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Eelarvestamine on juhtimises oluline tööriist, millega ettevõtete juhid saavad hoida tulusid 

ja kulusid kontrolli all. Seoses 2020. aastal alguse saanud COVID-19 seotud 

tervisekriisiga, mille leviku tõkestamiseks rakendati erinevaid piiranguid, on oluline 

uurida, kuidas tervisekriis mõjutas ettevõtete eelarvestamist. Magistritöö eesmärk oli välja 

selgitada, kuidas on COVID–19 kriis mõjutanud Eesti põllumajandusettevõtete 

eelarvestamist. Magistritöös kasutati andmete kogumisel ankeetküsitlust, mille koostamisel 

kasutati Google Forms`i keskkonda, ankeet saadeti välja Eesti põllumajandusettevõtete 

meili aadressidele, mis saadi Registrite ja Infosüsteemide Keskuselt tasuta päringu korral 

ühe tuhande ettevõtte kohta. Valimisse jäi 758 ettevõtet, kellelt laekus 47 vastust ning 

millest omakorda analüüsi kaasati 14 ettevõtte vastused. Andmete analüüsil kasutati IBM 

SPSS ja Exceli programme, tulemused esitatakse kirjeldavalt, mida illustreerivad joonised 

ja tabelid. Olulise tulemusena selgus, et Eesti põllumajandusettevõtted kasutavad suurel 

määral ikkagi traditsioonilist eelarvestamise meetodit. Seoses eelarvestamise 

eesmärkidega, on kõige olulisemaks eesmärkideks kulude üle kontrolli saavutamine, 

ressursside jaotamine ja tegevuskavade koostamine (strateegiast lähtuvalt). Need 

eesmärgid ei muutunud ka seoses COVID-19 kriisiga. Kriisi mõjutegurite analüüsist 

selgus, et ei ole ühtegi tegurit, mis avaldaks olulist mõju eelarvestamisele. Seoses 

eelarvestamise kohta esitatud väidetega, leidis kõige rohkem kinnitust väide - „et tuleviku 

kriisideks paremini valmis olla, peab ettevõttel olema rahalised puhvrid”. Uuringust selgus 

ka, et Eesti põllumajandusettevõtted tulevad üldiselt hästi toime praeguses COVID-19 

kriisi situatsioonis. Antud uuringus esines ka mitmeid puuduseid ning selle tulemusi ei saa 

üldistada kogu Eesti põllumajandusettevõtete üldkogumile. Edaspidi tasuks arvesse võtta 

autori poolsed välja toodud puudused ning viia läbi korduv uuring, mis annaks täpsemaid 

ja põhjalikemaid tulemusi. 

Märksõnad: Eelarve, eelarvestamine, eelarvestamise meetodid, COVID-19 
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Budgeting is an important tool in management that allows business leaders to control 

revenue and expenses. In the context of the COVID-19 health crisis, which began in 2020 

and was subject to various restrictions, it is important to examine how the health crisis 

affected companies' budgets. The aim of the master's thesis was to find out how the 

COVID-19 crisis has affected the budgeting of Estonian agricultural enterprises. In the 

master's thesis, a questionnaire survey was used to collect data, which was compiled using 

the Google Forms environment; 758 companies remained in the sample, from which 47 

responses were received, of which 14 companies were included in the analysis. Data 

analysis was performed using IBM SPSS and Excel programs, the results are presented in a 

descriptive way, illustrated by figures and tables. An important result was that Estonian 

farms still largely use the traditional budgeting method. With regard to budgeting 

objectives, the most important objectives are to achieve control over expenditure, the 

allocation of resources and the preparation of action plans (based on strategy). These 

objectives did not change with the COVID-19 crisis. The analysis of the impact factors of 

the crisis revealed that there are no factors with a significant impact on the budget. With 

regard to the allegations made about budgeting, the statement "that in order to be better 

prepared for future crises, a company must have financial buffers" was the most 

confirmed. The study also revealed that Estonian farms generally cope well with the 

current COVID-19 situation. There were also several shortcomings in this study, and its 

results cannot be generalized to the entire population of Estonian agricultural holdings. In 

the future, it is worth taking into account the shortcomings pointed out by the author and 

conducting a repeated study that would give more accurate and thorough results. 
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SISSEJUHATUS 

 

Iga ettevõte tahab olla edukas ja jätkusuutlik, isegi siis, kui ümbritsev maailm on pidevas 

muutumises ning tulevik ebakindel. Ettevõtete edu tagavad mitmed tegurid, kuid üks 

olulisemaid on paika panna pikaajalised eesmärgid, mille poole püüelda ehk tuleb paika 

panna pikaajaline strateegia. Kui eesmärgid on teadvustatud ja kirjas, tuleb hakata tööd 

tegema nende saavutamiseks. Eesmärke aitavad saavutada realistlike plaanide kirjeldamine 

ja täitmine. Plaanide täitmiseks on vaja koostada eelarveid, sest siis on tagatud ülevaade 

ettevõtte rahaliste vahendite üle ja kindlus tuleviku ees. 

Eelarvestamise kohustus ei tulene seadusest, kuid on üks oluline ettevõtte juhtimise 

tööriistu. Seda väidet kinnitavad ka Eesti Energia finantsdirektor Andri Avila ja Äripäeva 

peadirektori asetäitja Toomas Truuverk Äripäevale antud intervjuus (Millist 

eelarvestamist... 2020). Lisaks tõid nad välja, et eelarvestamine ja selle protsess sõltub 

ettevõttest, tema eesmärkidest ja tegevusharust. Tootmisettevõttele sobib pigem 

pikaajaliselt paika pandud eelarve, kuid teenuste pakkujale on oluline lühiajaline eelarve. 

Mõlemad nii Avila, kui Truuverk ütlevad, et eelarvestamise protsess, olenemata ettevõtte 

tegevussuunast, algab ikkagi eesmärkide püstitamisest. (Ibid.) Eelarvestamise olulisusele 

viitab ka Leedu uurijate Vaznoniené ja Stončiuviené (2012: 159-162) teoreetiline uurimus 

ettevõtte eelarvestamissüsteemi kujundamise kohta, milles nad väidavad, et eelarvete 

koostamine tagab ettevõtte andmete usaldusväärsuse, vara turvalisuse, lisaks motiveerib 

töötajaid oma töökohustusi täitma nõuetekohaselt, suurendab ettevõtte efektiivsust, aitab 

kaasa kavandatud strateegia rakendamisele. Lisaks ütlevad nad, et eelarvestamine on 

oluline nii lühiajaliste kui ka pikaajaliste otsuste kavandamisel, vastuvõtmisel ja nende 

kohandamisel (Ibid.). 

Seoses 2020. aastal alanud tervisekriisiga, toob Avila välja, et eelarvestamisel tuleb hoida 

puhvreid ja olla ettevõtte tegevuses paindlik ning eelarvestamise protsess peab olema hästi 

planeeritud (Millist eelarvestamist... 2020). 

Kriiside ja ebamäärase tulevikuga, on oluline tagada ettevõtete jätkusuutlikkus, tähtis on, et 

juhil oleks paigas strateegia ja plaan ettevõtte eesmärkide saavutamiseks. Muutuva ja 

ebakindla keskkonnaga tuleb ettevõtetel kohaneda. Seoses 2020. aastal alguse saanud 



6 

 

tervisekriisiga lendasid paljude ettevõtete plaanid vastu taevast: paljusid ettevõtteid 

terendas pankrot ja tegevuse lõpetamine. Seega on ettevõtete tegevuse planeerimine ja 

eelarvestamine kriitilise tähtsusega. Bapuji et al. (2020) soovitavad uurida, kuidas on  

COVID-19 pandeemia avaldanud mõju erinevatele ühiskonna gruppidele, seal hulgas 

äriühendustele ja millised on olnud selle kriisi tagajärjed. Sellest kriisist välja tulemine 

võib võtta kaua aega, kuid tehtud uuringud selle perioodi kohta annavad julgust ja teadmisi 

tulevikus toime tulla sarnastes olukordades (Ibid.). 

Esimesed eelarvestamise uuringud teostati juba 1940. aastal uurija V. O. Key poolt, kes 

uuris eelarvestamise teooriate puudulikkust (Kenno et al. 2018: 508). Magistritöö autorile 

seni teada on eelnevalt uuritud Eesti põllumajandusettevõtetes eelarvestamise meetodeid, 

kui juhtimisarvestuse ühte osa (Tamm 2018) ning eelarvestamise meetodite kriitikat 

(Varblane 2015), mõlemad tööd on teostatud ankeetküsitluse teel Eesti 

põllumajandusettevõte baasil. Mitmetest eelnevatest eelarveuuringutest (Bhimani et al. 

2018, Vaznonienė, Stončiuvienė 2012, Libby, Lindsay 2010, Hänninen 2013, Becker et al. 

2015) tuleb välja sarnaste uurimuste vajalikkus. Need on olulised, et  lisaks teadlastele, 

tekiks ka ettevõttes piisav teadmine eelarvestamise vajalikkusest ning selle erinevatest 

meetoditest. 2020. aastal on Eestis läbi viidud uuringuid COVID-19 mõjude kohta 

majandusele ja erinevatele sektoritele (Viiruskriisi mõju... 2020, Koroonaviiruse COVID-

19... 2020), kuid ei ole uuritud eelarvestamise ja koroonaviiruse omavahelisi seoseid Eesti 

põllumajandusettevõtetes. 

Eelarvestamise viise on mitmeid erinevaid. Erinevad autorid tähtsustavad erinevaid 

eelarvestamise meetodeid, on ka autoreid nt Hope ja Fraser (2003), kes väidavad, et 

eelarvetest tuleks üldse loobuda. Kuid paljud autorid väidavad jällegi, et muutustega tuleb 

kohaneda ning kohendamist vajavad ka ettevõtte eelarvesüsteemid. Autor Bhimani et al. 

(2018) peab oluliseks kiiresti muutuvas keskkonnas kasutada jooksvat eelarvestamist. 

Autori Lorain (2010) uurimusest selgus, et keskkonnamuutused teevad täpsete eelarvete 

koostamise väga raskeks, aga eelarvetest ei saa loobuda näiteks rulluvate prognooside 

kasuks, need kaks peaksid teineteist turbulentses keskkonnas hoopiski täiendama. Autorite 

Libby ja Lindsay (2010) teostatud uurimuse tulemus on kooskõlas magistritöö autori 

arvamusega, et eelarvestamine on ettevõtetele oluline ning sellest funktsioonist ei tohiks 

loobuda, vaid eelarvestamist tuleks pigem kohandada ja täiustada. Uurija Hänninen (2013) 

leiab aga, et tema uuritavas ettevõttes on traditsiooniline eelarvestamise meetod parim 
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lahendus, kuid on seisukohal, et muuta eelarvestamine täpsemaks ja veelgi paremaks, on 

vaja koostada eelarveid tihedamini, nt korra kvartalis. Lisaks on uuritud eelarvestamise 

funktsioonide olulisuse muutust 2008. aasta majanduskriisist lähtuvalt (Becker et al. 2015), 

kus selgus, et oluliseks muutus eelarve kavandamine nii planeerimisel kui ressursside 

eraldamisel ja vähem tähtis oli eelarvestamine tulemuslikkuse hindamisel. 

Eestis teostatud uuring (Varbalne 2015: 52) näitas, et traditsiooniline eelarvestamine ei ole 

põllumajandusettevõtetele piisav ning otsitakse uusi ja efektiivsemaid lahendusi ning need 

ettevõtted, kes veel ei kasuta eelarvestamist, on kindel tahe olemas eelarvestamise protsessi 

käivitamiseks. 

Eesti Vabariigi Valitsus kuulutas välja eriolukorra 12. märtsil 2020. aastal seoses 

koroonaviiruse pandeemilise levikuga kogu maailmas ja viiruse Eesti-sisese leviku 

laienemisega, eriolukord kestis 17. maini 2020. aastal (Maaeluministeerium). 18. mail 

2020 asendus eriolukord tervishoiualase hädaolukorraga ja 09. juunist 2020. aastal viis 

Terviseamet hädaolukorra valmisoleku taseme ohu faasi (Eriolukorra... 2020).  Selles ajas 

kehtestati mitmeid piiranguid, mis mõjutasid erinevaid valdkondi k.a põllumajandust, 

piirati näiteks välistööjõu sissevoolu, mille tulemusena kannatasid hooajatööd nt 

marjakasvatus aga ka muud põllumajandusvaldkonnad, kehtestati piirangud 

toitlustusettevõtetele, mis mõjutas otseselt põllumajandustootjaid nende saaduste tarnimist 

kliendile. 2020. aasta suvel nakatumise näitajad vähenesid ja piiranguid leevendati, kuid 

sama aasta novembris võttis Vabariigi Valitsus vastu uued korraldused täiendavate 

piirangute kehtestamiseks, sest nakatumise näitajad olid tõusmas ning oli näha COVID – 

19 teise laine tekkimist (Valitsus kehtestas… 2020). 2021. aasta alguses jätkus viiruse 

leviku tõus, Vabariigi Valitsus kehtestas rangemad piirangud 11. märtsil (Koroonaviiruse 

leviku… 2021) ning neid piiranguid pikendati kuni aprilli lõpuni, mil oli näha viiruse 

taandumise märke ning samuti toetas seda vaktsineerimine (Valitsus leevendab… 2021). 

Magistritöö eesmärk on välja selgitada, kuidas on COVID – 19 kriis mõjutanud Eesti 

põllumajandusettevõtete eelarvestamist. 

Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. Selgitada  teaduskirjanduse abil kriisi definitsiooni. 

2. Selgitada teaduskirjanduse põhjal eelarvestamise olemust, eesmärke ja erinevaid 

eelarvestamise meetodeid. 
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3. Selgitada erialaste uurimuste ja artiklite abil tervisekriisi mõjusid ettevõtetele 

sheelarvestamisele ning milline eelarvestamise meetod on teaduskirjanduse põhjal 

kõige rohkem kasutatavam muutuvas ja ebakindlas keskkonnas. 

4. Hinnata, milliseid eelarvestamise meetodeid Eesti põllumajandusettevõtted kasutavad, 

mis perioodiks neid koostatakse ja kes neid koostab. 

5. Selgitada välja, kuidas on mõjutanud 2020. aastal alguse saanud tervisekriis Eesti 

põllumajandusettevõtete eelarvestamist. 

Magistritöö on jaotatud kaheks: teoreetiliseks osaks ja empiiriliseks uurimuseks. 

Teoreetilises osas antakse ülevaade eelarvestamise olemusest ning erinevatest 

eelarvestamise meetoditest ja kriiside käsitlusest, samuti tuuakse välja erinevatest 

uuringutest, millist eelarvestamise meetodit peetakse kõige kasutatavamaks ebakindlas ja 

muutuvas keskkonnas.  

Empiiriline uurimus käsitleb uurimustöö metoodikat, läbiviidava küsitluse valimit, 

ankeetküsitluse struktuuri ning saadud tulemuste analüüsi ja sellest tehtavaid järeldusi. 

Ankeetküsitlusest saadud tulemusi analüüsitakse kirjeldavalt, kasutades IBM SPSS tarkvara 

ja Exceli tabeltöötlus programmi.  

Magistritöö loob kasu nii ettevõtjatele endile, et nad oskaksid ja tahaksid oma ettevõtte 

finantside planeerimist süvenenumalt teha ja et nad teadvustaksid eelarvestamise olulisust 

ettevõtte juhtimises. Lisaks annab see infot ka erialastele teadlastele ja õppetegevuses 

osalejatele, et nad oskaksid rohkem tähelepanu pöörata mõnele kitsaskohale selles 

valdkonnas. Samuti võiks kasu tuua ka edasistele uurijatele, et nt teostada võrdlus-

uuringuid kunagi hiljem. 
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1. EELARVESTAMISE TEOREETILINE KÄSITLUS 

 

1.1. Eelarvestamise olemus ja eesmärgid 

 

Eelarvestamine on üks osa ettevõtte juhtimissüsteemist, mis ei ole küll seadusandlusega 

äriühingutele kohustuslik, kuid mis on vajalik.  Eelarvestamine on kui ettevõtte tuleviku 

planeerimine, milles pannakse paika tehtavad kulud kui ka saadavad tulud.   

Eelarvestamine on oluline juhtimistööriist, millele juhivad tähelepanu uurijad Heupel ja 

Schmitz (2015: 730), öeldes, et eelarve koostamine kui prognoosi koostamine, kui palju 

kulutada, ja püüdmine seda eesmärki mitte ületada, on ühiskondades ja nende 

organisatsioonides kasulik töövahend. 

Eelarvestamise aluseks on ettevõtte strateegia olemasolu ja eelarvete koostamine. 

Strateegia on ettevõttes kõige laiema haardelisem ja tähtsaim pikaajaline tegutsemiskava, 

hõlmates tervet organisatsiooni, selle pikaajalisi eesmärke ja nende saavutamiseks 

vajalikke tegevusi (Üksvärav 2008: 128-130). Strateegia seotust ettevõtte eesmärkidega 

toovad välja näiteks uurijad Vaznonienė ja Stončiuvienė (2012: 160), kes ütlevad, et 

eesmärgid seatakse lähtuvalt ettevõtte strateegiast, seejärel on vaja nägemust sellest, kuidas 

seatud eesmärkideni jõutakse, järgmiseks sammuks on vaja hinnata, kui palju läheb 

ettevõttele maksma seatud eesmärkide saavutamine ehk tuleb eelarvestada eesmärkide 

saavutamiseks vajalikud tegevused.   

Samuti uurija M.-A. Lorain (2010) poolt läbi viidud uurimuses 2010. aastal selgus 

ettevõtte strateegia seotus eelarvestamisega, kus täheldati, et eelarvestamise ja prognooside 

protsessid on alati seotud strateegilise planeerimisega ning eelarve on see, mis annab 

strateegiale suuna tootevaliku, kliendisuhete ja juhtimistoimingute osas. Lorain toob välja 

strateegilise planeerimise juures ka alternatiivsete stsenaariumite (tundlikkuse analüüs) 

vajalikkuse, millele järgnev samm on eelarve koostamine 12 kuuks ning sellest lähtuvalt 

jooksvate eelarvete koostamine, kas siis kvartaliks või semestriks. (Lorain 2010: 196-197) 

Uurija Toivonen (2020: 13-14) defineerib eelarvet kui strateegia finantsilist illustratsiooni, 

mida kasutatakse ettevõttesiseste üksuste ja töötajate tegelike tulemuste hindamiseks. Ta 
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lisab veel, et eelarvetest peab selguma oodatava tulemuse ja tegeliku tulemuse erinevus, 

mis on ettevõttes eesmärkide hindamise aluseks (Ibid.).  

Eesti tuntuima ja refereerituima majandusteadlase Uno Mereste (2003: 129) järgi on 

eelarve rahaline plaan ehk finantsplaan või eelkalkulatsioon aga ka büdžet, mis on 

planeeritava tegevuse ja oodatava tulemuse rahaline väljendus. Sri Lanka teadlaste Silva ja 

Jayamaha (2012: 354) arvates on eelarve finantsplaneerimise tööriist, mida kasutatakse, et 

keskenduda ettevõtte rahandusele ja organisatsiooni üldisele tegevusele. Lisaks väitsid nad, 

et eelarve toob varakult esile potentsiaalsed probleemid ja aga ka eelised, võimaldades 

juhtkonnal astuda samme nende probleemide vältimiseks või eeliste (hüvede) mõistlikuks 

kasutamiseks (Ibid.). Sellele pöörab tähelepanu ka Hänninen (2013: 31), kes ütleb, et 

olulised negatiivsed erinevused eelarvetes, peaksid sundima ettevõtteid koheselt 

reageerima ja sisse viima muudatused, enne kui probleemid süvenevad. 

