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The ongoing trend of decreasing the number of young people in the agricultural sector 

has received plenty of attention in different studies. The predominance of the older 

generation, who will leave soon the agricultural sector behind, could lead to a situation 

where food production is no longer guaranteed. To increase the number of young people 

in the countryside and to support Estonian rural development, PRIA (ARIB) has 

organized the granting of subsidy which is implemented in the current research called: 

“Aid for young entrepreneurs starting up in agricultural activities”, abbreviated PANET. 

The aim of the current master's thesis was to determine the impact of PANET on the 

economic sustainability of an agricultural enterprise.  

In the master's thesis, semi-structured interviews were used to collect data, a sample that 

consisted of agricultural enterprises of Põlva County. The qualitative analysis method was 

used for interpreting the collected data and a document review was performed, in which 

the company’s annual reports were compared. Based on the study results, it was 

concluded that with the help of PANET alone it is not possible to ensure the economic 

sustainability of the company. PANET influenced the agricultural enterprises of Põlva 

County by providing financial capital for the establishment of the agricultural company 

and enabled them to obtain the basic technology, animals, plants, and seeds that are 

necessary for breeding activities or production. In addition, it provided an opportunity to 

use other financial means. The use of other financing means (loan, leasing, etc.) 

additionally to PANET ensures the company's economic sustainability. Besides that, the 

study also indicated comparisons from prior research which also focused on PANET. 
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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeva üheks suureks probleemiks on maarahvastiku osatähtsuse vähenemine. Noored 

eelistavad kolida maalt linna, et leida tööd ning saada suuremat sissetulekut. Hooned jäävad 

tühjaks ning lagunevad. Tööjõupuuduse tõttu ei teki ka uusi ettevõtteid, sest maal puudub 

piisaval hulgal ettevõtlikke inimesi. (Zondag jt 2015) Maaelu edendamiseks ning noorte 

innustamiseks tegeleda põllumajandusega, on Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni 

Amet (edaspidi PRIA) välja töötanud toetuse „Põllumajandusliku tegevusega alustava noore 

ettevõtja toetus“, mida terve töö vältel esitatakse PANET kujul. PANET on Eesti maaelu 

arengukava 2014–2020 meetme 6 „Põllumajanduslike majapidamiste ja ettevõtluse arengˮ 

alameetme 6.1 „Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine“ raames antav toetus. 

Nimetatud toetus peaks andma alustavale ettevõtjale tuge ning julgust, et võtta vastu otsus 

rajada oma põllumajanduslik ettevõte. Toetus on ka üheks võimaluseks, kuidas propageerida 

ja arendada maapiirkonna ettevõtlust ning toetada noori põllumajandusega tegelemisel. 

(Põllumajandusliku…2020) 

Ülemaailmsest probleemist tulenevalt on teema ajendiks noorte põllumajandustootjate 

vähesus põllumajandusettevõtluses. Zondag jt (2015) tõid oma artiklis välja, et kõigest 14% 

kogu Euroopa Liidu põllumajandustootjatest juhivad alla 40-aastased inimesed. Igal aastal 

soovivad küll paljud noored saada PANET-it ning rajada oma põllumajandusettevõte, kuid 

ettevõtete arv on siiski langevas trendis. Statistikaameti 2021. aasta esialgsetele andmetele 

tuginedes on põllumajanduslike majapidamiste arv 10 aastaga vähenenud 3800 

põllumajandusettevõtte võrra (Eesti…2021). Noorte põllumajandustootjate kogenematus, 

piiratud ressursid ning muud põhjused raskendavad ettevõtte loomist ja jätkusuutlikkuse 

tagamist (Balezentis jt. 2020: 2). Põllumajandustoetused on põllumajandustootjatele 

oluliseks abivahendiks, ilma milleta on keerulisem ettevõtte loomine, laiendamine, 

arendamine, konkurentsivõime pakkumine ja jätkusuutlikkuse saavutamine (Toom 2015).  

Magistritöö autoril avanes suurepärane võimalus proovida ka ise rajada 2020. aastal 

põllumajandusettevõte PANET-i abil. Töö autor oli seisukohal, et maal elades tuleks 

väärtustada vanavanemate ja vanemate varasemat tehtud tööd erinevate põllukultuuride ja 

loomade kasvatamisel ning otsustas talupidamisega jätkata. Selleks sai koostatud hästi 
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läbimõeldud äriplaan, mis keskendub segapõllumajandusele. Töö autori 

põllumajandusettevõte tegeleb kurgi,- rabarberi ja kihnu maalamba kasvatusega. 

Lisandväärtusena aitab töö autori põllumajandusettevõte kaasa kihnu maalamba tõu 

säilimisele ning  tulevikus on planeeritud hakata mahetootjaks.  

Ettevõtte loomine oli omamoodi suur vastutus, sest põllumajandusettevõtet rajati 

esmakordselt ning tekkisid teatud hirmud. Ei teata senini, kas suudetakse äriplaanis lubatud 

eesmärgid täismahus ellu viia, kas teenitakse piisavalt tulu, et ettevõtet arendada jms. 

Vastasel juhul tuleks saadud toetuse summa tagasi maksta. Magistritöö autorile on 

põllumajandusvaldkond väga südamelähedane, mistõttu pingutatakse kõvasti, et ettevõtet 

järk-järgult arendada ja laiendada ning saavutada majanduslik jätkusuutlikkus. Tsiteerides 

Kiyosakit „Alusta väikselt, mõtle suurelt“ (Robert…), on ka töö autori 

põllumajandusettevõtte rajamise moto.  

Magistritöö teema valikul sai määravaks töö autori huvi teada saada, kuidas hindavad teised 

PANET-i saajad oma ettevõtte majanduslikku jätkusuutlikkust ning läbiviidud intervjuude 

käigus õppida noortalunike kogemustest. 

Eeltoodust lähtuvalt on magistritöö eesmärgiks välja selgitada PANET-i mõju 

põllumajandusettevõtte majanduslikule jätkusuutlikkusele (edaspidi PMEV majanduslik 

jätkusuutlikkus).  

Magistritöö eesmärgi saavutamiseks on töö autor püstitatud järgmised uurimisülesanded:  

1. Määratleda PMEV majanduslik jätkusuutlikkus.   

2. Tuua välja ettevõtte majanduslikku jätkusuutlikkust mõjutavad peamised 

tegurid ja nende tähtsus põllumajandusettevõtluses.  

3. Analüüsida PANET-i olemust ja mõju jätkusuutlikkusele.  

4. Intervjueerida PANET-it saanud ettevõtteid ning anda hinnang nende 

ettevõtete majanduslikule jätkusuutlikkusele juhtumiuuringu baasil. 

 

Käesolevas magistritöös analüüsitakse PANET-i mõju PMEV majanduslikule 

jätkusuutlikkusele. Antud toetus on väga levinud finantseerimisvahend alustavale noorele 

ettevõtjatele. 2020. aastal taotles eelpool mainitud toetust 134 noort, kuid limiteeritud 

eelarvest tulenevalt vaid 93 avaldust rahuldati. Kogu taotluse summa oli 5,3 milj eurot, kuid 

ette nähtud eelarve suurus ulatus 3,75 milj euroni. Toetuse saajatele maksti 40 tuhande euro 
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suurust finantseerimisvahendit põllumajandusliku ettevõtluse alustamiseks. (Toetuste… 

2020)  

PANET-i jätkusuutlikkust on varasemalt uuritud Põllumajandusuuringute Keskuse poolt 

2020. aastal läbi viidud uuringus „Noore põllumajandustootja toetust saanud ettevõtjate 

analüüs.“ Antud uuringu eesmärgiks oli välja selgitada Eesti maaelu arengukava (MAK) 

2007–2013 PANET ja noore põllumajandustootja otsetoetuse saajate majanduslik aktiivsus 

põllumajandustootmise või põllumajandustoodete töötlemise valdkonnas ning hinnata nende 

tegevuse majanduslikku jätkusuutlikkust. Tulemusena toodi välja, et eelpool nimetatud 

toetuse abil on võimalik saavutada majanduslikult jätkusuutlik ettevõte. PANET aitas 

parandada ettevõtte saaduste/toodete/teenuste mahtu, parandada ettevõtte tootlikkust, 

toodete kvaliteeti, majandustulemusi ning vähendada ettevõtte kulusid ja võtta kasutusele 

uusi tehnoloogiad. (Noorte…2020)  

Antud toetuse jätkusuutlikkust ei ole varasemalt isikupõhiselt uuritud s.t. teostatud toetuse 

saanud ettevõtjatega intervjuu. Põllumajandusuuringute Keskuse poolt koostatud uuringus 

kasutati andmete kogumiseks internetipõhist küsitlust. 

Magistritöö koosneb kahest peatükist, teoreetilisest ja empiirilisest, mis omakorda 

jagunevad alapeatükkideks. Esimeses peatükis antakse ülevaade põllumajandusettevõtte- ja 

ettevõtte majandusliku jätkusuutlikkuse määratlusest ning põllumajandusettevõtte edukust 

määravast tegurist. Kirjeldatakse noore põllumajandustootja toetusvajadust, kontseptsiooni 

ja selle seost põllumajandusliku ettevõtluse jätkusuutlikkusega. Selgitatakse 

põllumajandustoetuste olulisust ettevõtte majandusliku jätkusuutlikkuse saavutamiseks ning 

antakse ülevaade toetuste eesmärkidest. Antud peatükis käsitletakse eraldi alapeatükina 

PANET-i eesmärke ja tingimusi. Teoreetilises osas tuuakse kokkuvõtvalt välja PANET-i 

mõju PMEV majanduslikule jätkusuutlikkusele. 

Töö empiirilises osas kirjeldatakse uuringu metoodikat, valimit ja intervjuu struktuuri. 

Seejärel antakse ülevaade saadud tulemustest ja tehakse järeldused. Magistritöös kasutatakse 

uurimismeetodina juhtumiuuringut ning tulemuste saamiseks teostatakse 

poolstruktureeritud intervjuu. Intervjuu sisuanalüüsi põhjal tehakse järeldus PMEV 

majanduslikule jätkusuutlikkusele PANET-i abil. Töö autori poolt kogutud andmeid 

võrreldakse Põllumajandusuuringute Keskuse poolt läbi viidud uuringu tulemustega.   
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1. PÕLLUMAJANDUSLIKU TEGEVUSEGA ALUSTAVA 

NOORE ETTEVÕTJA TOETUSE MÕJU 

PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTTE MAJANDUSLIKULE 

JÄTKUSUUTLIKKUSELE 

 

1.1. Põllumajandusettevõtte- ja majandusliku jätkusuutlikkuse 

määratlus 

 

Maapiirkonnas on põllumajandusettevõtte loomine ja põllumajandusettevõtlusega 

tegelemine üpris keeruline. Selleks, et elu maal ei hääbuks, on väga oluline toetada 

põllumajandusettevõtteid. (Ruthe 2016) Põllumajandussektor on maaelu oluline nurgakivi, 

mille edendamine on terve ühiskonna jaoks määramatu tähtsusega (Saarpuu 2018). Maaelu 

muutumine on praegusel hetkel väga aktuaalne teema, alates tööhõive probleemidest, 

lõpetades elanikkonna vananemise ja noorte lahkumisega linnadesse (Edukas...2019). 

Põllumajandusettevõtete- ja noorte osatähtsuse vähenemine põllumajandusvaldkonnas 

tekitab muret põllumajanduse tuleviku pärast (Henriques). Sellest tulenevalt tuleks rohkem 

tähelepanu pöörata põllumajandussektori toetamisele ja jätkusuutlikkuse tagamisele ning 

noorte innustamisele tegeleda põllumajandusega. 

Lähtuvalt töö eesmärgist, milleks on välja selgitada PANET-i mõju PMEV majanduslikule 

jätkusuutlikkusele, on oluline piiritleda põllumajandusettevõtte- ja ettevõtte majandusliku 

jätkusuutlikkuse olemus ning anda ülevaade ettevõtteid eristavatest komponentidest.  

Põllumajandusettevõte ja selle poolt lisatav väärtus on ühiskonnas oluline alustala. 

Põllumajandusettevõtet defineeritakse Glossary (2019) sõnul kui eraldiseisvat 

majandusüksust, mille põhi- või kõrvaltegevuseks on põllumajandussaaduste tootmine. 

Majapidamine võib täiendavalt tegeleda ka mittepõllumajanduslike toodete või teenuste 

pakkumise ja osutamisega. (Glossary 2019) Põllumajandusettevõtteks nimetatakse ka 

tootmisüksust, mida kasutatakse täielikult või osaliselt põllumajanduslikul otstarbel ning on 

asustatud ühte piirkonda. Ettevõte võib omada või rentida põllumajandussaaduste 

kasvatamiseks vajaminevat maad ka teisest maakonnast. (Holding…2007) 
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Põllumajandusettevõte omab ühist juhtimissüsteemi, tegeleb taime- või loomakasvatusega 

(sh taimede paljundamine, jaanalindude aretamine jms) ning hooldab keskkonnasõbralikult 

põllumajandusmaid (Glossary 2019).  

Põllumajandusettevõtet on võimalik liigitada erinevate tunnuste alusel. Näiteks 

ettevõtlusvormi, suuruse, tegevusvaldkonna ja tootmisviisi poolest. (Freimann 2015) 

Ettevõtte asukoht ja sealses piirkonnas elavad inimesed on aga määravad 

põllumajandusettevõtte edukusele ja jätkusuutlikkusele (Ruthe 2016). Näiteks on 

maapiirkondade äärealad ebasoodsa geograafilise asukohaga, mis on kaugel majanduslikult 

tugevatest keskustest. Nende peamised takistused on seotud ettevõtluse madala tasemega, 

väikese tööturuga (sh kvalifitseeritud tööjõu puudusega) ning madala 

innovatsioonitasemega. Samuti iseloomustab ääremaid inim- ja sotsiaalsekapitali madal 

kvaliteet ning kohalike omavalitsuste napp rahaline ressurss. (Chomentowska 2017)  

Eelnevalt lähtudes on käesolevas töös mõistetud põllumajandusettevõtte all majandusüksust, 

mis toodab ja turustab põllumajandussaadusi, osutab põllumajanduslikke teenuseid ning 

võimalusel tegeleb mittepõllumajandusliku kõrvategevusega ettevõtte mitmekesistamise 

eesmärgil. Töö autor peab oluliseks analüüsida ääremaa võimekust jätkusuutlikkuse 

tagamisel PANET-i abil, mistõttu võetakse empiirilises osas valimisse ääremaa 

põllumajandusettevõtted.  

