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3.3 Küsitluste tulemused ......................................................................................................................................... 35 

4. JARELDUSED JA SOOVITUSED .................................................................................................................................... 50 

4.1. Eesti teadmussiirde süsteemi kitsaskohad .................................................................................................... 50 
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Joonis 24. Väliseksperdi või mentori kaasamise hinnang järgmise kolme aasta (2019–2021) jooksul

 ....................................................................................................................................................................................... 46 
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Tabel 5. AKIS digitaliseerimise tähelepanekud......................................................................................................... 27 
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KASUTATUD MÕISTED JA LÜHENDID 

Agroäri Põllumajandustootmise sisendite müügi või kokkuostmisega tegelev ettevõte 
AIAEE Association for International Agricultural and Extension Education 

AKIS 
põllumajanduslike teadmiste ja innovatsiooni süsteem, inglise keeles Agricultural 
Knowledge and Innovation System  

EIP Euroopa innovatsioonipartnerlus 

EIP-AGRI 
Põllumajanduse jätkusuutlikkusele suunatud Euroopa innovatsioonipartnerluse 
tegevussuund 

EKI Eesti Konjunktuuriinstituut 
EMU Eesti Maaülikool 

EUFRAS 
Euroopa riikide nõuandesüsteemide võrgustik, European Forum of Rural Advisory 
Services, www.eufras.eu  

GFRAS 
Ulemaailmne nõuandesüsteemide võrgustik, Global forum for Rural Advisory Ser-
vices, www.g-fras.org  

IALB 
Euroopa saksakeelsete riikide nõuandesüsteemide võrgustik Internationale Aka-
demie für Ländliche Beratung www.ialb.org  

Konsulent 

Põllumajanduse või maamajanduse (sh metsanduse) valdkonna konsulent. Kon-
sulendi nimetuse kasutamine ei ole reguleeritud, kuid nõuandetoetuse saami-
seks tuleb konsulendil taotleda kutse. Konsulendi kutsestandardi kohaselt on 
konsulent – 1) spetsialist, kes tegeleb nõuandetegevusega maamajanduse 
valdkonnas; 2) kutsestandardi kohaselt omistatud kutsega spetsialist, kes 
tegeleb nõuandetegevusega maamajanduse valdkonnas. 1 

LEADER 
Maaelu arenguprogramm, mille eesmärgiks on maapiirkondade tasakaalustatud 
areng. Lühend prantsuskeelsest terminist Liaison Entre Action de Developpement 
de l’Economie Rural  

MAI 
Maaelu Arengu Instituut või OU Maaelu Arengu Keskus – sama organisatsiooni eri-
nevad juriidilised nimetused erinevatel aastatel 

MAK Eesti maaelu arengukava 2014-2020 

MAKi määrus 

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) nr 1305/2013, 17. detsember 2013, 
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu 
toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EU) nr 
1698/2005 

MEM Maaeluministeerium 
MES Maaelu Edendamise Sihtasutus 

MK tegevused 
Maakondlikud teadmussiirde alased tegevused vastavalt maaeluministri 17. juuni 
2015. a. määrusele nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ 

PIP 
Teadmussiirde pikaajaline programm vastavalt maaeluministri 28. aprilli 2015. a. 
määrusele nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus“ 

PMK Põllumajandusuuringute Keskus 
PÕKA Põllumajanduse- ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030 

SCAR-AKIS 
Euroopa Komisjoni juhitav põllumajandusteaduse alalise komitee (SCAR – Stan-
ding Committee on Agricultural Research) AKIS töörühma 

ÜPP Uhine põllumajanduspoliitika  

ÜR tegevused Uleriigilised teadmussiirde alased tegevused vastavalt maaeluministri 17. juuni 
2015. a. määrusele nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus“ 

 

                                                             
1 Konsulendi kutsestandardi lisa 2 www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10673523 
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SISSEJUHATUS 

Maaelu arengukavast toetatakse perioodil 2014–2020 erinevaid teadmussiiret edendavaid tegevusi: 
nõuanne tootjatele, nõustajate koolitamine, teadmussiirde pikaajalised programmid, koostöö inno-
vatsiooniklastrites ning muud teadus- ja arendustegevust abistavad tegevused. Lisaks toetatavatele 
tegevustele aitavad teadmiste levikule kaasa maamajanduslikud kutseõppeasutused, ülikoolid, maae-
luvõrgustik, rakendusuuringute programm jmt. Teadmussiirdes osalejate eripalgelisuse tõttu on häs-
titoimiva süsteemi loomine tõsine väljakutse, millele võimalike lahenduste leidmisele on käesolev 
uuring suunatud.  

Põllumajandustootjate ja toidutöötlejate teadmussiirde uuringu eesmärk oli kaardistada ja analüü-
sida nimetatud ettevõtjate vajadusi teadmussiirde osas ning esitada soovitusi teadmussiiret toeta-
vate meetmete täiendamiseks. Kuigi UPP strateegiakavas tuleb Eestil kirjeldada põllumajanduslike 
teadmiste ja innovatsiooni süsteemi (AKIS, Agricultural Knowledge and Innovation System) ülesehi-
tust, ei hõlma käesolev uuring AKISe kõiki aspekte ning keskendub teadmussiirde, sh nõuandesüs-
teemi kitsaskohtadele ja võimalustele. 

Uuringusse kaasati Eestis tegutsevad põllumajandustootjad, toidutöötlejad, erialaorganisatsioonide 
esindajad, teadmussiirde komisjoni liikmed, konsulendid ning koolitusi korraldavate asutuste esin-
dajad. Andmete kogumiseks viidi läbi intervjuud nii temaatilistes fookusgruppides kui valdkonna 
ekspertidega ning küsitleti põllumajanduse ja toiduainetööstuse sektori ettevõtjaid. 

Uuringu aruandes esitatakse lühiülevaade teabelevi korraldamise praktikatest maailmas ning eraldi 
Euroopas, kirjeldatakse Eesti teabelevi senist korraldust ning Euroopa Liidu tulevikuvisioone teabe-
levi korraldamise teemal. Kogutud intervjuude ning küsitlusmaterjalide põhjal antakse ülevaade 
Eesti teabelevi- ja nõuandesüsteemi hetkeolukorrast ning nii teabe levitamise kui teavet vajavate osa-
poolte hinnangutest teadmussiirde süsteemile.  

Ettevõtete küsitlemise, ekspertarvamuste ning teadmusesiirde tegevuste statistika vaatlemise tule-
mina esitatakse järeldused ja soovitused Eesti teadmussiirde süsteemi ja teadmussiiret toetavate 
meetmete täiendamiseks. 
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1. UURINGU METOODIKA  

1.1. Metoodika lühikirjeldus 

Uuringu eesmärgiks oli teada saada, milline peaks olema teadmussiirde süsteem, et see vastaks põl-
lumajandustootjate ja toidutöötlejate vajadustele. Uuringusse kaasati Eestis tegutsevad põllumajan-
dustootjad2, toidutöötlejad3, erialaorganisatsioonide esindajad, teadmussiirde komisjoni liikmed, 
konsulendid, koolitusi korraldavate asutuste esindajad, sh õpetajad ja õppejõud. 

Uuring viidi läbi järgmiste etappidena: 

 dokumentide analüüs ja toetuste kasutamise andmebaaside statistiline analüüs;  
 veebiküsitlus ettevõtjatele; 
 intervjuud fookusgruppides ja ekspertidega;  
 eelnevate etappide tulemuste analüüs; 
 soovituste ja ettepanekute väljatöötamine. 

Lisaks teadmussiirde uuringu korraldamisele oli Põllumajandusuuringute Keskus seotud 2019. aas-
tal Eesti maaelu arengukava 2014–2020 vahehindamisega ning mitmete teiste uuringutega, mis kä-
sitlesid muuhulgas ka teabelevi aspekte. Teadmussiirde uuringus on kasutatud teavet vahehindamise 
analüüsist ja järeldustest ning ettevõtete toetusvajaduse uuringu käigus läbi viidud põllumajandus-
tootjate ja toidutöötlejate ankeetküsitlusest. 
 
Uuringu tulemusena kirjeldati: 
 praeguste teadmussiirde meetmete, sh teadmiste edasiandmiseks elluviidavate tegevuste, vas-

tavust sektori vajadustele; 
 edastatava teabe vastavust sektori vajadustele; 
 ettevõtjate poolt veel teadvustamata teabevajadust; 
 teadmussiiret soodustavad ja takistavad asjaolusid; 
 võimalikke lahendusi teadmussiirde süsteemi toimimise parendamiseks ja teadmussiirde meet-

mete täiendamiseks. 
 

 

1.2. Dokumentide analüüs  

Dokumentidena käsitleti nii põllumajanduse ja toiduainetööstuse sektorite teabeleviga seotud vara-
semaid uuringuid, teabelevi käsitlevaid teabematerjale kui teadmussiirde pikaajaliste programmide 
aruandeid. Uuringu eesmärkidega seotud dokumentide analüüsi asjakohaseid hinnanguid ja seisu-
kohti esitatakse aruandes üldistatult või viidetena vastavale uuringule.  

Dokumendid ja muud kokkuvõtted jagati järgmisteks gruppideks: 

1. Koolitus- või teabevajadusele orienteeritud uuringud; 
2. Tarbijate rahulolu käsitlevad uuringud; 
3. Ellu viidud tegevuste või toetuse kasutamise aruanded ja analüüsid; 

                                                             
2 põllumajandustootjad on ettevõtjad, kelle põhitegevusvaldkonnaks on taime- ja loomakasvatus, metsamajan-
dus ning kalapüük (EMTAK 2008, jagu A, alajagu 01, 02, 03) 
3 toidutöötlejad on ettevõtjad, kelle põhitegevusvaldkonnaks on toiduainete tootmine, mis hõlmab valdavalt 
põllumajandussaaduste töötlemist ja/või joogitootmist (EMTAK 2008 jagu C alajagu 10 ja 11, va alajagu 102) 
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4. Rahvusvahelised poliitikadokumendid ja analüüsid.  

Dokumentide analüüsil keskenduti eelkõige järgmisele: 

 esitatud soovitused teabe levitamise süsteemidele; 
 erinevate uuringute tulemustest ilmnevad arengutendentsid ja prognoosid tulevikuks;  
 uuritud materjalides esitatud hinnangud, järeldused ja soovitused, nende kokkulangevus ja 

vastuolulisus. 

 

1.3. Intervjuud 

Põllumajandustootjate, eriala- ja katusorganisatsioonide, koolitusasutuste, konsulentide ja muude 
seotud organisatsioonide esindajate arvamusi koguti perioodil august 2018 – oktoober 2019 interv-
juude ja fookusgruppide käigus. Kokku viidi läbi 22 intervjuud, neist 14 personaalselt, kolm väikse-
mas rühmas ja viis fookusgruppides. Intervjuude ajakava ja intervjuudes osalejate nimekiri on too-
dud lisas 1. 

Poolstruktureeritud intervjuud ja fookusgrupid viidi läbi teadmussiirdes aktiivselt tegutsevate orga-
nisatsioonide gruppidega. Valimisse kuulusid põllumajandustootjate ja toidutöötlejate katusorgani-
satsioonid ja põllumajandustootjate ühistu; Maaelu Edendamise Sihtasutus, Eesti Maaülikool kui olu-
lisim valdkonna teadmisi levitav teadusasutus ning Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool põllu-
majandusvaldkonna kutseõppeasutusena; teadmussiirde pikaajaliste programmide juhtpartnerid ja 
projektijuhid; innovatsiooniklastrite ja –projektidega seotud projektijuhid ja eksperdid; konsulendid 
ja need maakondlikud nõuandekeskused, kes ei paku toetatud nõuandeteenust. Põllumajandustoot-
mise ja toidutöötlemisega tegelevate ettevõtete esindajatega korraldati kaks fookusgrupi arutelu. 

Personaalintervjuud ja rühmaintervjuud korraldati poolstruktureeritud vormis ning parema ana-
lüüsi ja võrreldavuse huvides kordusid küsimused läbivalt kõikides intervjuudes. Intervjuude küsi-
mused on toodud Lisas 2. Ka fookusgruppide puhul kasutati läbivalt sama ülesehitust ja arutelu er-
gutavad väiteid (lisa 3). Teadmussiirde korralduse hindamisel paluti fookusgrupis osalejatel oma hin-
nangud sisestada veebikeskkonnas Menti.com ning tulemused kuvati grupile reaalajas (lisa 6, joonis 
26). Fookusgrupi intervjuud korraldati mitmes paigas üle Eesti, arvestades osalejate geograafilist 
paiknemist. 

 

1.4. Küsitlus 

Eesti teabelevi ja nõuandesüsteemi peamiste kasusaajate arvamuse väljaselgitamiseks küsitleti 2019. 
a kevadel ettevõtjaid kahe erineva uuringu raames, millest üks käsitles ainult teadmussiirde teemat 
(13 küsimust) ning teises puudutati teadmussiiret ühe teemaplokina laiemast toetusvajaduse küsit-
lusest (6 küsimust). Uuringus käsitletakse mõlema küsitluse tulemusi. 

Veebipõhise ankeetküsitluse kaudu uuriti põllumajanduse ja toiduainetööstuse sektori ettevõtjaid. 
Küsitlused viidi läbi mõlema sihtgrupi jaoks veebikeskkonnas LimeSurvey. Küsitlus oli vastamiseks 
avatud 27. märtsist 10. aprillini 2019. Vastata tuli kuni 13 küsimusele, millest enamik olid valikvas-
tused. Lisaks paluti kirja panna ettepanekuid koolituste ja nõustamisteenuse paremaks korraldami-
seks. Küsimustikud, mis koostati eraldi kummagi sihtgrupi jaoks, on esitatud lisas 4.  