Eelarvestamist teostatakse ettevõtetes kindlatel eesmärkidel, mõned uurijad toovad välja 

eesmärkide asemel eelarvestamise põhjuseid. Magistritöös käsitletakse eelarvestamise 

eesmärke ka kui eelarvestamise põhjuseid. Autorid Alver ja Reinberg (2002: 187) 

loetlevad järgnevaid eelarvestamise eesmärke: 

1. ettevõtete eri osade tegevuste juhtimine, plaanide kokku panek ja võimalike konfliktide 

ennetamine; 

2. kavandatavate tegevuste edastamine vastutuskeskuste juhtidele; 

3. juhtkonna motiveerimine saavutamaks ettevõtte eesmärke; 

4. juhtkonna orienteerimine tulevikule; 

5. kontroll osategevuste üle; 

6. juhtkonna tegevuse hindamine, mille aluseks on püstitatud eesmärgid; 

7. ressursside efektiivne kasutus; 

8. ennetamine, et avastada potentsiaalseid probleeme. 

Sivabalan et al. (2009: 852-854) toob välja kümme eelarvestamise põhjust, mis jagunevad 

planeerimise, kontrolli ja hindamise funktsiooni vahel. Hindamise funktsioonist lähtuvalt 

on eelarvestamise põhjusteks personali ja äriüksuse hindamine, planeerimisest lähtuvalt on 

eelarvestamise põhjused ressursside jaotamine, tegevuskavade koostamine, 

tootmisvõimsuse haldamine, müügihindade määramine, innovatsioon ja info jagamine 

ettevõttest välja poole (nt laenude taotlemisel) ning kontrollist lähtuvalt on eelarvestamise 
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põhjusteks kulude üle kontrolli saavutamine ja ettevõtte tegevuse monitoorimine kõrgema 

juhtkonna poolt (Sivabalan et al. 2009: 852-854). Oma uurimuses leidis Sivabalan et al. 

(2009: 861), et ettevõtted pidasid kõige olulisemaks eelarvestamisel kontrolli kulude üle, 

juhtkonna monitoorimist ja planeerimist tegevuste ja ressursside üle, neile järgnes 

äriüksuste ja töötajate hindamine, viimasel kohal oli aga info jagamine ettevõttest välja. 

Autor Pockevičiūte (2008: 27) uuris Leedu põllumajandusettevõtetes eelarvestamist ning 

tõi välja järgmised põhjused, miks sealsed ettevõtted eelarvestamist kasutavad: 

1. tootmiseks kõigi vajalike sisendite kaardistamine; 

2. kulude kontroll ja kulude kindlaks määramine; 

3. võimalike muutuste kindlakstegemine tegevustes; 

4. tõenäolise teenitava tulu kindlaks määramine; 

5. kasumiläve hinna ja tootlikkuse analüüs. 

Pockevičiūt (Ibid.) ütleb, et ettevõtte eelarvesüsteem aitab kaasa tootmistegevuste kulude 

ja tulude paremaks mõistmiseks ning selle abil tuvastatakse võimalikud riskiallikad ja saab 

hinnata alternatiive. 

Hänninen (2013: 31) lisab, et eelarvestamise kõige tajutavam eelis on kontroll ja 

tulemusjuhtimine. Kontrolli abil on võimalik jälgida ettevõtte arengut, sest on olemas 

standard tegelike arvude võrdlemisel. Kuid Hänninen ütleb, et kontrolli funktsioon peab 

olema hästi läbimõeldud ning väga range eelarvekontroll toimib vaid stabiilses 

keskkonnas, sest vastasel juhul ei pruugi eelarved olla omavahel võrreldavad. (Ibid.) 

Autorid Karu ja Zirnask (2004: 49) pööravad tähelepanu eelarvestamisel eelarveperioodi 

valikule, et see peab olema piisavalt pikk, et prognoosida ja planeerida tulevikku, kuid 

sealjuures peab säilima hinnangute ja prognooside usaldatavus. Eelarveperiood peab 

lähtuma seega eelarvestamise eesmärgist (Ibid.). 

Eelnevat arvestades, on eelarvestamisel mitmeid erinevaid eesmärke, kuid põhilisteks on 

ikkagi planeerimine, kontroll ja hindamine. Olenevalt eesmärkidest ning ettevõtte 

strateegiast valivad ettevõtted eelarvestamiseks vajaliku meetodi, järgnevas peatükis 

tutvustatakse erinevate eriala autorite käsitluste põhjal erinevaid eelarvestamise meetodeid. 
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1.2. Eelarvestamise meetodid 

 

Eelarvestamist saab jaotada mitmeti: ajalise ulatuse järgi, juhtimistasandi järgi ja 

eelarvestamise aluseks võetud algandmete järgi. Lisaks eeltoodud jaotusele, on lisandunud 

eelarvestamises veel mitmed meetodid: tegevuspõhine eelarvestamine (activity-based 

budgeting – ABB), paindlik eelarvestamine (flexible budgeting), pideveelarvestamine ehk 

jooksev eelarvestamine (continuous budgeting, rolling budgeting) ja Kaizen 

eelarvestamine, neid meetodeid peavad autorid Karu ja Zirnask ka traditsioonilise 

eelarvestamise alternatiivseteks meetoditeks (2004: 273).  Üheks uuemaks eelarvestamise 

meetodiks võib lugeda kohanduvat eelarvestamist (beyond budgeting). 

Juhtimistasandi järgi jaotatakse eelarvestamine eelarvete väljatöötamise alustava üksuse 

alusel, kas „ülevalt alla“ (alustatakse tippjuhtkonnast), „alt ülesse“ (alustatakse 

allüksustest) või nö vastassuunaliseks („ülevalt alla/alt ülesse“) eelarvestamiseks (Karu, 

Zirnask 2004: 43). Kuid on leitud juba 1950. aastate alguse eelarvestamise kontrolli 

uuringust, et „ülevalt alla” eelarvestamine tekitas tõsiseid probleeme tööalastes suhetes, 

samuti tekitas see võimaluse andmetega manipuleerimiseks, eelarvete lõtvust ning koostöö 

puudulikkust konkureerivate osakondade vahel (Argyrise 1953 ref Heupel, Schmitz 2015: 

730). Hilisemad uuringud on näidanud nende negatiivsete joonte kahanemist, kui 

otsustusprotsessidesse on töötajad kaasatud (Heupel, Schmitz 2015: 733).  

Eelarvestamise aluseks võetud algandmete järgi saab eelarvestamist jaotada, kas lähtuvalt 

baasist (base budgeting) ehk baasiliseks eelarvestamiseks, teisisõnu traditsiooniliseks 

eelarvestamiseks või lähtuvalt nullbaasist ehk nullbaasiliseks eelarvestamiseks (zero-based 

budgeting, ZBB) (Karu, Zirnask 2004: 40-41).  

Traditsiooniline eelarvestamine. Selle meetodi puhul keskendutakse eelneva aasta 

kuludele ning see ei arvesta ressursside tegeliku vajadusega käesoleval perioodil ja kui täna 

jääb mõni ressurss kasutamata või kasutatakse vähem, on järgmiseks aastaks seda sama 

ressurssi raske planeerida (Karu, Zirnask 2004: 275). Tavaliselt koostatakse sellest 

meetodist lähtuvad eelarved üheks aastaks ning eelarveperioodi jooksul muudatusi 

eelarvetesse ei tehta. Traditsioonilist eelarvestamist on ka kritiseeritud, näiteks selle jäikuse 

poolest  ja et see ei sobi muutuvasse keskkonda. Hope ja Fraser (2003) väidavad, et 

traditsiooniline eelarvestamise on liiga kulukas ning see sobib pigem stabiilsesse 
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keskkonda. Stabiilsesse keskkonda sobib see meetod põhjusel, et seda terve 

eelarveperioodi vältel ei muudeta (Karu, Zirnask 2004: 276). 

Kuigi tänapäeva maailm on kiiresti muutuv, võiks arvata, et traditsioonilist eelarvestamist 

kasutatakse järjest vähem, kuid Eestis läbi viidud uurimuses (Varblane 2015: 29-30) 

selgus, et Eesti põllumajandus ettevõtetest enim (uuritud ettevõtetest 24%) kasutab just 

traditsioonilist meetodit. 2018. aastal läbi viidud uurimuses (Tamm: 38) selgus, et 71st 

vastajat kasutab traditsioonilist eelarvestamist 44 vastajat ehk 62 protsenti.  

Tegevuspõhine eelarvestamine. Poola uurija Pietrzak (2013: 27) ütleb, et tegevuspõhise 

eelarvestamise (activity-based budgeting – ABB) kohta on ilmunud kirjutised juba 1990. 

aastate lõpul. ABB töötas välja USA-s asuv Kulude juhtimissüsteemide, tegevuspõhise 

planeerimise ja eelarvestamise konsortsium (Consortium of Advanced Management–

International – CAM-I) (Ibid.). Karu ja Zirnaski (2004: 275) järgi on tegevuspõhine 

eelarvestamine (activity-based budgeting – ABB) üks traditsioonilise eelarvestamise 

alternatiivsetest meetoditest, kus määratakse kindlaks ja eelarvestatakse eelarveperioodil 

vajalikekulukandjate kogus lähtuvalt ettevõtte strateegilistest eesmärkidest, seejärel 

selgitatakse välja, kui palju ressursse on vaja selle koguse väljundite tootmiseks. Hansen et 

al. (2003: 99) järgi erineb ABB meetod traditsioonilisest eelarvestamisest just kulukäiturite 

poolest, mida traditsioonilises eelarvestamises ei kasutata.   

Kaplan ja Anderson (2007: 80) selgitavad ABB meetodi kasutust järgnevalt: see algab 

toodete, tellimuste, teenuste või klientide mahu prognoosimisest, mille järel prognoositakse 

planeeritud nõudluse rahuldamiseks vajaminev tarnitav kogus, selle alusel arvutatakse 

kulud ehk koostatakse eelarve, mis sisaldab vajaminevate ressursside koguseid. Nad 

ütlevad, et see protsess on korduv ning esimese mudeli läbimise põhjal lähtub ettevõte 

eeldustest, seejuures katsetades pidevalt erinevaid stsenaariumeid nii kaua, kui jõutakse 

tasuvuseni (Ibid.). Hansen et al. (2003: 99-100) lisab, et ressursside parema planeerimise 

juures on ettevõttel lihtsam tuvastada esile kerkivaid probleeme ning teha eelarvetes 

muudatusi varem kui tavapäraste eelarvestamisprotsesside ajal. 

Tegevuspõhise eelarvestamise eeldab tegevuspõhise kuluarvestuse (activity-based costing 

– ABC) rakendamist. Karu (2008: 262) täpsustab, et ABB toimib vastupidiselt ABC 

protsessile. Tegevuspõhise eelarvestamise peamise eelisena toob Pietrzak (2013: 27) välja 

kulude parema seostamise ettevõtte tegevustega, mis muudab eelarvestamise täpsemaks ja 
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parandused tõhusamaks. Paraneb ressursivajaduste kindlakstegemise täpsus ning kulude 

täpsem jaotamine töötajate vastutusaladesse ning koostatakse realistlikumaid eelarveid 

(Ibid.). 

Hansen et al. (2003: 100) toob välja, et tegevuspõhised eelarved aitavad juhtidel mõista, 

kuidas ressursid ja tegevused on omavahel seotud, lisaks aitab ABB meetod juhtidel 

paremini reageerida ettenägematutele olukordadele ning parandab ka tulemuslikkuse 

mõõtmist, hindamist ja otsuste tegemist. Tegevuspõhine eelarvestamine on läbipaistev, mis 

vähendab ka eelarve numbritega manipuleerimist, seejuures suurendab otsuste langetamist 

ja tegevuse paindlikkust. (Hansen et al. 2003: 100) 

Tegevuspõhise eelarvestamise kohta ütlevad Karu ja Zirnask (2004: 281), et 

arvestussüsteem on kulukas ja väga aeganõudev. Ajamahukus peaks aga vähenema seoses 

kasutaja suureneva kogemusega. Kulukuse peaks lõpuks üle kaaluma Kaplani ja Andersoni 

(2007: 85) poolt välja toodu, et ABB korral saavutavad juhid kulude üle palju suurema 

kontrolli, seda eriti selliste kulude üle, mida peeti varem vaid püsikuludeks. 

Paindlik eelarvestamine. Paindliku eelarvestamise (flexible budgeting) korral on võimalik 

ettevõttes eelarvestada tulusid ja kulusid erinevatel tegevusmahtudel, mis põhineb 

jääktuluarvestusel ja järgib põhimõtet, kui tegevusmaht muutub, muutuvad ka 

muutuvkulud, kuid püsikulud seejuures jäävad samaks teatud ajaperioodi jooksul (Karu, 

Zirnask 2004: 286-287). Lisaks toovad nad välja, et paindlikke eelarveid saab koostada ka 

tegevuspõhise kuluarvestusest saadavate andmete põhjal (Ibid.: 287). Paindliku 

eelarvestamisega saab mõõta ettevõtte juhtimise ja tegevuse tõhusust, mis on parimal 

võimalikul viisil tegevuse tegemise tase (Ibid.: 294). 

Hansen et al. (2003: 101) ütleb aga, et paindlik eelarvestamine ei vii vajalike 

korrigeerimisteni, kui realiseeritud maht võrdub eelarvestatud mahuga, kuid tegelikke 

olusid arvestades ei pruugi realiseeritud maht esindada soovitud tulemuslikkust (eriti 

arvestades konkurentide saavutusi). 

Pidev eelarvestamine. Pidev eelarvestamise ehk jooksev eelarvestamise (continuous 

budgeting, rolling budgeting) käigus toimub pidevalt erinevate perioodide eelarvete 

uuendamine, lisades uue ajaperioodi (nt nädal, kuu, kvartal, aasta, 3 aastat, 5 aastat) ning 

jättes kõrvale just lõppenud perioodi. Selle meetodi eesmärgiks on pidev tegevus (Karu, 
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Zirnask 2004: 303). Nad lisavad, et pidev eelarvestamisel väheneb otsene seos 

majandusaastaga, mis on vaid üks võimalik hetk eelarvestamisel (Ibid.: 20). 

Mitmetes uuritud artiklites kasutatakse pideveelarvestamise kohta aga jooksvate 

prognooside mõistet (rolling forecasts) (Sivabalan et al. 2009; Lorain 2010), käesolevas 

magistritöös mõistetakse jooksvate prognooside all aga pideveelarvestamist ehk jooksvat 

eelarvestamist, sest uuritud artiklites jooksvate prognooside tunnused on võrdsed 

pideveelarvestamise tunnustega. Hansen (2011: 317) toob samuti välja, et jooksvad 

eelarved sarnanevad jooksvatele prognoosidele, sest neid tehakse tavaliselt 

tavapärasematest eelarvetest kokkuvõtlikumalt.  

Kuid Hansen et al. (2003: 108) kritiseerib jooksvaid eelarveid, öeldes et esialgse eelarvega 

planeeritud tulemuslikkus kipub kaduma järjestikuste muudatuste järel ning muudetud 

eelarved toovad harva kaasa esialgse ootuse. Seda probleemi kinnitab ka Sivabalan et al. 

(2009: 856), väites, et pidevalt eelarveid muutes, tekib suurem töökoormus ning kui 

eelarved muutuvad võivad muutuda ka püstitatud eesmärgid. 

Hansen (2011: 317) toob välja pidev eelarvestamise eelised: planeerimine toimub terve 

aasta vältel, ega keskendu aasta lõpu lähedale, juhtide fookus on suunatud pikemale 

ajahorisondile, vähendades oma lühiajalisi eelarvamusi; jooksvaid eelarveid koostatakse 

vähem üksikasjalikult ning neid saab kergemini ajakohastada, samuti saab muudatusi 

kiiresti lisada. Hänninen (2013: 30) nõustub Hanseniga, sest ütleb samuti, et pidev 

eelarvestamine on pidev protsess ning see peab olema lihtsam võrreldes traditsioonilise 

eelarvestamisega, sest siis on juhtidel aega eelarveid värskendada. Kuigi eelarveperioodi 

jooksul võivad prognoosid muutuda näiteks seoses keskkonnamuutustega, mis suurendab 

juhtides ebakindlust, peaks pidev eelarvestamine kõigi muutustega toime tulema (Ibid.). 

Kaizen eelarvestamine. Kaizeni eelarvestamine (Kaizen budgeting) kui Kaizeni filosoofia 

esmakordseks kirjeldajaks oli 1986. aastal Masaaki Imai Jaapanis. Kaizeni filosoofia 

põhineb pideval täiustamisel ning Kaizen on sõnasõnalt inglise keeles – change for the 

better, mis tähendab muutust paremaks. Eelkõige toimub selle filosoofia rakendamisel 

ettevõttes erinevate protsesside täiustamine, muudatused viiakse ellu järk-järgult kaasates 

kõik töötajad.  Kaizeni filosoofia järgib Demingi tsüklit, mis koosneb neljast põhimõttest: 

plan ehk planeeri, do – vii planeeritu ellu, study – tulemuste jälgimine plaanide ellu 
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viimisel, act – tegutse kui avastad ebakõlad. (Olszewska 2019: 175-177; The W. Edwards 

Deming Institute 2021) 

Kaizeni kohaselt muudetakse eelarvet järjest pingelisemaks ehk üritatakse järgmisse 

eelarveperioodi planeerida kulusid väiksemas mahus kui need olid eelmisel perioodil. Et 

seda saavutada tuleb keskenduda kulude vähendamisele, väärtust mittelisavate tegevuste 

eemaldamisele, kadude ja tsükliaja vähendamisele. (Karu, Zirnask 2004: 305-306) 

Brunet ja New (2003: 1441-1442) uurisid Kaizeni meetodi kasutamist Jaapani ettevõtetes 

ning nende üks järeldus oli, et see meetod on vähem eraldiseisev tehnikate ja tavade 

kogum ning rohkem kasutatavam tegevuste planeerimise üldises süsteemis. 

Kohanduv eelarvestamine. Kohanduva eelarvestamise (beyond budgeting - BB) süsteem 

arenes välja 1990ndate lõpus, mis on samuti üks alternatiive traditsioonilisele 

eelarvestamisele (Heupel, Schmitz 2015: 729). Selle meetodi töötasid välja “Kohanduva 

eelarvestamise Ümarlaua“ (Beyond Budgeting Round Table) foorumi asutajad Jeremy 

Hope ja Robin Fraser, kes otsisid lahendusi ettevõtete eelarvestamise probleemidele, et 

muuta eelarved tõhusateks tegevuste planeerimise ja kontrolli tööriistadeks (Vaznoniené, 

Stončiuviené 2012: 157). Uurijad on imestunud, et seoses ettevõtteväliste keskkonna 

muutustega nagu suurenev inflatsioon, kapitaliturgude ja valuuta kõikumised, langev 

intressitase ja lisaks riikide suur võlakoormus, mis võivad avaldada ettevõtete jaoks olulist 

mõju, ei ole kohanduvat eelarvestamist ikkagi nii omaks võetud, kui võiks arvata (Heupel, 

Schmitz 2015: 732). See võib tulla sellest, et seda süsteemi on keerulisem rakendada, sest 

nõuab muutusi nii juhtide kui töötajate mõtteviisis (Ibid., 2015: 734). 