Jätkusuutlikkust on defineerinud majandusteadlased erinevalt. Üha enam rõhutatakse 

keskkonnahoidu ja kliimamuutustega tekkinud seoseid. Üldise printsiibina võib 

jätkusuutlikkust tõlgendada kui järjepidevat arengut ühiskonna vajaduste rahuldamiseks 

ilma keskkonda kahjustamata. (Noore…2020) Käesoleva magistritöö raames selgitatakse 

antud töös käsitletava jätkusuutlikkuse mõiste sisu, mida vaadeldakse finantsmajanduslikus 

vaates.  

Jätkusuutlikkuse kontseptsiooni avamiseks on kaks erinevat lähenemisviisi. Esiteks lähtuda 

maailma jätkusuutlikkusest, mis suuresti taandub keskkonnasäästlikkusele ja 

mahetootmisele. Teiseks mõista PMEV majanduslikku jätkusuutlikkust, mis keskendub 

ettevõtte kestvusele ja järjepidevale arengule. Antud töös keskendutakse PMEV 

majanduslikule jätkusuutlikkusele. Lauretta (2021) tehtud uuringus on välja toodud, et 

seoses suurte kuludega ettevõtluses ei ole toetused piisavad vahendid jätkusuutlikkuse 

saavutamiseks. (Lauretta jt. 2021) 
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Kuigi uurimustöös käsitletakse PMEV majanduslikku jätkusuutlikkust, peetakse oluliseks 

anda üldine ülevaade ka maailma jätkusuutlikkusest. Nimelt tuleb põllumajandussaaduste 

tootmisel tegutseda keskkonnasäästlikult, et tagada piiratud ressursside kestvus ja reostuse 

minimaliseerimine. Ressursside (maa, tööjõu ja kapitali) olemasolu on 

põllumajandussaaduste tootmisel aluseks. (Barnes jt 2015) Maailma jätkusuutlikkuse mõiste 

erinevate autorite tõlgenduses on välja toodud tabelis 1.  

 

Tabel 1. Maailma jätkusuutlikkuse mõiste tõlgendused erinevate autorite poolt 

Autor Tõlgendus 

Kluson Pikaajaline integreeritud 

põllumajandustootmise süsteem, mis varustab 

inimesi toitainetega, aitab parandada keskkonda 

ja loodusressursside kvaliteeti, millest 

põllumajandus sõltub ning võimaldab 

efektiivsemalt kasutada mittetaastuvaid 

loodusressursse ja põllumajandusressursse 

Pretty 2007 Põllumajandussaaduste tootmine ilma 

keskkonda saastamata, sest keskkond on 

põllumajanduse jaoks oluline vara 

Hayati jt 2010 Maa- ja veevarude säästlik kasutamine ning 

mitmekesisuse säilitamine põllumajanduses 

Cunningham Keskendub pikaajaliselt põllukultuuride ja 

kariloomade kasvatamisele, avaldades 

keskkonnale minimaalset mõju 

Maas jt 2016 Ettevõtte keskendub majanduslike eesmärkide 

saavutamisele, võttes samal ajal vastutuse oma 

mõju eest ökosüsteemidele 

 

Maailma jätkusuutlikkust võib defineerida lähtuvalt erinevate autorite tõlgendustest kui 

elanikkonna toiduainetega varustamist, mille põhieesmärgiks on toota toitu majanduslikult 

kasu saades, kuid ilma keskkonda saastamata ja tagada loodusressursside otstarbekas 

kasutamine. 

Töös käsitletav PMEV majanduslik jätkusuutlikkus määrab põllumajandusettevõtluse 

edukuse tulevikus (Niinepuu 2017). Erinevate autorite tõlgendus PMEV majandusliku 

jätkusuutlikkuse mõistele on koondatud tabelisse nr 2.  
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Tabel 2. PMEV majandusliku jätkusuutlikkuse mõiste tõlgendused erinevate autorite poolt 

Autor Tõlgendus 

Morioka jt 2016 Ettevõtte suutlikkus tulla toime majanduslike, 

sotsiaalsete ja keskkonnaalaste väljakutsetega 

pika aja jooksul ning teha investeeringuid firma 

arendamiseks 

Hart jt 2003 Äritegevuse alus – jätkusuutlik ettevõtte 

vähendab kulusid ja riske ning suurendab 

tulusid ja turuosa  

Markova jt 2015 Pikaajaline äritegevus, kus ettevõte ei keskendu 

mitte ainult kasumlikkusele, vaid jälgib ka oma 

tegevuse arengut, et saavutada edu ja elujõulisus 

pikas perspektiivis 

Montiel jt 2014 Ettevõtte tegevuse laiendamine ja tootmismahu 

suurendamine, pakkudes uusi tooteid ja 

teenuseid kvaliteeti säilitades. Loob 

jätkusuutlikke töökohti ning rahuldab klientide 

nõudlust 

Bahu 2020 Ettevõtte kasumlikkuse ja kasvu suurendamine 

pikaajaliselt äritegevuse kaudu, kahjustamata 

ümbritsevat keskkonda 

 

PMEV majanduslikku jätkusuutlikkust tõlgendatakse erinevate autorite poolt kui ettevõtte 

võimekust teha investeeringuid ettevõtluse arendamiseks, vähendada kulusid ja riske, 

suurendada tulu, tootmismahtu ja kvaliteeti. Lisaks võimet mitmekesistada oma ettevõtet 

uusi tooteid pakkudes ning rahuldada klientide nõudlust. Laiendada ettevõtet, teenida 

kasumit ning tagada nimetatud komponendid pikas perspektiivis.  

Käesolevas töös mõistab töö autor PMEV majandusliku jätkusuutlikkuse all seda, kui:  

• ettevõte on laiendanud oma ettevõtlustegevust;  

• suurendanud tootmismahtu, tootlikkust ja kvaliteeti; 

• mitmekesistanud oma ettevõtlustegevust; 

• ettevõte saavutab head majandustulemused sh kasumlikkuse.  

 

Jätkusuutlikkuse määratlemisel osutusid valituks just need komponendid, et oleks võimalik 

võrrelda käesoleva magistritöö tulemusi Põllumajandusuuringu Keskuse poolt koostatud 

uuringuga.  
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Kuna magistritöös käsitletakse PANET-it ja oluline rõhk on noorel põllumajandustootjal, 

siis järgmises alapeatükis selgitatakse noortaluniku olemust ning analüüsitakse selle 

ettevõtjagrupi toetusvajadust ja ettevõtte jätkusuutlikkuse saavutamise võimet. 

 

 

1.2 Noore põllumajandustootja määratlus ning toetusvajadus 

põllumajandusettevõtte majandusliku jätkusuutlikkuse saavutamiseks  

 

Suur osa meie toidust on saadud põllumeeste raske töö tulemusena, millele sageli ei mõelda, 

kui toidupoest süüa ostetakse. Kahjuks ei ole põllumajanduse tulevik nii kindel, kui seda 

arvatakse olevat. Põllumajandustootjatena on ülekaalus vanem generatsioon, kellest paljud 

lõpetavad oma karjääri lähiajal. (Henriques) Tõsiseks väljakutseks on kujunenud 

põllumajandussektori muutmine noorte jaoks atraktiivsemaks (Noored 

põllumajandustootmises). Üha enam otsivad noored tööd linnadest, jättes maaelu ja 

põllumajanduse kõrvale. Samas on palju näiteid edukate noorte põllumajandustootjate näol, 

kelle põhjal võiks öelda, et põllumajandus võib olla üheks noorte tööhõive allikaks. 

(Freeman jt 2018) 

Antud töös selekteeriti kõigist põllumajandustoetustest välja PANET, et keskenduda 

noortele põllumajandustootjatele, kes rajavad oma ettevõtte antud toetuse abil esmakordselt. 

Uuringuga on võimalik teha järeldus, kuidas mõjutab PANET PMEV majanduslikku 

jätkusuutlikkust. Esmalt on aga oluline selgitada noore põllumajandustootja olemust, 

ettevõtjagrupi vajadusi toetuste suhtes ja mõju jätkusuutlikkuse saavutamiseks. 

Põllumajandustootmisega tegelevaid noori inimesi nimetatakse noortalunikeks. 

Chatzitheodoridis jt (2020) uuringust lähtudes on noortaluniku all mõistetud kuni 40-aastast 

ettevõtjat, kes plaanib hakata põllumajandusega tegelema. Neil peavad olemas olema 

kutseoskused äriplaani rakendamiseks ja arendamiseks. (Chatzitheodoridis jt 2020) 

Noortalunik võib olla ka alustav ettevõtja, kes teeb investeeringuid põllumajandusse ning 

kelle vanus ei ületa 40. eluaastat. (Saaliste 2015: 15) Maaeluministeeriumi ettekandes on 

noort põllumajandustootjat tõlgendatud kui erialase haridusega ja töökogemusega isikut, kes 

on taotluse esitamise ajal noorem kui 40-aastane. Eelpool nimetatud isik peab alustama 

aktiivse põllumajandusliku tootmisega esmakordselt. (Noorte…2016) Euroopa Parlamendi 
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ja nõukogu määruse (EL) number 1305/2013 artikkel 2 alusel on noor põllumajandustootja 

taotluse esitamise hetkel kuni 40 aasta vanune, vastavate ametialaste oskuste ja pädevustega 

isik, kes asub esimest korda tegutsema põllumajandusliku majapidamise juhina 

(Euroopa…2013). Fayesse (2019) on noort põllumajandustootjat defineerinud kui inimest, 

kes on noorem kui 40 aastat ning põllumajandusega tegelenud vähem kui 5 aastat (Fayesse 

2019).  

Vastavalt eelpool toodud erinevatele määrangutele käsitletakse antud töös noortalunikku, 

kui alla 40-aastast põllumajandustootjat, kes tegeleb põllumajandusliku ettevõtlusega 

esmakordselt või on talupidamise üle võtnud ning on saanud PANET-it.  

Põllumajandusettevõtete- ja põllumajandustootjate pidev vähenemine on Kontogeorgos 

(2015) sõnul tekitanud tõsise murekoha – noorte põllumajandustootjate nappus ja 

põllumeeste generatsiooni vananemine (Kontogeorgos jt. 2015) Suurmägi (2021) artiklis on 

välja toodud põllumajandusloenduse esmased tulemused, mis näitasid, et enamus 

põllumajandusjuhte olid üle 55 aasta vanad ning põllumajandustootmine on koondunud 

suurte ettevõtjate kätte, kes omavad kaks kolmandikku põllumajandusmaast. Sellises 

olukorras on noortel väga keeruline oma põllumajandusettevõttega alustada. (Suurmägi 

2021) Euroopa Komisjoni artiklis on sektordiagrammina välja toodud Eurostatisti 2016. 

aasta andmed põllumajandusettevõtete juhtide vanuserühmadest protsentuaalselt. Selgub, et 

ülekaalus on üle 65. eluaasta vanused põllumajandusjuhid (vt joonis 1).   

 

 

Joonis 1. Põllumajandusettevõtete juhtide vanuserühmade osakaal kõigist 

põllumajandusettevõtete juhtidest 2016. aasta andmetel (%) (Noored põllumajandustootjad). 

0,45% 5%

6%

9%

23%

25%

33%

< 25 aastat

25 kuni 34 aastat

35 kuni 39 aastat

40 kuni 44 aastat

45 kuni 54 aastat

55 kuni 64 aastat

> 65 aastat
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Jooniselt 1 on näha, et noored põllumajandustootjad on vähemuses, võrreldes vanema 

generatsiooniga. Protsentuaalselt kõige väiksema osa, 0,45% kõigist 

põllumajandusettevõtete juhtidest, moodustasid juhid vanuses alla 25 eluaastat. Kasvutrendi 

ei ole märgata ka noortalunike seas vanuses 25-39 eluaastat. Jooniselt 1 selgub, et 

põllumajandussektoris domineerivad juhid vanuses 45 kuni 65 eluaastat. Erinevate uuringute 

põhjal seostatakse noorte vähest huvi põllumajanduse vastu vaesuse ja stressiga – väike ja 

ebastabiilne palk, raske töö ning muud negatiivsed hinnangud põllumajandussektorist 

(Prayoga jt 2019). Põllumajandussektoris töötamine vajab aega ja pühendumust ning nõuab 

pidevat füüsilist tööd majandusliku kasumi saamiseks, mis on vastuolus noorte 

ettekujutlusega unistuste tööst. (Mills 2016: 77, 80, 81) 

Andmetest saab järeldada, et noortalunike osakaal põllumajanduses on märkimisväärselt 

madal. Ülekaalus on vanemad põllumajandustootjad, mistõttu on oluline julgustada noori 

põllumajandustootmisega tegelema ning anda ettevõtlustegevuse alustamiseks toetuseid. 

(Noored põllumajandustootjad) 

Zondag jt (2015) poolt noortalunike vahetusprogrammis läbiviidud uuringus toodi välja, et 

noortele põllumajandustootjatele on oluliseks vajaduseks toetused. Nende tarvidus on seotud 

lisaks eeltoodule alustamisetapis tehtavate suurte investeeringutega ja madala käibega 

esimestel ettevõtlusaastatel. (Zondag jt 2015) Noortalunike peamised takistused on seotud 

elujõuliste osakute omandamisega, täistööaja pakkumisega ning piisava sissetuleku 

teenimisega (Kontogeorgos jt. 2015). Lisaks on raskusi raha leidmisega põllumajandusmaa-

, materiaalse vara (masinate) ostmiseks ning ettevõtte asutamiseks. Probleemiks on ka suur 

halduskoormus – raha ja aja kulu, mis tekib ettevõttel ülesannete täitmisel. Takistused on 

seotud ka muu tootmisega seotud tegurite omandamisel – kogenematus, algteadmiste 

puudumine turunduses jms. Toetuse abil on võimalik alustaval põllumajandusettevõtjal 

tootmiseks vajalikud põhiseadmed endale soetada ning alustada ettevõtlusega. (Balezentis 

jt. 2020: 2) 

Erinevatele uuringutele tuginedes ei ole noorte põllumajandustootjate osakaal 

põllumajandussektoris kasvutrendis. Ometigi sõltub suuresti just noortest põllumajanduse 

tulevik, sest vanem generatsioon lõpetab peagi põllumajandusvaldkonnas töötamise. 

Seetõttu on oluline propageerida nimetatud sektorit noortele, et tagada toidutootmise 

kindlustatus. Noored põllumajandustootjad peavad oluliseks toetuste rakendamist 

ettevõtluses, sest ilma toetusmeetmeteta on raskendatud ettevõtte loomine või 
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ettevõtlustegevuse käigus tekkinud takistuste ületamine. Takistused on seotud 

finantsvahendite vähesusega, mille tõttu ei ole võimalik teha investeeringuid ettevõtte 

arendamiseks või loomiseks. Uuringutest on järeldatud, et noortalunike takistused on seotud 

ka kogenematusega ning sellest tulenevalt on raske luua jätkusuutlik ettevõte. Kuna 

magistritöö eesmärk keskendub põllumajandusettevõtte jätkusuutlikkusele 

põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse abil, mis liigitub 

põllumajandustoetuste alla, peab töö autor vajalikuks järgmises alapeatükis anda ülevaade 

toetuste tähtsusest ettevõtte majandusliku jätkusuutlikkuse saavutamiseks. 