Küsitluse üldkogumi moodustasid Statistikaameti andmetel 2017. aasta majanduslikult aktiivsete et-
tevõtete profiili kuuluvad põllumajandustootjad (EMTAK grupp A1) ja toidutöötlejad (EMTAK grupp 
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C1), kelle suhtes kontrolliti kehtivat äriregistri registreeringut 2019. aastal. Uldkogumisse kuuluvad 
ettevõtted jaotati tootmissuundade4 lõikes 2018. a töötajate arvu alusel moodustatud suurusgruppi-
desse (tabelid 1ja 2) ning üldkogumi struktuuri põhjal moodustati kvootvalim.  

Tabel 1. Põllumajandustootjate üldkogumi struktuur tootmissuuna ja töötajate arvu lõikes, 2018 

  
Töötajate arv 

Kõik 
kuni 4  5 kuni 9  

10 kuni 
49 

50 ja rohkem 

Teraviljakasvatus 1 250 60 20 1 1 331 20,8% 
Köögiviljakasvatus 382 9 4 2 397 6,2% 
Piimakarjakasvatus 309 40 89 14 452 7,1% 
Segapõllumajandus 2 289 10 13 3 2 315 36,2% 
Mesindus 311 1 1   313 4,9% 
Muu põllumajandus 1 505 46 39 4 1 594 24,9% 
Kõik 6 046 166 166 24 6 402 100,0% 
  94,4% 2,6% 2,6% 0,4% 100%   
Allikas: Arvutused äriregistri andmete põhjal 

 

Kvoodid määrati vastavalt ettevõtete üldarvule töötajate arvu alusel moodustatud suurusgrupis ning 
sellest lähtuvalt arvutati valimi suurus normaaljaotuse funktsioonile tuginedes. Küsitluse valim koos-
tati juhuvalimi moodustamise meetodil, tagades selliselt valimi piisava esindatuse, mis võimaldab 
küsitluse tulemusi laiendada üldkogumile. 

Tabel 2. Toidutöötlejate üldkogumi struktuur tootmissuuna ja töötajate arvu lõikes, 2018 

  
Töötajate arv 

Kõik 
kuni 4  5 kuni 9  

10 kuni 
49 

50 ja rohkem 

Liha töötlemine 31 9 16 10 66 14,0% 
Taimekasvatussaaduste töötlemine 71 10 12 2 95 20,1% 
Leivatootmine 73 11 14 6 104 22,0% 
Muu toiduainetööstus 138 10 42 18 208 44,0% 
Kõik 313 40 84 36 473 100,0% 
  66,2% 8,5% 17,8% 7,6% 100,0%   
Allikas: Arvutused äriregistri andmete põhjal 

 

Uuringu valimisse kaasatud ettevõtetele saadeti e-kirja teel personaalsed kutsed uuringus osalemi-
seks ning vastamise ergutamiseks saadeti kahel korral välja meeldetuletuskirjad. Kutse uuringus osa-
lemiseks said 1600 põllumajandustootjat ja 473 toidutöötlejat. E-posti aadressid pärinesid Riigi In-
fosüsteemide Keskusest ning kahjuks leidus üsna palju aktualiseerimata aadresse, mistõttu osa 
uuringukutseid ei jõudnudki uuringusse valitud ettevõtteni. Küsitlusele vastas täielikult 184 põllu-
majandustootjat (vastamismäär 12%) ning 115 ankeeti jäeti pooleli. Toidutöötlejate ankeedile vastas 
52 ettevõtet (vastamismäär 11%) ning 57 ankeeti jäid lõpetamata. Lõpetamata ankeete analüüsis ar-
vesse ei võetud. 

                                                             

4 Põllumajandustootmise üldised ja eritüübid (tootmissuunad) on sätestatud Komisjoni rakendus-
määruse (EL) 2015/220 lisas nr 4 
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2. TEABELEVI KORRALDAMISE PRAKTIKAD 

Teabelevi korraldusel ja nõustamissüsteemidel on olnud Euroopas pikk traditsioon ja laialdane ula-
tus. Aastaid on nii Eestis kui maailmas räägitud nõuandesüsteemide arendamisest, mõeldes selle hul-
gas nii individuaalnõustamist kui teabelevi laiemalt (grupiüritused, täienduskoolitused ja massimee-
dia). MAK 2014–2020 rahastamisperioodil võeti kasutusele uus termin: teadmussiire (knowledge 
transfer), mis hõlmab ka nõuandetegevust. 

Teooriates vastanduvad teineteisele riiklik ja eraalgatuslik nõuandesüsteemi mudel, peamiselt lähtu-
valt organisatsiooni juriidilisest staatusest (ülikool, tootjate ühendus vmt), kuigi seda jaotust on püü-
tud tõlgendada ka peamise rahastamise allika alusel. Uuringu meeskonnal ei ole infot ühegi riigi 
kohta, kus nõuande- või teabelevisüsteemi mingil määral ei toetata – kas püsivalt või erinevate pro-
jektide ja tellimuste kaudu. 

 

2.1 Praktika maailmas  

1990-ndatel kasutati maailmas paralleelselt kahte terminit, 
mida eesti keelde on tõlgitud erinevalt. Advisory System tähendas 
justkui nõustamissüsteemi peamiselt individuaalnõuande kon-
tekstis ja Extension system tähistas teabe levitamist vähem per-
sonaalse info edastamisena, grupi- või massikommunikatsioo-
nina (nn extending information to wider target). Nende väljendite 
kasutamine tulenes siiski vaid riikide erinevatest rahastamismu-
delitest, erinevatest kultuuriruumidest ja keelekasutusest.  

Teaduslikes töödes5 defineeritakse terminit agricultural advisory system laias tähenduses, mis hõl-
mab kõikvõimalikke institutsioonide kogumit, mis toetasid põllumajandustootmisega seotud ini-
meste tegemisi, lahendasid probleeme ning pakkusid nõuannet ja oskusteavet nii tehnoloogiate kui 
heaolu kohta. Nii advisor kui extensionist on tegelenud kõigi info edastamise meetoditega, niisamuti 
on koolitajad ja teadlasedki tegelenud teatud määral üksiktootjate konsulteerimisega. Nõuandesüs-
teem hõlmab alati nii individuaalset nõustamist kui koolitamist ja muid teabe levitamise meetodeid. 
Erinevatel ajajärkudel on vaid eelistatud erinevaid meetodeid 

Erinevate riikide nõuandesüsteemid on tundnud vajadust omavahel praktikaid jagada ning loodud 
on ülemaailmsed võrgustikud AIAEE (Association for International Agricultural and Extension Educa-
tion peakontoriga Ameerika Uhendriikides) ja GFRAS (Global Forum for Rural Advisory Services). Li-
saks tegutseb 17 regionaalset võrgustikku maailmajagude kaupa.  

Soovitused6 teabelevisüsteemi arendamisel ei ole aastate jooksul palju muutunud (joonis 1): 

 Keskendumine parimatele praktikatele – ühte head lahendust pole olemas, tuleb arvestada osa-
poolte vajadusi ning õppida senistest ebaõnnestumistest. Parimate praktikate lähenemisviis ar-
vestab kohalikke ja traditsioonilisi teadmisi samavõrra kui teaduse tulemusi.  

                                                             
5 Allikad: Birner jt, 2009, Swanson, 2008 (siin ja edaspidi: viidatud allikad on loetletud lisas 8)  
6 Allikad: Birner jt 2006, Kera 2008; GFRAS 2012 

The role of extension goes far 
beyound technical and pro-
duction functions, and includes 
the whole social and cultural mi-
lieu. Extension is action with 
others. - GFRAS 2012  
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 Mitmekesisuse omaksvõtmine – nõuandesüsteemid koosnevad paljudest komponentidest, 
maailma erinevaid nõuandesüsteeme7 jagatakse tinglikult riiklikeks ja eraalgatuslikeks. Eraalga-
tuslikke süsteeme hinnatakse tootjate jaoks kasulikumateks oma erinevate lähenemistega vasta-
valt tootjate huvidele (teenused on kallimad), samas kui riiklikud süsteemid keskenduvad niši-
sihtgruppidele, keskkonnakaitse ja toiduohutuse teemadele ja rõhutavad oma erapooletust.  

 Kaasavate meetodite kasutamine – kaasavad tehnikad töötavad, kui on selge osapoolte vastutus 
tegevuste eest – peab olema selge, kelle vajadustest lähtutakse (kui klient maksab, tegelevad tee-
nusepakkujad rohkem kliendi vajadustega kui enda võimekusega); 

 Võimekuse arendamine – võimekust võib defineerida kui võimet toota tulemusi, ennast ülal pi-
dada ja uueneda. Võimekuse areng on vajalik nii individuaalsel kui organisatsiooni ja süsteemi 
tasandil.  

Nii nõustajad kui teabelevi teised osapooled (koordinaatorid, teadlased, jne) vajavad lisaks teh-
noloogilistele teadmistele ka oskusi arutelude juhtimiseks, ettekannete tegemiseks, osapoolte jul-
gustamiseks tagasilöökidega toimetulekul ja tootjate omavahelise õppe korraldamisel. Organi-
satsioonid vajavad nii kitsa valdkonna spetsialiste kui laiema vaatega nõustajaid ning koostööd 
haridustöötajate ja teadlastega. Süsteemi arengu takistusteks võivad olla jäigad protseduurid ja 
juhtimisstiil, õppida on nii teadussaavutustest kui kohalikest praktikatest. 

 Stabiilse institutsionaalse toetuse tagamine – jätkusuutlik teabelevisüsteem vajab riigi pühen-
dumust ja stabiilset rahastussüsteemi. Praktika on näidanud, et projektipõhine lähenemine aitab 
lahendada vaid lühiajalisi probleeme (nt põud) ja need projektid on pigem hajutanud tähelepanu 
vajaduselt tugevdada süsteeme. Poliitiline/riiklik tahe toetada on võtmeküsimus süsteemide elu-
jõulisusele. 

 

Joonis 1. Teabe levikuga tegelevate süsteemide ergutamise viis võimalust 

                                                             
7 Vt www.worldwide-extension.org ja www.proakis.eu  
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Juba 2004. aastal avaldatud teadustöös8 hoiatati, et kuigi nõuandesüsteemis võiks tasuliste teenuste 
hulk olla suuremgi kui arvatakse turule sobivat, tuleb tasuliste teenustega olla ettevaatlik – nõuan-
deteenistuse täielik erastamine ei ole jätkusuutlik ega ka põllumajandustootjatega arvestav. Ka hili-
semad uuringud näitavad, et kui riik vähendab nõuandesüsteemi toetamist ja tootjad ise ei võta süs-
teemi samaväärselt üle, siis nõustajad reageerivad ühel viisil neljast:  

 kõrgemate teenustasude kogumine tootjatelt; 
 keskendumine „jõukamatele“ klientidele; 
 grupinõustamise ja koolituste osakaalu suurenemine; 
 tegutsemine „kel janu, sel jalad“ printsiibil ehk ettevõtja probleem on tema enda mure. 

Kuigi ka põllumajanduse nõustamine on alati olnud osa laiemast süsteemist, tähendab rahvusvahe-
line mõiste AKIS põllumajandusalaste teadusuuringute, teadmuste levitamist ja põllumajandushari-
duse integreerimist. Põllumajanduse innovatsioonisüsteemi kontseptsioon tähendab justkui veelgi 
laiemat organisatsioonide ja sidusrühmade ringi, kes tegelevad põllumajanduse uuendustegevusega 
kogu põllumajanduse väärtusahelas (joonis 2).  

Maailma kogemused9 näitavad, et süsteemide mudelite importimine uude konteksti ei ole edukas 
strateegia, isegi kui imporditud mudeleid käsitletakse kui „parimat tava”. Oluline on suurendada po-
liitikakujundajate ja võtmeisikute suutlikkust, et tuvastada ja rahastada neid lahendusi, mis sobivad 
kõige paremini riigi tingimuste ja arengueelistustega.  

 

Joonis 2. Tuleviku põllumajandusliku innovatsiooni süsteem 

                                                             
8 Allikas: Alex, Byerlee jt, 2004 
9 Allikas: Davies, 2019  
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Igasugune nõuande- või teabelevi süsteemi reformimine nõuab pühendumist ja toetust kõigilt süs-
teemi osalistelt. Selle toetuse saavutamiseks tuleb süsteemi tutvustada laialdaselt eri tasanditel. Osa-
poolte vastuoluliste ootuste ja eesmärkide osas konsensuse saavutamisele aitavad kaasa regulaarsed 
kokkusaamised, kohtumiste kokkuvõtete ja hea praktika levitamine erinevates meediakanalites ning 
koostöö julgustamine.  

 

2.2 Praktika Euroopas  

Viimasel aastakümnel Euroopas levinud AKIS kont-
septsioon asendab seniseid nõuandesüsteemi suuna-
lisi arutelusid. Kui veel sajandivahetusel tähendas „I“ 
informatsiooni, siis praeguseks hoopis innovat-
siooni. 

Projekt „PRO-AKIS10“ kirjeldas erinevate Euroopa riikide nõuandesüsteeme skaalal: tugev-nõrk ja in-
tegreeritud-fragmenteeritud. Kõige tugevamateks ja seostatuteks hinnati 2014. aastal kolme riiki: 
Iirimaa, Taani ja Austria. Samuti tugevaks, aga tükeldatuks hinnati Hollandit ja Uhendkuningriike. 
Ehkki aastaks 2019 on Euroopa riikides toimunud muudatusi, näitlikustab joonis 3 süsteemide la-
henduste paljusust. 