Player (2003: 3) ütleb, et kohanduva eelarvestamise visiooniks on organisatsiooni 

tulemuslikkuse potentsiaali muutmine, mis saavutatakse ettevõtte vabastamisega 

aastaeelarve lõksust. Lisaks väidab ta, et BB on radikaalne lähenemine, kuid see on 

tõestatud ja võimalik kasu on tohutu aga ka püsiv (Ibid.). Player (2003: 5) sõnul 

keskenduvad tema poolt uuritud ettevõtte juhid BB meetodit rakendades pigem keskmise 

tähtajaga strateegia eesmärkidele kui lühiajaliselt fikseeritud eesmärkidele; ja kõrgema 

taseme tulemuslikkuse näitajatele (key performance indicators – KPI) kui detailsetele 

numbritele, kaasates otsustesse tegevjuhte ja nende koostatud prognoose. Player (2003: 8) 

väidab, et BB meetod on kui juhtimispõhimõtete kogum, mis koosneb osanike väärtustest, 

võrdlevanalüüsist (benchmarking), tasakaalus tulemuskaardi mudelist, tegevuspõhisest 
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juhtimisest, kliendisuhete juhtimisest ja kogu ettevõtet hõlmavast infosüsteemist. Kõiki 

neid põhimõtteid koos kasutades ja rakendades saavutatakse planeeritud edu (Ibid.).  

Hansen et al. (2003: 101-102) ütleb, et BB meetodit rakendades tulemuslikkuse 

seisukohast on oluline meeskonnatöö ja võrdlusalused, võrdlusnäitajad võivad olla nii 

ettevõtte sisesed (nt erinevad üksused) või ettevõtte välised (nt juhtivad konkurendid). 

Oma ettevõtte tulemuslikkuse eesmärke võrreldes konkurentidega tekitab see teotahte, et 

„kui teised saavad hakkama, siis miks me ei saa?“ (Ibid.). Võrdlemine suurendab tajutavat 

õiglust ja tulemuslikkuse hindamise täpsust, vähendades seeläbi aga motivatsiooni 

probleeme ja manipuleerimist numbritega (Hansen et al. 2003: 101). 

Autorid Karu ja Zirnask (2004: 321-322) toovad välja kaks põhimõttelist erinevust 

kohanduva eelarvestamise meetodi puhul võrreldes traditsioonilise eelarvestamise 

meetodiga:  

1) kohanduv eelarvestamine  on paindlikum, fikseeritud aastaeelarvete asemel 

rakendatakse regulaarset eelarvete täpsustamist, arvestades väliskeskkonna muutuseid. 

Kohanduvad eelarved põhinevad võrdlusnäitajatel (nt konkurentide tulemused), mis on 

täpsustatud eelnevate perioodide tulemustest; 

2) organisatsiooni detsentraliseerumise võimalus, tekitades isereguleeruva töökeskkonna ja 

töötajapõhise vastutuse kultuuri, mis suurendab nii töötajate kui juhtkonna motivatsiooni, 

tootlikkust ning tagab paremad kliendisuhted. 

Eelnevalt välja toodud eelarvestamise meetodite käsitlusest saab järeldada, et ettevõtetes 

on vähem kasutusel ainult traditsiooniline eelarvestamise meetod, mis on erinevate artiklite 

järgi tugevalt kritiseeritud. Järjest enam pööratakse eelarvestamisel tähelepanu 

eelarvestamise paindlikkusele ja selle kohandumisele seoses väliskeskkonna muutustega. 

Tähtsaks on saanud ettevõttes meeskonnatöö ning tähelepanu pööramine tulemuslikkusele. 

Magistritöö autori arvates võiks põllumajandusettevõtetele sobida tegevuspõhine 

eelarvestamise meetod koos jooksvate eelarvete kasutamisega, sest tihti on 

põllumajanduses väga mitmesuguseid kulusid, mida tuleb eelarvestamisel hoolikalt jälgida, 

samas põllumajanduses tegutsemine on seotud mitmete riskidega ning kasutades jooksvaid 

eelarveid, saab hoida nö silma peal erinevatel muutustel ja vajadusel eelarvetesse sisse viia 

täiendusi. Järgmises alapeatükis tuuakse välja tervisekriisiga seotud erinevaid tegureid, mis 

mõjutavad ettevõtete eelarvestamist COVID – 19 keskkonnas. 
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1.3. Eelarvestamine COVID-19 kriisi keskkonnas 

 

Kriise, mis võivad tabada nii üksikisikuid kui ettevõtteid võib kategoriseerida mitmeti, 

kuid kriis oma olemuselt on ikkagi ootamatu, tekitades kahju, kas siis vähesel või suuremal 

määral kõikidele, keda see puudutab. Vaaler ja McNamara (2004: 690) tõlgendavad kriisi, 

kui ootamatut ja märkimisväärselt ebasoodsat keskkonnamuutust kui ka ebapüsivat ja 

ebasobivaid kõrvalekaldeid. Kriisi situatsioonis on suur roll teadmatusel ning ebakindlusel. 

Teisisõnu on tulevikku raske ette planeerida, sest ümbritsev keskkond on pidevas 

muutumises. Seeger et al. (2003: 7) defineerib kriisi kui spetsiifilist, ootamatut ja 

mitterutiinset sündmust või sündmuste jada, mis tekitab organisatsioonis suurt ebakindlust, 

ohtu või ka tajutavat ohtu. Becker et al. (2015: 1490) määratleb ebakindlust kui võimetust 

ennustada ettevõtte keskkonna teatud komponente teabe puudumise tõttu ning nõustub 

Vaaleri ja McNamara öelduga, lisades, et majanduskriisi saab kirjeldada kui 

väliskeskkonna eriti ebasoodsat muutust või šokki koos suurema ebakindlusega võrreldes 

kriisieelsete tingimustega.  

Inimkonda on läbi aegade tabanud nii keskkonnaalased kriisid nt erinevad 

looduskatastroofid, majanduskriisid, aga ka tervisekriisid. Käesolevas magistritöös 

keskendutakse tervisekriisile, mis sai alguse 2019. aasta lõpus Hiina provintsist levima 

hakanud koroonaviirusest SARS-CoV-2 (COVID-19). Koroonaviirus on väga nakkav ning 

levib peamiselt piisknakkuse ja otsekontakti kaudu, sarnaneb gripiga, kuid suremus on 

suurem ja tüsistused raskemad (Terviseamet). Eestis registreeriti esimene juhtum veebruari 

lõpus 2020. aastal ning Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kuulutas COVID-19 

puhangu pandeemiaks 11. märtsil 2020. aastal, mille järel 12. märtsil kuulutati Eestis välja 

eriolukord, mis kestis 17. maini (Maaeluministeerium). Seoses eriolukorraga kehtestati üle 

Eesti erinevaid piiranguid nii eraisikutele kui ettevõtetele ja nende toimimisele, piiranguid 

on lõdvendatud ja piirkonniti uusi kehtestatud. 

2020. aasta suvel näitas koroonaviiruse levik Eestis küll taandumise märke, kuid sama 

aasta sügisest on olnud koroonaviiruse nakatumise näitajad tõusuteel ning 29. jaanuaril 

2021. aastal kehtestas Vabariigi Valitsus ühtsed piirangud üle kogu Eesti (Valitsus kiitis 

heaks…2021). COVID – 19 on tekitanud Eestis tervisekriisi, mis on endaga kaasa toonud 
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palju probleeme ka majanduse toimimises, järgmises alapeatükis tuuakse välja kriisi 

karakteristikud, mis on aluseks erinevatele kriisi mõjuteguritele. 

Kriiside iseloomustamiseks on erinevaid tunnuseid ehk karakteristikuid. Karakteristikud on 

kriiside defineerimise aluseks. Põhjalikud karakteristikud tänapäevase kriisi 

iseloomustamiseks on välja toonud kriisiuurijad Boin ja Lagadec (2000: 186) öeldes, et 

kriisidel on: 

• väga suured mõjud, sh on tekkinud globaalne mõju; 

• väga suured majanduskulud, ületades klassikalise kindlustuse võimekuse; 

• enneolematud probleemid, mis mõjutavad elutähtsaid ressursse; 

• nn lumepalli dünaamika, mis on tingitud mitmetest resonantsetest fenomenidest; 

• hädaabisüsteemid on vananenud, rakendamatud ja isegi kahjulikud; 

• äärmuslik ebakindlus, mis hädaolukorra ajal ei kao; 

• pikaajaline ohtude muutumine aja jooksul; 

• suur hulk osalejaid ja erinevaid organisatsioone koonduvad sündmuspaigale; 

• väga tõsised suhtlemisprobleemid: vastutustundlikes organisatsioonides, avalikkuse, 

meedia ja ohvritega; 

• märkimisväärsed ning erinevad toetused. 

Teadvustades kriiside karakteristikuid, annab see ettevõtetele võimaluse olla valmis 

saabuvateks kriisideks, kuigi sajaprotsendilist ettevalmistust on rakse saavutada, sest 

kriisid on ootamatud ning nendega kaasneb ebakindlus tuleviku ees. 

Kuigi COVID – 19 puhul on tegemist tervisekriisiga, on see kriis tekitanud palju 

probleeme ka majanduse erinevates sektorites. See tähendab, et üks kriis võib kaasa tuua 

järgnevaid, kuid tervisekriisi saab eristada näiteks majanduskriisist selle poolest, et sel 

juhul on tegemist otseselt inimese tervist ohustavate teguritega. COVID-19 kriisis on 

oluline nakatunute isoleerumine tervetest inimestest, et vältida viiruse levikut. Isolatsioon 

tekitab tagasilanguseid aga mitmetes valdkondades nii eraisiku kui ettevõtte tasandil.  

Vabariigi Valitsus kehtestas täiendavad piirangud seoses koroonaviiruse jõulise ja laialdase 

leviku piiramiseks: alates 6. märtsist 2021. aastal tohivad nädalavahetuseti avatud olla vaid 

toidukauplused ja apteegid, prillipoed, tanklad ning lemmikloomapoed, meditsiiniseadmeid 

ja abivahendeid müüvad asutused; toitlustusettevõtted võivad olla avatud argipäeviti 

kellaaegadel 06.00 kuni 18.00; keelatud on avalikud üritused, koosviibimised ja 
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tavapärased spordiüritused, alates 5. klassist on kõik õpilased k.a kõrgkoolide üliõpilased 

viidud üle e-õppele, kaubandusettevõtetes ja toitlustusasutustes hakkab kehtima 25-

protsendiline täituvuse nõue, lisaks tuleb järgida 2+2 reeglit ja avalikes siseruumides tuleb 

kanda maski. Piirangud on kehtestatud ka reisimisele ja välisriigis tööl käivatele 

inimestele. (Valitsus kinnitas... 2021) 

Thomson et al. (2015: 31) nimetab tervisekriisi tervisesüsteemi šokiks, mis on ootamatu 

juhtum ning tuleneb tervisesüsteemist, mis mõjutab negatiivselt tervishoiusüsteemi 

ressursside kättesaadavust ja millel on jällegi positiivne mõju suurenenud nõudlusele 

tervishoiuteenustele. Sarnaselt majanduskriisile, mis on samuti keeruline ja mis tekitab 

pingeid mitmel rindel, mõjutab tervisekriis samuti nii leibkondi, valitsust, lisaks erinevaid 

ettevõtteid ning nende tulusid ja kulusid (Ibid.). Thomson et al. (2015: 36) väidab, et 

majanduskriisis ei ole mõjutatud kogu elanikkonna tervis, rahaliselt paremini kindlustatud 

inimesed on paremini kaitstud. Kuid seda ei saa väita tervisekriisi kohta, sest viirus levib 

inimkonnas olenemata nende varalisest jõukusest. 

Saab öelda, et COVID – 19 kriis on kaasa toonud ka majanduslanguse. Majanduslangus 

aga ohustab inimesi töötusega, varade väärtuse langusega, sissetulekute vähenemisega ja 

ka suuremate võlgadega ning ohuga kaotada kodu (Thomson et al. 2015: 168).  

Tervisekriis mõjutab oluliselt ettevõtete toimimist, sest organisatsiooni edu sõltub ka 

töötajate tervisest ning tööjõu kättesaadavuses.  

Kriisiuurijad Boin ja Lagadec (2000: 188) ütlevad, et olenemata kriisist, peab sellele 

viivitamata reageerima ettevõtte tippjuhtkond, sest nende tegevus peab hoidma koos tervet 

organisatsiooni sh tuleb neil kriisist olenevalt määrata põhieesmärgid ja ümber korraldada 

prioriteedid ning tuleb selgitada kommunikatsiooni strateegiat ja suhteid huvigruppidega. 

Juhtkond peab olema valmis kujundama uusi hoiakuid (Ibid.: 189). 

Eelnevalt väljatoodud kriisi üks karakteristik on suured majanduskulud, see tähendab, et 

kriisi situatsioonis ettevõtetel võivad teatud valdkonnas kulud suureneda. Seda on 

kinnitanud ka Eesti Maaülikooli (Koroonaviiruse…2020) poolt läbi viidud uurimus 

kohaliku toidu väiketootjate seas. Uuringust selgus mitmeid probleeme seoses 

koroonaviiruse levikuga, ettevõtjad tõid välja tööjõuga seotud probleeme, mis tekitasid 

müügi vähenemist ja mis omakorda tekitas probleeme töötasu maksmisega (Ibid.: 9). 

Samuti ütlevad tootjad, et toodangu transpordi kulud on suuremad, sest on pidanud 
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hakkama ise kliendile kaupa kätte viima ega saa loota posti pakisüsteemile, sest see on 

aeglane ja reaalajas mittejälgitav ega taga toodete värskust (Ibid.: 12-13). Kolm 

väiketootjat tõid probleemina välja tootmise sisendite kättesaadavuse seoses aeglasema 

tarnega, ühel tootjal oli probleem nõudluse muutusega, mis tekitas vajaduse laovarusid 

suurenda, mille tulemusena tekkis probleeme rahavooga (Koroonaviiruse…2020: 10). 

Eestis läbi viidud järgmises uurimuses (Viiruskriisi mõju... 2020) toodi välja kriisi 

mitmekihilist mõju majandusele, esiteks haigestunud ja isolatsiooni jäävad inimesed ei saa 

töötada ega luua ettevõttele väärtust tavapärasel viisil, teiseks seatud piirangud takistavad 

majanduse toimimist tavapärasel viisil ning kolmandaks mõjutab kriisist tekkinud 

ebakindlus nii inimeste, ettevõtete kui ka valitsuse käitumist praegu ja tulevikus. 

Käesoleva tervisekriisi abil on mitmeid uuendusi hakatud kiiremini sisse viima, nt 

väärtusahelate ja tööprotsesside riskikindlamaks muutmine, tegeldakse digitaliseerimise ja 

automatiseerimisega ning on suuremas määras võetud kasutusele kaugtöö vorm ja 

virtuaalkanalite kasutamine, toimuvad kiired struktuurimuutused. Nendest uuendustest 

sõltub Eesti ettevõtete konkurentsivõime tugevdamine ja selle hoidmine. (Viiruskriisi 

mõju... 2020) Lisaks Soomes 2020. aasta sügisel läbi viidud uuringus (Toivonen 2020: 84) 

selgus, et koroonakriisi ajal on ettevõttesisene suhtlus viidud üle veebikeskkonda, mis 

näitas aga mõningast vajaka jäämist nt eelarvete planeerimise koosolekute läbiviimisel ja 

mis omakorda tõi kaasa eelarvete kvaliteedi vähenemise. 

Aga Etioopias läbi viidud uuringust COVID-19 mõjudest põllumajandusele (Omer, Hassen 

2020) selgus, et kõige rohkem avaldas koroonaviirus mõju eelkõige väiketootjatele, mis 

tõttu satub ohtu töötaja oma leibkonna sissetulek aga ka toiduga kindlustatus. Omer ja 

Hassen (2020: 20) uurimuses tuli välja, et maapiirkonna tootjatel oli puudus olulisest ja 

vajaminevast informatsioonist, samuti tundsid nad puudust piisavast toetusest. Nad tõid 

veel välja, et viiruse levik võib vähendada põllumajandustoodangut, mis omakorda võib 

halvendada toidupuudust kogu Etioopias ja avaldab suurt mõju ka põllumajandustoodangu 

hindadele (Omer, Hassen 2020: 20). Ühe olulise COVID-19 viiruse leviku mõjuna on 

Omer ja Hassen (Ibid.: 21) hinnanud põllumajandustootjate jaoks turu kadumist seoses 

nõudluse vähenemisega lillekasvatuses, kus eksport vähenes 70 protsenti. 

Eespool välja toodud uuringud (Koroonaviiruse...2020; Viiruskriisi mõju...2020; Toivonen 

2020; Omer, Hassen 2020) tõid esile ettevõtteid mõjutavaid tegureid, mille on tekitanud 

COVID-19 kriis. Põhjusel, et ettevõtted on nii laialdaselt mõjutatud, avaldab see mõju 
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juhtimisele ja seal hulgas eelarvestamisele. Eelpool selgunud mõjudest lähtuvalt toob 

magistritöö autor välja esile kerkinud tähelepanekud, mis võivad mõjutada ettevõtete 

eelarvestamist: kas ettevõtetel on olemas nö rahalisi puhvreid, et olla valmis ootamatusteks 

või kas käibe langus paneb ettevõtteid pingsamalt ja tihedamalt üle vaatama ja viima sisse 

täiendusi oma eelarvetesse või kas seoses nt tootmise ümberkorraldusega on olnud 

võimalik teha korrektuure ka eelarvestamises või kas kehtestatud piirangutest tulenevalt on 

muutunud ettevõttes eelarvestamisele seatud eesmärgid või kas tervisekriis on suurendanud 

ettevõtte kulusid ning seeläbi on olnud vaja teha korrektuure eelarvestamises või kas 

eelarvestamisele on mõju avaldanud kaugtöö tegemine ning kas ettevõtetes kasutusel olev 

eelarvesüsteem võimaldab viia sisse eespool välja toodud muudatusi või kas ettevõtted on 

kasutusele võtnud uue eelarvestamise meetodi seoses COVID-19 kriisiga toimetulekul. 

Uuringutest selgunud mõjude põhjal ja arvestades töö autori tähelepanekuid eelarvestamise 

suhtes, on magistritöö autor koostanud ülevaatliku tabeli (vt tabel 1) kriisi 

karakteristikutest, tervisekriisi mõjudest majandusele ja nende seotusele eelarvestamisele. 

Tabel 1. Kriisi karakteristikud, nende seotus tervisekriisiga ja majandusega ning  

eelarvestamisega (autori koostatud Boin, Lagadec 2000: 186; Koroonaviiruse... 2020; 

Thomson et al. 2015; Viiruskriisi mõju... 2020 põhjal) 
Kriisi 

karakteristikud 
Tervisekriisiga seotud mõjud majandusele 

Eelarvestamist 

mõjutavad tegurid 

Ootamatus 
Tervisekriisi algus on ootamatu ja sellega 

kaasneb nii ootamatus kui ebakindlus 

Rahaliste puhvrite 

olemasolu 

Globaalne mõju 

Kohapealne ja ülemaailmne levik võib olla 

väga kiire 

Ettevõtete sulgemine töötajate puudumisel, 

viiruskolde tekkimisel, aga ka kehtivatest 

riiklikest piirangutest lähtuvalt 

Käibe langus 

ettevõtte sulgemine 

tootmise peatamine 

 klientuuri kadumine 

Kindlustuse taset 

ületavad 

majanduskulud 

Nt tegevuse ümberkorraldamine seoses 

töötajate haigestumisel, riiklikest piirangutest 

lähtuvalt. Kaugtöö võimaluste leidmine, peab 

olema vastav IT lahendus, tootmise 

ümberkorraldus, töötajate hajuvuse tagamine, 

transpordikulude kasv, müügikäibe 

vähenemine. Esmakordsed toetusemeetmed 

(palgatoetus, toetused kriisis enim 

kannatanutele) 

Transpordikulude kasv, 

tootmise efektiivsuse 

langus, müügi 

vähenemine, 

ümberkorraldused, 

palgatoetused, riigipoolne 

abi ettevõtetele (kõik 

ettevõtted ei kategoriseeru 

abivajajate hulka) 

Äärmuslik 

ebakindlus 

Kriisile vastava infotelefoni ja veebilehe 

loomine. Tõese info kättesaadavus. 