 

 

1.3 Põllumajandustoetuste eesmärgid ning mõju põllumajandusettevõtte 

majanduslikule jätkusuutlikkusele  

 

Põllumajandus on läbi aegade olnud maapiirkonna peamine sissetulekuallikas ja 

tegevusvaldkond, mida on oluline toetada, et tagada põllumajanduse jätkusuutlikkus ja areng 

(Põllumajandus 2000). Jätkusuutlik põllumajandusettevõte on hädavajalik, et kindlustada 

inimeste toiduga varustatus ja toetada nende tervist, pakkudes kodumaist toodangut (Mailler 

2020). Põllumajandus ei ole tähtsal kohal mitte ainult maaelu edendamise ja igapäevase 

toidujulgeoleku tagamisel, vaid on oluline ressurss riigi majanduskasvu soodustamiseks, 

ekspordi kasvatamiseks ja riigieelarve tulude suurendamiseks (Eesti põllumajandus…2020).  

Eelpool nimetatud aspektid on ühtedeks põhjusteks, miks peetakse põllumajandussektori 

toetamist teistest valdkondadest tähtsamaks. Näiteks jaotusid PRIA toetused sektorite vahel 

järgnevalt: 90% põllumajandussektorisse, 5% kalanduse sektorisse, 2% metsandus 

sektorisse, 2% koolituse sektorisse ning 1% koolikavade toetuseks. (Ülevaade 2020. 

aastal…2021) Kuna antud töös analüüsitav toetus kuulub põllumajandustoetuse hulka, siis 

selles alapeatükis antakse ülevaade põllumajandustoetustest üldiselt, nende eesmärgist ning 

mõjust ettevõtte jätkusuutlikkusele.  

Põllumajandustoetuste eesmärgiks on uute tootjate kaasamine põllumajandussektorisse, et 

vältida põllumajanduse hääbumist (Põllumajandus…2000). Toetused on suunatud 

põllumajandustootmise ratsionaalse arengu tagamiseks, tootlikkuse suurendamiseks, 

tehnoloogilise arengu stimuleerimiseks ning tootmistegurite (maa, tööjõu, kapitali jms) 

optimaalseks kasutamiseks. Lisaks eeltoodule on põllumajandustoetuste eesmärgiks tagada 
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põllumajandustootjatele piisav elatustase, suurendades talunike töötasusid. (Keane jt 2016) 

Toetuste rakendamisel tuleks seada eesmärgiks uute, hästi tasustatud töökohtade loomine 

ning mitmekesisuse suurendamine ettevõtluses (Põllumajandus…2020).  

Tagamaks põllumajandustootjate jätkusuutlikkus, on oluline, et põllumajandusettevõtetele 

antakse toetuseid. Eestis rakendatakse erinevaid toetusskeeme põllumajanduse ja maaelu 

edendamiseks ning arengu toetamiseks – riiklikud toetused, maaelu arengu toetused, 

otsetoetused jms. (Toetused…2021) Nende abil on võimalik põllumeestel piiratud 

tingimustes hakkama saada. Põllumajandustootmise saagikus sõltub suuresti klimaatilistest 

teguritest, sest loodustingimused on inimese poolt kontrollimatud. (Toom 2015) 

Põllumajandussaaduste kokkuostuhindu mõjutab ülemaailmne majanduskriis, suhteliselt 

kõrged saagid, eksportturgude vähesus jms. (Rooma jt. 2010). Näiteks 2020. aastal pidid 

põllumehed müüma kartulit nelja sendise kilohinnaga, mistõttu ei olnud ettevõtetel võimalik 

kasumit teenida. Kokkuostuhinda mõjutas ühelt poolt koroonapandeemia (COVID-19) ja 

teiselt poolt hea kartulisaak ka mujal Euroopas. Sellistes tingimustes on põllumeestel raske 

püsima jääda, kuna tehtavad kulutused saagi saamiseks on suuremad kui saadav tulu. 

(Saluveer 2020)  

White (2012) uuringus jõuti järeldusele, et toetuste abil on võimalik saavutada jätkusuutlik 

ja produktiivne põllumajandusettevõtte (White 2012). Toetuste kaasabil tekib alustaval 

ettevõtjal võimalus endale ettevõtte rajamiseks vajalikud masinad ja seadmed soetada ning 

investeerida kaasaegsesse tehnoloogiasse. (Põllumajandus…2000) Automatiseeritud 

tehnoloogia (robootika), uudne kontrolli- ja juhtimissüsteem põllumajandusettevõtetes aitab 

kaasa ettevõtte arengule ja jätkusuutlikkusele. Põllumajanduse digitaalne 

ümberkujundamine võimaldab Hrustek (2020) sõnul põllumajandusettevõtetel laialdasemalt 

areneda ning tõsta nende konkurentsivõimet st. parandada majanduslikku jätkusuutlikkust. 

Digitaaltehnoloogia kasutamine põllumajanduses aitab kaasa maapiirkondade arengule ja 

seeläbi vaesuse vähendamisele (Hrustek 2020). 

Toetused võimaldavad noortel põllumajandustootjatel oma ettevõtet mitmekesistada, mis 

aitab vähendada sõltuvust põllumajandustoodangust saadavast tulust, mille 

hinnakõikumised on väga erinevad (Barnes jt 2015). Uuringutest on leitud, et noored 

põllumajandusettevõtjad on avatavamad ettevõtte mitmekesistamisele kui vanemad 

põllumehed, sest noortele talupidajatele on tähtis riskide vähendamine. (Vroege jt 2020)  
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Põllumajandusuuringute Keskuse poolt koostatud uuringust selgus, et põllumajandusliku 

tegevusega alustava noore põllumajandusettevõtja toetuse aastatel 2007-2013 saanute seas 

on 60,5% mitmekesistanud oma tegevusi nii põllumajanduslikus kui ka 

mittepõllumajanduslikus valdkonnas. Uuringust järeldati, et mitmekesistamise peamisteks 

põhjusteks on sissetuleku suurendamise- ja riskide hajutamise vajadus. (Noore…2020)  

Mitmekesistamise komponendid võivad olla järgmised (Barnes jt 2015, Vroege jt 2020):  

• uute toodete väljatöötamine ettevõtte olemasoleva turu jaoks; 

• olemasolevate toodete viimine uuele turule; 

• uute toodetega sisenemine uuele turule; 

• tegevuse arendamine jätkates põllumajandustegevusega vähemalt endises 

mahus, kuid andes toodangule lisandväärtust; 

• mitmele tegevusvaldkonnale keskendumine.  

 

Näitena võib tuua piimatootmise põllumajandusettevõttes – võimalus on toodang väärindada 

erinevateks toodeteks (juust, või, kohupiim jms), mitte müüa kogu tooraine 

piimakombinaadile. (Barnes jt 2015) Teise näitena võib tuua põllukultuuride kasvatamise, 

kus keskendutakse vaid ühele põllumajandussaadusele. Ebasoodsa ilmastiku tõttu võib saak 

hävineda ning põllumajandusettevõte pankrotistuda või sattuda suurtesse võlgadesse. 

Tegeledes segatootmisega (kasvatades mitut erinevat kultuuri või tegeleda lisaks 

taimekasvatusele ka loomakasvatusega) on tõenäosus ettevõtte kasumlikkusele ja 

jätkusuutlikkusele tunduvalt suurem. Ühe taimekultuuri saagi hävinedes ei ohustata see kogu 

ettevõtte saatust ja edasist tegevust. Mitmekesistades põllumajandusettevõtet 

mittepõllumajanduslike kõrvaltegevustega – turism, maa või hoonete rentimine, annavad 

need tegevused lisandväärtust ettevõtte edukaks toimimiseks, lisatulu teenimiseks ning 

jätkusuutlikkuse saavutamiseks. (Vroege jt 2020) 

Eesti Maaülikooli maamajanduse ja analüüsi osakond viis 2016. aastal läbi uuringu 

põllumajandustootja majandustegevuse mitmekesistamise kohta mittepõllumajandusliku 

tegevuse suunas. Antud uuringu tulemusena selgus, et tulenevalt hooajalisusega ja ilmastiku 

mõjutustele on hakatud rohkem mõtlema mitmekesistamise peale. 61% uuringus osalenutest 

tõid välja, et põllumajandusettevõtjatel on raske oma tegevust mitmekesistada madala 
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investeerimisvõime tõttu. 24% vastanutest leidsid, et laenud ei ole nende jaoks 

kättesaadavad. (Lillemets, Mõtte 2016: 9-35)  

Eesti kapitaliturgude hetkeolukorrale tuginedes, ei ole väikestel ja keskmise suurusega 

ettevõtetel piisaval määral ligipääsu erinevatele finantseerimisallikatele. Laenuraha 

kättesaadavust raskendavad ka tagatise puudumine, mistõttu eelistavad 

põllumajandusettevõtted kasutada omavahendeid. (Lõpparuanne…2013: 28-32) Paraku ei 

ole suur osa ettevõtetest võimelised oma tegevust laiendama ainult omavahenditest ja 

seetõttu tuleks kasutusele võtta ka väliseid finantseerimisvahendeid (Lillak 2016). Uuringu 

tulemustest saab järeldada, et põllumajandustootjate jaoks on investeeringutoetuste 

omaosalus liialt kõrge. 

2020. aasta riigieelarve seaduse seletuskirja alusel on aastatel 2014-2020 

põllumajanduslikke otsetoetusi eraldatud 909,8 miljonit eurot. Otsetoetuste sihtgrupiks on 

aktiivsed põllumajandustootjad, alustavatele noortele põllumajandustootjatele ja 

väiketootjatele on ette nähtud eraldi toetused. (20.aasta… 2020) Baur (2018) uuringust 

selgus, et analüütikute hinnangul kompenseerisid Euroopa põllumajandustoetused ligi 72% 

ulatuses põllumeeste otseseid kulutusi toodete ja teenuste pakkumisel avalikule ühiskonnale. 

RDP – Rural Development Plan (maaelu arengukava toetus), mis on suunatud nii 

põllumajandustootjatele kui ka teiste sektorite esindajatele kaupade tootmise kulude 

finantseerimiseks, hüvitas ligikaudu 60% tehtud kulutustest ja ainult 17% arvatakse olevat 

suunatud teenuste kompenseerimiseks. Sellest saab järeldada, et toetused mõjutavad 

ettevõtete jätkusuutlikkust, kuna on abivahendiks kulude katmisel. (Baur, Schläpfer 2018) 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et põllumajandustoetustel on tähtis roll põllumajandusettevõtete 

majandusliku jätkusuutlikkuse saavutamisele. Toetuste mõju ettevõtte jätkusuutlikkusele 

erinevatele uuringutele tuginedes seisneb uue tehnoloogia soetamise- ja mitmekesistamise 

võimaluses, konkurentsivõime pakkumises ning arenemis- ja laienemisvõimaluses. Toetuste 

abil on võimalik talunikel hüvitada põllumajandustootmise ootamatuid kulusid, mis on 

seotud näiteks ebasoodsa ilmastiku tõttu tekitatud kahjumist. Ilma põllumajandustoetusteta 

on keeruline saavutada jätkusuutlik ettevõtlustegevus, sest põllumajandussektor on 

riskirohke tegevusvaldkond. Põllumajandustoetused soodustavad maaelu arengut, tootmise 

suurendamist, uudse tehnoloogia kasutuselevõttu jms. Kuna käesolev magistritöö keskendub 

PANET-ile, siis käsitletakse järgnevas alapeatükis selle toetuse olemust, eesmärke ja seost 

jätkusuutlikkusega.  
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1.3.1. Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse eesmärk ja 

tingimused 

 

Põllumajandussektor on tähtis tööstusharu, täites riigi jaoks olulisi funktsioone. Peamiseks 

ülesandeks on elanikkonna toiduainetega varustamine, kuid aitab kaasa ka maaelu arengule 

(elatise säilitamine), maastike haldamisele ja harimisele. (Food… 2017: 11) 

 Noorte laialdane lahkumine maapiirkonnast linna on tekitanud muret põllumajanduse 

tuleviku pärast. Vältimaks vananevat põllumajanduslikku elanikkonda ning toiduainete 

puudust, on Euroopa Liit võtnud kasutusele erinevaid meetmeid. Näiteks pakutakse 

alustavale ettevõtjale starditoetusi (PANET jms), sissetulekutoetusi ning täiendkoolitusi. 

(Young people…) Uurimustöö eesmärk keskendub PANET-ile, millest tulenevalt anname 

selles alapeatükis ülevaate toetuse eesmärgist, määrusest ja olulisusest alustavale 

põllumajandustootjale.  

PANET-i eesmärgiks on toetada põllumajandustootjate tegevuse alustamist, luua 

alternatiivseid sissetulekuallikaid, tõsta sissetulekutaset, toetada maapiirkonna 

põllumajandustootjate projekte ja rikastada põllumajandust uute põlvkondadega. Antud 

toetus on suunatud just noortele, et toimuks põlvkondade vahetus ning ettevõtluse areng 

maapiirkonnas. (Kan jt 2019: 17)  

Bosworth jt (2015) viisid läbi uuringu noorte põllumajandustootjatega, et hinnata nende 

ettevõtluskäitumist. Tulemustest selgus, et kõige ettevõtlikum vanusegrupp on 35-45 

eluaastat, mis väljendus kõrges tootlikkuse,  krediidivõimaluse- ja investeeringute tasemes. 

Omades piisavalt finantseerimisallikaid (ettevõtte äritegevusest tulenev rahavoog või muu 

finantseerimisvõimalus, näiteks laen), on suur tõenäosus, et  seda raha kasutatakse aktiivselt 

investeerimiseks. Investeeringute kasvades peaks teoreetiliselt kasvama ka ettevõtte jaoks 

vaba raha voog (juhul kui investeeringud hakkavad mingi aja möödudes tulu tooma), mille 

abil on võimalik suurendada tootlikkust ja tootmismahtu ning arendada ettevõtet. (Bosworth 

jt 2015) 

Lisaks on uuringus välja toodud, et noortalunikud tegutsevad oma ettevõttes 

keskkonnasäästlikumalt kui vanem generatsioon, kuna omavad rohkem teavet erinevatest 
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keskkonnaprobleemidest. Analüüsist järeldati, et noored põllumajandustootjad on 

põllumajandustegevuses kõige produktiivsemad, omades paremat finantstulemust (suurem 

sissetulek ja kogukasum). (Sealsamas)  

Lähtuvalt Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 

alusel on PANET-i saamiseks kehtestatud erinevad tingimused – toetuse taotleja peab olema 

alla 40-aastane, rajama põllumajandusettevõtet esmakordselt, omama vajalikke oskusi ja 

pädevusi (nende puudumisel on võimalik omandada 36 kuu jooksul alates taotluse 

rahuldamisest vastav haridus, töökogemus või kutse) jms. Kohustuslik on esitada äriplaan 

oma kavandatavast tegevusest, mis on üheks aluseks toetuse määramisel. 