 

Joonis 3. EL liikmesriikide nõuandesüsteemid 2014. a PRO-AKIS projekti hinnangul 

Iirimaa edu põhineb ühel organisatsioonil: Teagasc11 (Agriculture and Food Development Authority), 
millel on seitse teaduskeskust, seitse kutseõppeasutust ja 52 piirkondlikku nõuandekeskust. Hinna-
takse, et Teagasc-i kaudu toimub 85% kogu Iirimaa põllumajanduslikust teadustööst, 50% nõustami-
sest (on ka eranõustajad) ning 90% kutsealasest õppest. Enamus asutuse ligi 200 miljoni euro suu-
rusest aastaeelarvest tuleneb riiklikust tellimusest ja rahvusvahelistest projektidest; 32 % eelarvest 
moodustavad ettevõtjatele müüdavad teenused. Iirimaa 140 000 põllumajandustootjast on 45 000 
Teagasc kliendid erinevatel viisidel (ühe nõustaja kohta ca 160 klienti). Nõustamisteenus on suurel 
määral tasuline, nõustamise põhipaketti kuulub ettevõtte audit andmebaaside alusel. Valdavaks on 

                                                             
10 Vt Prospects for Farmers’ Support: Advisory Services in European AKIS. www.proakis.eu  
11 Loe Teagasc tegemistest veel siit: www.maainfo.ee või www.teagasc.ie  

„Agricultural extension has changed from ad-
vising farmers to helping farmers learn from 
other farmers“ – Tom Kelly, Teagasc (teabelevi 
arendusasutus Iirimaal) direktor  
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grupinõustamine ja õpiringide tegevus ning kirjalikud infomaterjalid. Teadustulemuste levitamiseks 
ja efektiivse sisekommunikatsiooni tarbeks on Teagasci süsteemis eraldi spetsialistid. Spetsialistide 
ülesandeks on vahendada nii teadlaste tulemusi kui teabevajadusi erinevatel tasanditel, koostada tea-
bematerjale ja koolitada konsulente. 

Hollandi teabelevisüsteemi iseloomustab paljude osapoolte koostöö: tootjate rahastatud eranõuan-
desüsteem ja riiklikult rahastatud teadustegevus koos koostöötegevuste ja võrgustike toetusega. Kir-
jeldatakse12 tootjate intensiivset valmisolekut maksta nõustamisteenuse eest, osalemist innovat-
siooni arendustes üksteiselt õppimise teel. Juhtiva nõuandeorganisatsiooni, DLV Consultancy (Dienst 
Landbouw Voorlichting ehk põllumajanduslik nõuandeteenistus) kõrval on palju eriilmelisi teenuse-
pakkujaid. Osapooltel on mitmeid rolle teabe levikus: nõuandekeskus osaleb rakendusteaduses, tead-
lane osutab nõustamisteenuseid jm. Holland on maailma tasemel teine riik oma ekspordimahult ja 
sellise majandusedu võtmeks hinnatakse aastal 1880 tehtud otsust, pühendada ressursse ettevõtjate 
teadmiste arendamisse13, sh asutada põlumajanduskool (Wageningen University and Research). 

 

Nõuandesüsteemist teadmiste ja innovatsiooni süsteemini 

Järjestikused Euroopa rahastamisprogrammid on võimaldanud nõuandesüsteemi ja koolituste toeta-
mist käsitleda eraldiseisvalt. Uhise põllumajanduspoliitika 2003. aasta reformi tähtsaks osaks oli liik-
mesriikide kohustus võtta kasutusele põllumajandustootjate nõustamissüsteem (FAS – Farm Advi-
sory System). Nõustamissüsteemi olemasolu ja selles hõlmatud kohustuslike teemade ulatus (nitraa-
didirektiiv, nõuetele vastavus jm) on olnud liikmesriikidele kohustuslik, nõuandeteenuse kasutamine 
on põllumajandustootjatele vabatahtlik. Seda, kas nõuandesüsteemi ja/või teenuste toetamisel EL 
toetusmeetmete võimalusi kasutada, sai liikmesriik ise otsustada. Samuti oli liikmesriikide otsustada, 
kas innovatsiooniprojektide või teadmussiirde tegevuste elluviimiseks kasutatakse riiklikke või EL 
ühise põllumajanduspoliitika vahendeid. 

Euroopa tasandil tegutseb kaks nõuandesüsteemide võrgustikku: EUFRAS (European Forum for Rural 
Advisory Services) inglisekeelsele ja IALB (Internationale Akademie für Ländliche Beratung) saksa-
keelsele kogukonnale. Euroopas koolitajatele ja konsulentidele ühtset kompetentsuse standardit ei 
ole, iga organisatsioon seab oma reeglid (magistrikraad, koolituste läbimine vm) ja valib sobivad isi-
kud tööle. IALB ja EUFRAS ergutavad konsulente läbima spetsiaalset nõustajate tunnustus- ja koo-
litusprogrammi CECRA (Certificate for European Consultants in Rural Areas14). Koolitusprogramm 
koosneb mitmetest moodulitest, mooduleid saab valida erinevate koolitajate juurest ning erinevatest 
riikidest. Koolitusprogrammi läbimine ning tunnistuse saamine ei garanteeri automaatselt head töö-
kohta ega paremat palka, see sõltub nõuandeorganisatsiooni otsusest. 

                                                             
12 Allikas: https://proakisinventory.eu/countryreports [veebileht seisuga 5.10.2019] 
13 Allikas: J.Dahluisen, ettekanne Piimafoorumil 3.10.2019  
14 Vt www.cecra.net  
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Euroopa rahastamisprogramm aastateks 2021–2028 käsitleb 
teabe- ja nõuandesüsteeme senisest laiemalt ning selle ulatuse 
kohta on koostatud ülevaatlik trükis15 Euroopa Komisjoni juhitav 
põllumajandusteaduse alalise komitee (SCAR – Standing Commit-
tee on Agricultural Research) AKIS töörühma kohtumiste alusel. 

Aastate vältel tajuti, et lineaarne mudel teadustulemuste jõudmi-
sest praktikasse (tulemuste edastamine koolitajate ja nõustajate 
abiga) ei ole piisav, innovatsiooni rakendamiseks tuleb kaasata 
erinevaid partnereid ja organisatsioone juba tegevuste algfaasis.  

AKISe uuendatud kontseptsioon rõhutabki innovatsiooni eden-
damise vajadust, kuid sisaldab ka seniseid nõustamise ja tead-

mussiirde elemente. Võrreldes senise käsitlusega on lisandunud termin innovation broker (vahel ka 
innovation facilitator), mis tähistab innovatsiooniprojektide algatamisele või elluviimisele pühendu-
nud nõustajat. Innovatsioonile suunatud tegevustena soovitatakse muuhulgas tõhusat tugiteenust 
nõustajatele (sh teabe koondamist elektroonilisse andmebaasi) ja innovatsiooni tugiteenistust (inno-
vation support service). Võrreldes senise nõustamise käsitlusega, kus nõustaja pakub ettevõtjale või-
malikke lahendusvariante, vajavad innovatsiooniprotsessid hoopis teistsuguseid oskuseid koostöö-
võrgustike toetamiseks (võrgustike loomine, ühendamine, konfliktide lahendamine, visiooni loomine 
jne). 

Lisaks liikmesriikide vahenditele teadmussiirde toetamisel, on programmi Horizon 2020 abiga ellu 
kutsutud mitmeid riikideüleseid projekte just teabevahetuse eesmärgil. Sellised tedmussiirdele kes-
kenduvaid projekte on kahte tüüpi: mitmete osalistega projektid (Multi-actor projects) ja temaali-
tised võrgustikud (Thematic Networks). Mitmete osalistega projektides tuleb olemasolevatele la-
hendustele baseeruvat innovatsiooni arendada erinevate osapoolte (sh nõustajate ja tootjate) koos-
töös. Temaatiliste võrgustike eesmärgiks on koondada juba olemasolevat ja praktikas kasutatavat 
teavet ning esitada seda arusaadaval moel nii tootjatele kui koolitusasutuste jaoks, Mõlemal tüübi 
puhul tuleb koondatud teave avaldada EIP-AGRI veebilehel, ühtset stiili kasutades.  

 
  

                                                             
15 Allikas: SCAR AKIS, 2019  

„AKIS = sidus struktuur ja 
teadmiste liikumine inimeste, 
organisatsioonide ja institut-
sioonide vahel, kes kasutavad 
ning loovad teadmisi põlluma-
janduse ja sellega seotud vald-
kondade jaoks“ - MEM, 2019 
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2.3 Teabe leviku korraldus Eestis 

Teabelevi, koolituste ja nõustamise toetamise vajadust on 
nimetatud erinevates strateegiadokumentides kui meeto-
dit kliimamuutuste mõjude vähendamise ja muutustega 
kohanemise ning ühise põllumajanduspoliitika eesmär-
kide elluviimisel.  

Eesti on põllumajandustootjate jaoks nõuandetoetust 
rakendanud alates 1995. aastast, 1997. aastast lisandus 
sellele grupinõustamise toetamine. Perioodide viisi on in-
dividuaalsete konsulentide tegevuse toetamisest jõutud 
maakondlike nõuandekeskuste ja koordineeriva keskuse 
tegevuse toetamise ning ühe üleriigilise nõustamisorga-
nisatsiooni riigihankeni.  

Infopäevade ja koolituste toetamisel on valdavalt lähtutud vajaduste jaotamistest kas maakondlikeks 
või üleriigilisteks. Katsetatud on erinevaid projektikonkursse (1998–2001) ja taotlusvoore (2002–
2019) ning hindamiskomisjonide moodustamise põhimõtteid (nt maakondlike vajaduste otsusta-
mine maavalitsuste eestvedamisel; makseasutuse piirkondlike büroode abiga). Alates rahastamispe-
rioodist 2004–200616 on põllu- ja maamajanduslike koolituste korraldamist ja teabematerjalide väl-
jaandmist toetatud kahetasandiliselt: maakondlikud ja üleriigilised tegevused. MAK 2014–2020 pe-
rioodil lisandusid teadmussiirde pikaajalised programmid (PiP), mis hakkasid koondama üleriigiliste 
tegevuste taotlusvoorudesse esitatud tegevusi.  

Enamasti kirjeldatakse teabe leviku korraldust läbi institutsioonide või toetusmeetmete. Perioodil 
2014–2020 on otseselt põllu- ja maamajanduslikku teadmussiiret, sh nõustamist mõjutavaid MAKi 
meetmeid kaks:  

 Meede 1: Teadmussiire ja teavitus; 
 Meede 2: Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenused  

Kaudsemalt mõjutavad teabelevi süsteeme ka paljud muud meetmed ja tegevused: 

 MAKi meetme 16 „Koostöö“ osad Innovatsiooniklaster (M16.0) ja Uute toodete, tavade, protses-
side ja tehnoloogiate arendamine, sh Euroopa innovatsioonipartnerluse töörühmad 
(M16.2/16.1) eelkõige koostöövõrgustike tegevuse, teadmiste loomise ja projektitulemuste levi-
tamise poolest; 

 MAKi investeeringumeetmed eelkõige toetuste nõuete selgitamise vajaduse osas; 
 MAKi lühikeste tarneahelate ja kohalike turgude arendamise toetus eelkõige võrgustike moodus-

tumise osas; 
 MAKi keskkonnasõbraliku majandamise, loomade heaolu ja mahepõllumajanduse meetmed 

taotlejatele kohustuslike koolituste kaudu; 
 kohalike tegevusgruppide (LEADER-tüüpi meede) ja tootjarühmade tegevused liikmete kooli-

tuste kaudu; 
 riiklik maaeluvõrgustik üldsuse ja toetusesaajate teavitamise tegevuste kaudu; 

                                                             
16 „Eesti riiklik arengukava Euroopa Liidu struktuurfondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument 
2004 – 2006“ ehk RAK ja selle meede 3.8 „Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine“ 

„Iseseisvuse taastamise ajast on eesti 
rahvas kaheks jagunenud: kullaotsijad 
ning need, kes kullaotsijaile labidaid 
müüvad. Neid viimaseid kutsutakse 
koolitajateks. Koolitajad valmistavad 
eestlast ette kõige hullemaks ehk päe-
vaks, mil ta töölt lahti lastakse.“ – Mih-
kel Raud, „Eestlase käsiraamat: 100 
asja, mida õige eestlane teeb“  
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 erialaorganisatsioonide omavahenditest või sponsorite toel korraldatavad infopäevad ja konve-
rentsid; 

 tootmissisendeid müüvate või kokku ostvate ettevõtete tooteid tutvustavad esitlused ja konve-
rentsid; 

 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ja maakondlike arenduskeskuste poolne nõustamine, 
mentorlus, koolitused, konverentsid (peamine puutumus mittetulundusühingute ja toiduaine-
tööstuse valdkonnas); 

 SA Erametsakeskuse kaudu rahastatud nõustamine, koolitused jm (metsanduse valdkonnas); 
 Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu rahastatud koolitused ja teavitustegevused; 
 Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklik koolitustellimus ja täienduskoolitused Euroopa Sotsiaal-

fondi toel kutseõppeasutustes või kutseõpet pakkuvates rakenduskõrgkoolides; 
 Eesti Töötukassa pakutav tööturukoolitus ning ettevõtte alustamise toetusega.  

Võrreldes rahastamisperioodiga 2007–2013 on perioodil 2014–2020 teadmiste levitamisele ja inno-
vatsioonile kavandatud oluliselt rohkem vahendeid (joonis 4). 2018. aasta lõpuks ehk programmpe-
rioodi I poole lõpuks oli toetus määratud juba 69% ulatuses eelarvest. ELi liikmesriikide (EU-28) 
keskmisena moodustab nende kolme meetme suhe kogu MAKi eelarvesse 3,63% ning Eesti puhul 
moodustas osakaal 4,44%17. Kõige rohkem panustavad innovatsiooni edendamisse Malta 8,91% ja 
Holland 6,52%. 