Valearusaamad kriisist, tekivad kahjulikud 

otsused. Puuduliku info üleküllus 

Oskus eristada vajalikku 

infot mitteolulisest. 

Eelarvestamiseks olulise 

ja tõese info kriitiline 

vajadus 

Pikaajaline 

ohtude 

muutumine  

Ebakindlus, kuidas vaktsiinid toimivad ning 

kui kiirelt saavutatakse immuunsus. 

Ebakindlus tuleviku ees, kas toodetud 

toodangut, pakutavat teenust on võimalik 

Tootmiseks sisendite 

piiratud kättesaadavus. 

Müügi võimaluste 

vähenemine, 
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müüa ja kui suurtes mahtudes? ümberkorraldused (e-

kanalite loomine).  

Pidev kulude ja tulude 

jälgimine ja kontroll 

 

Tervisekriisiga on kaasnenud ettevõttele palju negatiivseid mõjusid, mis omakorda 

mõjutavad ka ettevõtete eelarvestamist. Ettevõttes on oluline, et ettenägematuteks 

olukordadeks ollakse valmis nii palju kui võimalik, selleks on vajalik ka, et 

eelarvestamiseks kasutatavad meetodid võimaldaksid sisse viia olulisi täiendusi ning sealt 

saadav informatsioon annaks ka tõest tagasisidet ettevõttes eelnenud olukorrast. 

Eelarvestamise meetodite valikut võivad mõjutada nii eespool väljatoodu, kuid kindlasti 

mõjutab eelarvestamist ka muutuv ja ebakindel keskkond. Eelarvestamine 

põllumajandusettevõtetes on olulise tähtsusega, sest põllumajandussektoris tegutsemine on 

väga kõrge riskiga tegevus. Põllumajandus peab igapäevaselt toime tulema muutuva ja 

ebakindla väliskeskkonnaga, milleks on eelkõige ilmastiku olud ja turu käitumine. Et kõige 

sellega toime tulla, peavad ettevõtete juhtide pilgud olema suunatud igapäevaselt 

tulevikku. 

Muutub oluliseks lühiajaline planeerimine, mille tarbeks Sivabalan et al. (2009: 867) peab 

tähtsaks just jooksvate eelarvete kasutamist, kuid pikemaajalise planeerimise ja kontrolli 

tarbeks on oluline aga aastaeelarve koostamine. Samas ütleb ta, et teatud tingimustel saab 

ja võib jooksvaid ja aastaeelarveid ka koos kasutada (Ibid.: 857). Kiiresti muutuvates 

majandustingimustes peaksid jooksvate eelarvete kasutamine aitama kaasa ka ettevõtete 

konkurentsivõimele ja paremale reageerimisvõimele (Ibid.: 856). 

Ka Bhimani et al. (2018) artiklist selgus, et parim lahendus ettevõttel toime tulla ebakindla 

keskkonna ja määramatusega, on eelarvestamisel kasutada paindlikke lahendusi, kasutades 

eelarvestamisel just jooksvat eelarvestamist. Sellega on nõus ka Hermanson ja Mägi 

(2021), lisaks ütlevad nad, et nendel ettevõtetel, kelle tegevust keskkond enim mõjutab, on 

mõistlik eelarvestamisel koostada mitu erinevat stsenaariumit (nt konservatiivne, 

optimistlik ja kriisieelarve). Kriisiuurijad Boin ja Lagadec (2000: 188) ütlevad samuti, et 

kriisiga toimetulekuks on oluline vastupanuvõime, mis väljendub paindlikkuse, 

improvisatsiooni ja leidlikkuse kombinatsioonina. 
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Kuid näiteks uurija Pietrzak (2013: 27) pooldab uute keskkonnatingimustega paremaks 

kohanemiseks, aga ka traditsioonilise eelarvestamise puuduste vähendamiseks hoopis 

tegevuspõhist eelarvestamist, mis põhineb tegevuspõhisel kuluarvestusel. 

Muutuvas ja ebakindlas keskkonnas on oluline, et muudatusi ja täiendusi saaks teha ka 

eelarvetes, kuid Karu Zirnask (2004: 58) väidavad, et eelarveid võib korrigeerida, kui 

ettevõte ei suuda kontrollida eelarve täitmist tulenevalt välistest mõjuritest, aga seda tuleks 

teha harva ja vaid teatud tingimustel. 

Magistritöö autori seisukohast on oluline, et muutuvas ja ebakindlas keskkonnas ettevõtted 

täiendaksid oma eelarveid vastavalt kättesaadavale tõesele infole. Samuti peab olema iga 

otsus eelarveid parandada ja täiendada hoolikalt põhjendatud ning ei tohiks silmist lasta 

ettevõtte nii lühiajalisi kui pikaajalisi eesmärke. Samuti nõustub autor uurija 

Pockevičiūtega (2008: 27), kes oma töös ütleb, et eelarvestamise alased teadmised ja oskus 

kasutada neid teadmisi aitab ettevõtjal teha usaldusväärseid äriotsuseid. 
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2. EELARVESTAMINE EESTI 

PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETES JA COVID – 19 KRIISI 

MÕJU SELLELE 

 

2.1. Metoodika ja algandmed 

 

Magistritöö eesmärgiks on välja selgitada, kuidas on COVID – 19 kriis mõjutanud Eesti 

põllumajandusettevõtete eelarvestamist. Tegemist on kaardistusuuringuga ehk survey tüüpi 

läbilõike uuringuga, millega uuritakse populatsioonist tehtud valimit, et selgitada mingite 

tunnuste omavahelised seosed, mis eksisteerivad vaadeldaval ajal uuritavas populatsioonis 

(Õunapuu 2014: 60). Uurimistöös kogutakse esmaseid andmeid küsimustiku (ehk küsitluse 

ehk ankeetküsitluse) abil veebi teel. Küsitlused (ankeedid) on ühed kõige populaarsemad 

andmekogumise meetodid äriuuringutes (Ghauri, Grønhaug 2004: 105), kuid milledel 

esineb puudusi nii objektiivsuses kui ka täpsuses (Ibid.: 93). 

Ankeetküsitluse (inglise keeles survey) kasutamise uurimistöös teeb lihtsaks asjaolu, et see 

koostatakse küll uurija poolt, kuid seejärel saadetakse laiali suurele hulgale vastajale, kes 

täidavad seda ise omale sobival ajal (Lagerspetz 2017: 158), hoides kokku uurija aega ning 

ressusse. Survey tüüpi küsitlust on kasutanud ka varasemad uurijad eelarvstamise-alastes 

uuringutes, nt Varblane (2015), Lorain (2010), Bhimani et al. (2018), Libby, Lindsay 

(2010). 

Küsitluses kasutatakse nii avatud küsimusi kui ka etteantud vastusevariantidega küsimusi, 

samuti kasutatakse skaleeritud küsimusi, milledele vastamiseks kasutatakse astmikku ehk 

Likerti skaalat. Skaleeritud küsimuste abil mõõdetakse vastaja hoiakuid ja arvamusi, 

küsimused on esitatud väidetega, millega vastaja nt 5 palli süsteemis (võib kasutada 

erinevaid väärtuseid), kas pigem nõustub, nõustub, ei nõustu, pigem ei nõustu või on 

erapooletu; paaritu arvuga pallide süsteem võtab vastajalt võimaluse olla erapooletu 

(Lagerspetz 2017: 163).  

Andmete analüüsimiseks kasutatakse statistilise andmetöötluse programmi SPSSi 

(Statistical Package for Social Sciences), seda on kasutanud oma uurimistöös ka Lorain 
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(2010) ja Varblane (2015), lisaks kasutatakse ka Excel tabeltöötlusprogrammi, millega 

antakse algandmetele sobiv kuju nii programmile IBM SPSS (Statistical Package for Social 

Sciences) kui ka andmete illustreerimiseks.  Tulemused andmete analüüsist esitatakse 

uurimistöös kirjeldavalt, mida illustreerivad diagrammid ja joonised. 

Enne küsitluse laiali saatmist uuritavale valimile teostatakse pilootuuring ühe 

põllumajandusettevõtte abil, et teada saada, kas esitatud küsimused ning vastamise 

võimalused on arusaadavad ja selged. Samuti on uurijale tähtis teada saada, kui palju võtab 

keskmiselt aega küsimustiku täitmine. 

Uurimistöö valim võetakse Eesti põllumajandusettevõtete üldkogumist. Valim on osa 

üldkogumist, mille kohta uurija soovib saada informatsiooni (Õunapuu 2014: 139). 

Valimisse võetakse põllumajandusettevõtted (taime- ja loomakasvatus) Eesti Majanduse 

Tegevusalade Klassifikaator (EMTAK) järgi koodidega vahemikus 01111 – 01641 (v.a 

jahindus, metsamajandus, metsavarumine, kalapüük ja vesiviljelus), müügitulu peab olema 

neil suurem kui 40 000 eurot, töötajaid 1 ja rohkem ning ettevõtted peavad olema 

tegutsevad. Valimi kriteeriumite alusel teostati päring Registrite ja Infosüsteemide 

Keskusele (RIK). Üliõpilasele võimaldati RIKi poolt uurimuse läbi viimiseks tasuta 

andmeid ühe tuhande ettevõtte kohta, mis olid edastatud töö autorile juhuvaliku teel. 

Sellest valimist eemaldati 242 ettevõtte meili aadressi: 210 olid neist korduvad, 13 ei olnud 

enam kasutusel, 10 ettevõtte puhul saadeti tagasiside, et ettevõtted ei ole enam tegutsevad 

ja 9 ettevõtte postkast oli täitunud. Uurimuse valimisse jäi kokku 758 ettevõtet. 

Käesoleva magistritöö ankeetküsitluse küsimuste koostamisel on lähtutud varasemate 

uuringute ja artiklite ankeetküsitluste struktuurist: Libby ja Lindsay 2010, Bhimani et al. 

2018, Becker et al. 2015, Lorain 2010, Sivabalan et al. 2009. Küsimustikku (Lisa 1) on 

kohandatud vastavalt magistritöö eesmärgile püstitatud ülesannetest.  

Ankeetküsitluse küsimused on jaotatud vastavalt töö eesmärgi täitmiseks püstitatud 

ülesannetest järgmiselt: küsimused 1 kuni 5 puudutavad ettevõtete üldisi andmeid 

(asukoht, ettevõtlusvorm, tegevusala, töötajate arv, ettevõtte vanus), kuid küsimused 6 kuni 

14 vastavad magistritöö ülesandele nr 4 ja küsimused 15 kuni 19 vastavad ülesandele 5.  

Ankeetküsitluse küsimuse nr 6 selgitatakse välja, kas ettevõtted koostavad eelarveid, 

plaanivad sellest loobuda või ei koosta üldse, kuid plaanivad hakata koostama, vastuse 

variante oli välja toodud neli. Küsimuse nr 6 „Ei” vastuse korral suunatakse vastaja otse 
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ankeedi lõppu. Küsimuse nr 7 uuritakse, kes ettevõttes tegeleb eelarvestamisega. 

Küsimuste 8 kuni 10 selgub, millised eelarvestamise eesmärgid on ettevõtetes kõige 

olulisemad. Küsitud on kümne eesmärgi kohta, mida uurijad Sivabalan et al. (2009: 852-

854) on eelarvestamise põhjustena välja toonud, vastuseid sai anda 5 palli Likerti skaala 

järgi: 1 – väga oluline, 2 – pigem oluline, 3 – nii ja naa, 4 – pigem ei ole oluline ja 5 – ei 

ole oluline. Küsimuse nr 11 taheti teada saada, kas ettevõtetes on paika pandud pikaajaline 

strateegia ning vastust sai anda, kas „Jah“ või „Ei“ vastusena. Küsimuste nr 12 ja 13 

selgitatakse, millal alustatakse ettevõtetes uue perioodi eelarve koostamisega ning kui 

pikaks perioodiks on need koostatud. Küsimuse nr 14 taheti teada saada, millist või 

milliseid eelarvestamise meetodeid ettevõtted kasutavad, iga meetodi juures on toodud 

lühike selgitus ning valida saab mitu varianti. 

Ankeetküsitluse küsimuse nr 15 taheti näha, kas eelarvestamise eesmärgid, mis olid 

küsimustes nr 8, 9 ja 10 on muutunud seoses COVID-19 kriisiga. Küsimuses nr 16 oli välja 

toodud mitu erinevat väidet eelarvestamise kohta seoses kriisiga ning vastajal paluti, kas 

nõustuda või mitte iga toodud väite korral. Küsimuse nr 17 uurib, kuivõrd ettevõtteid 

mõjutavad COVID-19 kriisi erinevad mõjud, mis on selgunud erinevatest uurimustest. 

Küsimuste nr 15, 16 ja 17 vastuseid sai anda 5 palli Likerti skaala järgi. Küsimuse nr 18 

vastusest selgub, kas ettevõtted plaanivad senist eelarvestamise meetodit vahetada mõne 

teise meetodi vastu seoses COVID-19 kriisist mõjutatuna. Viimase küsimusega nr 19 

saadakse teada, kuivõrd heaks peavad ettevõtted oma toimetulekut praeguses COVID-19 

kriisis, vastust sai anda 5 punkti lineaarskaalal, millel punkt 1 näitab, et on väga keeruline 

toime tulla ja punkt 5 näitab, et ettevõtted saavad väga hästi hakkama. 

Ankeetküsitluse koostamiseks kasutati veebikeskkonda Google Form. Küsimustiku link 

saadeti ettevõtetele meili aadressidele, vastamine oli anonüümne ja vabatahtlik. 

Ankeetküsimustikule oli võimalik vastata ajavahemikul 19. aprill kuni 25. aprill 2021. 

Kokku laekus selle perioodi jooksul 47 põllumajandusettevõtte vastused 758st ettevõttest 

ehk uurimustöö jaoks kohandatud valimist vaid ligikaudu 6 protsenti. Näiteks Tamm`e 

(2018: 30-32) oli vastajate protsent ligikaudu 7 (72 vastajat 1026st), kuid teises Eestis läbi 

viidud eelarvestamise uuringus (Varblane 2015: 26) oli vastajate protsent oluliselt suurem: 

21%.  

Käesoleva magistritöö uurimuses oli vastajaid kõikidest maakondadest välja arvatud Ida-

Virumaa ja Hiiumaa. Vastajate jaotust maakonniti kirjeldab joonis 1, kust nähtub, et kõige 
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rohkem oli vastajaid Tartumaalt ja Lääne-Virumaalt (vastavalt 10 ja 7 vastajat), järgnesid 

Jõgevamaa ja Pärnumaa (kummaski 5 vastajat), seejärel Järvamaa ja Raplamaa (kummaski 

4 vastajat), Harjumaa ja Põlvamaa (mõlemas 3 vastajat), Läänemaa ja Valgamaa (vastavalt 

1 ja 2 vastajat) ning Viljandimaa ja Võrumaa (kummaski 1 vastaja).  

 

Joonis 1. Vastajate jaotus maakonniti. (Autori koostatud) 

 

Ettevõtlusvormide järgi oli vastanute hulgas kõige rohkem osaühinguid (40), seejärel 

aktsiaseltsid (4), tulundusühistud (2) ja üks füüsilist isikust ettevõtja, vastajate arv ja 

osakaalud koos tegevusalade jaotusega on välja toodud Tabelis 2.  

 

Tabel 2. Vastajate arv ja osakaalud kõikidest vastajatest tegevusalade ja ettevõtlusvormide 

järgi (Autori koostatud) 

Ettevõtte tegevusala 
Vastajate arv ja 

osakaal (%) 
Ettevõtlusvorm 

Vastajate arv ja 

osakaal (%) 

Taimekasvatus 24 (51%) Osaühing 40 (85%) 

Loomakasvatus 12 (25.5%) Aktsiaselts 4 (8.5%) 

Looma- ja taimekasvatus 9 (19.2%) Tulundusühistu 2 (4.3%) 

Muu (loomakasvatuse 

abitegevused, mesindus) 2 (4,3%) FIE 1 (2.2%) 

Kokku 47 (100%) Kokku 47 (100%) 

 

Tabelist 2 on näha, et kõige rohkem vastajatest tegeleb taimekasvatusega (24), seejärel 

järgnevad loomakasvatusega tegelevad ettevõtted (12), looma- ja taimekasvatusega 

tegelevad ettevõtted (9) ning vastajate seas oli ka üks loomakasvatuse abitegevustega 

tegelev ettevõte ja üks mesindusega tegeleja. 
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Ettevõtete vanuse ja töötajate hulga järgi jaotus ning osakaalud kogu vastajate arvust on 

välja toodud tabelis 3, millest nähtub, et kõige rohkem on vastajaid (37) vanemate 

ettevõtete seas (15 ja rohkem aastat vanad ettevõtted), kuid töötajate arvu järgi on kõige 

rohkem vastajaid (35) nende ettevõtete seas, kus on kõige vähem töötajaid (0-9 töötajat). 

 

Tabel 3. Vastajate arv ja osakaalud kõikidest vastajatest ettevõtte vanuse ja töötajate arvu 

järgi (Autori koostatud) 

Ettevõtte vanus  
Vastajate arv ja 

osakaal (%) 
Töötajate arv 

Vastajate arv ja 

osakaal (%) 

15 ja rohkem aastat 37 (79%) 0-9 töötajat 35 (74,4%) 

10-14 aastat 10 (21%) 10-49 töötajat 11 (23,4%) 

Kokku  47 (100%) 50-99 töötajat 1 (2.2%) 

  Kokku 47 (100%) 

 

Peale ettevõtte üldiste andmete kogumist ankeetküsitlusest, tuli ettevõtetel vastata 

küsimusele nr 6 (vt lisa 1 lk 41) , milles taheti teada, kas ettevõtted tegelevad 

eelarvestamisega või ei või plaanivad hakata neid koostama. Eelarvestamisega ja mitte 

eelarvestamisega tegelevate ettevõtete jaotus on toodud joonisel 2, millest nähtub, et 

kõigest 14 vastajat (30%) 47 ettevõttest tegelevad eelarvestamisega, üle poolte vastajatest 

(29 ettevõtet ehk 62%) ei tegele eelarvestamisega ning 4 vastajat (8%), kes hetkel ei tegele 

eelarvestamisega, kavatsevad tulevikus hakata koostama eelarveid. Selline tulemus on 

vastupidine  Tamm`e (2018: 38) ja Varblase (2015: 28) magistritöö tulemusele, kus 

vastavalt 72st vastajast 62  ja 115st 70 ettevõtet kasutab eelarvestamist.  

 

Joonis 2. Eelarvestamisega ja mitte eelarvestamisega tegelevate ettevõtete jaotus. (Autori 

koostatud) 
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Kui ettevõtted vastasid eespool toodud küsimusele nr 6 eitavalt, siis suunati vastaja 

automaatselt küsimustiku lõppu ning nende ettevõtete andmeid järgnevas analüüsis ei 

kasutatud. Sellest johtuvalt kasutatakse edasises analüüsis 14 ettevõtte vastuseid. Seoses 

väga väikese vastamise määraga ei saa antud uurimuse tulemusi üldistada Eesti 

põllumajandusettevõtete üldkogumile.  

 

 

2.2. Eelarvestamise analüüs 

 

Käesolevas alapeatükis analüüsitakse 14ne ettevõtte vastuseid küsimustele nr 7 – 14, 

millede põhjal täidetakse magistritöö ülesanne nr 4 ehk hinnatakse, milliseid 

eelarvestamise meetodid on Eesti põllumajandusettevõtetes kasutusel, kui pikaks ajaks 

eelarveid koostatakse ja kes neid koostab, samuti uuritakse strateegia olemasolu ja 

eelarvestamise eesmärke. 