(Põllumajandusliku tegevusega…, § 2)  

Aastal 2020 oli kõige populaarsemaks tegevusvaldkonnaks puuvilja- ja marjakasvatus, 

milleks määrati toetust 19 ettevõtjale. 14 ettevõtjat said toetust teravilja-, kaunvilja- ja 

õliseemnete kasvatuse jaoks ning 10 ettevõtjat veislaste- ja pühvlikasvatuseks. Lisaks 

määrati toetust näiteks lamba- ja kitsekasvatuseks, linnukasvatuse jaoks ning mesindusega 

tegelemiseks. (Noortaluniku… 2020) Eelistatud on need taotlejad, kes võtavad talu üle 

näiteks vanematelt (neile antakse lisapunkte), mis raskendab esmakordselt PMEV rajajatel 

toetuse saamist. Neil noortel võib küll olemas olla vajalik haridus ja kogemused, kuid 

lisapunkte saamata jäävad nad ülekohtuselt pingereas tahapoole. (Noortaluniku 

toetusega…2012) 

Toetuse saajatele makstakse 40 tuhande euro suurust toetust kahes osas- esimene osa on 75% 

ja teine 25% kogu toetusest. Toetuse teine osa makstakse välja peale äriplaanis kavandatud 

kõikide tegevuste nõuetekohast rakendamist ning lubatud investeeringute tegemist. 

Põllumajandusliku hariduse omandamise kohustuse korral tuleb enne teise osa makse 

taotlemist esitada hariduse omandamist tõendav dokument. Kõik äriplaanis nimetatud 

tegevused tuleb ellu viia hiljemalt kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt toetuse rahuldamise 

otsuse tegemisest. Kavandatud põllumajandusliku tegevusega tuleb alustada kuue kuu 

jooksul alates taotluse rahuldamise  kuupäevast. Toetuse saaja peab PRIA-le esitama peale 

äriplaanis kavandatud investeeringute tegemist tehtud kulutuste aruande. Toetuse saaja peab 

tagama, et omatoodetud põllumajandustoodangu müügitulu on üle nelja tuhande euro aastas. 

(Joasoo 2018)  
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Toetuse saajal oli kuni 2015. aastani kohustus äriplaanis kavandatud 

põllumajandusettevõtlusega tegeleda vähemalt viis aastat ning toetuse abil tehtud 

investeeringut säilitada ja sihipäraselt kasutada samuti viis aastat arvestatuna PRIA toetuse 

väljamaksmisest. Sellel perioodil ei tohtinud toetusega seotud vara maha müüa ega rendile 

anda. (Põllumajandusliku…2015) Alates 2016. aastast muudeti toetuse tingimusi. Lähtudes 

PANET-i määrusest 53 on alates 2016. aastast toetuse saanud noortel põllumajandustootjatel 

kohustus investeeringuobjekti säilitada ja sihipäraselt kasutada vähemalt üks aasta arvates 

PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest. Lisaks tuleb toetuse saajal vähemalt kahe 

taotlemisele järgneva majandusaasta jooksul tegeleda aktiivselt äriplaanis kavandatud 

põllumajandustootmisega. Näiteks piimakarjakasvatus, puuvilja-, marja-, 

köögiviljakasvatus jms. (Põllumajandusliku tegevusega…2016).  

Põllumajandusuuringute Keskuse poolt koostatud uuringu tulemustest selgus, et 

küsitletavate ettevõtjate arvates tuleks karmistada toetuse saanute tegutsemisaega. 

Põllumajandusettevõtjad olid arvamusel, et peale kohustatud tegevusaega lõpetavad enamik 

reaalse tegevuse ning seadmed pannakse müüki, et teenida vaba raha. (Noore…2020)  

Eelneva põhjal võiks öelda, et PANET-i eesmärgiks on toetada alustavaid noori 

põllumajandustootjaid põllumajandusettevõtluse alustamisel ning edendada maapiirkonna 

arengut. Uuringutest selgus, et noortalunikud on kõige ettevõtlikum vanuserühm, kes on 

suutelised tagama ettevõtte head majandusnäitajad. (Bosworth jt 2015) Toetuse saajal tuleb 

40 tuhande euroga rajada põllumajandusettevõte ning viia ellu äriplaanis kavandatud 

tegevused kindla aja jooksul. PANET-i saamiseks on kehtestatud mitmesugused tingimused, 

mida uuringu tulemustest lähtuvalt tuleks rangemaks seada. Töös käsitletava toetuse mõju 

ülevaade PMEV majanduslikule jätkusuutlikkusele antakse järgnevas alapeatükis. 

 

 

1.3.2. Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse mõju 

põllumajandusettevõtte majanduslikule jätkusuutlikkusele 

 

Eelnevate uuringute põhjal saab öelda, et põllumajandustoetused mõjutavad ettevõtte 

majanduslikku jätkusuutlikkust. Toetuste kaasabil on võimalik soetada uudset tehnoloogiat, 

mitmekesistada põllumajandusettevõtlust, arendada ja laiendada ettevõtet ning pakkuda 

konkurentsi teistele põllumajandusettevõtetele. Käesoleva töö raames kitsendati 
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uurimisvaldkonda, mistõttu analüüsitakse ainuüksi PANET-i mõju PMEV majanduslikule 

jätkusuutlikkusele.  

Põllumajandusuuringute Keskuse poolt avaldatud uuringus on välja toodud, et PANET-it on 

saanud aastatel 2007-2013 kokku 846 ettevõtet, kellest tegutsevaid on 770 ning tegevuse 

lõpetanuid 76. Keskmiseks tegutsemise aastaks kujunes 10,5 ja ettevõtlusega lõpetamise 

aastaks keskmiselt 8,6. 2014-2017 aastal on toetust eraldatud 107 ettevõttele, kellest kolm 

on tegevuse lõpetanud 31.12.2019 aasta seisuga. (Noore…2020) Antud andmetest lähtuvalt 

järeldatakse, et PANET-i abil loodud ettevõtted on enamasti põllumajandusettevõtlusega 

tegelema jäänud.  

Milone jt (2019) uuringust on välja toodud, et noored põllumajandustootjad on suutelised 

looma majanduslikult jätkusuutlikud põllumajandusettevõtted, mis on tingitud nende 

loovusest, visadusest, uuendusmeelsusest, koostöövõimest ning reageerimisest 

põllumajanduse ja toiduga seotud uutele ühiskondlikele nõudmistele ja ootustele, mistõttu 

on eriti oluline neid toetada, et tagada põllumajandussektori areng. (Milone  jt2019) Noorte 

kaasamine põllumajandusettevõtlusesse mõjutab Ernst (2018) sõnul ettevõtte 

jätkusuutlikkust (Ernst 2018). Klotz (2013) arvamusest lähtudes on noored jätkusuutlikkuse 

võtmesõnaks. Noorem generatsioon pooldab uuendusi ja põhjalikke ümberkorraldusi ning 

on valmis oma ideid realiseerima. (Klotz 2013) Nad on avatumad uuele tehnoloogiale, 

investeerivad rohkem ettevõtte arendamisesse ning peavad oluliseks ettevõtte 

mitmekesistamist. (Milone jt 2019). 

Põllumajandusuuringute Keskuse poolt koostatud uuringu põhjal hindavad noored 

põllumajandustootjad oma ettevõtteid majanduslikult jätkusuutlikuks. Vastanutest kõigest 3 

% väitsid, et nende ettevõtte ei ole järgmise kolme aasta jooksul jätkusuutlik ning 14% olid 

kahtleval seisukohal (vastus „nii ja naa“). Kõige suurema osakaalu moodustasid need noored 

põllumajandustootjad, kes olid seisukohal, et nende ettevõtte on pigem jätkusuutlik ning alla 

poole vastanutest kinnitasid, et nende ettevõtted on järgmise kolme aasta jooksul kindlasti 

jätkusuutlikud. (Noore…2020) Töö autor peab oluliseks märkida, et 

Põllumajandusuuringute Keskuse poolt avaldatud uuringus ei ole ettevõtte majandusliku 

jätkusuutlikkuse hindamisel lähtutud ainuüksi PANET-ist, vaid jätkusuutlikkust võis 

mõjutada ka noortalunike omakapital, laenud või muud toetused, mida on ettevõtluse 

käivitamiseks kasutatud.  
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PANET-it kasutanud ettevõtjate hinnang nende hetkelisele majanduslikule seisundile oli 

Põllumajandusuuringute Keskuse poolt koostatud uuringu tulemusena järgmine: 0,5% 

pidasid oma ettevõtte majanduslikku seisundit väga heaks, 46% pigem heaks, 40% arvates 

oli seda raske öelda, 14% vastanutest pigem halvaks ning 0,5% pidasid oma majanduslikku 

seisundit väga halvaks. Töö autor järeldab antud tulemusest, et PANET-i abil on võimalik 

tagada hea majanduslik seisund. Küsimustikule vastajad leidsid, et antud toetus mõjutas 

nende ettevõtet järgnevalt (Noore… 2020):  

• aitas parandada ettevõtte saaduste/teenuste mahtu; 

• aitas parandada ettevõtte tootlikkust; 

• aitas parandada ettevõtte saaduste kvaliteeti; 

• aitas parandada ettevõtte majandusnäitajaid; 

• aitas suurendada ettevõtlikkust; 

• aitas vähendada ettevõtte kulusid; 

• aitas kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid ja innovaatilisi lahendusi.   

 

Uuringus osalenutest ligi pooled ettevõtjaid (47%) olid arvamusel, et toetus ei võimalda luua 

uusi töökohti, liikuda välisturgudele ning aidata kaasa keskkonnanõuete täitmisele. 

(Noore...2020). Käesoleva töö majandusliku jätkusuutlikkuse kontseptsiooni kohaselt on 

PANET-il positiivne mõju ettevõtte majanduslikule jätkusuutlikkusele, aidates ettevõttel 

laieneda- ja areneda ning saavutada head majandusnäitajad. Antud toetuse mõju PMEV 

majanduslikule jätkusuutlikkusele on kokkuvõtvalt koondatud Joonisele 2.  
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Joonis 2. PMEV majanduslikku jätkusuutlikkust mõjutavad aspektid (Klotz 2013, Milone jt 

2019, Noore…2020) töö autori koostatud ja täiendatud). 

 

Joonisel 2 on välja toodud jätkusuutlikkust mõjutavad tegurid põllumajandusettevõtluses 

lähtudes antud töö kontekstist. PANET-i kaasabil on võimalik suurendada tootmismahtu ja 

tootlikkust, vähendada kulusid ning soetada uudset tehnoloogiat ettevõtte edendamiseks.  

Eelpool toodut kinnitab Põllumajandusuuringute Keskuse uuringu tulemus, millest selgus, 

et PANET-it kasutanud ettevõtete põhivara väärtus on kasvanud 3,4 korda 2010 ja 2018 

aasta võrdluses. Põhivara kasvuga on suurenenud ka kohustiste osakaal, sest investeeringud 

on kasvanud. Kasutatav põllumajandusmaa on 2018. aastal suurenenud keskmiselt 22,9 ha 

võrra 2015. aastaga võrreldes. See näitab, et Põllumajandusuuringute Keskuse uuringu 

tulemusena on võimalik PANET-i abil ettevõtlustegevust laiendada ning arendada. 

(Noore…2020) 

Noorte avatud ideed ning toetuse rakendamine ettevõtluses võimaldab ettevõtet 

mitmekesistada. Nimetatud aspektid võimaldavad põllumajandusettevõttel areneda ja 

laiendada ning saavutada head majandusnäitajad, mis tagavad PMEV majandusliku 

jätkusuutlikkuse (vt Joonis 2). 
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Noori põllumajandustootjaid on oluline toetada, sest üldiselt on nad uutele ideedele 

avatumad ja valmis riske vastu võtma. Uuringust järeldati, et noored põllumajandustootjad 

on suutelised põllumajandust edendama ning tagama ettevõtte jätkusuutlikkuse. PANET-i 

abil on võimalik saavutada majandusliku seisundi poolest hea põllumajandusettevõte. 

Lähtuvalt eeltoodust mõjutab PANET ettevõtte jätkusuutlikkust, parandades tootlikkust, 

toodete kvaliteeti, majandusnäitajaid, suurendades tootmise mahtu jne. Noorte kaasamine 

ettevõtlusesse mõjutab jätkusuutlikkust läbi nende uuendusmeelse lähenemise. 

Noortalunikud peavad oluliseks uudseid ideid realiseerida ning mitmekesistada oma 

ettevõtlustegevust, samuti teostada investeeringuid ettevõtluse arendamiseks. 

Järgmises peatükis uuritakse empiiriliselt PANET-i mõju PMEV majanduslikule 

jätkusuutlikkusele. Uurimistöö tulemuste alusteks olevad andmed saadakse intervjuu teel 

antud toetuse saanud ettevõtete juhtidega, et saada hinnang toetuse mõjust PMEV 

majandusliku jätkusuutlikkuse saavutamiseks. 
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2. PÕLVAMAA PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTETE 

MAJANDUSLIK JÄTKUSUUTLIKKUS 

PÕLLUMAJANDUSLIKU TEGEVUSEGA ALUSTAVA 

NOORE ETTEVÕTJA TOETUSE ABIL  

 

2.1. Metoodika ja valimi kirjeldus  

 

Magistritöö empiirilises osas selgitatakse välja, kuidas on PANET-i abil võimalik rajada 

ettevõte, mis on jätkusuutlik ka pikas perspektiivis. Uurimise meetodiks on juhtumiuuring, 

milles keskendutakse kuuele juhtumile. 

Andmete saamiseks teostatakse poolstruktureeritud intervjuu, mis tugineb teooriale ehk 

viiakse läbi intervjuu sisuanalüüs. Poolstruktureeritud intervjuu võimaldab intervjueeritaval 

rahulikult küsimustele vastata ning vajadusel nende juurde hiljem tagasi tulla. Intervjuu 

toimub küll kava järgi, kuid tegelikult kulgeb avatult. Võimalus on lisada täpsustavaid 

küsimusi ja selgitusi. (Õunapuu 2015: 171-172) Lisaks võrreldakse Põllumajandusuuringute 

Keskuse uuringust saadud tulemusi töö autori poolt kogutud intervjuu vastustega.  

Järgnevalt annab töö autor ülevaate käesoleva magistritöö uurimisprotsessist ja uuringu 

valimist.  