 

Joonis 4. Teadmussiirdele, nõustamisele ja koostööle suunatud meetmete rahalise mahu võrdlus 18 

 

Metsanduse valdkonna teadmiste levitamise juhtiv üksus on SA Erametsakeskus. Aastal 1999 loodud 
Erametsakeskuse tegevuste hulgas on nii metsanduslike toetuste administreerimine (sh metsanduse 
nõuandetoetus) kui valdkondlike koolituste-infopäevade korraldamine või tellimine. Nõuannet era-
metsaomanikele annavad eraalgatuslike metsaühistute konsulendid, enamus metsaühistutest on lii-
tunud MTU Eesti Erametsaliiduga. Koolitusi erametsaomanikele korraldavad nii metsaühistud, Eesti 
Erametsaliit ja SA Erametsakeskus kui erakoolitajad. Erakoolitajad on koolituste rahastamiseks ka-
sutanud ka Maaeluministeeriumi hallatavaid toetusmeetmeid. 

                                                             
17 Allikas: Guzzo, 2019 
18 Allikad: PRIA seirearuanded, MAKi vahehindamise aruanne 
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Nõuande toetamisel on MEM ja Keskkonnaministeerium mõlemad olnud seisukohal, et toetatava 
nõustamise aluseks on kontrollitud kompetentsidega konsulendid ja toimub kutse andmine Euroopa 
kutsekvalifikatsiooni süsteemi põhimõtete järgi. Konsulentide kutse andjaks on Põllumajandusuurin-
gute Keskus19. Kehtiva kutsetunnistusega konsulente on 25. november 2019 seisuga 119, kehtivaid 
kutsetunnistusi on 131. Enim on kutseid väljastatud metsamajanduse valdkonnas – 42; maamajan-
duse valdkonnas on kutsega konsulente 31, taimekasvatuse valdkonnas 17, loomakasvatuse valdkon-
dades 20 (sh veisekasvatus, lambakasvatus jt), aianduse valdkonnas 8. Mesinduse, maaparanduse ja 
loodushoiu valdkonnas on kehtivaid kutsetunnistusi vaid üks. Väiketöötlemise valdkondades on kon-
sulendi kutseid väljastatud 2, mõlemad samale isikule. Kutse on saanud ka 4 kogukonna arengu kon-
sulenti, kuigi selles valdkonnas nõustamine ei ole toetatav. 

 

Teadmussiirde toetamine 

Nõuanne on üks kallimaid teadmiste edasiandmise viise, levinum teadmussiirde meetod on infopäe-
vade ja koolituste korraldamine ning materjalide väljaandmine. Põllumajandustootjatele suunatud 
infopäevade ja koolituste toetamist nimetati algusaastatel grupinõuande toetuseks ja projektikon-
kursiks. ELi programmperioodidega seonduvalt teatakse toetusmeedet pigem kui maakondlike (MK) 
ja üleriigiliste (UR) tegevuste toetusena, aastast 2015 lisandusid teadmussiirde pikaajalised prog-
rammid (PiP).  

Maakondlike tegevuste taotlusvoorude eelarvejaotuse aluseks on muuhulgas piirkonnas ühtse pin-
dalatoetuse taotlejate arv. Piirkondlike erisuste olemasolu on mõistetav, samas on mitmeid tegevusi, 
mida korratakse mitmetes maakondades (nt lambakasvatuse uuemad suunad ja tegevustel osalejaid 
on napilt) ning maakondlikul hindamiskomisjonil puudub ülevaade lähikonnas toimuvast. Taotluste 
ja elluviidavate tegevuste hulk sõltub piirkonnas tegutseva koolitaja aktiivsusest ja spetsialiseerumi-
sest (nt ehitusseadustik). Üleriigiliste tegevuste puhul toimub taotluste konkureerimine viie vald-
konna vahel, sh ettevõtete majandamise valdkond sisaldab väga eriilmelisi taotlusi. Aastate viisi on 
konkureerimine valdkonniti erinev, tõenäoliselt sõltuvalt sellest, millised on olnud ootused PIPi ra-
kendumisele.  

 

Joonis 5. Teadmussiirde tegevuste toetamise (väljamaksete) maht 2009–2018 20 

                                                             
19 Maamajanduse Infokeskus (endine Jäneda Oppe- ja Nõuandekeskus) liideti Põllumajandusuuringute Kesku-
sega 1. jaanuarist 2018. Maamajanduse Infokeskus oli konsulentide kutse andjaks alates 2004. Perioodil 1997-
2004 oli konsulentide atesteerimise korraldajaks MTU Eesti Konsulentide Uhing.  
20 Allikas PRIA seirearuanded (MAKi vahehindmaine) 
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Teadmussiirde pikaajalisi programme on rakendatud kaheksas valdkonnas (toiduohutus, taimekas-
vatus, loomakasvatus, aiandus, mahepõllumajandus, põllumajanduspoliitika, ühistegevus, suurand-
med). PIPi aruannete21 kohaselt on tegevusi tulnud järgmisesse kalendriaastasse üle viia peamiselt 
koolituste lektorite või kirjalike materjalide autorite puudusel. Ulevaade viimase kümne aasta maa-
kondlike, üleriigiliste ja PIPi tegevuste toetamise mahtudest on toodud joonisel 5. 

Koolitustegevusi on MAKi abiga korraldatud märgataval hulgal (tabel 3) ning soodsalt, kui võrrelda 
kulutusi osalemiste arvuga. Täienduskoolitustel osalejaid oli 2018. a lõpuks 3695, mis moodustas 
seatud eesmärgist (4000 osalejat) 83%. Enim täienduskoolitusi on toimunud taimekaitse, põlluma-
jandusloomade heaolu ja toiduohutuse valdkondades, kus koolituse korraldamise nõue tuleneb sea-
dusest või toetuse tingimustest.  

Tabel 3. Meetme „Teadmussiire ja teavitus“ rakendamine perioodil 2014–2018 
Tegevus Tegevustes osalemiste arv Sündmuste kalendripäevade arv 

ÜR tege-
vused 

MK te-
gevused 

PiP Kokku ÜR tege-
vused 

MK te-
gevused 

PiP Kokku 

esitlustegevus 
 

80 2 196 2 276 
 

4 66 70 

ettevõtte külastus 157 80 224 461 23 14 31 68 

infopäev 1 906 2 995 13 986 18 887 55 119 428 602 

konverents 3 254 111 2 574 5 939 34 4 23 61 

täienduskoolitus 954 325 2 120 3 399 126 25 182 333 

õpiring 
 

104 305 409 
 

18 56 74 

KOKKU 6 271 3 695 21 405 31 371 238 184 786 1 208 

MAKi toetusel korraldati 50% koolitustegevuste kalendripäevadest infopäevadena, kus osales 60% 
kõigist osalejatest ning keskmine osalejate arv infopäeval oli 31,5 isikut. Täienduskoolitused moo-
dustasid 29% kõigist kalendripäevadest, keskmine osalejate arv 19 isikut ehk 10,8% kõigist osaleja-
test (joonis 6). Riikliku statistika järgi22 oli juriidilistes põllumajandusettevõtetes 2017. aastal tööga 
hõivatud isikuid 16 023 ja toiduainete tootmise valdkonnas 13 377, mistõttu on MAKist toetatud tea-
beüritustel osalemise suhteliseks keskmiseks tasemeks 26,7% kalendriaasta kohta. 

 

Joonis 6. Teadmussiirde tegevuste jaotus osalemiste, kalendripäevade ja makstud toetuse võrdluses 

                                                             
21 Vt www.pikk.ee Teadmussiirde pikaajalised programmid [veebileht seisuga 23.04.2018] 
22 Allikas: Eesti Statistika, andmetabel EM001 [veebileht seisuga 25.11.2019] 
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Lisaks teadmussiirde ja teavituse meetmele (M1) korraldatakse teadmiste levitamise tegevusi nii all-
meetmest Nõustajate koolitamine (M2.3), kui osana innovatsiooniklastri tegevustest (M16.0), toot-
jarühmade tegevusest (M9) ja LEADER-tüüpi meetmest (M19) nii teadmussiirdetegevustena kui ko-
haliku piirkonna elavdamisüritustena.  

 

Nõuande toetamine 

Konsulentide poolt pakutavat põllumajandustootjate nõustamist hakati toetama ja arendama 1990-
ndate alguses seoses maakondlike taluliitude tegevuse algusega. Nõustamise süsteemsele arendami-
sele on aidanud kaasa mitmed välisprojektid (Briti Know-How Fond, Phare põllumajandusliku 
nõuande projekt, Maailmapanga Põllumajandusprojekt jt23.). Lisaks koolituste korraldamisele ja stra-
teegiate koostamisele toetati atesteeritud (hiljem kutsega) konsulendi osutatud nõustamisteenust. 
Nõuandetoetuseks nimetati tegevust alates 1996. aastast ning toetusmeetmete tingimuste muutu-
mise või programmperioodide vahetumise tõttu on toetatud teenuste arv tugevalt kõikunud (nt 2001 
– toetuse menetlejaks sai tänane PRIA, 2004 – rahastamisprogrammi läbirääkimiste venimisest tek-
kinud paus, 2015 – nõuandeorganisatsiooni riigihange). Alates 2015. aastast toimib Eestis nii riikli-
kult toetatud keskse juhtimisega nõuandesüsteem (korraldajaks MES), kui ka mitte toetatud turu-
tingimustel nõuandeteenuse pakkumine. Seetõttu on tekkinud olukord, kus detailne ülevaade tee-
nuse sisust on toetuste kaudu, kuid toimivust on tõestanud ka erakapitalil erateenuse süsteem.  

Nõuandetoetuse maht ühe kliendi või lepingu kohta oli piiratud, samuti on ka toetuse määr olnud 
erinev (50–90%), sõltuvalt kliendi poolt soovitud teenuse hulgast või teenuse valdkonnast. Lisaks 
nõuandetoetusele toetati vahepealsetel aastatel ka lühiajalist nõuannet (kuni 2 tundi kliendi kohta) 
oluliselt lihtsamatel tingimustel ning see oli kliendile tasuta. Sellise teenuse kasutajaid oli 2008–2013 
sõltuvalt aastast 981 kuni 1785, e-PRIA juhendamise perioodil kordades rohkemgi. 

 

 

Joonis 7. Nõuandetoetuse ja lühiajalise nõustamise teenuste või lepingute arv 1996–201824 

Nõuandetoetuse tingimuste muutmine on oluliselt mõjutanud nõustamise kasutamist, nõuandesüs-
teemi toimimist ja mainet. Loomakasvatuse ja taimekasvatuse teemade nõustamine püsis aastate 

                                                             
23 Allikad: Nõuandesüsteemid ja nõuandetooted, 2008, ning MEM veebileht noustamissusteemi kohta [veebi-
leht seisuga 5.12.2019] 
24 Allikad: Maaeluministeeriumi valitsemisala arengukava 2018, PRIA statistika seisuga 31.12.2019, MES 
aruanded riigieelarvelise eraldise kasutamise kohta 
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viisi stabiilsena (arvestades hooajalisi kõikumisi sõltuvalt vegetatsiooniperioodist), kuid toetatava 
majanduse teemade nõustamiste hulk sõltus enim investeeringutoetuse taotlusperioodist ja nõuan-
detoetuse määrast (toetus 90%, 75% või 50%). 2018. aasta nõustamise teemalisest uuringust ilmnes, 
et suuremad ettevõtted tarbivad mõnevõrra vähem MES (seega toetatud) konsulentide teenust ja tun-
duvalt rohkem põllumajandusele sisendeid müüvate või toodangut kokkuostvate ettevõtete nõusta-
jate teenust. 

  

Joonis 8. Toetatud individuaalnõuande muutused peamistes nõustamisvaldkondades25 

Perioodil 2014–2020 on nõuandetoetus kättesaadav põllumajandustootjatele26 ning ligipääs on pii-
ratud metsamaa valdajatele, maapiirkonnas toidu tootmisega tegelevatele ettevõtetele, tegevust alus-
tavatele ettevõtetele, maapiirkonna kogukondadele, tootjarühmadele ning innovatsiooniprojektidele. 
Nõuandetoetuse riigihanke tulemusel on kliendi jaoks teenuse hind fikseeritud ning ka teenuse va-
hendaja ei ole konsulentide töötasu diferentseerinud ei valdkondade, konsulendi staaži ega töötule-
muste alusel.  

 

Joonis 9. Nõuande toetamine 1995–201827  

 

                                                             
25 Allikad: Riikliku arengukava ja MAK 2007-2013 seirearuanded, PRIA statistika seisuga 31.12.2019. 
26 Vt www.pikk.ee: MESi nõuandeteenistus. Nõuandetoetus [veebileht seisuga 8.05.2019] 
27 Allikad: Kera 2008, MAKi vahehindaine 2019 (PRIA statistika);  
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Nõuandetoetus ei ole olnud ainuke nõustamissüsteemi arendamise meede. Süsteemi korraldust, kon-
sulentide koolitamist ja muid teenuseid rahastati nii erinevate välisrahastuste toel kui riigieelarvelise 
eraldisega (joonis 9). 

Kuigi muudatusi võeti ette parendamise eesmärgil, on iga suurem muudatus nõuande toetamises 
(toetuse vähenemine) ja korralduses tekitanud tagasilööke. Ilmekalt näitab seda nõuandetoetuse ka-
sutamise statistika ja konsulentide vanus. Ehkki rahulolu nõuandeteenuste kvaliteediga on kõrge28, 
kirjeldavad need rahulolu-uuringud ka süsteemi osapoolte rahulolematusi ja murekohti. Nõustamis-
teenuse mahu vähenemist on püütud järele aidata süsteemi arendamisse (täiendavad teenused, koo-
litused jmt) täiendavate finantside lisamisega, kuid nõustamisteenuste kasutamine põhineb konsu-
lendi ja ettevõtja vahelisel usaldusel ning muutused ei toimu kiiresti. 

Nii nagu maailmas on käibel mitu teabe levitamise nimetust (advisory ja extension), samamoodi on 
ka Eestis rõhutatud ja rahastatud eraldi tegevusi – nõustamine ja teabelevi ning koolitus- ja teavitus-
tegevuse toetus29. 2007. aasta läbi viidud uuringu30 kohaselt ei suutnud põllumajandustootjad täpselt 
määratleda, kas teavet saadi nõuande või koolitusega. Nõuannet tõlgendati laiemalt kui ainult konsu-
lendi nõuanne, näiteks ilma formaalse lepinguta nõu saamine tuttavalt, eksperdilt, mingist muust al-
likast jne. 

