimise seisukohalt saadi teada, et riskianalüüse teostati 18-es ettevõttes. Need, kes 

seda oma üksustes ei rakenda, ei pidanud seda viiel juhul vajalikuks ning kahe sõnul puudub 

neil teadmus. Enda riskikäitumisele hinnanguid andes oli ülekaalus variant “võtan riske”, 

mis kogus 61,8% häältest. Hinnangut ei osanud anda üks vastaja. Ettevõtte vastuvõtlikkust 

riskidena hinnati pigem keskmiseks ja üle keskmise (vastavalt 20,6% ja 58,5%). 

Piimandussektori tähtsustamise olulisuse poolt andsid oma hääle 26 ettevõtet (76,5%), kelle 

arust on selle valdkonna võimalikke riske alahinnatud. Ühistute loomist pigem enamuses 

pooldati (70,6%) ja usuti selle positiivsesse mõjusse jätkusuutlikkuse tagamisel. 

Keskkonnasäästliku jäätmekäitluse põhimõtteid oma ettevõttes kinnitasid 27 vastajat 

(79,4%). Piima riknemisega (ebaõige säilitustemperatuur) pole kunagi probleeme olnud 

82,4%-l ettevõtetest. 

Hinnangud riskidele nii tootjate kui töötlejate seas olid küllaltki ühised. Finantsriskide osas 

olid ettevõtete hoiakud pigem keskmised kuid kõige enam sai kõrgeid hinnanguid 

ettenägematute kulude tekkimise võimalus. Personaliriskides sai kõige kõrgema hinnangu 

tööjõupuudus (sealhulgas kvalifitseeritud) mis tõestab, et hetkel on olukord pädevate 

töötajate leidmisega. Olukorra parandamiseks hindasin pea kõik ettevõtted tähtsaks 

meetmeks õiglase töötasu ning korrektse töölepingu maksmist. Tururiskide suhtes oldi kõige 

tundlikumad turuhinna kõikumise suhtes ning meetmete puhul jäi silma väga suur poolehoid 

lepingute koostamiste suhtes. Kõige madalamaks institutsionaalseks/poliitiliseks riskiks 

hinnati väliskapitali ülekaalu investeeringutel ning parimaks maandamismeetmeks oli 

toetuste määramine ning kasutamine. Tarneriskide suhtes olid vastajad pigem keskmisel 

seisukohal või alla selle. Nõudluse riskide suhtes hinnati kõige suuremaks ohuteguriks 

turuhinna volatiilsust. Keskkonnariskide suhtes olid hoiakud pigem üle keskmise, kardeti 

mingil määral nii terrorismi ja sõjategevust kui ka majanduslanguste esinemise tõenäosust. 

Muude riskide suhtes tunti end kindlamalt, sest ohu tõenäosust peeti pigem madalaks. 

Tootmisriskid oli kategooria, mille suhtes tunti kõige kõrgemat kartust eranditult kõikide 

tegurite osas, eriti loomade haigestumise suhtes. 

Töötlejate hinnangud bioloogiliste, füüsikaliste ja keemiliste riskide suhtes olid pigem alla 

keskmise. Personaliriskide puhul oli riskitundlikkus sama, nagu tootjatel - suurimaks 

probleemiks on tööjõupuudus. Turustamisriskidest kõige kõrgemaks hinnati väikekäitlejate 

ebavõrdset olukorda konkurentsiturul ning kapitaliriskidest karmistuvaid 

keskkonnapiiranguid. Analüütiliste riskide suhtes oldi pigem neutraalse hoiakuga. Vananeva 

tehnika ning sisendite hinnatõusu ees tunti kõige enam ohustatuna. 



82 

Kogu seda infot arvesse võttes, mis analüüsides selgus, peab magistritöö autor Eesti 

piimatootjaid ja -töötlejaid küllaltki riskialtiks aga samas ka teatud juhtudel riskitundlikuks. 

Ettepanekuteks oleks: 

a) ettevõtete seas populariseerida riskianalüüsi kasutamist ning ühistutega koostöö 

edendamist 

b) välja mõelda, millised on võimalused tööjõuprobleemide lahendamiseks 

c) tugevdada väiketootjate ning -tööstuste kindlustunnet 

Järgmise analoogse uurimuse võiks läbi viia kahe aasta jooksul, et näha nii COVID-19 kui 

ka Ukraina sõjategevuse järelmõjusid piimandussektoris. Kokkuvõtteks saab 

uuringutulemustele tuginedes järeldada, et piimandussektor on riskitundlik, ettevõtted on 

teadlikud erinevatest riskidest ja pigem võtavad riski. Riskijuhtimine on ettevõttes 

loomupärane tegevus pigem suurtes ettevõtetes. Väikestel ettevõtetel puudub võimekus ja 

kompetents riskijuhtimisega tegelemiseks 
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Lisa 1. Ankeetküsitlus  

 

Lp. Piimatootja ja piimatöötleja 

 

Olen Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi magistrant, Maarja Rosenberg ning 

viin oma magistritöö raames läbi uuringut, selgitamaks välja, millised riskid esinevad 

piimandussektoris Eestis ning milline on piimatootjate ja -töötlejate riskikäitumine. Palun Teid 

panustada käesolevasse uuringusse, vastates alljärgnevatele küsimustele. Küsimustiku täitmine 

võtab aega orienteeruvalt 5-7 minutit.  

Küsitlus on anonüümne ning tulemused esitatakse üldistatud kujul. Küsimustik on avatud kuni 9.mai 

kell 17.00. 

 

Tänan, et leiate aega vastamiseks ja annate oma panuse uuringu valmimisse. 

 

Küsimuste või kommentaaride korral: maarja.rosenberg@gmail.com 

 

Ette tänades 

Maarja Rosenberg 
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