Ankeetküsitlusest selgus, et ettevõtetes tegeleb eelarvestamisega, kas juht (9 vastust) või 

siis juht koostöös finantsspetsialistiga (5 vastust). Eelarvestamisel on oluline, et oleks 

paika pandud nii lühiajalised eesmärgid kui pikaajaline strateegia. Küsitlusest selgus, et 

pikaajaline strateegia on paika pandud üheksal ettevõttel ning viiel seda ei ole.  

Järgmiseks küsiti ankeetküsitluses eelarvestamise eesmärkide olulisust planeerimise, 

kontrolli ja hindamise funktsioonist lähtuvalt. Tabelist 4 on näha vastajate hinnangut 

eelarvestamise eesmärkide olulisuse kohta lähtuvalt planeerimise funktsioonist lähtuvalt. 

Vastused olid märgitud ühest kuni viieni, kus üks märkis „väga oluline” ja viis märkis „ei 

ole oluline” hinnangut. Kõige olulisemaks leitud keskmiste järgi peavad ettevõtjad 

ressursside jaotamist (keskmine 1,21), tegevuskavade koostamist (1,43) ja 

tootmisvõimsuse haldamist (1,57), seejärel müügihindade määramist (1,93), innovatsiooni 

toetamist (2,07) ning viimasel kohal on info jagamine ettevõttest välja poole (3,29). 

Ressursside jaotamist pidas „väga oluliseks” 11 vastajat ja „pigem oluliseks” 3 vastajat. 

Tegevuskavade koostamist lähtuvalt strateegiast pidas „väga oluliseks” 9 vastajat, „pigem 

oluliseks” 4 vastajat ja 1 vastaja jäi neutraalsele seisukohale ehk vastas „nii ja naa”. 

Tootmisvõimsuse haldamist pidas „väga oluliseks” 7 vastajat, „pigem oluliseks” 6 vastajat 

ja 1 vastaja jäi neutraalseks. Müügihindade määramist pidas „väga oluliseks” kõigest 8 

vastajat, 1 vastaja arvas, et see funktsioon „pigem ei ole oluline” ja 5 vastajat jäi 
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neutraalsele seisukohale. Innovatsiooni toetamist pidas „väga oluliseks” 5 vastajat, 4 

vastajat hindasid seda funktsiooni „pigem oluliseks”, 1 vastaja arvas, et see „pigem ei ole 

oluline” ning 4 vastajat jäid neutraalsele seisukohale. Eesmärgi info jagamine ettevõttest 

välja poole hinnangute hajuvus oli vastajate hulgas kõige suurem, „väga oluliseks” pidas 

seda funktsiooni 3 vastajat, „pigem oluliseks” pidas 1 vastaja, 3 vastajat hindasid 

neutraalselt ja 3 vastajat hindasid „pigem ei ole oluline” ning 4 vastajat arvasid, et see 

funktsioon „ei ole oluline”.  

Tabel 4. Eelarvestamise eesmärkide olulisus planeerimise funktsioonist lähtuvalt (Autori 

koostatud) 

Eelarvestamise eesmärkide olulisus planeerimise funktsioonist lähtuvalt 

 Vastaja

te arv 

Mi

n. 

Mak

s. 

Keskmi

ne 

Standar

d-hälve 

Varieeruv

us 

Asümmeetriakord

aja 

Standar

d-viga 

Ressursside 

jaotamine 
14 1 2 1,21 0,426 0,181 1,566 0,597 

Tegevuskavad

e koostamine 

(strateegiast 

lähtuvalt) 

14 1 3 1,43 0,646 0,418 1,303 0,597 

Tootmisvõims

use haldamine 
14 1 3 1,57 0,646 0,418 0,692 0,597 

Müügihindade 

määramine 
14 1 4 1,93 1,141 1,302 0,521 0,597 

Innovatsiooni 

toetamine 
14 1 4 2,07 0,997 0,995 0,382 0,597 

Info jagamine 

ettevõttest 

välja poole 

14 1 5 3,29 1,541 2,374 -0,412 0,597 

 

Tabelis 4 lahtrid min. ja maks. näitavad hinnanguid Likert`i skaala järgi, mis oli ühest kuni 

viieni, kus üks oli „väga oluline” ja 5 „ei ole oluline”. Sivabalan et al. (2009: 861) 

uurimuses on planeerimise funktsioonist kõige olulisem tegevuskavade koostamine, 

millele järgnes ressursside jaotamine ja innovatsiooni toetamine. Sivabalan et al. (2009) 

uurimuses oli kasutatud 7-palli skaalat. 

Kontrolli funktsioonist lähtuvalt pidasid ettevõtted kõige olulisemaks kulude üle kontrolli 

saavutamist, seda pidas „väga oluliseks” 12 vastajat, 2 vastajat arvasid, et see on „pigem 

oluline” (vt tabel 5). Ettevõtte tegevuse monitoorimist pidas „väga oluliseks” 7 vastajat, 6 

vastajat pidas seda „pigem oluliseks” ning 1 vastaja jäi neutraalsele seisukohale. Uurijate 

Sivabalan et al. (2009: 761) töös oli samuti kulude üle kontrolli saavutamine kõige 
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olulisem eelarvestamise eesmärk. See eesmärk on ka olulisem kui planeerimise 

funktsioonist lähtuv ressursside jaotamise eesmärk. 

 

Tabel 5. Eelarvestamise eesmärkide olulisus kontrolli funktsioonist lähtuvalt (Autori 

koostatud) 

Eelarvestamise eesmärkide olulisus kontrolli funktsioonist lähtuvalt 

 
Vasta

jate 

arv 

Min Maks 
Keskmi

ne 

Standardhä

lve 

Varieeruvu

s 

Asümmeetr

iakordaja 

Standardv

iga 

Kulude üle 

kontrolli 

saavutamine 

14 1 2 1,14 0,363 0,132 2,295 0,597 

Ettevõtte 

tegevuse 

monitoorimine 

14 1 3 1,57 0,646 0,418 0,692 0,597 

 

Hindamise funktsioonist lähtuvalt on eelarvestamise eesmärk äriüksuse hindamine 

olulisem kui töötajate hindamise eesmärk (vt tabel 6), vastuse variantide hajuvus mõlema 

eesmärgi puhul, võrreldes kontrolli funktsiooni, on suurem. Tabelist 6 nähtub, et töötajate 

hindamist pidas „väga oluliseks” 3 vastajat, „pigem oluliseks” 4 vastajat, neutraalseks jäi 

samuti 4 vastajat, 4 vastajat pidas seda eesmärki „pigem ei ole oluline” ja 2 vastajat andsid 

teada, et see „ei ole oluline”. Ka Sivabalan et al. (2009: 861) tuli sarnasele tulemusele ehk 

äriüksuse hindamise eesmärk eelarvestamisel on olulisema tähtsusega kui töötajate 

hindamise eesmärk. 

 

 

Tabel 6. Eelarvestamise eesmärkide olulisus hindamise funktsioonist lähtuvalt (Autori 

koostatud) 

Eelarvestamise eesmärkide olulisus hindamise funktsioonist lähtuvalt 

 Vastaja

te arv 
Min Maks 

Keskmi

ne 

Standardhä

lve 

Varieeruvu

s 

Asümmeetriak

ordaja 

Standardvi

ga 

Töötajate 

hindamin

e 

14 1 5 2,64 1,336 1,786 0,546 0,597 

Äriüksus

e 

hindamin

e 

14 1 5 2,21 1,311 1,720 1,452 0,597 

 

Ankeetküsitlusega uuriti, millal ettevõtted alustavad uue eelarveperioodi eelarvete 

koostamisega (vt joonis 3). Põhjusel, et 2021. aasta kevadel elame ikka koroonakriisis, siis 

on näha ka ettevõtete ebakindlust tuleviku suhtes, et ei julgeta eelarveid väga varakult ette 
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planeerida. Jooniselt 3 on näha, et kõigest 1 vastaja koostab uue eelarve juba 12 kuud enne 

uut eelarvestamise perioodi, pooled vastajatest (7) aga alustavad eelarvete koostamist 3 

kuud enne uut perioodi, 2 vastajat alustab 6 kuud ja 4 vastajat 1 kuu enne uut eelarve 

perioodi. Sellest võib järeldada ka seda, et need kes alustavad eelarvete koostamisega 1 ja 

3 kuud enne uut eelarveperioodi kasutavad näiteks ka jooksvat või pidev eelarvestamist. 

 

Joonis 3. Uue eelarveperioodi koostamisega alustamine. (Autori koostatud) 

 

Kuigi võiks arvata, et seoses ebakindluse ja leviva viirusega koostatakse eelarveid 

lühemaks perioodiks, siis uurimuse tulemused seda ei näita (vt joonis 4). Vastajatest 86% 

koostab eelarveid üheks aastaks, 1 vastaja koostab eelarve ka kaheks aastaks ja 1 vastaja 

üheks kuuks. 

 

Joonis 4. Eelarvete pikkus. (Autori koostatud) 
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Järgmisena küsiti ettevõtetelt, millist eelarvestamise meetodit ettevõtetes kasutatakse (vt 

joonis 5). Jooniselt 5 on näha, et kõige rohkem kasutatakse traditsioonilist eelarvestamise 

meetodit – 5 vastajat kasutavad ainult traditsioonilist meetodit, ainult paindlikku 

eelarvestamise meetodit kasutab 2 vastajat. Vaid tegevuspõhist ja pidev ehk jooksev 

eelarvestamist kasutab kumbagi meetodit ainult 1 vastaja. 

 

 

Joonis 5. Ettevõtetes kasutuses olevad eelarvestamise meetodid. (Autori koostatud) 

 

Seega ei leia kinnitust magistritöö autori arvamus, et põllumajandusettevõtted võiksid 

kasutada rohkem tegevuspõhist eelarvestamist seoses paljude erinevate kuluobjektidega. 

Jooniselt 5 on näha, et ettevõtted kombineerivad erinevaid eelarvestamise meetodeid. 2 

vastajat kasutavad koos kolme erinevat eelarvestamise meetodit: Kaizen, paindlik ja pidev 

eelarvestamise meetod koos ühel juhul ning teisel juhul kasutatakse koos kohanduvat 

eelarvestamise meetodit paindliku ja pidev eelarvestamise meetodiga. Kaks vastajat 

kasutavad koos kahte erinevat meetodit: ühel juhul traditsiooniline eelarvestamise meetod 

koos pidev eelarvestamisega ja teisel juhul kasutatakse tegevuspõhist eelarvestamist koos 

paindliku eelarvestamise meetodiga. Ka uurijad Sivabalan et al. (2009: 857) on tulnud 

järeldusele, et just aastaeelarvetega ehk traditsioonilise meetodiga võiks koos kasutada 

jooksvat ehk pidev eelarvestamist. Eestis varem läbi viidud uuringust on selgunud samuti, 
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et kõige rohkem eelistavad ettevõtted kasutada just traditsioonilist eelarvestamise meetodit 

või siis seda koos mõne alternatiivse meetodiga (Varblane 2015: 30).  

Uurides eelarvestamise meetodeid ja nende ajalist pikkust, siis tabelist 7 on näha, et see 

ettevõte, kes koostab eelarve üheks kuuks kasutab Kaizen`i meetodit koos paindliku ja 

pideva eelarvestamise meetodiga, sellest võib järeldada, et ettevõte hoiab range kontrolli 

all nii ettevõtte kulusid kui tulusid. Kuid see ettevõte, kes koostab eelarve kaheks aastaks, 

kasutab kohanduvat eelarvestamise meetodit samuti koos paindliku ja pidev eelarvestamise 

meetodiga.  

 

Tabel 7. Eelarvestamise koostamise perioodi ja eelarvestamise meetodi omavaheline seos 

(Autori koostatud) 

  Eelarvete koostamise periood 

Eelarvestamise meetod Üheks kuuks 1 aasta 2 aastat 

Traditsiooniline meetod 0 5 0 

Tegevuspõhine meetod 0 1 0 

Paindlik eelarvestamise meetod 0 3 0 

Pidev ehk jooksev eelarvestamise meetod 0 1 0 

Kaizeni meetod paindliku ja pidev eelarvestamisega 1 0 0 

Kohanduv eelarvestamise meetod koos paindliku ja 

pidev eelarvestamisega 
0 0 1 

Traditsiooniline eelarvestamine koos pidev 

eelarvestamisega 
0 1 0 

Tegevuspõhine meetod koos paindliku meetodiga 0 1 0 

Kokku 1 12 1 

 

Analüüsides ettevõtete eelarvestamist, ei leia kinnitust väide, et põllumajandusettevõtted 

võiksid rohkem kasutada tegevuspõhist eelarvestamist ja vähem traditsioonilist meetodit. 

Traditsioonilist eelarvestamise meetodit on küll kritiseeritud, kuid tundub, et see meetod 

just oma lihtsusega on ka kõige rohkem kasutatavam. Järgmisena uuritakse ankeetküsitluse 

osa, mis puudutab COVID-19 kriisi mõju eelarvestamisele. 
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2.3. COVID-19 kriisi mõju eelarvestamisele 

 

COVID-19 kriisi mõju eelarvestamisele analüüsitakse ankeetküsitluse küsimustega nr 15 – 

19, millega täidetakse magistritöö eesmärgi täitmiseks ülesanne nr 5. Kõigepealt taheti 

teada, kas COVID-19 kriis on muutnud eelarvestamise eesmärke (küsimus nr 15) kõigist 

kolmest funktsioonist lähtuvalt (vt tabel 8), mida küsiti küsimustiku küsimustega nr 8, 9 ja 

10 (vt lk 31-33).  

 

Tabel 8. Eelarvestamise eesmärkide muutus seoses COVID-19 kriisiga (Autori koostatud) 

Eelarvestamise eesmärkide muutus seoses 2020. aastal alguse saanud COVID-19 kriisiga 

 Vastaja

te arv 
Min Maks 

Keskmi

ne 

Standardhä

lve 

Varieeruvu

s 

Asümmeet

riakordaja 

Standar

dviga 

Ressursside 

jaotamine 
14 1 5 3,79 1.477 2.181 -1.076 0.597 

Tegevuskavad

e koostamine 
14 1 5 3,86 1.292 1.670 -0.942 0.597 

Tootmisvõims

use haldamine 
14 2 5 4,14 0.949 0.901 -0.951 0.597 

Müügihindade 

määramine 
14 1 5 4,00 1.414 2.000 -1.523 0.597 

Innovatsiooni 

toetamine 
14 1 5 4,14 1.167 1.363 -1.672 0.597 

Info jagamine 

ettevõttest 

välja poole 

14 3 5 4,50 0.760 0.577 -1.229 0.597 

Kulude üle 

kontrolli 

saavutamine 

14 1 5 3,79 1.578 2.489 -0.961 0.597 

Ettevõtte 

tegevuse 

monitoorimine 

14 2 5 4,07 1.141 1.302 -0.884 0.597 

Töötajate 

hindamine 
14 1 5 3,93 1.492 2.225 -0.995 0.597 

Äriüksuse 

hindamine 
14 1 5 3,86 1.406 1.978 -0.869 0.597 

 

Küsimusele nr 15 said ettevõtted vastata 5-palli Likerti skaala järgi, kus vastuse variant 1 

vastas hinnangule, et seoses COVID-19 kriisiga eelarvestamise eesmärgid „on oluliselt 

muutunud”, variant 2 – „pigem on muutunud”, 3 – „nii ja naa”, 4 – „pigem ei ole 

muutunud” ja vastuse variant 5 – „ei ole oluliselt muutunud”. Tabelist 8 nähtub, et kõige 

vähem on muutunud eelarvestamise eesmärkidest seoses COVID-19 kriisiga „info 

jagamine ettevõttest välja poole” (keskmine 4,50 ja standardhälve 0,760), selle eesmärgi 

juures ei märgitud ühelgi korral vastuse varianti 1 ega 2. Kõige suurema hajuvusega on 
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„kulude üle kontrolli saavutamise” eesmärk (standardhälve 1,578 ja varieeruvus 2,489). 

Kõikide eesmärkide keskmised näitajad jäävad kolmest ülesse poole, see tähendab, et ei 

ole ühtegi eesmärki, mis oleks muutunud seoses COVID-19 kriisiga. Seega ei saa nõustuda 

autorite Becker et al. (2015: 17 ) väitega, et kriisides eelarvestamise eesmärgid muutuvad 

ning tähtsamaks saab ressursside jaotamine.  

Ankeetküsitluse küsimusega nr 16 uuriti erinevate eelarvestamise väidetega seoses 

COVID-19 kriisiga, nõustumust või mitte nõustumust, kirjeldavad statistikud on välja 

toodud lisas 2. Esimese väite „Ebakindlas keskkonnas on vaja koostada jooksvaid 

eelarveid” hinnangute jaotus on näha joonisel 6. 

  

 

Joonis 6. Väite „Ebakindlas keskkonnas on vaja koostada jooksvaid eelarveid”  

hinnangute jaotus.  (Autori koostatud) 

 

Joonisel 6 on näha, et üle poolte vastajatest (10 vastajat) on nõus eeltoodud väitega, 2 

vastajat jäid neutraalseks ning 2 vastajat ei olnud nõus väitega, et ebakindlas keskkonnas 

oleks vaja koostada jooksvaid eelarveid. Sellest tulenevalt saab nõustuda Bhimani et al. 

(2018: 317) tulemusega, et ebakindlas keskkonnas on vajalik koostada jooksvaid eelarveid. 

Kuid kui vaadata väite „Ebakindlas keskkonnas on vaja koostada jooksvaid eelarveid”  

hinnanguid ja eelarvestamise meetodite omavahelist seost (vt tabel 9), siis tekitab 

küsimust, et kui ettevõtted on selle väitega nõus, siis miks nad ei kasuta jooksvaid 

eelarveid (7 vastajat). 
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Tabel 9. Eelarvestamise meetodi ja väite „Ebakindlas keskkonnas on vaja koostada 

jooksvaid eelarveid” hinnangute omavaheline seos (Autori koostatud) 

 Hinnang väitele „Ebakindlas keskkonnas on vaja koostada 

jooksvaid eelarveid” 

 Nõustun 

täielikult 

Pigem 

nõustun 
Ei oska öelda 

Pigem ei 

nõustu 

Üldse ei 

nõustu 

Traditsiooniline meetod 3 2 0 0 0 

Tegevuspõhine meetod 0 0 1 0 0 

Paindlik eelarvestamise 

meetod 
0 2 1 0 0 

Pidev ehk jooksev 

eelarvestamise meetod 
0 1 0 0 0 

Kaizeni meetod paindliku 

ja pidev eelarvestamisega 
1 0 0 0 0 

Kohanduv eelarvestamise 

meetod koos paindliku ja 

pidev eelarvestamisega 

0 0 0 0 1 

Traditsiooniline 

eelarvestamine koos pidev 

eelarvestamisega 

0 1 0 0 0 

Tegevuspõhine meetod 

koos paindliku meetodiga 
0 0 0 1 0 

 

Järgmise väite – „Praeguses olukorras (Covid-19 kriisis) on keeruline järgmist 

eelarveperioodi planeerida”, hinnangute tulemused on näha joonisel 7.  

 

 

Joonis 7. Väite „Praeguses olukorras (Covid-19 kriisis) on keeruline järgmist 

eelarveperioodi planeerida”  hinnangute jaotus. (Autori koostatud) 

 

Jooniselt 7 nähtub, et ettevõtjad ei nõustu (12 vastajat) selle väitega, et järgmist 

eelarveperioodi oleks keeruline planeerida seoses COVID-19 kriisiga. Kõigest 2 vastajat 

arvab, et seda on praeguses situatsioonis keeruline teha. Kui vaadata vastajate 

eelarvestamise meetodite kasutust ja antud väite omavahelist seost (vt tabel 10), siis 
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magistritöö autor võib järeldada, et need, kes kasutavad jooksvaid eelarveid ja pidev 

eelarvestamist, siis nendel ettevõtetel on ka lihtsam planeerida uusi eelarveid, kuid kes 

kasutab tegevuspõhist eelarvestamise meetodit, siis temal on ka keerulisem järgmist 

eelarveperioodi planeerida. 