 

Joonis 10. Kehtiva kutsega konsulentide vanus seisuga 25. nov 201931  

 

Seisuga 25. november 2019 oli Eestis 119 kehtiva kutsega konsulenti, neist 72 (61%) olid põlluma-
janduse, 42 (35%) metsanduse konsulenti ja viis (4%) muul alal tegutsevat konsulenti. MESi alluvu-
ses töötas veidi alla poole (45%) kehtiva kutsega konsulentidest. Nii nagu põllumajandussektoriski, 
moodustavad nõuandesüsteemis olulise osa (61%) vanemaealised konsulendid (vanuses 50+, joonis 
10) ja märgatav osa nooremate vanusegruppide nõustajatest ei ole valmis konsulendina töötama32. 

                                                             
28 Allikad: MAKi vahehindaine 2019 (PRIA statistika), Tallinna Ulikool 2018, Maaülikool 2015, Resta 2007,  
29 Näiteks Eesti riikliku arengukava 2004-2006 meede 3.8 „Nõuande- ja teabeleviteenuste toetamine“ hõlmas 
4 alameedet: 3.8.1 – nõuandekeskuse starditoetus; 3.8.2 – nõuandetoetus; 3.8.3 – üleriigiline infopäev; 3.8.4 – 
maakondlik infopäev. 
30 Allikas: Nõuandesüsteemid ja nõuandetooted, 2007 
31 Allikas: Kutsekoda [veebileht seisuga 25.11.2019] ja MES [veebileht www.pikk.ee seisuga 25.11.2019] 
32 Allikas: Konsulendi kutse hindamise uuring, 2012 
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Viimase kahekümne aasta jooksul ei ole toiminud aktiivset uute konsulentide süsteemi kaasamist, 
konsulentide järelkasv on juhuslik. Noorte kaasamine on keerukas, kuna nõustaja peab reeglina 
omama märkimisväärset teadmiste ning pikaajaliste ja mitmekesiste praktiliste kogemuste pagasit.  

 

2.4 Euroopa Liidu tulevikuvisioonid 

EL liikmesriikide omavahelise koostöö ja praktikate jagamise platvormiks olev Euroopa Komisjoni 
juhitav töörühm SCAR AKIS on koostanud mitmeid soovitusi teabelevi erinevate aspektide arenda-
miseks. Ulevaade uue programmperioodi teadmussiirde ja innovatsioonisüsteemi ehk AKIS 2.0 aren-
damise soovitustest33 on toodud tabelis 4. Suureks väljakutseks teadmiste levikul peetakse omavahe-
list koostööd, seda nii inimeste ja organisatsioonide kui piirkondade ja liikmesriikide vahel.  

 
Tabel 4. AKIS 2.0 soovitused 

teadlastele nõustajatele 

– Edendage teaduse ja praktika vahelist koos-
tööd. 

– Suunake teadustööd vastavaks põllumajan-
dusettevõtjate vajadustele ja kontekstile. 

– Tunnustage teadlasi põllumajandusettevõt-
jatega tihedama koostöö eest. 

– Kohandage oma nõuandeid vastavalt põl-
lumajandusettevõtjate muutuvatele vaja-
dustele. 

– Parandage sidemeid teadlastega. 

– Tegutsege sõltumatult ja olge usaldus-
väärne. 

koolitajatele ettevõtetele 

– Hoolitsege selle eest, et elukestva õppe või-
malused oleksid kõigile põllumajandusette-
võtjatele paremini teada ja rohkem kättesaa-
davad. 

– Edendage põllumajandusettevõtjate seas 
üksteiselt õppimist ja mitteametlikku teabe-
vahetust. 

– Suurendage innovatsiooni tähtsust põlluma-
jandushariduses ja väljaõppes. 

– Arendage paremat arusaamist ja looge 
mõlemale osapoolele kasulikke partner-
lussuheteid põllumajandustootjate ja et-
tevõtete/tööstuse vahel. 

võrgustikele ja meediale organisatsioonidele 

– Kasutage võrgustikke mitteametlikuks tea-
bevahetuseks. 

– Suurendage põllumajanduslike teemade ka-
jastamist massimeedias ja tõstke põlluma-
janduslik innovatsioon tähelepanu kesk-
punkti. 

– Tagage meedias teabe hea kvaliteet põlluma-
jandusteemade kohta. 

– Ehitage üles nii „pehme“ kui ka „kõva“ ta-
ristu, mis soodustab teadlaste, nõustajate 
ja praktikute omavahelist teabevahetust. 

– Investeerige sõltumatutesse nõustamis-
teenustesse, mis tekitavad usaldusväär-
sust. 

                                                             
33 Allikas: EIP brochure on AKIS, European Commission, 2018. 
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Uhise põllumajanduspoliitika toetuse kasutamise üldeesmärk on parandada põllumajanduse, maa-
piirkondade ja nendega seotud valdkondade majanduslikke, keskkonnaalaseid ja sotsiaalseid tule-
musi34. AKISel peaks ELi rahastamisprogrammi rakendamisel olema võtmeroll. AKIS-kava tuleks si-
duda põllumajanduse keskkonna toetamiseks teadmis- ja teavitusmeetmetega, nõuannete kasuta-
mise ja nõustamisteenuste korraldamise ja loomisega, nõustajate koolitamisega, EIP töörühmade või 
muude innovatsioonikoostööd toetavate meetmetega.  

Tulevase ühise põllumajanduspoliitika raames35 saavad põllumajandusettevõtete nõustamisteenu-
sed, ühise põllumajanduspoliitika võrgustikud ja EIP-AGRI ühiselt kaasa aidata AKISe eesmärkide 
saavutamisele. AKISe arendamiseks on ELi ühise põllumajanduspoliitika programmides erinevaid 
meetmeid; enim mõeldakse meetmeid „teadmiste vahetamine ja teave“ ning „koostöö“. ELi määruse 
eelnõus on võrreldes varasemate valdkondade nõustamisega esile toodud põllumajandustavade 
edendamist, mis väldivad antimikroobikumiresistentsuse tekkimist, riskijuhtimist, innovatsiooni-
süsteemi (AKISe osana) ja digitehnoloogia arengut põllumajanduses ja maapiirkondades. 

Lisaks ELi liikmesriikide ülestele väljakutsetele on uue perioodi puhul AKISe üheks horisontaalseks 
eesmärgiks, s.t sektori moderniseerimine teadmiste, innovatsiooni ja digitaliseerimise tugevdamise 
kaudu. Kaasajastamine tugineb nii nõuandesüsteemi, UPP võrgustiku kui EIP-tegevuste omavahelisel 
sidususel ja koosmõjul.  

Liikmesriik peab tagama küll nõuande kättesaadavuse, kuid ei pea seda ilmtingimata subsideerima. 
Nõuande kättesaadavuse tagamise alla läheb ka nõustajate järelkasvu tagamine ja olemasolevate 
nõustajate koolitamine. Nõuandeteenuste kaks olulisemalt muudatust Maaeluministeeriumi 2019. a 
hinnangul36 on nõustajate rolli suurendamine innovatsioonikoostöö projektide algatamisel ja elluvii-
misel, samuti innovatsiooniprojektidest tekkinud uute teadmiste levitamisel. 

SCAR-AKIS 4. aruande tulemuste37 kohaselt tuleb EL liikmesriikide AKIS strateegiates pöörata olulist 
tähelepanu innovatsiooni edendamisele. Edukad AKIS strateegiad peaks tegutsema järgmiselt:  

1) teabevoogude toetamine ning teaduse ja praktika vaheliste seoste tugevdamine;  
2) kõigi nõustamisteenistuste tugevdamine ja parem koostöö AKISe raames;  
3) mitmetasandilise ja riikidevahelise innovatsiooni soodustamine;  
4) digitaalse ülemineku toetamine põllumajanduses. 

Teadmussiire nõuab järjepidevust: ainult usaldusväärse planeerimise ja asjakohaste raamtingimus-
tega kohandavad osapooled oma tegemisi ELi eesmärkidega. Teabelevi ja nõustamisega tegelevad or-
ganisatsioonid saavad teenuseid pakkuda vaid siis, kui nende süsteemide järjepidevus ja piisav ra-
hastamine on tagatud pikema aja jooksul. 
  

                                                             
34 Allikas: EU SCAR AKIS, 2019 
35 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Määrus, millega kehtestatakse eeskirjad, kuidas toetada liikmesriikide koostatavaid Eu-
roopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) rahastatavaid 
ühise põllumajanduspoliitika strateegiakavu (ÜPP strateegiakavad), ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parla-
mendi ja nõukogu määrused (EL) nr 1305/2013 ja (EL) nr 1307/2013 
36 Allikas: T. Kevvai ettekanne teadmussiirde komisjonis 20.06.2019 
37 Allikas: SCAR AKIS, 2019  
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3. ÜLEVAADE EESTI TEABELEVI JA NÕUANDESÜSTEEMI OLUKORRAST  

3.1 Ülevaade varasematest teabelevi uuringutest Eestis 

Eesti põllu- ja maamajanduse valdkonna kohta on ellu viidud 
valdavalt rahulolu-uuringuid ja teabevajaduse uuringuid (EKI 
2008, MAI 1998–2001 ja 2007) või rahastamismeetme raken-
dusanalüüse (EMU 2012, 2013 jt), aga ka üksikuid tuleviku-
uuringuid (MAI 1996, Kera OU 2009). Hinnanguid olukorrale 
ning arenguvajadusi kirjeldavad Maaeluministeeriumi erinevad 
valdkondlikud arengukavad. Eesti põllu- ja maamajanduse 
nõuandesüsteemi arengukava on mitmeid kordi koostatud ja 
uuendatud, aga seda pole kunagi ametlikult kinnitatud. Viimane 
arengukava aastateks 2012–2020 kinnitati 6. juunil 2011 vald-
konnas ühise tegutsemise kokkuleppega liitunud organisatsioo-
nide koosolekul.  

Nõuandesüsteemi, sh teadmussiiret, on püütud põhjalikumalt arendada mitmel korral. Projekti PIKK 
(põllumajanduslikku informatsiooni koordineeriv keskus, 1999–2002) eesmärgiks oli teha põlluma-
jandust, maaettevõtlust puudutav informatsiooni maapiirkondade elanikele, aga ka põllumajandus-
nõustajatele kättesaadavamaks38. Algatati nõuandesüsteemi koordineeriva keskuse kontseptsioon ja 
portaal www.pikk.ee. Veebilehele on koondatud palju teoreetilist materjali ning rakendusuuringute 
kokkuvõtteid, peamiselt tuntakse seda siiski MAKi vahenditest toetatud sündmuste kalendri kaudu. 

2009. aastal KERA OU analüüs Eesti nõuandesüsteemi arenguvõimaluste kohta39 pakkus välja neli 
stsenaariumi nõuandesüsteemi organisatsiooni korraldamiseks:  

– „Sõltumatud“ – organisatsiooni ja maakondlikud keskused tegutsevad iseseisvalt, riik sekkub 
tellimustega ning koostöö on keeruline;  

– „Ulalt-alla“ – rahastatakse koordineerivat keskust, kes vahendaks tellimusi, puuduseks on 
suur sõltuvus riigi toetusest ja vähene pingutusvajadus,  

– „Kohalik algatus“ – toetatakse tootjaid, koolitaja või konsulent otsustab keskse koordineeri-
mise vajaduse; algatusepõhist lähenemist ei saa tekkima sundida;  

– „Rändrüütlid“ – orienteeritus maksujõulisele kliendile, vähene tähelepanu järelkasvule. 

Kuigi erinevatel aruteludel ergutati osapooli nõuandesüsteemi väljaarendamiseks „sõltumatute“ 
stsenaariumi alusel, jätkati ülalt-alla rahastamismudelit ning nõuandesüsteemi arenguhüpet ei toi-
munud. Valdavalt mittetulundusühingutena tegutsevatel organisatsioonidel puuduvad üleriigilise 
süsteemi ülalpidamise võimalused. 

Eesti põllu- ja maamajanduse nõuandesüsteemi arengukava aastateks 2012–2020 väljatoodud prob-
leemid on valdavalt samad ka käesoleval aastal. Näiteks puudub ühtne koordineerimine õppepäevade 
korraldamisel ja pikaajaline finantseerimise strateegia. Samas on süsteem sõltuv avaliku sektori toe-
tustest, süsteemi osapooled töötavad eraldiseisvalt ning see ei ole spetsialistidele atraktiivne. Aren-
gukavas nimetatud üle-eestiline nõuandeorganisatsioon on loodud 2015. aastal nõustamisteenuste 
osutamise riigihanke tulemusel Maaelu Edendamise Sihtasutuse koosseisus. Arengukava tulemus-
likkuse hindamist ja indikaatorite ülevaatamist pole ette võetud. 

                                                             
38 Allikas: projekti lõpparuanne, MES 2002 
39 Allikas: KERA, 2009 

Kvalifikatsiooniga seotud märksõ-
nadeks on nii kvalifitseeritud kooli-
tajate kui /sektoris enda/ rakendu-
misest huvitatute puudus. Olude 
sunnil koolitavad tööandjad arves-
tatava osa tööjõust ettevõttes koha-
peal.  