Magistritöö uurimisprotsess toimus järgmiste etappidena:  

1) teoreetilise tagapõhja loomine kirjanduse ja eelnevate uuringute põhjal 

(detsember- märts 2021); 

2) intervjuu kava koostamine (märts 2021); 

3) intervjuu läbiviimine (29.märts-12.aprill 2021); 

4) vastuste analüüs (aprill 2021); 

5) tulemuste hindamine ja järeldused (mai 2021). 

 

Teoreetilise tagapõhja loomiseks selgitati põllumajandusettevõtte olemust ja 

jätkusuutlikkuse kontseptsiooni. Anti ülevaade toetuste- ja noorte kaasamise mõjust 

majanduslikule jätkusuutlikkusele põllumajandusettevõtluses. Kirjeldati 
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põllumajandustoetuste tähtsust, defineeriti noort põllumajandustootjat ja antud 

ettevõtjagrupi toetusvajadust. Samuti anti ülevaade PANET-ist, selle määrusest ja mõjust 

PMEV majanduslikule jätkusuutlikkusele. Töö empiiriline osa hõlmab 

põllumajandusettevõtte jätkusuutlikkuse välja selgitamist PANET-i abil.  

Intervjuu kava koostas autor lähtuvalt magistritöö eesmärgist ning küsimused on esitatud 

lisas 1. Intervjuude pikkuseks kujunes ligikaudu 90-120 minutit ning nende läbiviimine 

toimus perioodil 29.03-12.04. Intervjueeritavaid oli kokku 6.  

Valimi moodustamiseks piiritleti PANET-i abil loodud ettevõtted piirkonna alusel. 

Valimisse võetakse Põlvamaa põllumajandusettevõtted, sest antud maakond paikneb 

ääremaal, mis teoreetilisele osale tuginedes on riskantsem piirkond PMEV majandusliku 

jätkusuutlikkuse saavutamiseks. Lisaks paikneb selles piirkonnas ka töö autori enda 

ettevõtte, mis on asutatud PANET-i abil. Sellest tulenevalt soovib töö autor saada ülevaadet, 

kuidas on antud piirkonnas võimalik PANET-i abil luua majanduslikult jätkusuutlik 

põllumajandusettevõte. Töö autor selekteeris valimisse erinevate tegevusvaldkondadega 

ettevõtted, et võrrelda, kuidas mõjutab PANET põllumajandusettevõtteid valdkonniti 

erinevalt. Põllumajandusettevõtete tegevusaeg ei ole valimi moodustamisel kindlaks 

määratud, sest see võimaldab analüüsida tegevusajast tulenevaid erinevusi 

jätkusuutlikkusele, kui neid üldse esineb. Ülevaade intervjueeritud ettevõtetest kokkuvõtvalt 

on esitatud Tabelis 3.  

Tabel 3. Ülevaade intervjueeritud ettevõtetest (Töö autor) 

Ettevõtte nimi Juhi nimi Tegevusaeg 

(aastat) 

Tegevusvaldkond Kasutatav 

pindala (ha) 

Karste Kuningriik OÜ Mikk Tagel 10 Teraviljakasvatus 100 

Sinikalda talu OÜ Raido 

Semm 

6 Segatootmine 105 

Vanaoru talu OÜ Kristo Org 4 Veisekasvatus 124 

Kristjan Pärnaste FIE Kristjan 

Pärnaste 

4 Maasika- ja 

hernekasvatus 

23,8 

Grain Seeds OÜ Egert 

Oidermaa 

2 Teraviljakasvatus 65 

Mahetall OÜ Meelis 

Kuldkepp 

2 Lamba- ja 

kitsekasvatus 

50 
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Tabelist 3 nähtub, et kuigi kõige kauem on põllumajandusettevõtlusega tegelenud Tagel, on 

pindala poolest suurim ettevõtte Orul, kes tegeles põllumajandusettevõtlusega 4 aastat 

(lõpetas tegevuse isiklikel põhjustel). Teoreetilises osas on öeldud, et üheks majandusliku 

jätkusuutlikkuse kriteeriumiks on tootmismahu sh pindala suurendamine. Nii nagu tabeli 

põhjal selgub, ei sõltu tegutsemisajast pindala suurus ehk alati ei pruugi kõige kauem 

tegutsenud ettevõtte olla jätkusuutlikkum teistest ettevõtetest. Sellest tulenevalt ei pea töö 

autor vajalikuks piiritleda valimisse võetud põllumajandusettevõtteid tegutsemisaja alusel.  

Töö viimases osas tuuakse välja magistritöö tulemused ja järeldused ning tehakse 

ettepanekuid. Uuringu tulemustele tuginedes annab töö autor hinnangu toetuse 

jätkusuutlikkuse kohta.  

Käesolevas alapeatükis andis töö autor ülevaate uurimisprotsessist, uurimismeetodist ning 

intervjuus osalenud ettevõtete valimist. Järgnevas alapeatükis annab töö autor detailse 

ülevaate PANET-i mõjust Põlvamaa PMEV majanduslikule jätkusuutlikkusele tulenevalt 

intervjuu sisuanalüüsist. 

 

 

2.2. Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetuse mõju 

Põlvamaa põllumajandusettevõtete majanduslikule jätkusuutlikkusele  

 

Üksikasjaliku ülevaate saamiseks teostatakse intervjuu sisuanalüüs teooria baasil, et teada 

saada PANET-i mõju Põlvamaa PMEV majanduslikule jätkusuutlikkusele. Teooria osas 

kajastatud uuringutega võrdlemine võimaldab tuvastada sarnasusi ja erinevusi töö autori 

analüüsi tulemustega.  

Põllumajandusettevõtet defineeritakse teoreetilisele osale tuginedes kui majandusüksust, 

mis toodab ja turustab põllumajandussaadusi ja osutab muid teenuseid ettevõtte 

mitmekesistamise eesmärgil (vt lk 9). Antud töös valimisse võetud Põlvamaa 

põllumajandusettevõtted tegelevad samuti saaduste tootmisega – vili, liha ja aedviljad. 

Asukohast tulenevalt peavad Põlvamaa põllumajandusettevõtted arvestama teatud 

takistustega, sest nimetatud piirkond asub ääremaal. Teoreetilises osas on öeldud, et asukoht 
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on üheks teguriks, mis määrab ettevõtluse jätkusuutlikkuse, sest ääremaa piirkonnad on 

kaugel suurtest keskustest, inimkapitali kvaliteet on madal, tööturg on väike jne (vt lk 9). 

Valimisse võetud ettevõtete juhid kinnitasid, et ääremaal on keerulisem jätkusuutlikult 

tegutseda „Pädevaid töölisi on keeruline saada, sadamad ja kliendid on kaugel.“ (Oidermaa 

2021)  

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi poolt koostatud uuringust „Põlvamaa 

piirkondliku konkurentsivõime võimaluste väljaselgitamine ja arengueeldused“ selgus, et 

Põlvamaa kaguosa on oluliselt kaotanud rahvastikku. Põlvamaa kuulub sisemajanduse 

koguprodukti (SKP) alusel elaniku kohta Eesti kõige mahajäänumaks regiooniks. 

(Uuring…2014) Käesoleva magistritöö teema ajendiks on välja toodud noorte 

põllumajandustootjate vähesus põllumajandusettevõtluses. Maapiirkonna rahvastiku rände 

vähendamiseks ja noorte osatähtsuse tõstmiseks koostas töö autor intervjuude küsimustiku 

esimese osa noortaluniku tähtsuse kohta põllumajandusettevõtluses ja nende osakaalu 

suurendamise võimalustest.  

Teoreetilises osas on välja toodud, et noored põllumajandustootjad on vähemuses võrreldes 

vanema generatsiooniga (vt lk 13-14). Noortalunike osakaalu langust põllumajandussektoris 

kinnitasid ka intervjueeritavad, mistõttu on oluline propageerida põllumajandusvaldkonda 

noortele. On oluline, et tekiks sümbioos noortest ja vanematest, sest noorte 

põllumajandustootjate kogenematus ja julgus riskida võib viia ettevõtte kahjumisse. „Ma 

ütleks, et sümbioos noortest ja vanematest on hea, sest nooruse uljus ilma kogemuseta võib 

kalliks maksma minna.“ (Tagel 2021)  

Noorte osatähtsuse tõstmiseks on välja töötatud teooria osas kajastatud erinevad 

toetusmeetmed, et innustada  noori põllumajandusettevõtlusega tegelema. Näiteks riiklikud 

toetused, otsetoetused, maaelu arengu toetused, starditoetused jms (vt lk 16, 19). 

Intervjueeritavad olid noortalunike osakaalu suurendamise võimalustest eriarvamustel. Org 

(2021) leidis, et riik on juba kõik ära teinud, et noori rohkem ettevõtlusesse kaasata: 

„Tohutult palju on tasuta infot internetis, saab leppida tasuta nõustamist Talupidajate Liidu 

kaudu ning PRIA telefoni vestlused jne.“ (Org 2021) Kolm intervjueeritavat arvasid, et 

tuleks suurendada otsetoetusi. Tagel (2021) leidis, et riik ei peaks rõhuma mitte niivõrd 

materiaalsele väärtusele, vaid peaks põllumajandussektori huvitavaks tegema. 

„Põllumajandus ei ole pelgalt öeldes ainult porgandi- ja kaalika kasvatamine, vaid on 

tänasel päeval väga mitmekülgne ja palju laiem tegevusvaldkond. Suures pildis on see küll 
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toidu tootmine ja inimkonna toitmine, kuid põllumajandusetiketis- kui majandustegevuses, 

on palju erinevaid lülisid ning on väga globaalne äri.“ (Tagel 2021)  

Teoreetilisele osale tuginedes on noori põllumajandustootjaid oluline toetada, et aidata 

vähendada alustamisetapis tehtavaid suuri kulutusi ja parandada esimese ettevõtlusaasta 

käivet (vt lk 14). Valimisse võetud ettevõtete juhid leidsid, et noortalunikke on tähtis toetada, 

et tagada kohalik toidujulgeolek ja uute töökohtade loomine maal, vältimaks linnastumist. „ 

Leian, et neid on tähtis toetada, et toidu tootmine oleks Eestis eestlaste käes ehk lühidalt 

toidujulgeolek. Hetke suund mida mina tean on näiteks suured piimafarmid, kus omanikud 

on välismaalased. Teise põhjusena tooksin välja töökohtade loomise maal, sest praegu on 

statistika selline, kus põllumehed on vanemad ja pole uusi noori piisavalt peale tulemas ning 

kindlasti ka maaelu jätkusuutlikkus – mitte linnastumine.“ (Org 2021) 

Noortalunikud on teoreetilisele osale lähtudes kõige produktiivsem ja ettevõtlikum 

vanuserühm, kes on suutelised põllumajandusettevõtlust edendama (vt lk 19). Nad on 

loovad, uuendusmeelsed, koostöövõimelised ja avatavamad uue tehnoloogia 

kasutuselevõtmisel. Sellest tulenevalt peetakse oluliseks toetada noortalunikke, et toimuks 

generatsioonide vahetus ja põllumajanduse areng (vt lk 19, 22). Uuritud ettevõtete juhid tõid 

intervjuu käigus samuti välja noorte põllumajandustootjate olulised omadused, mis 

soodustavad ettevõtlikkust. Noortalunikud julgevad riskida ning nende ettevõtlikkus 

soodustab põllumajandusettevõtete arengut ja jätkusuutlikkuse saavutamist. Noored on 

uudishimulikud, vastuvõtlikud ja avatud muutustele ning võimelised tegutsema 

põllumajandusettevõtluses efektiivselt. Noored põllumajandustootjad on enamasti 

riskialtimad ja tänapäeva võimalustega paremini kursis, mis võimaldab neil ärimaastikul 

teha õigemaid otsuseid. „Noored on uudishimulikud ja janused uute teadmiste järgi, 

vastuvõtlikud ja avatud, valmis tegema asju teismoodi, efektiivsemalt.“ (Tagel 2021) „Nad 

on riskialtimad ning teavad tänapäeva tehnoloogiast rohkem. Tõenäoliselt suudavad tänu 

sellele tänapäeva ärimaastikul õigemaid otsuseid teha.“ (Kuldkepp 2021) 

Erinevatele uuringute tuginedes on teooria osas väidetud, et toetuste saamine on 

põllumajandustootjatele oluline, aidates piiratud tingimustes hakkama saada. Toetuste abil 

on võimalik saavutada jätkusuutlik ettevõtte, sest see annab võimaluse investeerida ettevõtte 

laiendamisesse ja mitmekesistamisesse (vt lk 16). Intervjueeritavad olid sellest samal 

arvamusel – talunikud, eriti just väikesed ettevõtted on suuresti põllumajandustoetustest 

sõltuvad. Töö autori poolt küsitletud kõik intervjueeritavad olid oma 
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põllumajandusettevõtluses kasutanud erinevaid põllumajandustoetuseid, et investeerida 

ettevõtte laiendamiseks või hüvitada põllumajandusettevõtluse käigus tekkinud jooksvaid 

kulusid.   „Kindlasti on abiks olnud põllumajandustoetused – pindalatoetus, loomade 

heaolutoetus, mahetoetus. Saan nende abil maksta maarenti ja jooksvaid kulusid.“ (Semm 

2021) „Toetused on andnud võimaluse investeerida ettevõtte laiendamisesse.“ (Kuldkepp 

2021) Valimisse võetud ettevõtete juhid kinnitasid teooria osas välja toodud aspekte, et 

toetuste kasutamine suurendab tootlikkust, tagab põllumajandustootmise ratsionaalse arengu 

ning annab võimaluse uudse tehnoloogia soetamiseks.   

Kaasaegsete teadmistega noorte põllumajandustootjate arvu suurendamiseks ning 

põllumajandusettevõtluse tegevuse alustamiseks on võimalus taotleda käesolevas töös 

käsitletavat PANET-it. Nimetatud toetuse peaks toetama noori põllumajandusettevõtluse 

alustamisel, mis on noortaluniku jaoks küllaltki keeruline protsess. Intervjueeritavate sõnul 

muutub põllumajandussektorisse sisenemine noortel iga aastaga järjest raskemaks, sest vaba 

põllumaad jääb aina vähemaks, põllumaa hind on tõuseb ning investeeringumahud võivad 

olla väga suured. „Maaressurssi probleem on suur, suuremad konkurentsivõimelised 

ettevõtted võtavad kogu maa endale. Inimesed ei julge alustavale ettevõtjale maad anda, 

kuna kardavad, et äkki ei suuda renti ära maksta.“(Semm 2021) „Rendimaad on üldjuhul 

ära jaotatud, konkurents suur, surve nii maa-kui rendihinnale kõrge.“ (Tagel 2021)   

Teoreetilises osas on öeldud, et noortalunike peamisteks takistusteks on elujõuliste osakute 

omandamine, täistööaja pakkumine ning piisava sissetuleku teenimise raskus. Samuti on 

raskused finantsvahendite leidmisel ning algteadmiste puudumine (vt lk 14). Probleemiks 

on ka laenuraha raskendatud kättesaadavus, sest puuduvad tagatised, mistõttu tuleb kasutada 

omavahendeid. Paraku ei ole paljud ettevõtted võimelised ainult omavahenditest 

ettevõtlustegevust arendama (vt lk 18). Semm (2021) tõstatas intervjuu käigus samuti selle 

probleemi. „Laenu on keeruline saada, ilma ehitusfirmata ei olekski saanud traktorit 

liisingusse võtta.“ (Semm 2021) 

PANET-i eesmärgiks on toetada põllumajandustootjate tegevuse alustamist, luua 

sissetulekuallikaid, tõsta sissetulekutaset ja rikastada põllumajandust uute põlvkondadega. 