 

Tabel 10. Eelarvestamise meetodi ja väite „Praeguses olukorras (Covid-19 kriisis) on 

keeruline järgmist eelarveperioodi planeerida” hinnangute omavaheline seos (Autori 

koostatud) 

 
Hinnang väitele „Praeguses olukorras (Covid-19 

kriisis) on keeruline järgmist eelarveperioodi 

planeerida” 
 Pigem nõustun Pigem ei nõustu Üldse ei nõustu 

Traditsiooniline meetod 1 3 1 

Tegevuspõhine meetod 1 0 0 

Paindlik eelarvestamise meetod 0 3 0 

Pidev ehk jooksev eelarvestamise 

meetod 
0 1 0 

Kaizeni meetod paindliku ja pidev 

eelarvestamisega 
0 1 0 

Kohanduv eelarvestamise meetod koos 

paindliku ja pidev eelarvestamisega 
0 0 1 

Traditsiooniline eelarvestamine koos 

pidev eelarvestamisega 
0 1 0 

Tegevuspõhine meetod koos paindliku 

meetodiga 
0 1 0 

 

Järgmise väite „Eelarvestamisel on tähtis koostada erinevaid tuleviku stsenaariume” 

hinnangute jaotus on näha joonisel 8. Selle väite puhul on näha, et enamus vastajatest (8) 

on selle väitega nõus, kahel juhul jäädakse neutraalseks ning neljal juhul ei nõustuta. 

Nende hinnangute põhjal võib nõustuda Hermanson ja Mägi artiklis välja tooduga (2021), 

et eelarvestamisel tuleks koostada erinevaid stsenaariume eelkõige neis ettevõtetes, kelle 

tegevust keskkond mõjutab suurel määral ja seda põllumajandus kindlasti on. 
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Joonis 8. Väite „Eelarvestamisel on tähtis koostada erinevaid tuleviku stsenaariume” 

hinnangute jaotus. (Autori koostatud) 

Kui vaadata eelneva väite hinnanguid ja selle seost eelarvestamise meetodiga (vt tabel 11), 

siis on näha, et ettevõtte, kes kasutavad eelarvestamisel kohanduvat eelarvestamise 

meetodit, paindlikku, pidev ja tegevuspõhist eelarvestamist (kokku 4 ettevõtet) ei nõustu 

selle väitega, see on huvitav, sest paindlik ja tegevuspõhine eelarvestamine eeldab 

eelarvestamist erinevatel tegevusmahtudel. Hea on näha, et need kes kasutavad 

traditsioonilist meetodit eelarvestamisel, nõustuvad (3 juhul) selle väitega. Kaks vastajat on 

jäänud neutraalseks selle väite juures, seega võib järeldada, et nad ei ole kasutanud 

eelarvestamisel erinevate stsenaariumite kasutamist ega ole teadvustanud sellest saadavat 

kasu. 

 

Tabel 11. Eelarvestamise meetodi ja väite „Eelarvestamisel on tähtis koostada erinevaid 

tuleviku stsenaariume” hinnangute omavaheline seos (Autori koostatud) 

 Hinnang väitele „Eelarvestamisel on tähtis koostada erinevaid 

tuleviku stsenaariume” 

 Nõustun 

täielikult 

Pigem 

nõustun 

Ei oska 

öelda 

Pigem ei 

nõustu 

Üldse ei 

nõustu 

Traditsiooniline meetod 0 3 2 0 0 

Tegevuspõhine meetod 0 1 0 0 0 

Paindlik eelarvestamise meetod 0 1 0 2 0 

Pidev ehk jooksev eelarvestamise 

meetod 
0 1 0 0 0 

Kaizeni meetod paindliku ja pidev 

eelarvestamisega 
1 0 0 0 0 

Kohanduv eelarvestamise meetod 

koos paindliku ja pidev 

eelarvestamisega 

0 0 0 0 1 

Traditsiooniline eelarvestamine 

koos pidev eelarvestamisega 
0 1 0 0 0 

Tegevuspõhine meetod koos 

paindliku meetodiga 
0 0 0 1 0 
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Järgmise väite „Seoses Covid-19 kriisiga oleme hakanud tihedamini jälgima ja täiendama 

eelarvet” hinnangute jaotus on näha joonisel 9. Jooniselt 9 nähtub, et selle väitega on nõus 

vaid 4 ettevõtet ning ei nõustu 10. 

 

Joonis 9. Väite „Seoses Covid-19 kriisiga oleme hakanud tihedamini jälgima ja täiendama 

eelarvet” hinnangute jaotus. (Autori koostatud) 

 

Järgmise väite „Et kohaneda uute keskkonnatingimustega, on oluline kasutada 

tegevuspõhist eelarvestamist” hinnangute jaotus on näha joonisel 10. Selle väitega nõustub 

7 ettevõtet, neutraalseks jäi kolm ja ei nõustunud neli ettevõtet. Siin on oluline vaadata ka 

eelarvestamise meetodite ja väite vahelist seost (vt tabel 12). 

 

 

Joonis 10. Väite „Et kohaneda uute keskkonnatingimustega, on oluline kasutada 

tegevuspõhist eelarvestamist” hinnangute jaotus. (Autori koostatud) 

 

Tabelist 12 nähtub, et see ettevõte, kes antud väite korral jääb neutraalseks kasutab 

eelarvestamisel just tegevuspõhist meetodit. Väitega ei ole nõus ettevõtted, kes kasutavad 

eelarvestamisel traditsioonilist(1 vastaja), paindlikku (2) ja kohanduvat eelarvestamise 

meetodit koos paindliku ja pidev meetodiga (1).  
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Tabel 12. Eelarvestamise meetodi ja väite „Et kohaneda uute keskkonnatingimustega, on 

oluline kasutada tegevuspõhist eelarvestamist”  hinnangute omavaheline seos (Autori 

koostatud) 

 
Hinnang väitele „Et kohaneda uute 

keskkonnatingimustega, on oluline kasutada 

tegevuspõhist eelarvestamist” 

 Pigem nõustun 
Ei oska 

öelda 

Pigem ei 

nõustu 

Üldse ei 

nõustu 

Traditsiooniline meetod 3 1 1 0 

Tegevuspõhine meetod 0 1 0 0 

Paindlik eelarvestamise meetod 1 0 2 0 

Pidev ehk jooksev eelarvestamise 

meetod 
0 1 0 0 

Kaizeni meetod paindliku ja pidev 

eelarvestamisega 
1 0 0 0 

Kohanduv eelarvestamise meetod 

koos paindliku ja pidev 

eelarvestamisega 

0 0 0 1 

Traditsiooniline eelarvestamine 

koos pidev eelarvestamisega 
1 0 0 0 

Tegevuspõhine meetod koos 

paindliku meetodiga 
1 0 0 0 

 

Viimase väitega ankeetküsitluse küsimuses nr 16 taheti teada ettevõtete hinnangut rahaliste 

puhvrite kohta (vt joonis 11). Jooniselt 11 on näha, et 12 ettevõtet nõustub väitega „Et 

tuleviku kriisideks paremini valmis olla, peab ettevõttel olema rahalised puhvrid”. Selle 

väitega ei nõustu vaid kaks vastajat.  

 

 

Joonis 11. Väite „Et tuleviku kriisideks paremini valmis olla, peab ettevõttel olema 

rahalised puhvrid”  hinnangute jaotus. (Autori koostatud) 

 

Ankeetküsitluse järgmise küsimusega nr 17 uuritakse COVID-19 kriisi mõjutegurite 

olulisust eelarvestamisele. Mõjutegureid, mille kohta küsiti arvamust, oli kokku kümme. 

Eelarvestamist mõjutavate COVID-19 mõjutegurite kohta koostati kirjeldavate statistikute 
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kohta vastav tabel, mis on toodud välja lisas 3. Järgnevalt analüüsitakse iga mõjutegurit 

eraldi.  

Esimesena küsiti hinnangut müügikäibe vähenemise kohta, jooniselt 12 nähtub, et kõigest 

3 vastajat tunnetab, et müügikäibe vähenemine on eelarvestamist mõjutanud, 5 vastajat 

jääb neutraalseks ning 6 vastajat arvab, et see mõjutegur ei mõjuta eelarvestamist. Lisa 3 

on näha, et keskmine hinnang sellele tegurile on 3,36 ja standardhälve 1,216 ning 

varieeruvus 1,478. Seega saab öelda, et müügikäibe vähenemine ei avalda olulist mõju 

ettevõtte eelarvestamisele. 

 

 

Joonis 12. Müügikäibe vähenemise mõju olulisus eelarvestamisele. (Autori koostatud) 

 

Järgmise tegurina analüüsitakse tööjõukulude suurenemist (vt joonis 13). Jooniselt 13 on 

näha selgelt selle teguri mõju eelarvestamisele – 6 vastajat ütleb, et tööjõukulude 

suurenemine pigem mõjutab eelarvestamist, üks vastaja hindab ka teguri olulist mõju 

eelarvestamisele. Kuid jooniselt 13 nähtub ka, et kaks vastajat jääb neutraalseks ning 5 

vastajat ei tunneta tööjõukulude suurenemise mõju eelarvestamisele.  

 

 

Joonis 13. Tööjõukulude suurenemise mõju olulisus eelarvestamisele. (Autori koostatud) 
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Kirjeldavate statistikute järgi (vt lisa 3) on näha, et selle teguri tööjõukulude suurenemine 

keskmine on täpselt 3,00, standardhälve selle teguri puhul on kõige kõrgem ehk 1,359 ja 

varieeruvus on samuti kõige kõrgem ehk 1,846. Seega saab öelda, et tööjõukulude  

suurenemine on avaldanud mõju eelarvestamisele. 

Järgmine analüüsitav tegur on töötajate pikem viibimine haiguslehel (vt joonis 14). 

Joonisel 14 nähtub, et 5 ettevõtet tunneb, et töötajate pikem viibimine haiguslehel mõjutab 

eelarvestamist, samuti tunnetab 5 ettevõtet vastupidiselt, et see tegur ei mõjuta 

eelarvestamist ning 4 ettevõtet jääb neutraalseks. Keskmine väärtus selle teguri puhul on 

3,14, standardhälve 1,292 ja varieeruvus on 1,670 (vt lisa 3).  

 

 

Joonis 14. Töötajate pikem viibimine haiguslehel mõju olulisus eelarvestamisele. (Autori 

koostatud) 

 

Ümberkorralduste tegemine kontaktide vähendamiseks ei leidnud ühelgi juhul kinnitust, et 

see mõjutaks eelarvestamist (vt joonis 15). Jooniselt 15 nähtub, et 6 ettevõtet jäi 

neutraalseks, 5 ettevõtet hindas, et see tegur pigem ei mõjuta ja 3 ettevõtet arvas, et see 

tegur ei mõjuta üldse eelarvestamist. Lisa 3st nähtub, et keskmine hinnang tegurile oli 

3,79, standardhälve oli kõige väiksema väärtusega võrreldes teiste teguritega ehk 0,802 

ning varieeruvus oli samuti kõige väiksem ehk 0,643. Selle teguri puhul saab väita, et 

ümberkorralduste tegemine kontaktide vähendamiseks ei avaldanud mõju eelarvestamisele. 
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Joonis 15. Ümberkorralduste tegemine kontaktide vähendamiseks mõju olulisus 

eelarvestamisele. (Autori koostatud) 

 

Mõjuteguri kaugtöö tegemise vastajate hinnangud on toodud joonisel 16, teguri kirjeldavad 

statistikud on toodud välja lisas 3. Jooniselt 16 on näha, et vaid ühel juhul on toodud välja 

olulist mõju, kaks ettevõtet on jäänud neutraalseks ning 11 ettevõtet hindavad, et see tegur 

ei ole mõjutanud eelarvestamist. Lisa 3st nähtub, et teguri keskmine hinnang oli 4,07, 

standardhälve oli 1,141 ja varieeruvus 1,302. Nende statistikute põhjal võib öelda, et antud 

tegur ei ole mõjutanud eelarvestamist. 

 

 

Joonis 16. Kaugtöö tegemise mõju olulisus eelarvestamisele. (Autori koostatud) 

 

Järgmise mõjuteguri klientide kadumise mõju olulisus eelarvestamisele on näha joonisel 

17, millelt nähtub, et suurem osa ettevõtetest (11) hindavad, et see tegur ei ole 

eelarvestamist mõjutanud, kaks vastajat jäi neutraalseks ning  vaid üks vastaja tunnetab 

olulist mõju eelarvestamisele. Lisast 3 nähtub, et selle teguri keskmine hinnang on 3,86, 

standardhälve 1,027 ja varieeruvus 1,055, seega saab öelda, et ettevõtted ei tunneta, et 

klientide kadumine on mõjutanud eelarvestamist. 
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Joonis 17. Klientide kadumise mõju olulisus eelarvestamisele. (Autori koostatud) 

 

Tootmise/tegevuse sisendite piiratud kättesaadavuse puhul tunnetab vaid kaks ettevõtet 

selle teguri mõju eelarvestamisele (vt joonis 18), märkimisväärselt suur osa vastajatest on 

jäänud neutraalsele seisukohale (6 ettevõtet) ning 6 vastajat hindab, et see tegur ei ole 

mõjutanud eelarvestamist. Keskmine hinnang selle teguri puhul on 3,43, standardhälve 

1,158 ja varieeruvus 1,341 (vt lisa 3), nende näitajate järgi ettevõtted ei taju selle teguri 

mõju eelarvestamisele. 

 

 

Joonis 18. Tootmise/tegevuse sisendite piiratud kättesaadavuse mõju olulisus 

eelarvestamisele. (Autori koostatud) 

 

Jooniselt 19 on näha ettevõtete hinnangut riigipoolse abi kättesaadavuse mõju kohta 

eelarvestamisele. Kuus vastajat arvab, et see tegur ei mõjuta eelarvestamist, kuid viis 

vastajat leiab, et see tegur mõjutab ning kolm vastajat jäi neutraalsele seisukohale. 

Keskmine hinnang on 3,07, standardhälve 1,328 ja varieeruvus 1,764.  
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Joonis 19. Riigipoolse abi kättesaadavuse mõju olulisus eelarvestamisele. (Autori 

koostatud) 

 

Järgneva teguri hinnangud on toodud välja joonisel 20. On näha, et vaid kaks ettevõtet 

hindab, et eelarvestamiseks olulisuse info kriitiline vajadus mõjutab eelarvestamist, viis 

vastajat ei osanud seisukohta võtta ning seitse vastajat arvab, et see tegur ei mõjuta 

eelarvestamist. Kirjeldavate statistikute (vt lisa 3) põhjal (keskmine 3,57, standardhälve 

1,016 ja varieeruvus 1,033) võib väita, et see tegur ei mõjuta ettevõtete eelarvestamist, 

kuigi see tegur on magistritöö autori arvates väga oluline just praegu valitsevas 

tervisekriisis. 

 

 

Joonis 20. Eelarvestamiseks olulise info kriitilise vajaduse mõju olulisus eelarvestamisele. 

(Autori koostatud) 

 

Viimase mõjuteguri hinnangud on toodud välja joonisel 21, millelt on näha, et kuus 

ettevõtet arvab, et pidev kulude jälgimine ja kontroll mõjutab eelarvestamist, kolm vastajat 

on jäänud neutraalseks ning viis vastajat ei tunne, et see tegur mõjutaks eelarvestamist. 

Keskmine hinnang selle teguri puhul on 3,07, standardhälve 1,328 ja varieeruvus 1,764 (vt 

lisa 3). Võib öelda, et pidev kulude jälgimine ja kontroll pigem mõjutab eelarvestamist. 
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Joonis 21. Pideva kulude jälgimise ja kontrolli olulisuse mõju eelarvestamisele. (Autori 

koostatud) 

 

Ankeetküsitluse küsimuse nr 17 kokkuvõtteks võib välja tuua keskmiste hinnangute alusel 

välja neli kõige enam eelarvestamisele mõju avaldanud tegurit, nendeks on tööjõukulude 

suurenemine (3,00), pidev kulude jälgimine ja kontroll (3,07), riigipoolse abi kättesaadavus 

(3,07) ning töötajate pikem viibimine haiguslehel (3,14). Seejärel järgnevad müügikäibe 

vähenemine (3,36), tootmise/tegevuse sisendite piiratud kättesaadavus (3,43), 

eelarvestamiseks olulise info kriitiline vajadus (3,57), ümberkorralduste tegemine (3,79), 

klientide kadumine (3,86) ja viimasel kohal on kaugtöö tegemine (4,07). 

Ankeetküsitluse eelviimase küsimusega küsiti, kas ettevõtetel on plaanis seoses COVID-19 

kriisiga välja vahetada senine eelarvestamise meetod, kõik 14 ettevõtet vastasid sellele 

küsimusele eitavalt, seega võib järeldada, et ettevõtted on rahul praeguse eelarvestamise 

meetodiga. 

 

 

Joonis 22. Ettevõtete hinnang oma toimetulekule Covid-19 kriisi situatsioonis. (Autori 

koostatud) 

 

Viimase ankeetküsitluse küsimusega (küsimus nr 19) taheti teada saada ettevõtete 

toimetulekut praeguses COVID-19 kriisi situatsioonis (vt joonis 22). Võimalik oli vastata 5 

punkti lineaarskaalal, kus 1  näitab, et on väga keeruline toime tulla ja punkt 5 näitab, et 
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ettevõtted saavad väga hästi hakkama. Jooniselt 22 nähtub, et vaid ühel ettevõttel on väga 

keeruline toime tulla, neli ettevõtet ei osanud oma toimetulekut hinnata, 6 ettevõtet 

hindavat, et nad saavad hakkama ning kolm ettevõtet saavad väga hästi hakkama praeguses 

COVID-19 kriisi situatsioonis. 

Tabelist 13 on näha eelarvestamise ja ettevõtete hinnangu oma toimetulekule praeguses 

COVID-19 kriisi situatsioonis omavaheline seos. Tabelist 13 nähtub, et sellel ettevõttel, 

kellel on väga keeruline toime tulla kasutab eelarvestamisel tegevuspõhist meetodit. Väga 

hästi saavad hakkama need ettevõtted, kes kasutavad traditsioonilist ja paindlikku 

eelarvestamise meetodit ning kohanduvat meetodit koos paindliku ja pidev 

eelarvestamisega ning hakkama saavad need, kes kasutavad traditsioonilist, paindlikku ja 

pidev eelarvestamist ning traditsioonilist koos pidev eelarvestamisega. 

 

Tabel 13. Ettevõtete hinnang oma toimetulekule Covid-19 kriisi situatsioonis ja 

eelarvestamise meetodi omavaheline seos (Autori koostatud) 

 

Väga 

keeruline 

on toime 

tulla 

Nii ja 

naa 

Saame 

hakkama 

Saame väga 

hästi 

hakkama 

Traditsiooniline meetod 0 2 2 1 

Tegevuspõhine meetod 1 0 0 0 

Paindlik eelarvestamise meetod 0 0 2 1 

Pidev ehk jooksev eelarvestamise meetod 0 0 1 0 

Kaizeni meetod paindliku ja pidev 

eelarvestamisega 
0 1 0 0 

Kohanduv eelarvestamise meetod koos 

paindliku ja pidev eelarvestamisega 
0 0 0 1 

Traditsiooniline eelarvestamine koos 

pidev eelarvestamisega 
0 0 1 0 

Tegevuspõhine meetod koos paindliku 

meetodiga 
0 1 0 0 

 

Ankeetküsitluse küsimuse nr 19 tulemuste põhjal võib nõustuda Bhimani et al. (2018) 

järeldusega, et ebakindlas keskkonnas aitab paremini toime tulla jooksvate eelarvete 

kasutamine.  