R. Sõrmus, T. Saron (OSKA 2017 ) 
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Viimane põhjalik uuring korraldati OECD kaubandus- ja põllumajandusdirektoraadi metoodika alu-
sel 2017. aastal, pealkirjaga „Põllumajanduse tootlikkuse ja kestlikkusega seotud innovatsioon Ees-
tis“40. Innovatsiooni otseste stiimulite tugevdamise kolm seitsmest peamisest soovitusest käsitlesid 
teabelevi:  

 soodustada arutelu tootjate ja töötlejate seas ning vahel, et nad saaksid anda tõhusama ja tule-
muslikuma panuse põllumajandusliku innovatsiooni süsteemi jaoks; 

 soodustada mitmekesist nõustamist, sh IKT abil, mis on kättesaadav ja vastab turunõudlusele 
ning hõlmab enamat kui juhtimise, turustamise ja kestlikkuse parandamisega seotud tehnilistele 
probleemidele lahenduse leidmist. Tagada jätkuvalt, et põllumajandusettevõtete nõustajad on 
hea väljaõppe saanud spetsialistid, kellel on asjakohased oskused; 

 arendada jätkuvalt teabesüsteeme, sealhulgas turuteavet (suurandmed) ja teadusuuringute tule-
musi, sest innovatsiooni ja poliitika hindamine muutub keerukamaks ning selleks on vaja palju 
teavet. 

OECD uuringu ühe järeldusena hinnatakse, et lisaks majandusliku suutlikkuse piiratusele on Eesti 
põllumajandusliku innovatsioonisüsteemi peamine probleem eraettevõtete ning teadus- ja aren-
dusasutuste koostöö puudumine. Kõige levinum koostöövorm on esindajate osalemine juhtkomi-
teedes ja võrgustikes. Avatud juurdepääs teadmistele, teadmiste optimaalne liikumine ja siire Eu-
roopa digitaalse teadusruumi rakendamise kaudu on Euroopa vastava kontseptsiooni prioriteet, 
mida Eesti järgib. Põllumajandustootjate vaba juurdepääs teadusteabele olevat korraldatud Eesti 
nõuandeteenistuse kodulehe kaudu. 

Maaeluministeeriumi juhtimisel koostatud põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aas-
tani 2030 (POKA)41 üheks tegevussuunana on eraldi välja toodud teadus ja innovatsioon ning tead-
mussiire. Teadmussiire on  hariduse ja innovatsiooni temaatikaga tihedalt seotud. Arengukava eel-
hindamise lõpparuanne rõhutab nii nõuandesüsteemi paindliku mudeli rakendamise vajadust kui va-
jadust vaadata innovatsiooni tugisüsteemi kompleksselt teadmuse loomise seisukohast. 

Maaeluministeerium korraldas 2019. aasta sügisel uue perioodi ettevalmistamiseks lühiküsitluse 
teadmussiirde komisjoni42 liikmete hulgas. Vastuste põhjal järeldati, et nõuannet erinevates valdkon-
dades peavad kõik vajalikuks. Vähem oluliseks peeti nõustamist ja selle subsideerimist innovatsiooni, 
sh EIP tegevusgruppide teemal, kuigi see on oluline teema uues UPP strateegiakavas. Projektide kir-
jutamise nõuannet jms nähakse pigem tasulise teenusena. Uute nõustamisteemadena nimetasid ko-
misjoni liikmed muuhulgas spetsiifilisi erialaseid teemasid ja toidu töötlemist. 

 

Teadmussiirde digitaliseerimine 

2019. aasta kevadel SCAR AKIS raames korraldatud uuring „Exploring digitalisation to enhance know-
ledge flow in EU agricultural knowledge and innovation systems (AKIS)43“ näitas, et peamised teabe 
levitamise digitaalsed kanalid Euroopas on organisatsioonide veebilehed, digitaalsed foorumid, 

                                                             
40 Allikas: OECD, 2018  
41 Vt MEMi veebileht POKA väljatöötamise kohta [veebileht seisuga 5.12.2019] 
42 Allikas: MEM vebileht teadmussiirde komisjoni tegevuste kohta [veebileht seisuga 5.12.2019] 
43 Uuringu tulemused ei ole avalikud. Allikas: PMK kui alltöövõtja materjalid avaldamata lõpparuandest. 
Uuringu tulemused hõlmavad ka Eestit 
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sotsiaalmeedia, erirakendused (sh mobiilirakendused) ning digitaalsed ajalehed ja ajakirjad. Uurin-
guga tuvastati digitaliseerimise takistused ja edutegurid (tabel 5) ning täheldati, et enamasti on ava-
likud digilahendused algatatud keskkonnanõuetega vastavuse tagamiseks. Teabevahetuse edendami-
seks loodud lahendusi opereerivad valdavalt teadusasutused, riiklike tellimuste alusel.  

 
Tabel 5. AKIS digitaliseerimise tähelepanekud 

10 takistust 10 edutegurit 

 digitaalsete lahenduste jätkusuutlikkus 
(sealhulgas regulaarsete uuenduste tege-
mine),  

 põllumajandustootjate vananemine ja val-
misolek kasutada digivahendeid  

 puudujäägid digioskustes, e-kompetentsis 
ning vastavas väljaõppes,  

 andmete levitamise ja omandiga seotud pri-
vaatsusprobleemid,  

 kasutajasõbralike lahenduste vähesus ning 
ühilduvusvõimaluste puudumine digitaal-
sete andmete või platvormide / tööriistade 
kombineerimisel, 

 kulude ja tulude suhe ning vähene usaldus 
digitaaltehnoloogiate kasutamisse tehtud 
investeeringute tootluse osas,  

 digitaalsete lahenduste vähene reklaami-
mine ja nende alane madal teadlikkus,  

 info üleküllus,  
 talunike vajadused on katmata või nende 

kohta on vähe teavet,  
 suur osa EL põllumajanduskogukonnast ei 

kasuta nutitelefone või neil puudub pidev li-
gipääs internetile 

 suhtlemist ja teabevahetust soodustavad 
sotsiaalmeediaga seotud digitaalsed plat-
vormid (veebilehed),  

 digitaalsed tugiteenused talunikele / lõpp-
kasutajate,  

 digitaalsed platvormid ja tööriistad, mis 
motiveerivad põllumajandustootjaid oma 
talusid arendama / uuendama,  

 hõlpsasti juurdepääsetav ja vahetult ra-
kendatav teave, 

 digitaalsed infrastruktuurid ja tööriistad, 
mis suurendavad ettevõtjate oskusi ja pä-
devusi,  

 keskused või organisatsioonid, mis ühen-
davad eri tüüpi teavet, teenuseid ja AKISi 
osalisi,  

 tööriistad, mis toetavad keskkonnasõbra-
likke põllumajandustavasid ja aitavad väl-
tida sanktsioone,  

 avalikkusele kättesaadavate, tasuta ja 
hõlpsasti juurdepääsetavate digitaalsete 
platvormide ja tööriistade arendamine,  

 isikupärastatud andmete ja infosüstee-
mide arendamine  

 usaldus teadus- ja arendustegevuse tule-
muste kvaliteedi osas 
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3.2 Intervjuude tulemused  

Teadmussiirde tegevuste korraldamine 

Intervjueeritud organisatsioonide esindajad olid valdavalt kokku puutunud infopäevade korralda-
misega kas oma organisatsiooni liikmetele või oma tegevusvaldkonna sihtgruppidele (klientidele). 
Laiemale sihtgrupile suunatud ürituste korraldamise esmase murekohana nimetati vahetult jõustu-
nud isikuandmete kaitse seadusest tulenevalt raskendatud võimalusi sihtgruppidele teabe edastami-
seks. Info- või teabepäevadel osalejad on valdavalt samad ning infost kõrvalejääjad eralduvad seda 
enam. Tunnetatakse vajadust minna väiksematesse piirkondadesse kohapeale, kuid selline korralda-
mine on tülikam ning toetuse nõuetele vastavuse tagamine riskantsem. Taimekasvatuse teemadel toi-
mub palju teabevahetust põllupäevadena ning populaarseks on muutumas nn põllujalutuse vorm 
nii bussitäie osaliste jaoks kui 2–3 inimese osavõtul. Osalema ei minda vaid saadava teabe pärast: 
„põllupäevadele tullakse ka kokku saama“. 

Täienduskoolitusena korraldavad tegevusi koolitusasutused, kellel on kogemus ja harjumus õppe-
kavade koostamisel ja Täiskasvanute koolituse seadusest tulenevaid järelevalvenõudeid täidetakse 
niikuinii. Infopäeva ja koolituse metoodilisest vahest saavad aru vaid õpetajad ja õppejõud, koolitu-
sed korraldatakse kitsamale sihtrühmale spetsiifilisematel teemadel. Oppejõud on senisest enam hu-
vitatud õppekavu standardiseerima ja pakutavaid õpiväljundeid põhjalikumalt kaaluma (teemad kit-
samad ja sihitumad). 

Seadustest tulenevate nõuete teemalistest infopäevadest ja koolitustest osavõtt on koolitajate hin-
nangul aktiivsem, samuti on selge sihtgrupp toetuse nõuetest tulenevatel teemadel (nt mahepõllu-
majandus, keskkonnasõbralik majandamine, loomade heaolu). Lektorile ja osalejale on väiksemad 
grupid kasulikumad: „Õpiringi laadset suhtlemist kuluks ära rohkem kui neid praegu on“ kuid väikese 
osalejatega infopäevade korraldamine ei pruugi majanduslikult mõistlik olla. 

Infopäeva korraldajal ei ole võimalik ette ennustada, millise teadmiste taseme või ootustega on valdav 
osa auditooriumist ning „osale auditooriumist on vaja aabitsatõdesid, osale täppisteadust“. Erinevus-
test hoolimata tunnustatakse, et erineva ettevalmistusega gruppides ja omavahelist arutlemist soo-
dustavatel sündmustel on osalejad saadud teabega rohkem rahul: „Lektorina peab hoomama, mis osa-
lejatele sellel hetkel tähtis on ja jätma aega omavaheliseks suhtluseks..“ 

Osalejad hindavad kõrgelt õpiringide, ettevõttekülastuste ja esitlustegevuste elluviimist. Organi-
satsioonidel on võimalik küsida õppereisideks välisriikidesse märkimisväärset osalustasu ja prog-
rammis kombineerida nii õppetegevust kui kultuurikogemusi. Lisaks uute kogemuste omandamisele 
on ühisreisidest oluline kasu seltskondade omavaheliste suhete arendamisel. Põllumajandustootmise 
sisendite müügi või kokkuostmisega tegelevad ettevõtted (nn agroärid) ja põllumajandustootjate 
ühistud korraldavad ühiselt välisreise ka erinevatesse teaduskeskustesse või emafirmade katsekes-
kustesse. Praktiliste ja osalejate omavahelist suhtlemist soodustavate sündmuste tulemusena jõu-
takse ettevõtete koostööni, sh tulundusühistu loomiseni või järgmiste innovatsiooniprojektide ellu-
viimiseni. Oppereise korraldatakse valdavalt organisatsioonisiseselt, nendelt õpitut kajastatakse ava-
likult. Teadmussiirdes tegutsevad osapooled sooviks väga osaleda vastastikustel reisidel, kuid kohad 
täituvad kiiresti: „Buss ei ole kummist – ei jäägi vabu kohti, mida partneritele pakkuda“.  

Konverentside veebiülekannete vaatamise asemel eelistavad nii ettevõtjad kui koolitajad ise pigem 
kohale minna, ülekandeid vaadatakse kas kaugetest piirkondadest või muude töökohustuste vahel 
pisteliselt. Veebiülekannete salvestusi vaadataks teema meenutamiseks või oma sõnadele kinnituse 
saamiseks heameelega. Taimekasvatuse valdkonnas on KEVILI põllujalutuse videod populaarsed ja 
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Lõuna-Eestis toimuv on Põhja-Eesti jaoks ennetustegevus. Võrreldes agroäride videote ja katsetule-
mustega usaldatakse KEVILIt kui põllumajandustootjate erialaorganisatsiooni rohkem.  

 

Vajadustega arvestamine 

Tegevuste korraldamise ajenditeks on harva küsitlused või üritustel osalejate tagasisidelehed, sest 
nende vastused on valdavalt liiga üldised. Reaalsed teabevajadused selguvad paremini vahetust 
suhtlemisest ning võimaldavad spetsialistidel ära tunda küsija tegeliku infovajaduse. „Infot oleme 
kogunud ürituste ajal nii suuliselt kui kirjalikult, ka organisatsioonide esindajad (sh riigitöötajad) väl-
jendavad vajadusi. Lisaks näeme ka ise tarbijate soove või täitmata valdkondi, mida tutvustada saab või 
tuleb.“  

Teadmussiirde programmide tegevuste elluviijate hulgas on neid organisatsioone, kes järgivad punk-
tuaalselt tellimuses kirjapandud tegevuse sisu ja ootavad teemade etteütlemist ametkondade poolt.  

Korraldaja on teemavalikuga rahul, kui sündmusest teavitamise esimeste päevadega koguneb miini-
mumarv osalejaid. Suure huvi tõttu on tulnud mõningates koolitusvaldkondades või koolituse toi-
mumise piirkondades osalejate arvu piirata, sulgedes registreerumise enne kirjapandud tähtaega. 
Vastasel juhul ei oleks võimalik teemat kvaliteetselt edasi anda või osalejaid ettevõttesse ära mahu-
tada. Kuigi intervjueeritud kinnitasid, et eelregistreerumine on muutumas tavapärasemaks, jäetakse 
ka registreerumata või kohale tulemata ning tegevuse korraldajal tuleb arvestada võimaliku kahju-
miga, sest piisava arvu abikõlblike osalejate puudumisel toetust välja ei maksta. 

Osa planeeritud infopäevi või koolitusi jäeti ära, kuna nendele ei registreerunud piisaval arvul huvi-
lisi. Võimaluse korral püüti tegevust korrata mõni aeg hiljem, teinekord projekt katkestati. MAKi tead-
mussiirde ja teavituse toetuse ning PIPi määruse nõuete kohaselt on täienduskoolituste, ettevõttekü-
lastuste ja õpiringide peamisteks abikõlblikeks osalejateks valdkondade ettevõtjad ning sündmuse 
korraldajatel tuleb kontrollida registreerunute abikõlblikkust hilisemate murede ennetamiseks (in-
fopäevade ja konverentside osalejate abikõlblikkuse tingimusi leevendati aastal 2017). 