(Kan jt 2019: 17) (vt lk 19) Valimisse võetud Põlvamaa põllumajandusettevõtete juhid olid 

arvamusel, et PANET on abiks alginvesteeringu tegemisel ning põllumajandusettevõtluse 

käivitamisel. Toetus annab krediidivõimekust ning toetab osaliselt ideede elluviimist. 

Intervjueeritava sõnul on põllumajandus väga suurte väliste riskidega, mis võivad mõjutada 
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esimeste ja kõige tähtsamate aastate saagikust ja kasumit. Nende riskide vähendamiseks ja 

noorte pealekasvu säilitamiseks on töös käsitletav toetus parim lähenemisviis. Ilma PANET-

ita ei oleks enamustel noortel võimalik põllumajandusettevõtlusega alustada, sest 

omavahenditega ei julgeta riskida või neid lihtsalt ei ole. „Toetus annab algkapitali ettevõtte 

rajamiseks, saab soetada põhilise tehnika, talu ülevõtmise puhul on see täielik boonus.“ 

(Semm 2021) „Kuna meil on jätkusuutlik ettevõte juba olemas, siis toetuse abil sain osta uue 

adra.“ (Oidermaa 2021) „Toetuse rahast oli kõvasti abi ja pani asja käima.“ (Org 2021) 

„Ilma selleta alustada ei ole võimalik, noored ei julge oma viimaste säästudega riskida või 

neid lihtsalt ei ole.“ (Tagel 2021) Töö autor lisab omalt poolt, et ilma PANET-it saamata ei 

oleks ka tema põllumajandusettevõtlusega alustanud, sest nii suuri investeeringuid ei oleks 

olnud võimalik omavahendite abil teha.  

Teooria osast lähtudes on PANET-it kokku eraldatud 953 ettevõttele aastatel 2007-2017 (vt 

lk 22). Antud toetust on PRIA andmetel Põlvamaal saanud 46 ettevõtet, kellest 13 taotlejal 

on veel projekt pooleli. Põlvamaale eraldatud PANET ettevõtlusvormi lõikes on PRIA poolt 

välja toodud järgnevas tabelis (vt tabel 4):  

Tabel 4. Põlvamaale eraldatud PANET ettevõtlusvormide lõikes. (Põllumajanduse 

Registrite ja Informatsiooni Amet) 

Ettevõtlusvorm 
Toetust saanud ettevõtete 

arv 
Makstav summa 

Füüsilisest isikust ettevõtja 6 210 000,00 

Osaühing 40 1 449 980,07 

Kokku 46 1 659 980,07 

 

Nendest 46 taotlejast 33 on kohustuslikud tegevused teostanud lõplikult. PRIA-l puudub 

ülevaade sellest, kas need 33 projekti lõpetanud ettevõtet on veel põllumajanduses tegevad. 

Ka intervjuu käigus selgus, et kuigi töö autori poolt juhuvalimisse võetud ettevõte oli 

äriregistris justkui tegutsev, siis reaalselt mingit tegevust enam ei toimu. 

Põllumajandusuuringute Keskuse uuringus on samuti välja toodud PANET-it saanud 

tegutsevad ja lõpetanud ettevõtted kehtiva äriregistri alusel, mis ei ole niivõrd usaldusväärne. 

„Ma tegutsesin oma kohustusliku aja ära ja ettevõte jäi alles, et paberi peal kõik toimib aga 

tegelikult ma enam põllumajandusega ei tegele.“  

Toetuse saamiseks on kehtestatud erinevad tingimused, millest antakse ülevaade teooria osas 

(vt lk 20-21). Uuritud ettevõtete juhtide arvates on tingimused kohati liiga leebed. Toetuse 
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saajal on kohustus üks aasta toetuse abil investeeritud tehnoloogiat otstarbekalt kasutada, 

peale mida võib vara müüki panna. Selline kohustusperiood ei ole intervjueeritavate sõnul 

mõistlik, sest toetuse üheks eesmärgiks on siiski maaelu edendamine – kui noortel on 

kohustused liiga lihtsaks tehtud, tegutsevad nad oma kohustusliku aja ära, peale mida 

lõpetavad reaalse tegevuse ja toetuse abil soetatud vara müügist teenitakse lisaraha. „Et see 

toetus on selline nii ja naa, ostad kalli tehnika ja aasta pärast võid selle maha müüa ja 

saadud rahaga teha mis tahad. Pigem ma leian, et kõike ei tohiks liiga lihtsaks teha, see 

eraldab nii öelda terad sõkaldest, kuna eesmärk on ju raha otstarbekalt kasutada.“ (Org 

2021)  

Põllumajandusuuringute Keskuse poolt avaldatud uuringus olid küsimustikule vastajad 

samuti arvamusel, et tuleks karmistada toetuse tingimusi, näiteks tegutsemisaega. 

Põllumajandusettevõtjad olid arvamusel, et peale toetuse saamist lõpetavad enamik reaalse 

tegevuse ning seadmed pannakse müüki, et teenida vaba raha. (Noore…2020)  

Teoreetilises osas on välja toodud, et toetuse saajatele makstakse 40 tuhande euro suurust 

toetust (vt lk 20). Intervjueeritavad leiavad, et toetuse suuruse asjakohasus sõltub 

tegevusvaldkonnast. Näiteks arvavad Põlvamaa PMEV juhid, kelle tegevusvaldkonnaks on 

loomakasvatus (veisekasvatus ja lambakasvatus), et jätkusuutliku põllumajandusettevõtte 

rajamiseks jääb toetusest siiski väheks. Terviljakasvatusega tegelev intervjueeritav leiab 

samuti, et toetuse suurus ei ole piisav ettevõtte loomiseks, omamata tehnikat ja maad. 

„Toetuse summa ei ole põllumajandusettevõtluses kindlasti piisav, miinimum toetuse summa 

oleks 70 tuh eurot.“(Oidermaa 2021) „40 tuhat ei ole kindlasti piisav, mina sain loomad 

ostetud ja nüüd ootangi, et vaba raha tekiks ja saaksin traktori osta.“ (Kuldkepp 2021) 

Samas arvavad intervjueeritavad, et alustades alternatiivse tegevusega, mille 

alginvesteeringute maht ei ole niivõrd suur (niššitoodete tootmine) või võttes talu üle, on 

toetuse suurus piisav vahend konkurentsivõimelise ettevõtluse käivitamiseks „Väikese 

alginvesteeringu mahuga on täitsa piisav vahend aga hakata nullist teraviljakasvatajaks – 

EI!.“ (Tagel 2021) „See summa ei ole piisav konkurentsivõimelise ettevõtluse käivitamiseks, 

vaid olemasoleva ettevõtluse muutmiseks konkurentsivõimeliseks.“ (Pärnaste 2021)   

Jätkuvalt võib rõhutada, et PMEV on jätkusuutlik, kui noorte põllumajandustootjate 

ettevõtted on elujõulised st tagatakse kasumlikkus (omakapitali kasv, vara tõhus kasutamine, 

likviidsus), laiendatakse ja mitmekesistatakse ettevõtet. (Noore…2020) Kuna magistritöö 
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eesmärgiks oli teada saada PANET-i mõju PMEV majanduslikule jätkusuutlikkusele, siis 

uuris töö autor valimisse võetud ettevõtete juhtidelt, kuidas mõjutas antud toetus nende 

ettevõtte võimekust laieneda (tootmismahtu suurendada), mitmekesistuda ning kasumlikult 

majandada. Põllumajandusuuringute Keskuse uuringust on teoreetilises osas järeldatud, et 

toetus aitas parandada ettevõtte saaduste/teenuste mahtu; ettevõtte tootlikkust; saaduste 

kvaliteeti; majandusnäitajaid; vähendada ettevõtte kulusid; võtta kasutusele uusi 

tehnoloogiaid ja innovaatilisi lahendusi (vt lk 23). Samuti on teooria osas välja toodud, et 

60,5 % on mitmekesistanud oma ettevõtet PANET toetuse abil (vt lk 17).  

Uuritud ettevõtete juhtide sõnul on PANET-i mõju PMEV majanduslikule jätkusuutlikkuse 

järgmine –  võimalik on soetada põllumajandusettevõtluse jaoks vajaminevat tehnoloogiat, 

tootmiseks või aretamiseks kasvatatavaid loomi, taimi, seemneid jms, kuid ettevõtet 

laiendada (st tootmismahtu, pindala suurendada), mitmekesistada ning kasumlikult 

tegutseda antud toetuse abil võimalik ei ole, sest tehnika on niivõrd kallis. „Ma ei ütleks, et 

tänu noortaluniku toetusele olen oma ettevõtet saanud laiendada või mitmekesistada. Pigem 

ikka enda raha. Olen pidanud laene võtma, toetuse abil sain ainult traktori liisingusse 

võtta.“ (Semm 2021) „Ei ole saanud selle toetuse abil ettevõtet laiendada ja mitmekesistada, 

plaanin tulevikus, kui tekib vaba raha. Toetuse raha eest sain osta 30 lammast ning 

lambakasvatuseks tähtsama vana tehnika, mille ise korda tegin. Uue tehnika jaoks raha ei 

jätkuks. Juba 30 lammast maksid 12 000 eurot. Kõvasti peab enda raha ka ettevõtlusesse 

kaasama.“ (Kuldkepp 2021)  

Uue tehnoloogia kasutuselevõtt aitaks tõsta olulisel määral saagikust, läbi mille tõuseb 

kasumlikkus pinnaühikult. See omakorda tekitab võimaluse investeerida põhivarasse. 

Kasumi teenimine ei ole otseselt seotud töös käsitletava toetusega, sest investeeringute 

tegemiseks tuleb kasutada ka omavahendeid, laene, liisinguid ning muid 

põllumajandustoetuseid, kuna üksnes PANET-ist ei piisa. „Noore ettevõtja toetuse abil sain 

osta esimesed tõsisemad masinad, aitas ka liising.“ (Semm 2021)  

Töö autor toob enda ettevõtte põhjal välja, et PANET-i abil sai soetada traktori, tähtsamad 

põllutööriistad, viis lammast ning kurgikasvatuse jaoks vajamineva materjali ja seemned. 

Ülejäänud investeering ettevõtte arendamisesse tuleb teha omavahendite abil või teenitud 

tulu toel.  
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Üldine intervjueeritavate arvamus  PANET-i mõjust PMEV majanduslikule 

jätkusuutlikkusele talu üle võtmata on kokkuvõtvalt koondatud alljärgnevale joonisele (vt 

joonis 3).  

 

 

Joonis 3. PANET-i mõju PMEV majanduslikule jätkusuutlikkusele intervjuu sisuanalüüsi 

põhjal (Töö autor).  

Joonisel 3 on välja toodud, et intervjueeritavate arvates (talu-ettevõtet üle võtmata) on 

võimalik PANET-i abil soetada tootmistegevuseks põhilise tehnoloogia või tootmiseks 

kasvatatavad loomad, taimed, seemned ning võtta kasutusele muid finantseerimisvahendeid.  

Muud põllumajandustoetused, liisingud, laenud ja omavahendid võimaldavad ettevõttel 

areneda ja laieneda ning mitmekesistuda, sest nende vahendite abil on võimalik investeerida 

uudsesse tehnoloogiasse või suurendada kasvatavate loomade/taimede arvu, mis tagab 

tootlikkuse kasvu. „Toetuste ja liisingute abil sain soetada vajaminevad masinad ja 

seadmed, et tootmistegevust efektiivistada. Sealt edasi tõusis olulisel määral toodangu 

kasumlikkus.“ (Tagel 2021)  Eelpool toodud väidet võiks kinnitada alljärgnev joonis, millest 

nähtub, et PANET ning muud finantseerimisvahendid on võimaldanud tootmismahtu st 

pindala suurendada (vt joonis 4).  
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Joonis 4. Noorte põllumajandustootjate ettevõtete pindalade võrdlus PANET-i ja muude 

finantseerimisvahendite abil (Töö autor). 

 

Jooniselt 4 on näha, et noored põllumajandustootjad on võrreldes algusaastaga oma 

ettevõtete pindalasid tunduvalt suurendanud. Põllumajandusuuringute Keskuse poolt 

koostatud uuringu tulemusena hindavad noored põllumajandustootjad oma 

põllumajandusettevõtteid samuti majanduslikult jätkusuutlikuks, mille loomisel on 

kasutatud PANET-it ning lisaks ka muid finantseerimisvahendeid. Uuringust toodi välja, et 

noortalunikud on PANET-i abil oma kasutatavat põllumajandusmaad suurendanud. (vt lk 

24) (Noore…2020)  

Intervjuude vastuste analüüsi põhjal võib järeldada, et PMEV majanduslik jätkusuutlikkus 

on võimalik saavutada PANET-i abil, kui kasutada oma põllumajandusettevõtluses lisaks 

teisi põllumajandustoetusi, laene, liisinguid, omavahendeid jms. „Tuule tiibadesse saingi, 

kui 2017. aastal sain noortaluniku toetuse.“ (Org 2021) „Ma usun, et toetusete abil ja 

oskuslikult majandades on võimalik luua jätkusuutlik ettevõte.“ (Pärnaste 2021) Seda näitab 

ka uuritud ettevõtete omakapitali suurenemine, mis on lisatud tabelisse 5.  
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Tabel 5. Uuritud ettevõtete omakapitali väärtuse võrdlus (Töö autor) 

Omakapitali väärtus (€) Toetuse saamise algusaasta Maj.aruanne 2019 

Sinikalda talu OÜ 11603 108849 

Vanaoru talu OÜ 3483 31624 

Karste Kuningriik OÜ 2500 230217 

Grain Seeds OÜ 142327 219213 

 

Omakapitali väärtuse kasvu põhjal võiks väita, et ettevõtted on võimelised saavutama häid 

majandustulemusi, kuna suurem osa investeeringuid tehakse omakapitalist ja laenude 

tagasimaksed on väiksed. 