Kokkuvõtteks saab öelda, et Eesti põllumajandusettevõtted saavad COVID-19 

tervisekriisis hakkama ning erinevate COVID-19 mõjutegurite analüüsis ei tulnud välja 

ühtegi tegurit, mis mõjutaks ettevõtete eelarvestamist oluliselt.  
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2.4. Tulemused ja arutelu 

 

Magistritöö eesmärgiks oli selgitada välja, kuidas on COVID – 19 kriis mõjutanud Eesti 

põllumajandusettevõtete eelarvestamist. Eesmärgi täitmiseks püstitati vajalikud ülesanded 

ning nende lahendamiseks uuriti erialaseid teadusartikleid, erinevaid uurimustöid ja teisi 

erialaseid allikaid, lisaks viidi põllumajandusettevõtete seas läbi ankeetküsitlus, mille 

tulemused tuuakse välja alljärgnevalt. 

Ankeetküsitlusest selgus, et eelarvestamise osakaal põllumajandusettevõtete hulgas on 

väike, ligi 62% ettevõtetest ei tegele eelarvestamisega. Kõige kasutatavam eelarvestamise 

meetod on jätkuvalt traditsiooniline eelarvestamise meetod, kuid kasutatakse ka teisi 

meetodeid ning kasutatakse mitut eelarvestamise meetodit samaaegselt. Traditsioonilise 

meetodi suurem kasutatavus võib tulla selle meetodi lihtsusest või ka ettevõtjate 

teadmatusest teiste meetodite võimalustest. Aga võib tuleneda ka ajavähesusest 

eelarvestamise tarbeks, sest ankeetküsitlusest selgus, et üle poolte juhtudest (9 vastajat 

14st) tegeleb eelarvestamisega just juht ning ülejäänud vastustest selgus, et 

eelarvestamisega tegeleb juht koostöös finantsspetsialistiga. Magistritöö autor ootas 

tegevuspõhise eelarvestamise meetodi laialdasemat kasutust, siis kahjuks see nii ei olnud, 

kuigi selle meetodiga saaks hoida kõik erinevad kulud korrektselt kontrolli all, sest meetod 

põhineb tegevuspõhisel kuluarvestusel.  

Ankeetküsitlusest selgus, et eelarveid koostatakse põhiliselt üheks aastaks, aga on ka 

erandeid: ühel juhul koostatakse kaheks aastaks ning ühel juhul üheks kuuks. 

Traditsiooniliselt ongi eelarvete pikkus kaksteist kuud, kuid kui ettevõte koostab eelarvet 

kaheks aastaks, peab ta olema vägagi kindel nii planeeritavate kulude suhtes kui müügist 

saadava tulu, mida on magistritöö autori arvates praeguses tervisekriisi olukorras keeruline 

planeerida. Kuid ettevõtjale võib kindlust anda pikema planeerimise juures just pikaajaliste 

lepingute olemasolu ning paika pandud ja selgelt määratletud eelarvestamise ja tegevuse 

eesmärgid.  

Eelarvestamise eesmärkidest peavad Eesti põllumajandusettevõtted planeerimise 

funktsioonist lähtuvalt kõige olulisemaks ressursside jaotamist, tegevuskavade koostamist 

ja tootmisvõimsuse haldamist. Põllumajandusettevõtete tegevus võib olla vägagi suure 

riskiga, palju mõjutab nende tegevust ilmastik ja nüüd ka tervisekriis, seega on väga 

oluline jälgida ressursside jagunemist erinevate tegevuste ja üksuste vahel, et vältida 
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liigseid kadusid. Huvitav on, et ettevõtjad peavad üpris oluliseks ka tegevuskavade 

koostamist (strateegiast lähtuvalt), kuid pikaajaline strateegia oli olemas vaid üheksal 

ettevõttel. Magistritöö autor arvab, et tegevuskavade koostamine samuti oluline, sest selle 

abil saaks planeerida erinevaid stsenaariume tegevuse kulude ja tulude kohta. Samuti 

peavad ettevõtted oluliseks eelarvestamise eesmärgiks tootmisvõimsuste haldamist, sest 

sellega tagatakse samuti üleliigse ressursi raiskamine aga ka lisanduva ressursi 

planeerimine. Magistritöö autor peab huvitavaks, et ettevõtted ei pea eriti oluliseks 

müügihindade määramist, see võib tuleneda sellest, et põllumajandusettevõtted ei saa väga 

oma toodangule hinda kehtestada vaid peavad jälgima turul toimuvat, seal hulgas ka 

maailmaturu hindasid. Olgugi, et elame keskkonnas, kus kõik pidevalt muutub, siis 

planeerimise eesmärkidest peavad ettevõtted vähem oluliseks innovatsiooni toetamist ning 

samuti ei pea põllumajandusettevõtted oluliseks  info jagamist ettevõttest välja poole. 

Innovatsiooni toetamise olulisuse vähesus võib olla tingitud ka piiratud vabast rahalisest 

ressursist. 

Eelarvestamise eesmärkidest kõige olulisem eesmärk kontrolli funktsioonist lähtuvalt oli 

küsitluse tulemusena kulude üle kontrolli saavutamine, see eesmärk oli olulisem kui 

ressursside jaotamine planeerimise funktsioonis. Selline tulemus oli magistritöö autori 

arvates oodatav, sest kulude kontroll aitab kaasa ettevõtte tegevuse efektiivsusele ja 

jätkuvale tegutsemisele. Hindamise funktsioonist lähtuvalt oli ettevõtete jaoks olulisem 

äriüksuse hindamine kui töötajate hindamine, võib arvata, et juhtide jaoks on oluline 

ettevõtte kui ühtse terviku nägemine. 

Eelarvestamise eesmärkidest seega kõige olulisemad eesmärgid olid küsitluse tulemusena 

kulude üle kontrolli saavutamine, ressursside jaotamine ja tegevuskavade koostamine 

(strateegiast lähtuvalt). Lisaks eelarvestamise eesmärkide olulisusele uuriti magistritöös ka 

nende samade eesmärkide muutust seoses COVID-19 kriisiga. Uurimusest selgus, et 

keskmiste hinnangute järgi ei ole COVID-19 kriisiga seoses ettevõtetes ükski 

eelarvestamise eesmärk muutunud. Kõik keskmised hinnangud jäid punktist kolm ülesse 

poole. Kuigi on leitud, et kriisiga seoses on muutunud oluliseks just ressursside jaotamine, 

siis käesolevas magistritöös leidsid ettevõtted, et ressursside jaotamine ongi üks 

olulisemaid eelarvestamise eesmärke ning COVID-19 ei ole seda mõjutanud.  

Ettevõtte tegevuse strateegia on väga oluline, sest siis on ka juhil teada, kuhu ta ettevõttega 

tahab jõuda ning mida ta peab selleks tegema, et oma eesmärke saavutada, sellest lähtuvalt 
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koostatakse ka eelarved. Ankeetküsitlusest selgus, et mitte kõigil ettevõtetel ei ole paika 

pandud pikaajaline strateegia, see on olemas üheksal vastajal. Küsitlusest selgus, et kõik 

ettevõtted on tegutsenud vähemalt 10 ja rohkem aastat, seega võib arvata, et ettevõtete 

juhtidel on pikaajaline kogemus ning nad tunnevad end kindlalt ka ilma paika pandud 

strateegiata.  

Uurimusest selgus, et pooled ettevõtted alustavad uue eelarveperioodi eelarvete 

koostamisega kolm kuud enne uut eelarveperioodi, kõigest üks vastaja koostab uue eelarve 

juba 12 kuud varem, kaks ettevõtet alustab uue eelarve koostamisega pool aastat ja neli 

ettevõtet üks kuu enne uut eelarveperioodi. Võib oletada, et uute eelarvete koostamisega 

vähem kui aasta enne uut eelarveperioodi, on tingitud just praeguse COVID-19 keerulisest 

olukorrast ja jätkuvast ebakindlusest tuleviku suhtes. 

Ankeetküsitluse analüüsist selgus, et põllumajandusettevõtetest kõik ei nõustu esitatud 

väidetega, mis magistritöö autor on esitanud küsimusega nr 16 (vt lisa 1). Analüüsi põhjal 

võib öelda, et üle poolte ettevõtetest (12)  ei nõustunud väitega nagu oleks järgmist 

eelarveperioodi keerulisem planeerida seoses COVID-19 kriisiga. Vaadates eelarvestamise 

meetodite ja eespool toodud väite omavahelist seost, siis võib järeldada, et nendel 

ettevõtetel, kes kasutavad jooksvaid eelarveid ja pidev eelarvestamist, ei ole keeruline 

planeerida järgmist eelarveperioodi seoses COVID-19 kriisiga, kuid kes kasutavad 

tegevuspõhist  eelarvestamist, on mõnevõrra keeruline uut eelarveperioodi planeerida. 

Samuti on analüüsi põhjal näha, et kõik ettevõtted ei nõustu väitega (10), et „seoses 

COVID-19 kriisiga on nad hakanud tihedamini jälgima ja täiendama eelarveid”. Kuigi 

võiks arvata, et COVID-19 kriisiga seoses on tulevik ebakindlam ja ettearvatum, on 

ettevõtetel vajadus eelarveid pidevalt täiendada, aga analüüsi põhjal ei leia see väide 

kinnitust. Peale nende väidete, mis ei leidnud kinnitust, oli ka väiteid, mis leidsid kinnitust. 

Põllumajandusettevõtted nõustusid enamjaolt (8) väitega, „et eelarvestamisel on tähtis 

koostada erinevaid tuleviku stsenaariume”, kuid kahel juhul jäädi vastusega neutraalseks 

ja neljal juhul selle väitega ei nõustutud. Magistritöö autori arvates on oluline koostada 

erinevaid tuleviku stsenaariume, sest siis suudetakse luua pilti finantsidest ka juhtudel, kui 

kõik ei peaks minema planeeritult. Ja koostades erinevaid stsenaariume, ollakse paremini 

valmis ka ootamatusteks. Seega autor võib nõustuda Hermanson ja Mägi`ga (2021), kes 

soovitavad eelarvestamisel koostada eri stsenaariume just nendes ettevõtetes, kelle tegevus 

on keskkonnast suuremal määral mõjutatud ning magistritöö autori arvates kuuluvad nende 
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ettevõtete kategooriasse ka põllumajandusettevõtted hästi. Vaadates selle väite ja 

eelarvestamise meetodite omavahelist seost, selgus huvitav tähelepanek, et ettevõtted, kes 

kasutavad paindlikku ja tegevuspõhist eelarvestamise meetodit, ei nõustu eespool välja 

toodud väitega, et eelarvestamisel on tähtis koostada erinevaid tuleviku stsenaariume, kuigi 

need kaks meetodit eeldavad eelarvestamist erinevatel tegevusmahtudel, siis kas ettevõtted 

tegelikkuses seda ei tee või nad ei teadvusta, et seda võiks teha. Väitega, „et kohaneda 

uute keskkonnatingimustega, on oluline kasutada tegevuspõhist eelarvestamist”, nõustusid 

seitse ettevõtet, neli vastajat ei nõustunud ning kolm jäi neutraalsele seisukohale. Kui 

vaadata selle väite seost eelarvestamise meetodiga (vt tabel 12), tekib segadus, et üks 

ettevõtetest, kes jäi neutraalseks, kasutab just tegevuspõhist eelarvestamist. Kõige 

suuremat poolehoidu leidis väide „et tuleviku kriisideks paremini valmis olla, peab 

ettevõttel olema rahalised puhvrid”, selle väitega nõustusid 12 ettevõtet (vt joonis 11), 

väitega ei nõustunud vaid kaks ettevõtet. Samuti olid ettevõtted nõus väitega „ebakindlas 

keskkonnas on vaja koostada jooksvaid eelarveid” (10), kaks vastajat ei olnud selle väitega 

nõus ja kaks vastajat jäi neutraalseks. Sellest tulenevalt saab nõustuda Bhimani et al. 

(2018: 317) tulemusega, et ebakindlas keskkonnas on vajalik koostada jooksvaid eelarveid. 

Vaadates aga selle väite hinnanguid ja eelarvestamise meetodite omavahelist seost (vt tabel 

9), siis tekitab küsimust, et kui ettevõtted on selle väitega nõus, siis miks nad ei kasuta 

jooksvaid eelarveid (7 vastajat). 

COVID-19 kriisi mõjutegureid uurides (ankeetküsitluse küsimus nr 17) selgus, et kõige 

enam on mõjutanud ettevõtete eelarvestamist keskmiste hinnangute järgi tööjõukulude 

suurenemine (keskmine hinnang 3,00), pidev kulude jälgimine ja kontroll (3,07), 

riigipoolse abi kättesaadavus (3,07) ning töötajate pikem viibimine haiguslehel (3,14), 

nendele järgnesid müügikäibe vähenemine (3,36), tootmise/tegevuse sisendite piiratud 

kättesaadavus (3,43), eelarvestamiseks olulise info kriitiline vajadus (3,57), 

ümberkorralduste tegemine (3,79), klientide kadumine (3,86) ja kaugtöö tegemine (4,07). 

Magistritöö autorile oli üllatavaks, et ettevõtteid mõjutab vähem müügikäibe vähenemine 

kui riigipoolse abi kättesaadavus, sellest võib järeldada, kui oluliseks peetakse riigipoolset 

abi. Samuti oli üllatav, et ettevõtete eelarvestamisele on vähe mõju avaldanud klientide 

kadumine, kuid võib arvata, et COVID-19 kriisi ajal muutus klientidele toodangu kätte 

toimetamise viisid ning suurem osa klientuurist jäi ikkagi alles. Mitte ootuspärane tulemus 

oli ka mõjuteguri - eelarvestamiseks olulise info kriitilise vajaduse tulemus,  vaid kaks 

ettevõtet 14st tundis, et see tegur mõjutab eelarvestamist. Kirjeldavate statistikute järgi (vt 
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lisa 3) saab öelda, et see tegur ei mõjuta eelarvestamist, olgugi, et praeguses tervisekriisi 

olukorras on olulise info vajadus väga oluline. 

Ankeetküsitluse küsimuse nr 18 analüüsi tulemusena selgus, et ühelgi ettevõttel ei ole 

plaanis senist eelarvestamise meetodit välja vahetada. Võib järeldada, et ettevõtted on 

rahul kasutatavate eelarvestamise meetoditega. Viimase küsimusega uuriti ettevõtete 

toimetulekut COVID-19 kriisi situatsioonis, analüüsi tulemusena selgus, et ühel ettevõttel 

on väga keeruline toime tulla, neli ettevõtet ei osanud oma olukorda hinnata, kuus ettevõtet 

saavad hakkama ning kolm ettevõtet saavad väga hästi hakkama praeguses COVID-19 

kriisi situatsioonis (vt joonis 22). Analüüsides COVID-19 kriisi situatsioonis toimetulekut 

ja eelarvestamise meetodi omavahelisi seoseid, selgus, et see ettevõte, kellel on keeruline 

toime tulla, kasutab tegevuspõhist eelarvestamist, hakkama saavad need ettevõtted, kes 

kasutavad traditsioonilist ja paindlikku eelarvestamise meetodit ning kohanduvat 

eelarvestamist koos paindliku ja pidev eelarvestamise meetodiga. Tulemuste põhjal võib 

järeldada ja nõustuda Bhimani et al. (2018) välja tooduga, et paremini toime tulla 

ebakindlas keskkonnas, tuleks kasutada jooksvat eelarvestamist. Kuid ei saa nõustuda 

uurija Pietrzak (2013) järeldusega, et uutes keskkonnatingimustes paremaks toimimiseks 

on vajalik kasutada tegevuspõhist eelarvestamise meetodit. 

Kokkuvõtvalt võib magistritöö autor öelda, et Eesti põllumajandusettevõtted on COVID-19 

kriisist mõjutatud väga vähesel määral ning enamik ettevõtetest tuleb praeguses olukorras 

hästi toime.   
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KOKKUVÕTE 

 

Majanduskriise suudavad majandusanalüütikud erinevate näitajate järgi ette prognoosida, 

kuid tervisekriisi vallandumist koroonaviiruse levikul ei suutnud keegi ette ennustada, 

samuti ei oldud valmis nii suure kriisiga koheselt toime tulema. Võib öelda, et tervisekriis 

on alati ootamatu ning puudutab erinevaid valdkondi ning suurt hulka inimesi, kaasa 

arvatud põllumajandusettevõtteid. Ettevõtete jaoks on oluline juhtimistööriist 

eelarvestamine, millega suudetakse hoida kulusid kontrolli all aga ka planeerida 

efektiivsemalt ettevõtte tegevust, mis peaks tagama edu ka kriisi situatsioonis toimetulekul. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas on mõjutanud Eesti 

põllumajandusettevõtete eelarvestamist COVID – 19 kriis. Eesmärgi täitmiseks püstitas töö 

autor viis ülesannet, millest esimesed kolm põhinesid kriisi ja eelarvestamise teoreetilisele 

käsitlusele ning kahe viimase ülesande raames viidi läbi uurimus Eesti 

põllumajandusettevõtetes, et selgitada välja, milliseid eelarvestamise meetodeid ettevõtted 

kasutavad, mis perioodiks ja kes neid koostab ning kuidas on COVID-19 kriis ettevõtetes 

eelarvestamist mõjutanud. 

Magistritöö teoreetilise osaga anti ülevaade erialasest teaduskirjandusest, erialastest 

uurimustest ja kriisidega seotud uuringutest ja artiklitest. Kõigepealt anti ülevaade 

eelarvestamise olemusest, eelarvestamise eesmärkidest. Lisaks tutvustati erinevate autorite 

abil eelarvestamise eesmärke. Seejärel anti ülevaade kriisi definitsioonist. Viimase 

teoreetilise osaga leiti seosed eelarvestamise ja kriisi mõjude vahel. 

Teaduskirjandusest tuli välja, et eelarvestamine on oluline ning on oluline, et ettevõttel 

oleks pikaajaline strateegia, millest lähtuvalt koostatakse ettevõtte eesmärgid ning nendest 

lähtuvalt eelarvestamise eesmärgid (Üksvärav 2008: 128-130; Vaznonienė ja Stončiuvienė 

2012: 160). Eelarvestamiseks on palju erinevaid meetodeid, käesolevas magistritöös anti 

ülevaade enamlevinud meetoditest: traditsiooniline, tegevuspõhine, paindlik, pidev ehk 

jooksev, Kaizen ja kohanduv eelarvestamise meetod. Teadusartiklitest tuli välja, et 

ebakindlas ja muutuvas keskkonnas on oluline koostada jooksvaid eelarveid, sest neid saab 

jooksvalt täiendada (Sivabalan et al. 2009; Bhimani et al. 2018) ning seega saab hoida 

silma peal ettevõtte kuludel ja tuludel.  



56 

 

Magistritöö empiirilises osas viidi läbi uurimus, mille tarbeks saadi Eesti 

põllumajandusettevõtete kontaktandmed Registrite ja Infosüsteemide Keskuselt (RIK). 

Küsitlus koostati keskkonnas Google Forms ning saadeti välja ettevõtete meili 

aadressidele, küsitlusele oli võimalik vastata ajavahemikul 19. aprill kuni 25. aprill 2021. 

Uuringu valimiks kujunes 758 ettevõtet, kellest vastas küsimustikule vaid 47 ning kellest 

14 ettevõtet sobis uuringu terviklikku analüüsi.  

Tulemuste analüüsiks kasutati nii Exceli tabeltöötlusprogrammi, kui ka IBM SPSS tarkvara. 