Koolitustegevuste sihtgrupiks peetakse valdavalt ettevõtete juhte või juhtimistasandit (agronoom, 
tootmisjuht jmt), spetsiaalselt töötajatele tegevusi ei korraldata. Sihtgruppi osalejate tegevussuuna 
alusel kavandatakse täpsemalt erialaspetsiifiliste tegevuste elluviimisel, vähem toetuste nõuete tut-
vustamisel. Intervjuude käigus nimetati eraldi sihtgrupina noori või alustavaid ettevõtjaid. „Vaa-
tame teadmiste levitamist liiga olemasoleva tootja keskselt- vaja alustaja käsiraamatut sektorisse sise-
nejale. Ka kogemusega tootjal ei püsi kõik meeles“. 

 

Teadmussiirde toetamine 

Mitmete tegurite mõjul (teadmussiirde tegevuste toetamine, tasuta haridus, agroäride poolt ning or-
ganisatsioonide liikmetele nn tasuta ürituste korraldamine) ei olda valmis osalustasusid maksma: 
„teadmiste jagamine on Eestis odav teenus“. Suhtumine on valdav põllumajandustootjate seas; toi-
dusektoris on palju uusi väiketegijaid, kes vajavad ohutu tootmise alast teavet ja nõudlust oleks ka 
tasulistele üritustele. Intervjueeritute hinnangul võiks kümne kuni mõnekümne euro suurune osa-
lustasu olla taskukohane, kuid osalejad võimalusel väldivad selliseid koolitusi ning tasu kogumise 
põhjendamine ja vaev (sh raamatupidamise korraldamine) on suur.  

Toetuseta korraldataks sündmuseid oluliselt vähem ja eelistataks kinnise sihtgrupiga, tuntud organi-
satsiooni ja „liikmetele“ suunatud sündmusi. Täiesti tasuta koolitusi olemas ei ole – tihti lisandub 
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transpordikulu ja ka aeg koolitusel osalemiseks on piiratud: „juhul kui põhipalgad on väikesed, siis 
koolitusele kuluva aja jooksul teenistust ei teki“. Kogemus on näidanud, et tasuliste koolituste õppeg-
rupid ei täitu.  

Intervjueeritud tõid välja ka koolituste riikliku toetamise pahupoole: „palju üritusi tehakse pigem ära-
tegemise eesmärgil kui teema pärast“,  

Odava teabe ootus avaldub ka individuaalnõustamise puhul, kuna põllumajanduslik nõuanne on reeg-
lina olnud suures mahus toetatud tegevus. Toetatud nõuanne on väikestele ettevõtetele kättesaamatu 
ka 90% toetuse tingimustes ja traditsioonilistes tegevusvaldkondades. Nõuandele toetuse puudu-
mise tõttu on teatud piirkondades nõuandeteenuse müük vähenenud vähemalt kolmandiku võrra ja 
nõustamist küsitakse peamiselt seadusandluse või toetuse nõuete järgimise teemal ning inspektori 
külastuse lähenedes.  

Teadlased on agroäride tellitavate koolituste suhtes ettevaatlikud ja rõhutavad enda erapooletusele: 
„Lektori neutraalsus aitab kokku tuua ka neid tootjaid või tootjate organisatsioone, kes muidu omavahel 
läbi ei saa“.  

Toetuse hüplikkust nimetavad teavet levitavad isikud (sh nõustajad) peamiseks demotivaatoriks ja 
seetõttu on nõustamisvaldkond järjest vähem atraktiivne ka järeltulijatele. Oluliseks kaotajaks on ka 
ettevõtja: „Nõustamine on pikaajaline ja unikaalne suhe, just nagu oma juuksurit kergekäeliselt ei va-
hetata“. 

Tihti on ka koolituste korraldajad toetustest sõltuvad, sest nende majandustegevus on üles ehitatud 
regulaarsetele toetustele ning toetuse mittesaamisel satuvad organisatsioonid raskustesse. Selline 
olukord pärsib koolitajate paindlikkust turu nõuetele reageerimisel, sest teabelevisündmusele toe-
tuse taotlemine on pikaajaline protsess ning kiiret reageerimist vajava teema kohta ei jõua toetust 
küsida või otsust ära oodata: „teema esitamine on kui selgeltnägemine“. Valdkondades, kus teadmine 
on olemas konkreetsetes vähestes organisatsioonides, ei ole toetusele või riigihanke raames konku-
reerimine koolitajate hinnangul põhjendatud. 

Maakondlike teadmussiirde tegevuste rahastamise printsiipidest ei saada aru, kui „oma“ maakonna 
sihtgrupile kavandatud tegevusi ei toetatud. Koolitajad arvasid, et toetust saanud tegevuste kohta 
võiks olla avaldatud mitte ainult toetuse taotleja nimi, vaid ka nii tegevuse teema kui tegevuste maht, 
et vähendada kattuvusi, suurendada arusaadavust ning soodustada koostööd. Infopuudusel ei oska 
koolitaja kellegagi ühendust võtta, et omavahel tegevusi jaotada.  

Intervjueeritud konsulendid hindasid, et enim kasutatakse nõuetele vastavuse ja toetuste taotlemise 
alast nõuannet. Arutelus tuli välja, et nõustamise teema sõnastamine nõustamislepingus on tunne-
tuslik, ühe toetustaotluse või külvikorra plaani nõustamisel kirjeldatavate aspektide hulk ei ole mõõ-
detav ja käsitleb kogu ettevõtte temaatikat finantsotsustest ja tootmistehnoloogiast kuni tööohutu-
seni.  

Teadlased ning innovatsiooniprojektide esindajad tõid välja teaduse rahastamisprobleemid, kus 
katsetegevuse pikaajalisus on hädavajalik, eriti viimaste aastate ekstreemsete loodustingimuste val-
guses. 2018/2019. aastal toimunud teaduse rahastamise alaste väitlustest hoolimata on lootus tea-
duse täiendava rahastamise osas (fookusgruppide toimumise ajaks) luhtunud ja mure teadmuse tek-
kimise pärast terav: „vaja on kindlust, et kasvatatakse kompetentsi. Ei saada üleöö valdkonna teadla-
seks“. Teadmussiirdega seoses mõistavad innovaatorid selgelt vajadust kontaktideks praktikutega, 
kuid ettevõtetega koostöös tehtavatest projektidest teabe jagamine on võimalik vaid ettevõtjate nõu-
solekul.  
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Tulevikult, kui raha ei oleks takistuseks, oodatakse õppereise (nii siseriiklikke kui välisriikidesse), 
kus saavad osaleda erinevad osapooled. Ettevõtjad soovivad personaalset suhtlust: nii aega konsu-
lendiga arutada kui võimalusi infopäevadel inimestega kohtuda („kui ei ole midagi elus näinud, ei oska 
küsida ka“). 

 

Kompetents ja enesearendamine 

Intervjueeritud isikud on kogenud, et mõningates valdkondades ei ole Eestis piisavalt kompetentsi. 
Puudus on õpetamisoskustega lektoritest ja head lektorid on ülekoormatud: „aeg ja raha on väga li-
miteerivad faktorid“. Teadmiste levitamisele pühendunud organisatsioonid eelistavad kasutada orga-
nisatsioonisiseseid spetsialiste lektoritena, et kulusid optimeerida. Välise lektori palkamine on ris-
kantne, kui lektori oskuste ja pädevuste osas puudub varasem kogemus.  

Intervjueeritutel on olnud valdkondlikult kõige keerulisem leida sobivat lektorit loomakasvatuse või 
väiketöötlemise teemadel. Kõige suurema kriitika osaliseks said intervjueeritute poolt ametnikud. 
Pettumus nendest ametnikest, kes ei oska auditooriumi küsimustele vastata või arusaadavalt teemat 
selgitada, on jäänud pikaks ajaks meelde. 

Kutseõppeasutuse õpetajad on oma teadmiste jagamise osas avatumad kui teised koolitajad. Ar-
vestatakse sellega, et koolitusmaterjalid levivad ka teistele ettevõtjatele. Materjalide kokkupanemine 
on siiski suur töö ja loodetakse, et autori või organisatsiooni maine käib materjaliga kaasas. Põlluma-
jandustootjate ühistu KEVILI alustas põllujalutuse videote ja kirjalike materjalide levitamisega pea-
miselt individuaalsete küsimuste hulga optimeerimise eesmärgil, kuid teabe laialdasemat levikut nä-
hakse heameelega. 

Lektorite väljaõppe korraldamise osas olid vastajad kahtleval seisukohal. Levinud on arusaam, et 
heaks lektoriks on võimatu õppida, see on kaasasündinud omadus. Enesetäiendamise eelduseks on 
valdavalt sisemine motivatsioon, kuna koolitusel olemise ajaks põhipalga säilimine ei ole valdavalt 
garanteeritud. Need intervjueeritud, kes mäletasid Eestimaa Talupidajate Keskliidu poolt 1990-nda-
tel korraldatud „liidrite kooli“ programmi, kus lisaks valdkondlikele ja metoodilistele õppustele sisal-
das programm ühiseid sotsiaalseid üritusi ning koostöö jätkus pikka aega, soovitasid samasugust te-
gevust uuesti ette võtta. 

Kolm intervjueeritut nimetasid, et koolitamine on üks olulisi enesearenduse võimalusi. Korral-
datakse ettevõtjatele koolitusi sellise lektoriga, kellelt ise tahetakse õppida või õpitakse teema endale 
nii selgeks, et sellest julgetakse ka ise sihtgrupile rääkida. Selline õppimine aga on võimalik vaid nen-
des valdkondades, kus sarnast koolitust on võimalik korraldada mitmeid kordi (toetus, seadusandlus 
vmt) või selline tööaeg on püsivalt tasustatud. 

Ettevõtjad rõhutasid, et usaldus lektori või nõustaja vastu on määrava tähtsusega: „just nagu juuk-
surit kergekäeliselt ei vahetata“. Näiteks hinnati, et ametnikud räägivad liiga ümmargust juttu ning 
eelistatakse kui nõustaja seadusandlust selgitab: „ametniku ametlikust tekstist on ebareaalne aru 
saada“. Ettevõtjatel ei ole reeglina väga palju aega teabe otsimiseks, samuti ei ole internet kõikjal sama 
hästi kättesaadav ning kõiki programme ja andmekogusid ei jõua selgeks teha. Vajadusel konsultee-
ritakse kas teise tootjaga või küsitakse nõustajalt: „Nõustaja on põllumajandustootja jaoks rämpsufil-
ter, närivad mürast läbi ja teevad endale selgeks. Personaalne nõuanne on kasulikum kui infopäev, info-
päeva järgselt tuleb teiselt osalejalt üle küsida, mida tema aru sai“.  
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Kõrgelt hinnatakse konkreetsete organiseerijate/koolitajate sündmuseid, mis on praktilised ja ka 
avatud talude päeval ning avatud tööstuste nädalal ettevõtete külastamise võimalust. Toidutöötle-
mise valdkonna kohta toodi välja, et tööstused jälgivad täpselt õppegruppide liikmeid ning konku-
rentide esindajaid oma ettevõttesse ei lubata. Väga kõrgelt hinnatakse ettevõtja julgust rääkida oma 
ebaõnnestumistest ehk sellest „kuidas mitte teha“.  

Kui ettevõtjad valdavalt väldivad konverentse, siis õpetajad-õppejõud, teadlased ja spetsialistid kü-
lastavad konverentse teadlikult mainekujunduseks ja teiste endasarnastega suhtlemiseks („lähen nii 
ennast näitama kui teisi vaatama“).  

 

Koostöö organisatsioonide ja isikute vahel 

Omavahelise koostöö osas on arvamusi erinevaid. Intervjueeritute hulgas oli nii neid, kes ei taju vä-
hest koostööd („Tinglikud silotornid on pigem ministeeriumis kui organisatsioonide vahel“) kui neid, 
kes tunnetavad võimetust olukorra parandamiseks. Koolituste toetuse suurus või osalejatelt kogu-
tava tasu vähesus sunnib korraldama rohkem üritusi ning aega koostööks jääb järjest vähemaks. Et-
tevõtjate arvamuse või vajaduste kogumiseks tehakse hulgaliselt küsimustikke, nende läbitöötami-
seks või oma tegemiste parandamiseks puudub aeg. „Teadmussiirde programmi nõukogu või konsort-
sium on seni ainus koht, kus valdkonna teabevahetusest huvitatud inimesed kokku saavad ja teineteise 
tegemisest mõtlevad“. 

Tunnetus teineteisega arvestamisest algab väikestest asjadest: infopäeval lektorina esinedes ka teiste 
ettekannete kuulamisest või ürituse korraldamisel maakonnas kohalikelt korraldamissoovituste 
uurimisest. „Kaks korda aastas on hetk, kui kõik tahavad üritusi teha“. Suuremat koostööd takistab 
organisatsioonide ja inimeste soov ning vajadus hoida kinni „oma“ tegemistest ja rahastamisvõi-
malustest. Organisatsioonidel ei ole palju selliseid kokkusaamise võimalusi, kus teineteist konkuren-
tidena ei tunnetataks (ümarlauad). „Näen murekohta selles, et PIP nõukogul peaks olema rohkem kva-
liteedi järelevalve rolli, kuigi see tähendab nõukogus osalevate inimeste panustamist“. 

