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Eesmärk

Uurida:
• kas ja kuidas vastavad MAK 2014-2020 meetmed 

teabevajadusele;

• kas ja kuidas vastab edastatav teave teabevajadusele 
ning teadmiste tasemele;

• kuidas oleks komponendid paremini hoomatavad ja 
kasutatavad;

• analüüsida teisi ettevõtjate teadmisi mõjutavaid 
tegevusi
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Ülesanded
Teostada:
• dokumentide analüüs (varasemad uuringud, toetuste andmed); 
• veebiküsitlus ettevõtjatele;
• intervjuud fookusgruppides ja ekspertidega; 
• eelnevate etappide tulemuste analüüs;
• soovituste ja ettepanekute väljatöötamine.

Kirjeldada:
• teadmussiirde soovitud struktuuri mudel, ettepanekud 

arendusteks 

• teadmussiiret takistavad asjaolud erinevate sihtgruppide või 
teemavaldkondade kaupa
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Sihtgrupp

• põllumajandustootjad 

• toidutöötlejad 

• erialaorganisatsioonid 

• nõustajad 

• koolitusi korraldavad asutused 

• teadmussiirde komisjoni liikmed jt
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Taustsüsteem
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Teabelevi korraldamise praktikad
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MAK toetusmeetmed, €
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Intervjuude tulemused
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• 14 personaalintervjuud

• 3 rühmaintervjuud

• 5 fookusgruppi

Intervjuude korraldus
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• Teadmussiirde toetusega ollakse harjunud - eeldatakse tasuta 
sündmuseid ja oodatakse toetuse laekumist

• Oodatakse suhtlust OMA nõustaja-koolitajaga

• Ettevõtted eelistavad praktilisi teadmisi; 
Koolitajad käivad teineteist vaatamas-suhtlemas

• Toetatav nõuanne on osaliselt kättesaamatu.  Nõustamist 
küsitakse, kui lähenemas kontroll või toetuse taotlusvoor

Kuidas MAK meetmed vastavad vajadustele
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„Hoian kõik endale, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen“

• Tegevusi viivad ellu tuntud organisatsioonid, igaüks 
hoiab kinni oma tööst ja oma rahast

• Koostöö toimib (koolitajate) isikute vahel ja detailides

• Teavet toimuvast oodatakse oma postkasti, teabe 
sorteerimine on tülikas 

Kuidas tegutsetakse
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• Teemad kogunevad igapäevase suhtlemise käigus, 
teemade soovitusi ei osata/taheta kellelegi pakkuda

• On muresid osalejate miinimumi täitmisega; 
eelregistreerimine suletakse suure huvi tõttu

• Koolitajad kurdavad lektorite puuduse või hõivatuse üle

• Kardetakse müügiesindajate sõnumeid, kuid usutakse et 
neil on kõrge kompetents 

Kas pakutav vastab vajadustele
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Küsitluste tulemused
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• veebiküsitlus aprillis 2019 (LimeSurvey)

• 13 peamiselt valikvastustega küsimust

• vastas 184 põllumajandustootjat (vastamismäär 12%):
– 23% tegeles teravilja-, 5% köögivilja-, 11% piimakarjakasvatusega, 36% 

segapõllumajandusega, 5% mesindusega ning 19% muu 
põllumajandusega

• ja 52 toidutöötlejat (11%):
– 23% tegeles liha- ja 27% taimekasvatussaaduste töötlemisega, 25% nii 

leivatootmise kui muu toiduainetööstuse valdkonnast

Ettevõtjate teabevajaduse küsitlus
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• kui suur osa ettevõtete juhtidest ja töötajatest osales koolitustel 2018. a?

Koolitustel osalemine
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• Kui ei osalenud koolitustel 2018.a, siis miks?

Koolitustel mitteosalemine
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• Kui palju kulutati?

Kulutused
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Eelistatud koolitusvormid
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Koolituste mõju ettevõtte tegevusele
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• veebiküsitlus märtsis 2019 (LimeSurvey)

• teiste seas 6 teadmussiirdega seotud valikvastustega 
küsimust

• 3 sihtgruppi: 
– põllumajandustootjad, metsamajandajad ja kalandusettevõtted, 

– toiduainete tootjad, 

– maapiirkonnas tegutsevad ettevõtjad. 