Exceli abil anti andmetele vajalik kuju nii SPSS`i tarbeks aga ka tulemuste 

illustreerimiseks. SPSS tarkvara abil teostati kirjeldavate statistikute analüüs, koostati 

sagedus tabeleid ning risttabeleid.     

Ankeetküsitluse analüüsi tulemusena selgus põllumajandusettevõtetele olulised 

eelarvestamise eesmärgid, samuti kas need on muutunud seoses COVID-19 kriisiga seoses. 

Kõige olulisemaks olid ettevõtetele eelarvestamise eesmärkidest kulude üle kontrolli 

saavutamine, ressursside jaotamine ja tegevuskavade koostamine (strateegiast lähtuvalt). 

Seoses COVID-19 kriisiga ei ole põllumajandusettevõtete eelarvestamise eesmärgid 

muutunud ning seega ei saa nõustuda autorite Becker et al. (2015: 17 ) väitega, et kriisides 

eelarvestamise eesmärgid muutuvad ning tähtsamaks saab ressursside jaotamine, Eesti 

põllumajandusettevõtetele oli ressursside jaotamise eesmärk oluline olenemata COVID-19 

kriisist lähtuvalt. 

Uuringust selgus ka, et kõige kasutatavam eelarvestamise meetod 

põllumajandusettevõtetes oli traditsiooniline meetod, kuid kasutatakse ka teisi meetodeid 

ning kombineeritakse erinevaid meetodeid. Uuringu tulemusena selgus ka, et ettevõtetel ei 

ole plaanis senisest eelarvestamise meetodist loobuda ega seda mõne teise meetodi vastu 

välja vahetada. Tavaliselt koostatakse eelarved üheks aastaks, nii selgus ka küsitluse 

tulemustest: 12 ettevõtet koostavad eelarveid üheks aastaks, ühel juhul koostatakse kaheks 

aastaks ning ühel juhul üheks kuuks. Pooled ettevõtted alustavad uute eelarvete 

koostamisega kolm kuud enne uut eelarveperioodi, neli ettevõtet alustavad üks kuu enne, 

kaks ettevõtet alustab pool aastat enne ja üks vastaja alustab 12 kuud enne uut 

eelarveperioodi.  

Uuringust selgus, et eelarvete koostajaks on üheksal juhul ettevõtte juht ja viiel juhul 

koostab eelarveid juht koostöös finantsspetsialistiga. Väiksemates ettevõtetes on 
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tavapärane, et ettevõtte juht tegeleb või soovib tegeleda kõigega, kuid kas see on ka kõige 

efektiivsem, seda selles uuringus ei uuritud. 

Ankeetküsitlusega uuriti ettevõtete arvamust erinevate eelarvestamise väidete kohta, mis 

seostuvad ebakindla keskkonna ja COVID-19 kriisiga. Väiteid oli kokku kuus, kinnitust 

leidsid kokku 4, need väited olid: „et tuleviku kriisideks paremini valmis olla, peab 

ettevõttel olema rahalised puhvrid”, „ebakindlas keskkonnas on vaja koostada jooksvaid 

eelarveid”, „et eelarvestamisel on tähtis koostada erinevaid tuleviku stsenaariume” ja „et 

kohaneda uute keskkonnatingimustega, on oluline kasutada tegevuspõhist eelarvestamist”.  

Kõige suuremat poolehoidu leidis väide „et tuleviku kriisideks paremini valmis olla, peab 

ettevõttel olema rahalised puhvrid”, selle väitega nõustusid 12 ettevõtet.  Väite -

„ebakindlas keskkonnas on vaja koostada jooksvaid eelarveid”, on oluline ka magistritöö 

autori arvates ning selle väite tulemusena saab nõustuda ka autorite Bhimani et al. (2018) 

tulemusega, kes pooldavad samuti jooksvate eelarvete kasutamist ebakindlas keskkonnas, 

sest need on paindlikud. Oluline on, et eelarvetes oleks võimalik viia sisse muudatusi ja 

täiendusi, kuid seda ei saa teha nt traditsioonilise eelarvestamise korral, kus eelarved 

tehakse ette üheks aastaks ning neid eelarveperioodi vältel tavaliselt ei muudeta. Väide „et 

kohaneda uute keskkonnatingimustega, on oluline kasutada tegevuspõhist eelarvestamist” 

tekib segadus, sest üks ettevõtetest, kes jäi vastusega neutraalseks, kasutab just 

tegevuspõhist eelarvestamist. Selle väitega saab nõustuda ka uurija Pietrzak`ga (2013), kes 

pooldab uutes keskkonnatingimustes paremaks toimetulekuks nt tegevuspõhist 

eelarvestamist, mis põhineb tegevuspõhisel kuluarvestusel. Ka magistritöö autor on 

seisukohal, et just see meetod võiks kõige rohkem kasu tuua põllumajandusettevõtete 

eelarvestamises. 

Uurides erinevate COVID-19 kriisi mõjutegurite mõju olulisust eelarvestamisele, mida oli 

kokku kümme erinevat, selgus, et ei ole ühtegi sellist mõjutegurid, mis oleks 

põllumajandusettevõtete eelarvestamist oluliselt mõjutanud, kõik keskmised hinnangud 

algasid alates 3,00st. Kuid võib välja tuua neli tegurit, mis on vähesel määral mõjutanud 

eelarvestamist: tööjõukulude suurenemine (keskmine hinnang 3,00), pidev kulude 

jälgimine ja kontroll (3,07), riigipoolse abi kättesaadavus (3,07) ning töötajate pikem 

viibimine haiguslehel (3,14). 
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Ankeetküsitluse viimase küsimuse tulemusena selgus, et enamus ettevõtteid saavad 

COVID-19 kriisi situatsioonis tegutsedes hästi või väga hästi hakkama, üks ettevõtte 

hindas oma toimetulekut väga keeruliseks ning neli ettevõtet jäi keskmisele hinnangule.  

Seega saab kokkuvõttes öelda, et Eesti põllumajandusettevõtted tulevad praeguses 

COVID-19 kriisi situatsioonis hästi toime ning eelarvestamisele ei ole ükski mõjutegur 

olulist mõju avaldanud. 

Käesolevas magistritöö raames läbi viidud uuringus esineb ka puudujääke ning saadud 

tulemusi ei saa üldistada kogu Eesti põllumajandusettevõtete üldkogumile, sest antud 

uuringusse kaasatud valim oli väike ning esindatud ei olnud kõik Eesti maakonnad. 

Puudusena võib välja tuua väga väikese vastajate arvu ja magistritöö autori valimi valiku, 

et ei kaasatud kõiki vastajaid tervesse küsimustikku. Lisaks oli üks puudus käesoleva 

uurimuse juures ajavahemik, millal ankeetküsitlus laiali saadeti, seda oleks võinud teha 

varem, sest aprilli keskpaik oli põllumajandusettevõtetes suhteliselt kiire nii 

taimekasvatuses kui ka loomakasvatuses.  

Eelnevaid puuduseid arvesse võttes, on võimalik sarnast uuringut läbi viia ja saada 

võibolla täpsemaid ja põhjalikumaid tulemusi põllumajandusettevõtete eelarvestamise 

kohta. Samuti võiks uurida COVID-19 mõju eelarvestamisele ühe konkreetse ettevõtte 

põhiselt. 
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Lisa 1. Uurimuses kasutatud ankeetküsitlus 

 

1. Kus maakonnas Teie ettevõte põhiliselt tegutseb? * 

Valige˅ 

 

2. Mis on Teie ettevõtte ettevõtlusvorm? * 

o FIE 

o Osaühing 

o Aktsiaselts 

o Tulundusühistu 

o Muu: 

 

3. Milline on Teie ettevõtte tegevusala? * 

o Loomakasvatus 

o Taimekasvatus 

o Looma- ja taimekasvatus 

o Muu: 

 

4. Kui palju on Teie ettevõttes töötajaid seisuga 01.04.2021? * 

o 0-9 töötajat 

o 10-49 töötajat 

o 50-99 töötajat 

o 100 ja rohkem töötajat 

 

5. Milline on Teie ettevõtte vanus? * 

o 0-4 aastat 

o 5-9 aastat 

o 10-14 aastat 

o 15 ja rohkem aastat 
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Lisa 1. Järg 

 

6. Kas Teie ettevõttes koostatakse eelarveid? * 

o Jah 

o Jah, kuid plaanime loobuda eelarvestamisest. 

o Ei, kuid plaanime hakata koostama eelarveid. 

o Ei 

 

7. Kes Teie ettevõttes tegeleb eelarvestamisega? Võimalik valida mitu varianti. * 

o Juht 

o Finantsjuht 

o Raamatupidaja 

o Eelarved koostatakse koostöös juhi ja finantsspetsialistiga 

o Muu: 

 

8. Kui oluliseks peetakse Teie ettevõttes järgnevaid eelarvestamise eesmärke 

planeerimise funktsioonist lähtuvalt? * 

 
1 - Väga 

oluline 

2 - Pigem 

oluline 
3 - Nii ja naa 

4 - Pigem ei 

ole oluline 

5 - Ei ole 

oluline 

Ressursside 

jaotamine 
o  o  o  o  o  

Tegevuskavade 

koostamine 

(strateegiast 

lähtuvalt) 

o  o  o  o  o  

Tootmisvõimsuse 

haldamine 
o  o  o  o  o  

Müügihindade 

määramine 
o  o  o  o  o  

Innovatsiooni 

toetamine 
o  o  o  o  o  

Info jagamine 

ettevõttest välja 

poole 

o  o  o  o  o  
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Lisa 1. Järg 

 

9. Kui oluliseks peetakse Teie ettevõttes järgnevaid eelarvestamise eesmärke kontrolli 

funktsioonist lähtuvalt? 

 1 - Väga 

oluline 

2 - Pigem 

oluline 
3 - Nii ja naa 

4 - Pigem ei 

ole oluline 

5 - Ei ole 

oluline 

Kulude üle 

kontrolli 

saavutamine 

o  o  o  o  o  

Ettevõtte 

tegevuse 

monitoorimine 

o  o  o  o  o  

 

10. Kui oluliseks peetakse Teie ettevõttes järgnevaid eelarvestamise eesmärke 

hindamise funktsioonist lähtuvalt? 

 
1 - Väga 

oluline 

2 - Pigem 

oluline 

3 - Nii ja 

naa 

4 - Pigem ei 

ole oluline 

5 - Ei ole 

oluline 

Töötajate 

hindamine 
o  o  o  o  o  

Äriüksuse 

hindamine 
o  o  o  o  o  

 

11. Kass Teie ettevõttes on paika pandud ettevõtte strateegia ehk pikaajaline 

tegutsemiskava? 

o Jah 

o Ei 

 

12. Millal alustatakse Teie ettevõttes järgmise perioodi eelarve koostamisega? 

o 1 kuu enne uut eelarveperioodi 

o 3 kuud enne uut eelarveperioodi 

o 6 kuud enne uut eelarveperioodi 

o Muu: 
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Lisa 1. Järg 

 

13. Kui pikaks perioodiks Teie ettevõttes eelarveid koostatakse? 

o 1 kvartal 

o 6 kuud 

o 1 aasta 

o 2 aastat 

o Muu: 

 

14. Millist eelarvestamise meetodit kasutatakse Teie ettevõttes? Võimalik valida mitu 

varianti. 

▪ Traditsiooniline meetod - eelarvestamisel lähtutakse eelmisest eelarve perioodist, 

eelarved koostatakse üheks aastaks ning eelarveperioodi kestel eelarveid ei muudeta. 

▪ Tegevuspõhine meetod - põhineb tegevuspõhisel kuluarvestusel, keskendub väljundite 

prognoosimisel ja alles seejärel koostatakse vajaminevate ressursside eelarve. Eelarvet 

täiustatakse lähtuvalt klientide vajadustest. 

▪ Paindlik eelarvestamise meetod - tulusid ja kulusid eelarvestatakse erinevatel 

tegevusmahtudel. 

▪ Pidev ehk jooksev eelarvestamise meetod - eelarveid uuendatakse pidevalt, lisades 

juurde uue ajaperioodi (nt kuu, kvartal, aasta jne) ning jättes kõrvale just lõppenud 

perioodi. 

▪ Kaizeni meetod - iga järgneva eelarvega püütakse planeerida väiksemaid kulusid, 

jättes kõrvale kõik väärtust mittelisanduvad tegevused ning vähendades seeläbi 

kadusid. 

▪ Kohanduv eelarvestamise meetod - eelarveid täiendatakse pidevalt, arvestades seal 

juures konkurentide tulemusi. Ettevõttes on kasutusel detsentraliseeritud keskkond ehk 

juhtimisotsustesse on kaasatud iga tasandi töötajad. 

▪ Muu: 
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Lisa 1. Järg 

 

15. Kas eelarvestamise eesmärgid on muutunud seoses 2020. aastal alguse saanud 

COVID-19 kriisiga? 

 

1 – On 

oluliselt 

muutunud 

2 – Pigem on 

muutunud 
3 - Nii ja naa 

4 - Pigem ei 

ole 

muutunud 

5 - Ei ole 

oluliselt 

muutunud 

Ressursside 

jaotamine 
o  o  o  o  o  

Tegevuskavade 

koostamine 

(strateegiast 

lähtuvalt) 

o  o  o  o  o  

Tootmisvõimsuse 

haldamine 
o  o  o  o  o  

Müügihindade 

määramine 
o  o  o  o  o  

Innovatsiooni 

toetamine 
o  o  o  o  o  

Info jagamine 

ettevõttest välja 

poole 

o  o  o  o  o  

Kulude üle 

kontrolli 

saavutamine 

o  o  o  o  o  

Ettevõtte 

tegevuse 

monitoorimine 

o  o  o  o  o  

Töötajate 

hindamine 
o  o  o  o  o  

Äriüksuse 

hindamine 
o  o  o  o  o  

 

 

 

 

 

 



69 

 

 

Lisa 1. Järg 

 

16. Mil määral nõustute järgmiste väidetega? 

 
1 - Nõustun 

täielikult 

2 - Pigem 

nõustun 

3 - Ei oska 

öelda 

4 - Pigem 

ei nõustu 

5 - Üldse ei 

nõustu 

Ebakindlas keskkonnas 

on vaja koostada 

jooksvaid eelarveid. 

o  o  o  o  o  

Praeguses olukorras 

(Covid-19 kriisis) on 

keeruline 

järgmisteelarveperioodi 

planeerida. 

o  o  o  o  o  

Eelarvestamisel on tähtis 

koostada erinevaid 

tuleviku stsenaariume 

(konservatiivne, 

optimistlik, kriisieelarve). 

o  o  o  o  o  

Seoses Covid-19 kriisiga 

oleme hakanud 

tihedamini jälgima ja 

täiendama eelarvet. 

o  o  o  o  o  

Et kohaneda uute 

keskkonnatingimustega, 

on oluline kasutada 

tegevuspõhist 

eelarvestamist. 

o  o  o  o  o  

Et tuleviku kriisideks 

paremini valmis olla, 

peab ettevõttel olema 

rahalised puhvrid. 

o  o  o  o  o  
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Lisa 1. Järg 

 

17. Kuivõrd mõjutavad Teie ettevõtte eelarvestamist järgmised COVID-19 kriisi 

mõjutegurid? 

 

1 - Mõjutab 

oluliselt 

eelarvestamist 

2 - Pigem 

mõjutab 

eelarvestamist 

3 - Nii ja 

naa 

4 - Pigem ei 

mõjuta 

eelarvestamist 

5 - Ei mõjuta 

üldse 

eelarvestamist 

Müügikäibe 

vähenemine 
o  o  o  o  o  

Tööjõukulude 

suurenemine 
o  o  o  o  o  

Töötajate pikem 

viibimine 

haiguslehel 

o  o  o  o  o  

Ümberkorralduste 

tegemine kontaktide 

vähendamiseks 

o  o  o  o  o  

Kaugtöö tegemine o  o  o  o  o  

Klientide kadumine o  o  o  o  o  

Tootmise/tegevuse 

sisendite piiratud 

kättesaadavus 

o  o  o  o  o  

Riigipoolse abi 

kättesaadavus 
o  o  o  o  o  

Eelarvestamiseks 

olulise info kriitiline 

vajadus 

o  o  o  o  o  

Pidev kulude 

jälgimine ja kontroll 
o  o  o  o  o  

 

18. Kas seoses COVID-19 kriisiga on Teil plaan lähiajal vahetada välja senine 

eelarvestamise meetod? 

o Jah 

o Jah, plaanime kasutusele võtta tegevuspõhist eelarvestamist 

o Jah, plaanime kasutusele võtta pidev- ehk jookseveelarvestamist 

o Jah, plaanime kasutusele võtta paindlikku eelarvestamist 

o Jah, plaanime kasutusele võtta Kaizeni eelarvestamist 

o Jah, plaanime kasutusele võtta kohanduva eelarvestamise süsteemi 

o Ei 

o Muu: 
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Lisa 1. Järg 

 

19. Kuidas Te hindate oma ettevõtte toimetulekut praeguses COVID-19 kriisi 

situatsioonis? 

 1 2 3 4 5  

Väga keeruline on 

toime tulla 
o  o  o  o  o  

Saame väga hästi 

hakkama 
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Lisa 2. Eelarvestamise kohta esitatud väidete kirjeldavad statistikud 

(ankeetküsitluse küsimus nr 16) 
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Ebakindlas keskkonnas on vaja 

koostada jooksvaid eelarveid 
14 1 5 2.21 1.188 1.412 1.126 0.597 

Praeguses olukorras (Covid-19 

kriisis) on keeruline järgmist 

eelarveperioodi planeerida 

14 2 5 3.86 0.864 0.747 -1.361 0.597 

Eelarvestamisel on tähtis 

koostada erinevaid tuleviku 

stsenaariume 

14 1 5 2.71 1.139 1.297 0.655 0.597 

Seoses Covid-19 kriisiga 

oleme hakanud tihedamini 

jälgima ja täiendama eelarvet 

14 1 5 3.57 1.284 1.648 -0.820 0.597 

Et kohaneda uute 

keskkonnatingimustega, on 

oluline kasutada tegevuspõhist 

eelarvestamist 

14 2 5 2.86 1.027 1.055 0.821 0.597 

Et tuleviku kriisideks paremini 

valmis olla, peab ettevõttel 

olema rahalised puhvrid 

14 1 5 1.93 1.207 1.456 1.689 0.597 
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Lisa 3. Eelarvestamist mõjutavate Covid-19 kriisi mõjutegurite 

kirjeldavad statistikud (ankeetküsitluse küsimus nr 17) 
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Müügikäibe vähenemine 14 1 5 3.36 1.216 1.478 -0.211 0.597 

Tööjõukulude suurenemine 14 1 5 3.00 1.359 1.846 0.429 0.597 

Töötajate pikem viibimine 

haiguslehel 
14 1 5 3.14 1.292 1.670 0.193 0.597 

Ümberkorralduste tegemine 

kontaktide vähendamiseks 
14 3 5 3.79 0.802 0.643 0.437 0.597 

Kaugtöö tegemine 14 1 5 4.07 1.141 1.302 -1.608 0.597 

Klientide kadumine 14 1 5 3.86 1.027 1.055 -1.663 0.597 

Tootmise/tegevuse sisendite 

piiratud kättesaadavus 
14 1 5 3.43 1.158 1.341 -0.319 0.597 

Riigipoolse abi kättesaadavus 14 1 5 3.07 1.328 1.764 -0.150 0.597 

Eelarvestamiseks olulise info 

kriitiline vajadus 
14 2 5 3.57 1.016 1.033 0.031 0.597 

Pidev kulude jälgimine ja 

kontroll 
14 1 5 3.07 1.328 1.764 0.310 0.597 
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