Noorte kaasamine põllumajandussektorisse tagab toidujulgeoleku ja uute töökohtade 

loomise maal. PANET andis noortele võimaluse oma ideed ellu viia, toetades neid osaliselt 

põllumajandusettevõtlusega alustamisel. Intervjueeritavad peavad oluliseks PANET-it, sest 

põllumajandusettevõtte rajamine ja investeeringute tegemine sai alguse just tänu sellele 

toetusele „Ma arvan, et ilma selle toetuseta, paljud ei proovigi.“ (Tagel 2021) 

Uuringust selgus, et olemasoleva talu ülevõtmise puhul on PANET-i abil võimalik saavutada 

majanduslikult jätkusuutlik ettevõtte st selle toetuse abil on võimalik suurendada 

tootmismahtu, mitmekesistada põllumajandusettevõtlust, vähendada jooksvaid kulusid ning 

saavutada head majandusnäitajad. Need aspektid on välja toodud ka teoreetilises osas 

jätkusuutlikkuse määratlemisel (vt lk 11). Näiteks sai intervjueeritav toetuse abil oma 

olemasolevat maasika- ja hernekasvatuse pindala- ja konkurentsivõimet suurendada ning 

soetada jahutusega kaubiku, mis aitas vähendada transpordikulusid seoses rendikaubiku 

kasutusega. Lisaks sai intervjueeritav PANET-i abil oma ettevõtlustegevust mitmekesistada. 

„Saime vähendada kõikide toorainete sisseostmise kulusid (maasikataimed, herneseeme, 

kile, katteloorid jne) ja transpordikulusid. Ettevõtet mitmekesistasime niimoodi, et pakume 

lisaks maasikale ja aedhernele  Lõuna-Eesti metsasaaduseid, kuna meie peamised 

turustuskanalid on välisturud.“ (Pärnaste 2021)  

Eelpool toodut kinnitab ka teine intervjueeritav, kes väidab, PANET abil saab iga ettevõtlik 

noor luua majanduslikult jätkusuutlikku ettevõtte, kui on võimalus varasem 

põllumajandusettevõtlus üle võtta ning hoolikalt äriplaan läbi mõelda. Äriplaan peaks 

taoliselt olema üles ehitatud, et juba esimene aasta tekiks käive. Näiteks on võimalik 

PANET-i abil osta loomad ja odavam tehnika ning seejärel järk-järgult 

põllumajandusettevõtet arendada. Selline lähenemine tagab ettevõtte majandusliku 
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jätkusuutlikkuse. Paljud noored aga panustavad uue tehnoloogia soetamisele ning kogu 

kasum läheb sellele. „Eks see summa on jah põllumajanduses ikkagi väike, peab hoolega 

mõtlema mis ja kuidas. Mina sain küll selle toetuse abil varasemalt olemasolevat ettevõtet 

laiendada ning mitmekesistada, ühtegi liisingut ega laenu mul ei olnud, usun, et see oligi, 

mis meid edasi viis. Tüüpiline viga mis tehakse on see, et ostetakse traktor ja siis on nokk 

lahti saba kinni, pole tehnikat mida sinna järgi panna, pole loomi mida müüa jne.“ (Org 

2021)  

Analüüsist võiks järeldada, et teooria osas välja toodud PANET-i mõju PMEV 

majanduslikule jätkusuutlikkusele on võimalik saavutada vaid siis, kui kasutatakse lisaks 

muid finantseerimisvahendeid või võetakse talu kelleltki üle. Toetuse abil on võimalik 

vähendada jooksvaid kulusid, kuid üldpildis kulud siiski suurenevad, sest ettevõtted teevad 

investeeringuid ettevõtlustegevuse arendamiseks.  

 

 

2.3. Tulemused ja järeldused  

 

Antud peatükis keskendub töö autor intervjuu teel saadud tulemustele ja järelduste 

tegemisele. Kõrvutatakse teoreetilises osas esile toodud PANET-i mõju PMEV 

majanduslikule jätkusuutlikkusele eelnevas alapeatükis saadud analüüsi tulemustega, et 

nende põhjal järeldusi teha.  

Teoreetilisele ja empiirilisele osale tuginedes on noorte põllumajandustootjate osakaal 

langenud, mistõttu on oluline leida mooduseid põllumajandussektori propageerimiseks. Riik 

on välja pannud erinevaid toetuseid, näiteks töös käsitletav PANET. Samas ollakse 

arvamusel, et toetuse taotlemise tingimusi ei tohiks niivõrd lihtsaks teha, sest vastasel juhul 

ei täida toetus oma eesmärki – noored tegelevad kohustusliku aja ära, peale mida lõpetatakse 

põllumajandusvaldkonnas tegelemine. Selline käitumine ei taga põllumajanduse arengut. 

Analüüsist nähtub, et PANET-i tingimusi võiks karmistada, et selekteerida välja need 

noored, kellel on tõsine huvi põllumajandusvaldkonna vastu.  

Intervjuu sisuanalüüsist selgus, et arvestades finantseerimisvahendi piiratust, mõjutab 

tegevusvaldkond PANET-i abil loodud PMEV majanduslikku jätkusuutlikkust. Suure 

investeeringuvajadusega valdkondades on väga raske alustada PANET-i abil ettevõtte 
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loomist, sest 40 tuhandest eurost jääb märkimisväärselt väheks. Seetõttu on väga oluline 

äriplaan hoolikalt läbi mõelda, et vältida liigsete ja üle jõu käivate kulutuste tekkimist.  

Võiks kinnitada teooria osas välja toodut, et noored põllumajandustootjad on suutelised 

põllumajandust edendama, nad on ettevõtlikud, loovad, uuendusmeelsed ning avatud uue 

tehnoloogia kasutuselevõtmisele. See näitab, et noortalunikud on võimelised noorte 

põllumajandustootjate osakaalu tõstma, sest nende ettevõtlikkus tagab erinevate barjääride 

ületamise võime. Nimetatud väidet kinnitatakse magistritöö analüüsiga, kus valimisse 

võetud ettevõtted on suutnud ületada erinvaid takistusi. Näiteks toodi välja raskendatud maa 

kättesaadavus, kuid analüüsi põhjal on kõik valimisse võetud ettevõtted oma tootmise 

pindala suurendanud.  

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada PANET-i mõju PMEV majanduslikule 

jätkusuutlikkusele. Teooria osa põhjal võiks järeldada, et PANET aitab vähendada kulusid, 

parandada ettevõtte tootlikkust, saaduste kvaliteeti, majandusnäitajaid, suurendada 

ettevõtlikkust ning võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid. Uuritud ettevõtete juhid seda 

osaliselt ei kinnitanud (vt joonis 5).  

 

 

Joonis 5. PANET-i mõju PMEV majanduslikule jätkusuutlikkusele teooria- ja intervjuu 

sisuanalüüsi põhjal. (Töö autor) 
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Jooniselt 5 nähtub, et intervjuu sisuanalüüsi põhjal ei leidnud kinnitust mõned teooria osas 

välja toodud aspektid PANET-i mõjust PMEV majanduslikule jätkusuutlikkusele. 

Nimetatud toetuse abil ei ole võimalik vähendada ettevõtte kulusid ja parandada 

majandusnäitajaid, sest finantseerimisvahendid on piiratud. Selgus, et PANET suurendas 

kulusid, mistõttu vähenes ka ärikasum. Seda kinnitab ka töö autori poolt teostatud 

dokumentide vaatlus – majandusaasta aruannete võrdlus, millest nähtub, et ettevõtete kulud 

on tunduvalt suurenenud (vt tabel 6).  

Tabel 6. Uuritud ettevõtete kulude väärtuse võrdlus (Töö autor) 

Ettevõte Toetuse saamise algusaasta Maj.aasta aruanne 2019 

Sinikalda talu OÜ 22795 79210 

Vanaoru talu OÜ 15152 81346 

Karste Kuningriik OÜ 13173 117355 

Grain Seeds OÜ 28658 54143 

 

Kulude kasv ei näita alati ettevõtete pankrotistumist või likviidsuse vähenemist, vaid 

investeeringute kasvu ettevõtluse arendamiseks. Sellest võiks järeldada, et intervjueeritud 

ettevõtted soovivad PANET-i abil teha suuremaid investeeringuid tootmismahtu- ja 

tootlikkuse tõstmiseks, investeerides oma finantseerimisvahendeid näiteks põhivara 

soetamiseks. Seda on näha ka majandusaasta aruannete võrdlusest, millest selgus, et 

intervjueeritavad on suurendanud põhivara osakaalu ning sellest tulenevalt on kulud 

tunduvalt suurenenud (vt tabel 7).  

Tabel 7. Uuritud ettevõtete põhivara väärtuse võrdlus (Töö autor) 

Põhivara väärtus (€) Toetuse saamise algusaasta 

Maj.aruanne 

2019 

Sinikalda talu OÜ 4800 100268 

Vanaoru talu OÜ 0 39880 

Karste Kuningriik OÜ 0 237428 

Grain Seeds OÜ 0 1023 

 

Teoreetilisest osast nähtub samuti, et noored põllumajandustootjad on PANET-i abil oma 

põhivarade väärtust kasvatanud. (vt lk 24) Põhivarade osatähtsuse suurenemine võimaldab 

parandada toodete kvaliteeti ja tootlikkust. Tabeli põhjal võiks järeldada, et uuritud 

ettevõtted on arenguvõimelised ning teevad suuri investeeringuid ettevõtluse arendamiseks.  
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Intervjuu sisuanalüüsist selgus, et vastuolu Põllumajandusuuringute Keskuse uuringuga on 

toimunud sellepärast, et kulude vähenemine on seotud alustamisetapis tehtavate väiksemate 

kuludega. PANET-i abil sai soetada tootmiseks vajaminevaid materjale, seemneid, loomi, 

põhilise tehnoloogia, mis aitas noortalunikul vähendada omavahendite kulusid, kuna 

investeering tehti toetusest. Raamatupidamlikult kajastatakse neid ikkagi kulude poolel (nt 

muud kulud) st kulud siiski suurenesid. See näitab, et PANET-i abil ei ole võimalik kulusid 

vähendada, sest toetuse saades tehakse investeeringuid ettevõtte jätkusuutlikkuse 

saavutamiseks, millega kaasneb ka kulude kasv. Kulud hakkavad vähenema siis, kui ettevõte 

on saavutanud soovitud tootmismahu ning tootlikkuse, mille juures suureneb ka müügitulu 

osakaal.  

Osaliselt leidis kinnitust tootmismahu ja tootlikkuse kasvu suurendamine. Toetus loob 

eeldused ettevõtte laiendamiseks, sest PANET-i abil on võimalik soetada vajaminevat 

tehnoloogiat ning tootmiseks kasvatatavaid taimi, loomi jms, mille abil on võimalik väikesel 

määral tootmistegevusega alustada. Seda saab käsitleda kui tootmismahu suurendamist, 

arvestades asjaolu, et enne PANET-i taotlemist puudus noortalunikel põllumajanduslik 

tootmine. Antud väide leidis osaliselt kinnitust, sest intervjueeritavad tõid välja, et ainuüksi 

PANET-i abil tootmistegevust edasi laiendada (sh tootmismahtu, tootlikkust suurendada) ja 

arendada võimalik ei ole.  

Selgituseks lisab töö autor, et ka temal oli võimalus soetada PANET-i abil kurgikasvatuseks 

vajaminevad peamised vahendid sh seemned, mis andis võimaluse hakata 15 tuhande 

kurgitaimega põllumajandustootjaks st tootmismaht suurenes. Samuti andis toetus 

võimaluse viie lamba ostuks. Kuna äriplaanis on eesmärgiks ja kohustuseks seatud 

lambakari kasvatada 150-pealiseks, tuleb selle edasi laiendamiseks kasutada muid 

finantseerimisvahendeid.  

Magistritöö analüüsi tulemused näitavad, et PANET on intervjueeritavate arvates väga 

oluline toetusmeede, sest põllumajandusettevõtte rajamine ja investeeringute tegemine sai 

alguse just tänu sellele toetusele. Selle põhjal võiks järeldada, et PANET mõjutas muude 

investeeringute kasutuselevõttu, kuna ilma toetuseta ei olekski noored 

põllumajandusettevõtlusega alustanud, sest omavahenditega ei julgeta riskida või neid 

lihtsalt ei ole.  
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PANET-i mõju PMEV majanduslikule jätkusuutlikkusele on intervjuu vastuste tulemusena 

järgmine: 

• annab algkapitali ettevõtte rajamiseks; 

• võimalik on soetada põllumajandusettevõtluse jaoks vajamineva peamise 

tehnoloogia; 

• võimalik on soetada tootmiseks või aretamiseks kasvatavaid loomi, taimi, 

seemneid; 

• võimalik on väikesel määral tootmismahtu, tootlikkust suurendada; 

• annab võimaluse kasutada muid finantseerimisvahendeid.  

 

Ainuüksi PANET ei võimalda:  

• ettevõtet edasi laiendada (st tootmismahtu ja tootlikkust suurendada) 

• ettevõtet mitmekesistada 

• saavutada head majandustulemused sh kasumlikult tegutseda. 

 

Järeldused näitavad, et toetuse taotlemisel tuleks noortel põllumajandustootjatel arvestada, 

et üksnes PANET-ist ei piisa majanduslikult jätkusuutlikku ettevõtte loomiseks, vaid 

ettevõtluse arendamiseks ja laiendamiseks tuleks kasutada ka omavahendeid või võimalusel 

laene, liisinguid, muid põllumajandustoetuseid jms. Põhjuseks on välja toodud järeldus 

intervjuu sisuanalüüsi tulemusest PANET-i suuruse asjakohasuses kohta – 40 tuhat eurot ei 

ole piisav vahend jätkusuutlikku ettevõtte rajamiseks. 

PANET ja muude finantseerimisvahendite mõju Põlvamaa PMEV majanduslikule 

jätkusuutlikkusele on kokkuvõtvalt järgmine:  

• aitab suurendada tootmismahtu – ettevõtted tegid suuremaid kulutusi varade 

soetamiseks, pindala, tootmiseks kasvatatavate taimede/loomade arv 

suurenes; 

• aitab soetada uudset tehnoloogiat  

• aitab suurendada tootlikkust 

•  aitab tõsta toodete kvaliteeti; 

• võimaldab ettevõtet mitmekesistada; 

• võimaldab saavutada head majandusnäitajad.  
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Intervjueeritavad tõid lisaks välja, et PANET-i mõju teooria osas välja toodud 

Põllumajandusuuringute Keskuse uuringu tulemustele tuginedes on võimalik veel saavutada 

talu üle võttes. Need ettevõtted on toetuse abil:  

• oma ettevõtlust arendanud; 

• pindala suurendanud sh tootmismahtu;  

• tõstnud konkurentsivõimelisust; 

• mitmekesistanud põllumajandusettevõtlust; 

• suurendanud kasumlikkust; 

• soetanud uut tehnoloogiat sh tootlikkust tõstnud.  