Ettevõtjate toetusvajaduse küsitlus
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Nõustamisteenuse kasutamine
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Uute teadmiste kaasamine
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Koostöö teadusasutustega
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Teaduskoostöö valdkonnad
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Takistused teaduskoostöös
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Järeldused ja soovitused
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Parimate praktikate 
esitlemine

Mitmekesisuse omaksvõtt

Kaasavad meetodid
Võimekuse 

arendamine

Institutsionaalne 
tugi

Birner jt 2006, GFRAS 2012
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• Hulk konsulente, väljakutseteks valdkondlik kaetus ja noorte 
kaasamine

• Paralleelselt olemas nii toetatud kui turumajanduslik teenus

• MESil puudub paindlikkuse võimalus. Toetatud teenus kättesaadav 
piiratud osalejatele ja teemadel

• Nõustamist kasutab 40% põllumajandustootjatest ja 21% 
toidutöötlejatest

• Konsulentidele koolitajaid keeruline leida

• Teenuse kasutamine ja jätkusuutlikkus sõltub konsulendi aktiivsusest

I Nõuandesüsteem ja konsulendid
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Valikuvariandid:

1. jätkub nii riiklik kui erasüsteem

2. eraviisiliselt tegutsevate konsulentide 
integreerimine

3. vabaturusüsteem 

I Nõuandesüsteem ja konsulendid
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• Analüütilised nõuandetooted ja nõuande-vautšer

• Spetsiifiliste valdkondade nõustajate kaasamine

• Enesetäienduse võimaldamine, sh koolituste tellimine

• Konsulentide kaasamine projektidesse ja 
monitooringusüsteemidesse

• Digilahenduste arendus

I Nõuandesüsteem ja konsulendid
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• Koolitusi piisavalt palju. Elluviidavate tegevuste hulk sõltub koolitaja 
aktiivsusest ja spetsialiseerumisest

• Oodatakse odavaid koolitusi, osalemine on toidutöötlejatele 
kulukam

• Teadmussiirde programmeerimise tulemused pole jõudnud veel 
avalduda

• Õppereisid, põllupäevad, õpiringid jmt on populaarsed. 
Teadmussiirde tegevuste sihtgrupiks on ettevõtte juhtimistasand

• Head lektorid on ülekoormatud, lektorite väljaõpe on keerukas

II Koolitussüsteem ja koolitajad
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Valikuvariandid:

1. jätkub senine maakondlik ja üleriigiline 
tegevuste jaotamine 

2. integreeritus teadmussiirde programmide 
ja koostöömeetmetega

3. integreeritus teadusasutuste ja 
nõustamissüsteemiga

II Koolitussüsteem ja koolitajad
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• Osalejate abikõlblikkuse laiendamine

• Maakondlikust ja valdkondlikust jaotusest loobumine

• Teadus- ja innovatsioonitulemuste tutvustamine 
teabelevi kohustuslikuks osaks

• Osalustasude rakendamine, koolitus-vautšer

• Lektorite enesetäiendamine koostöös konsulentidega

• E-õppe arendamine

II Koolitussüsteem ja koolitajad
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• Teadusbaas olemas, koostöö teadmussiirdes juhuslik. 
Õppejõududel ja teaduritel pole ettevõtjate või 
konsulentide koolitamise ülesannet

• Ettevõtete huvi koostööks teadusasutusega on 11-32%. 

Takistusteks vahendite puudus, sobivate spetsialistide 
puudus, infolekke kartus

III Innovatsioon
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Valikuvariandid:

1. jätkub senine projektipõhine toetamine

2. innovatsiooniprojektide elluviimine kahe-
etapiliselt koos nõustamisega

3. Toetatakse vaid nõustajat kaasanud või 
väliskoostööprojekte

III Innovatsioon 
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• Välisekspertiisi kaasamise eelistamine, Konsulentide 
kaasamine projektidesse

• Innovatsiooninõustajate väljaõpe

• Regulaarne tulemuste lühimaterjalide koostamine ja 
levitamine, tutvustamise integreerimine koolitustesse

• Meetmeüleste kokkusaamiste korraldamine

• Pikaajaliste tegevuskavade toetamine

III Innovatsioon 
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• Termin „teadmussiire“ on abstraktne

• AKIS osaliste vahel puudub usaldus, keskendutakse 
projekti täitmisele.

IV Infovahetus ja koostöö

2013 2018

Ettevõtjad

Koolituste korraldajad

Innovaatorid
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Valikuvariandid:

1. jätkuvad senised üksikmeetmed

2. integreerimine multifunktsionaalseks
tervikuks

3. eelistus innovatsioonile ja keskkonna-
kaitsele, ülejäänu jääb tahaplaanile

IV Infovahetus ja koostöö 
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AKIS osapoolte multifunktsionaalne käsitlus

• Parimate (välis)praktikate levitamine, erinevates 
meediavormides

• Nõuandesüsteemi turundamine

• Piirkondliku koostöö arendamine

• Ühiste koolituste korraldamine, uued kompetentsid

• Teabesalve rakendamine

III Infovahetus ja koostöö 
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Küsimused töögrupile:

Hanna Tamsalu: hanna.tamsalu@pmk.agri.ee

Agnes Naarits: agnes.naarits@pmk.agri.ee

Mati Mõtte: mati.mõtte@pmk.agri.ee

Eduard Matveev: eduard.matveev@pmk.agri.ee

Marju Aamisepp: marju.aamisepp@pmk.agri.ee  
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