Teoreetilises osas väideti, et PANET-i abil on võimalik tagada hea majanduslik seisund, 

parandada tootlikkust, saaduste/teenuste mahtu, kvaliteeti, suurendada ettevõtlikkust, 

vähendada kulusid ning võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid ja innovaatilisi lahendusi. 

Käesoleva magistritöö raames teostatud analüüside tulemusena nähtub, et PANET-i abil on 

võimalik neid aspekte saavutada, kui kasutada ka lisaks muid finantseerimisvahendeid või 

võtta talu üle. Töö autor ei kinnita teooria osas välja toodud aspekti, et PANET aitas 

vähendada kulusid, vaid väidab vastupidist. Nii nagu juba eelnevalt on öeldud, ei näita 

kulude kasv ja ärikasumi vähenemine ettevõtte pankrotistumist, vaid suuremate 

investeeringute tegemise võimet.  

Käesolev magistritöö analüüs näitab, et valimisse võetud Põlvamaa põllumajandusettevõtted 

on PANET-i abil saavutanud majanduslikult jätkusuutlikud ettevõtted. PANET võimaldas 

neil teha investeeringuid põllumajandusettevõtluse alustamiseks ning kasutada lisaks muid 

finantseerimisvahendeid. Nii intervjuude vastustest kui ka majandusaasta aruannete 

võrdlemisel võib järeldada, et ettevõtted on oma tootmismahtu suurendanud, teevad kulutusi 

tootmismahu ja tootlikkuse tõstmiseks ning mitmekesistavad oma põllumajandusettevõtet. 

See näitab, et Põlvamaa põllumajandusettevõtted on võimelised ääremaal jätkusuutlikult 

tegutsema ja seeläbi arendama põllumajandust. PANET on täitnud oma eesmärgi toetada 

põllumajandustootjate tegevuse alustamist, luua sissetulekuallikaid ja rikastada 

põllumajandust uute põlvkondadega. 

Lähtuvalt teostatud intervjuude tulemustest teeb töö autor ettepaneku vaadata PRIA-l üle 

toetuse taotlemise tingimused. PANET-i taotlemisel võiks lisaks äriplaanile teostada 

kohapealse suulise vestluse toetuse taotlejatega, et saada päriselt aimu, millised kogemused 

ja mõtted noortel on. See annaks parema võimaluse neile noortele, kes soovivad väga oma 

põllumajandusettevõtet luua, kuid ei oska oma häid mõtteid äriplaani kirja panna. Samas on 
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neid noori, kes ostavad teenusena sisse äriplaani koostamise ning saavad toetuse, kuid peale 

kohustuslikku aega lõpetavad tegevuse põllumajandusvaldkonnas.  

Teooria osas on välja toodud, et talu üle võttes saavad taotlejad lisapunkte ning liiguvad 

pingereas seetõttu ettepoole. (vt lk 20) Töö autor teeb ettepaneku mõelda, kas lisapunktide 

andmine talu ülevõtmise puhul on vajalik, sest neil noortel on niigi juba eelised 

jätkusuutlikku põllumajandusettevõtte loomiseks olemas (tehnika, maa jms).  

Intervjuude sisuanalüüsi tulemustest selgus, et 40 tuhat eurot on piisav vahend väikese 

alginvesteeringu mahuga ettevõtte loomiseks või olemasoleva talu ülevõtmise puhul, kuid 

näiteks looma- ja teraviljakasvatusega tegelemiseks jääb sellest väheseks. Sellest tulenevalt 

teeb töö autor ettepaneku peale kohustusliku aja täitmist anda jätkutoetust neile 

noortalunikele, kes on saavutanud head majandustulemused, täitnud äriplaanis kavandatu 

ning jäävad põllumajandusettevõtlusega edasi tegelema. See oleks nooretele stiimuliks, et 

jätkata maaelu edendamisega.  

Töö autor soovitab pikendada ka kohustuslikku tegutsemisaega, sest sellega tekiks taotlejatel 

vastutus- ja kohusetunne mõelda oma tegevused põhjalikult läbi. Kohustusliku tegutsemisaja 

pikendamine tagaks rahastajale kindlustunde, et taotlus ei ole kirjutatud vaid tehnika 

soetamise eesmärgil, vaid soovitakse ka tegelikult põllumajandusettevõtlusega tegeleda ning 

maaelu edendada. Nimetatud ettepanek on välja toodud ka teooria osas ning intervjuude 

vastustest (vt lk 21, 33).  
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KOKKUVÕTE 

 

Magistritöös selgitati välja ning analüüsiti PANET-i mõju PMEV majanduslikule 

jätkusuutlikkusele. Seejärel tehti saadud tulemuste põhjal järeldused ettevõtete 

majanduslikule jätkusuutlikkusele PANET-i abil.  

Magistritöö teoreetilises osas anti ülevaade põllumajandusettevõtte- ja majandusliku 

jätkusuutlikkuse olemusest. Lähemalt kirjeldati töös kasutatavaid määratlusi. 

Põllumajandusettevõtteks nimetati majandusüksust, mis toodab ja turustab 

põllumajandussaadusi, mitmekesistab oma ettevõtlustegevust, osutades 

mittepõllumajanduslikke teenuseid või tegeledes muude kõrvategevustega. Majandusliku 

jätkusuutlikkuse all mõisteti ettevõtte võimekust laieneda, tootmismahtu- ja tootlikkust 

suurendada ning saavutada head majandusnäitajad. Lisaks tagada põllumajandusettevõtluse 

mitmekesistamine.  

Seejärel kirjeldati noore põllumajandustootja kontseptsiooni ja toetusvajadust PMEV 

majandusliku jätkusuutlikkuse saavutamiseks. Erinevate uuringute põhjal määratleti 

noortalunikku kui alla 40-aastast põllumajandustootjat, kes tegeleb 

põllumajandusettevõtlusega esmakordselt või on talu üle võtnud. Selgus, et noortalunikke 

on oluline toetada, et aidata vähendada investeeringute tegemisega seotud kulusid ning tõsta 

esimese ettevõtlusaasta käivet. Lisaks aitavad toetused ületada takistusi, mis on seotud 

finantseerimisvahendite vähesusega.  

Teoreetilises osas selgitati põllumajandustoetuste tähtsust ettevõtte majandusliku 

jätkusuutlikkuse saavutamiseks ning anti ülevaade toetuste eesmärkidest. Selgus, et toetuste 

abil on võimalik saavutada majanduslikult jätkusuutlik põllumajandusettevõte. Toetuste 

kaudu hüvitatakse põllumeestele klimaatilistest teguritest tingitud kahju. Lisaks annavad 

võimaluse investeerida uudsesse tehnoloogiasse, mis aitab ettevõttel areneda ja seeläbi tõsta 

konkurentsivõimet. Toetuste abil on võimalik ettevõtlustegevust mitmekesistada, mis aitab 

vähendada sõltuvust ühest põllumajandustoodangust saadavast tulust. Toetused on 

põllumajandustootjatele oluliseks abivahendiks kulude kompenseerimisel.  
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Kahes viimases teoreetilise osa alapeatükis kirjeldati PANET-i eesmärke ja tingimusi ning 

toodi kokkuvõtvalt välja PANET-i mõju PMEV majanduslikule jätkusuutlikkusele. Selgus, 

et toetuse tingimusi tuleks karmistada, et oleks võimalik välistada need noored, kes peale 

kohustusliku aja täitmist põllumajandustegevuse lõpetavad. Varasemale uuringule tuginedes 

selgus, et PANET aitas parandada ettevõtte saaduste/teenuste mahtu, tootlikkust, saaduste 

kvaliteeti, ettevõtte majandusnäitajaid, suurendada ettevõtlikkust, vähendada kulusid ning 

võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid ja innovaatilisi lahendusi.  

Magistritöö empiirilises osas viidi läbi poolstruktureeritud intervjuu PANET-it saanud 

Põlvamaa põllumajandusettevõtete juhtide seas, selleks, et välja selgitada, kuidas mõjutas 

PANET nende ettevõtete majanduslikust jätkusuutlikkust.  

Juhtumiuuringus osales kuus Põlvamaa põllumajandusettevõtet. Tegevusala lõikes valiti 

erinevate valdkondadega ettevõtted: teraviljakasvatus, marjakasvatus, veisekasvatus ning 

lambakasvatus. Intervjuu sisuanalüüsist selgus, et olenevalt tegevusvaldkonnast sõltub 

käsitletava toetuse abil loodud PMEV majanduslik jätkusuutlikkus. Suurema 

investeeringumahuga valdkonnas on raske toetuse abil majanduslikult jätkusuutlik ettevõte 

luua. Tegevusaeg oli kõigi ettevõtete puhul samuti erinev alates kaks aastat kuni kümme 

aastat. Intervjuudele vastajad olid kõik ettevõtte omanikud.  

Tulemustest selgus, et PANET mõjutas Põlvamaa põllumajandusettevõtteid järgnevalt:  

• andis algkapitali ettevõtte rajamiseks; 

• võimalik oli soetada põllumajandusettevõtluse jaoks peamise tehnoloogia; 

• võimalik oli soetada tootmiseks või aretamiseks kasvatavaid loomi, taimi, 

seemneid; 

• võimalik oli väikesel määral tootmismahtu, tootlikkust suurendada; 

• andis võimaluse kasutada muid finantseerimisvahendeid.  

 

PANET-i mõju analüüsist selgus vastupidine tulemus teooria osas välja toodud 

mõjuteguritele. Ainuüksi PANET-i abil ei ole võimalik tootmismahtu- ja tootlikkust 

kasvatada (ettevõtet laiendada), ettevõtet mitmekesistada, kulusid vähendada ning saavutada 

häid majandusnäitajaid (kasumlikkust). Sellest järeldati, et noortalunikud peavad toetuse 

taotlemisel teadma, et ettevõtte majandusliku jätkusuutlikkuse saavutamiseks on vajalik ka 

omavahendite olemasolu või võõrvahendite (laenude) kättesaadavus.  
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Tulemustest selgus, et enamus teoreetilises osas välja toodud teguritest leidsid toetust, kui 

kasutada lisaks PANET-ile ka muid finantseerimisvahendeid või võttes talu üle (näiteks 

vanematelt). Samuti selgus, et kulusid ei ole võimalik vähendada PANET-i abil, sest toetuse 

saades tuleb täita kõik äriplaanis kavandatud tegevused, mis nõuavad suuri investeeringuid. 

Samuti soovitakse ettevõtet järk-järgult arendada ja laiendada. Sellega kaasneb kulude kasv, 

mistõttu ei saa nõustuda teooria osas välja toodud uuringu tulemusega.  

Uuringu tulemustest lähtuvalt võib öelda, et PANET-i abil loodud ja muid 

finantseerimisvahendeid kasutanud Põlvamaa põllumajandusettevõtted on majanduslikult 

jätkusuutlikud, sest ettevõtted on oma tootmismahtu suurendanud, teevad jätkuvalt  kulutusi 

tootmismahu ja tootlikkuse tõstmiseks ning mitmekesistavad oma põllumajandusettevõtet, 

mis tagavad head majandusnäitajad.  

Magistritöö autor sai kinnitust, et ääremaal on võimalik rajada PANET-i abil majanduslikult 

jätkusuutlik põllumajandusettevõte. Ettevõtte arendamiseks tuleb ka ise sellesse panustada. 

Koostada tuleb hea äriplaan, mis ei vaja liigselt suuri alginvesteeringuid ning kus on 

läbimõeldud riskide hajutamise võimalus mitmekesistamise näol.  

Töö autor soovitab antud tööle tuginedes noortel kasutada võimalust rajada oma 

põllumajandusettevõte, kasutades starditoetuseks PANET-it. Töötamine 

põllumajandussektoris on põnev, võimalusterohke ning inimkonnale vajalik – just noored 

on need, kes viivad põllumajandustootmise uuele tasemele, kasutades selleks uudset 

tehnoloogiat ja innovaatilisi teadmisi. 

Käesoleva magistritöö nõrkuseks on intervjueeritavate subjektiivne arvamus PANET-i 

mõjust, mis põhineb rohkem isiklikul arvamusel kui faktidel. Samas võimaldas kvalitatiivne 

uuring mõjutegureid detailsemalt uurida, kuid piiranguks oli valimi piiritletus. Sellest 

tulenevalt on järgnevates uuringutes võimalik käesoleva töö põhjal teha edasiarendusi. 

Edasiselt võiks töö autori arvates uurida mõjutegurite erinevusi maakonniti. Samuti tuleks 

selekteerida põllumajandusettevõtted tegevusaja või tegevusvaldkonna järgi, et vältida 

nendest teguritest tulenevaid erinevusi PANET-i mõju hindamisel. See annaks võimaluse 

teostada üldise ülevaate saamiseks ka ettevõtete finantsanalüüs, sest 

põllumajandusettevõtted on seeläbi paremini võrreldavad.  
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Lisa1. Intervjuu küsimused ettevõtjale 

 

1. Kui kaua olete põllumajandussektoris tegutsenud  

2. Mis on Teie ettevõtluse tegevusvaldkond ja miks osutus antud valdkond valituks?  

3. Miks on tähtis noortalunikke toetada ja kaasata neid ettevõtlusesse?   

4. Millised omadused soodustavad noorel põllumajandustootjal kasumlikumalt tegutseda 

võrreldes vanema generatsiooniga?  

5. Millisel viisil ja kuidas saaks suurendada noorte põllumajandustootjate osakaalu 

põllumajandussektoris? 

6. Milles seisneb alustava noore põllumajandustootja toetuse tähtsus? 

7. Kuidas olete alustava noore ettevõtja toetuse abil saanud enda ettevõtlust laiendada (st 

tootmismahtu- ja pindala suurendanud)? Millised on näitajad?  

8. Kuidas olete toetuse abil enda põllumajandusettevõtlust mitmekesistanud? Mis oli selle 

põhjuseks?.  

9. Kuidas mõjutas alustava noore põllumajandustootja toetus Teie ettevõtte võimekust 

kasumit teenida? Kas olete oma tegevusajal ka kahjumisse jäänud?  

10. Kas toetuse suurus 40 tuh eurot on piisav vahend konkurentsivõimelise ettevõtluse 

käivitamiseks? 

11. Millised takistused on Teil tekkinud seoses põllumajandusettevõtlusega?  

12. Milliseid põllumajandustoetuseid olete oma ettevõtluses lisaks veel kasutanud? Milles 

seisnes nimetatud toetuste tarvidus?  
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