Infopäevade, koolituste või konverentside korraldamise raskust kurtsid vähem need intervjueeritud, 
kelle organisatsioonil on selge mainekujundus, kasvõi vormiriietuse või sarnase slaidikujunduse 
näol. Ettevõtjad valivad osalemiseks sündmusi lisaks teema paeluvusele ja aja või koha sobivusele ka 
organisatsiooni maine järgi. Sarnaste sündmuste puhul eelistatakse seda, mille kohta on varasem hea 
kogemus või seob lojaalsus. Positiivset mainekujundust igatsevad ka konsulendid, nad ei taha olla 
nähtamatud: „Ülikoolist räägitakse uudistes, aga nõustajatest? Maine tõttu järelkasvu ei olegi. Kuulu-
vustunnet ei saavuta kiiresti ega üleöö“.  

Nii Eesti Maaülikooli kui innovatsiooniprojektide ja kutseõppeasutuste fookusgrupis toodi välja, et 
lektorite saatmine kaugematesse piirkondadesse ei ole majanduslikult alati võimalik ja ettevõtjate 
koolitamist akadeemilises maailmas ei väärtustata. Samas on juhtumeid, kus teadlased korraldavad 
infopäevi kõrvaltegevusena ja teistsuguste hindadega kui teabelevist elatuvad inimesed. Koolitajale 
on kaugemale minek küll oluline kulu, kuid osalejale võib kaugemale sõitmine olla täiesti võimatu 
ning sihtgrupile vastutulek sõltub palju korraldaja motivatsioonist. Erivarustusega koolitust kaugele 
viia siiski ei saa: hügieeninõuded ja katsekeskuste asukohad seavad selles osas piirid ette.  

Fookusgruppide arutelud ettevõtjatega toimusid nn ääremaadel (Ida-Virumaa ja Saaremaa) ning 
oodatult toodi välja selged regionaalsed erinevused: „enamus Virumaale kavandatud sündmusi toimub 
pigem Rakveres kui Jõhvis“ ning „kui soovitaks tootjale mandrile koolitusele minna, saadavad nad reeg-
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lina meid kuu peale“. Tartust kaugel asuvates piirkondades hinnatakse kõrgelt seda, kui nendele lähe-
male tullakse ning piirkonnas, kus sündmusi toimub vähe, on reeglina osalejaid palju. Palju vajalikku 
teavet pakutakse agroäride spetsialistide poolt ning see info makstakse äärealadel kinni toodete kal-
lima transpordikuluga. Vastandina kinnitasid Eesti keskosas tegutsejad, et Tartu on hea logistilise 
asukohaga, sinna pääseb ka ühistranspordiga ning koolitusele minekut on võimalik ühildada teiste 
tegemistega. 

Koostöö ja teadmussiirde juures küsitakse ikka ja jälle, mis on ülikooli roll nõuandeteenistusele li-
saväärtusele andmisel. Eesti Maaülikooli esindajatega korraldatud fookusgrupis avaldati arvamust, 
et õppejõud ja teadurid võiksid olla need, kes konsulente täiendavad. Toodi näiteid, et USAs ülikooli 
juures konsulendid teevadki ülikooliga koos katsed ja sealt antakse info edasi konsulentidele. Prakti-
kas oleks võimalik ka olukord, kus mingi osa tööajast on õppejõud ka konsulent. Ulikooli rahastamis-
süsteem ja karjäärisüsteem ei soosi teadurite osalemist ettevõtjate koolitamisel või innovatsioo-
niprojektide elluviimisel. Arvati, et inimene, kes soovib pigem olla õppejõud, ei pruugi olla pidevalt 
aktiivselt konsulent. Samal ajal võiks koostöö anda positiivset sünergiat.  

Põllumajanduse ja toidu töötlemisega tegelevad ettevõtjad tunnetavad ebavõrdset konkurentsi 
väga teravalt. „Ettevõtjate lahterdamine suurteks ja väikesteks on ebaõiglane“. Lisaks ääremaastumise 
mahajäetustundele ja logistika kallidusele mõjutab toetuste ebaühtlane jaotumine suhtumist riigi ül-
disesse korraldusse. Näiteks Ida-Virumaal tegutsevate põllumajandustootjatel ei ole võimalik hetkel 
kasutada nõuandetoetust ja selle tulemusena kritiseeritakse Maaeluministeeriumi: „ei ole maksu-
maksja raha õiglane kasutamine“.  

Koolituste korraldamisega seotud konsulendid ei pea tasakaalustatuks nõustajate koolituse hinna ja 
täienduskoolituselt saadud teadmiste kvaliteedi suhet. Konsulendid olid kogenud, et Eesti lektorite 
poolt läbiviidavad nõustajatele suunatud täienduskoolitused ei vasta nende vajadustele ja eelarva-
musi jagati ka teistega. Vaid aianduse teemalise nõustajate täienduskoolituse kohta ei esitatud ühtegi 
negatiivset hinnangut. 

 

Teabe levitamise süsteemi korraldus 

Fookusgruppides osalejatelt küsiti, kui kõrgelt nad hindavad Eesti teadmussiirde süsteemi korraldust 
aastal 2013, 2018 ja 2023. Personaal- ja rühmaintervjuudel küsiti soovitusi Eesti teadmussiirde süs-
teemi korralduse kohta. Termin „teadmussiire“ oli intervjueeritute jaoks valdavalt abstraktne mõiste. 
Teatakse nõuandesüsteemi, koolituste korraldajaid ja teadusasutusi. Intervjuude käigus tuli vastajaid 
mitmeid kordi suunata. 

Ettevõtjate hinnangul oli varasem teadmussiirde korraldus parem: „seadused olid arusaadavamad 
kui praegu“, „tahame, et teenused-mugavused oleks igas piirkonnas ühesugused“, „mitmed meist ei ka-
suta internetti ja 2013 oli infopäevade hulk suurem, info oli personaalsem“.  

Ka teadurite hinnangul oli varasem teadmussiirde korraldus parem: teadmiste loomiseks oli kasu-
tada põllumajandusteaduste rakendusprogrammi vahendid ning uuringute tellijad huvitusid saadud 
tulemustest (sooviti lisaks aruande esitamisele ka tulemuste suulist tutvustamist). Näitena koostöö 
puudumisest toodi põldkatsete korraldamist, kus korraldajateks on nii teadusasutused, agroärid kui 
innovatsiooniprojektid ja metoodikad on erinevad ka samatüübiliste katsete tulemuste võrdlemiseks.  

Uleriigilise ulatusega koolituste korraldajate hinnangul oli varem teabe levitamiseks keerulisem 
toetust taotleda, sest tahtjaid oli palju. PiPide rakendumisega oli koolituse korraldajatele antud teada, 
et üleriigiliste ja maakondlike tegevuste taotlusvoorude hulk väheneb ning teatud tegevustele sealt 
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enam toetust saada ei ole võimalik. Tegelikkuses põhimõte konkureerimise vähendamiseks ei raken-
dunud ning põhjustest ei saada aru. Maakondlike tegevuste korraldajad loodavad, et toetuste saajate 
ja toetatud tegevuste nimekirjad avaldataks: leiaks üles inimesed, kellega koos teemasid arutada ja 
oleks võimalik õppida, milliseid tegevusi hindajate poolt väärtustatakse.  

Kuna nõuandesüsteemi on aastate jooksul tähelepanu all olnud, oskasid intervjueeritud selle kohta 
arvamusi avaldada. Nõuandesüsteemiga kümmekond aastat varem seotud inimese hinnang oli kõige 
teravam: „nii põhjalikult põhja lastud asja kui põllumajanduslik nõuandesüsteem pole teist Eestis ole-
mas“. (hinnangu aluseks paljud nõuandesüsteemi organisatsioonilised muudatused, mis ei ole või-
maldanud luua püsivaid koostöösidemeid teiste teabe loojate ja vahendajatega). Riiklikult toetatud 
nõuandesüsteemi käsitlus on olnud keskendunud individuaalsele nõustamisele ja nõuandesüsteemi 
muud tegevused ei ole välja paistnud: „nõuandeteenistuse koordineeriv keskus on olnud enamasti sek-
retariaat, mis vahendab olemasolevat infot“. Intervjueeritud tõid enamasti välja üksikuid aspekte, 
kuna ei tajuta nõuandesüsteemi tervikut.  

Intervjueeritute arusaam konsulendist on laiaulatuslik. Konsulendilt oodatakse põllumajandustoot-
jate individiaalnõustamist terves toidu tootmise väärtusahelas („mullast lauale“), aga ka oskust ja 
aega mõtelda kaasa nii hobitootjale kui spetsialiseerunud suurettevõttele. Intervjueeritud avaldasid 
arvamust, et konsulendid tegelevad valdavalt MAK toetuste taotluste koostamisega maapiirkonna et-
tevõtjatele. Innovatsiooni edendamise roll on konsulentidel olnud alati, kuid seda teemat konsulen-
tidega ei seostata: „Nõustajat nähakse ainult tänases olukorras, mitte kui innovatsiooni edendajat.“ 

Järgnevas loetelus on esitatud intervjueeritavate poolt teabe levitamise korralduse kohta tehtud et-
tepanekuid: 

 Vajalik on süsteemi käsitlemine ühe multifunktsionaalse tervikuna: uuringute ja nõustamise 
korraldamine koostöös. Eesti teadus ei suuda lahendada kõiki praktilisi probleeme, mida 
tootjatel ette tulevad;  

 Vajalik on pidev infovoog aktuaalsest põllupidamisest ja katsetegevusest, iganädalaselt. 
Nõuandesüsteem toimib nendele, kellel on kanal sisse töötatud, ta on nähtamatuks muutu-
mas kuna pole pidevas uudisvoos;  

 Piirkondliku koostöö arendamine – tegevuste korraldamine piirkondades koos kohalike or-
ganisatsioonidega; 

 Konsulentidelt koolituste tellimine (koolitamine kui osa väljaõppest) ja koolitustoetuse ra-
kendamine nõustamisega alustavatele konsulentidele; 

 Nõustamine on orgaaniline elukutse, kus pidevalt õpid klientidelt. Pädevuse kasvatamisel 
pole vahet, kas nõustaja tegutseb eraturul või mitte; 

 Konsulentide kvalifikatsiooni tõestamise vajaduse võiks ümber hinnata – ilmselt on võimalik 
ka alternatiivselt pädevust tõestada;  

 Teadmussiirde süsteem võiks luua püsi-infokandjaid nii konsulentidele kui ettevõtjatele, sh 
et sündmusest jääks midagi sisulist järele; 

 Teha võimalikuks /sündmustel/ osalemine ja järelevaatamine veebi kaudu, sest aeg on väga 
väärtuslik; 

 Pikk.ee-d peaks vedama asjatundjad ja entusiastid. Teadmiste salv võiks olla üks väga hea ko-
duleht, ühe meeskonna juhitud ja koondaks infot neilegi, kes ei ole kursis teemade jaotusega 
eri veebilehtede vahel; 

 Maaeluvõrgustik võiks olla teadmussiirde orgaaniline osa, võrgukirjad oleks loogiline osa 
teadmiste salvest. Innovatsioonivõrgustik peaks ideaalis siduma eri osapoolte info tervikuks. 
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Lisaks pealkirjade tõlkimisele avaldada rohkem sisupoolt – EL osa ei jõua meieni nii hästi kui 
Eestis toimuv; 

 Nõuandesüsteemil pole vahendeid paindlikkuse lahendamiseks. Vajalik motiveerivam süs-
teem, mitme-tasandiline ja paindliku rahastusega, regulaarse enesearengu analüüsi ja noorte 
kaasamise kohustusega; 

 Kindlasti ei pea riik kõike kinni maksma. Teadmussiirde tegevustele tuleb sisse programmee-
rida hinnatõus. Koolituste omaosaluste kogumiseks tuleb tekitada süsteem ja see sisse harju-
tada. 

MAKi meetmete täiendamise ettepanekutena nimetati teadmussiirde toetuse taotluste kiiremat me-
netlemist ja elementaarse hinnatõusuga arvestamist („ei pea 100% toetus olema, kui saaks kiirreagee-
rimisega üritusi teha“). Koolituste korraldajad tunnustavad toetuse menetlemise lihtsustamist (ellu-
viimise kohta ei pea arveid esitama).  

Innovatsiooniprojektide elluviijad tunnevad ka otsustajate huvipuudust tulemuslikkuse osas: „Varem 
pidi projekti vajalikkust tõestama ning ka aruande vaatas ekspert üle“. Muret teabe asjakohasuse pä-
rast väljendasid intervjueeritud murena teaduse pärast: „Teadusesse on raha juurde vaja. Pole oluline, 
mis meetmest või allikast, aga kui muutuseid ei uuri, kust teave siirdamiseks tekib?“  

 

3.3 Küsitluste tulemused 

Eesti teabelevi ja nõuandesüsteemi peamiste kasusaajate arvamuse väljaselgitamiseks küsitleti 
2019. a kevadel ettevõtjaid kahe erineva uuringu raames, millest üks oli käsitles ainult teadmussiirde 
teemat (13 küsimust) ning teises, ettevõtete toetusvajaduse selgitamiseks tehtud küsitluses, puudu-
tati teadmussiiret ühe teemaplokina laiemast küsitlusest (6 küsimust). Peatükis käsitletakse mõlema 
küsitluse tulemusi. 

 

3.3.1. Ettevõtjate küsitlus teadmussiirde teemal 

Teadmussiirde uuringu raames viidi läbi veebiküsitlus kahes ettevõtjate grupis üheaegselt, nii põllu-
majandustootmise ning toidutöötlemise tegevusalal tegutsejate seas. Kummagi grupi jaoks koostati 
eraldi valim ning vastata said vaid küsitluskutse saanud. Küsitluse tulemused laiendati üldkogumile. 

1600-st küsitluskutse saanud põllumajandustootjast täitis ankeedi lõpuni 184. Vastajatest 2,7% olid 
suured, üle 50 töötajaga ettevõtted, 5,4% olid 10 kuni 49 töötajaga ettevõtete grupis, 4,3% olid 5–9 
töötajaga ning 87,5% kuni 4 töötajaga ettevõtet. Töötajate arvu märkisid ettevõtjad 2018. a kohta 
ning taandatuna täistööajale. 23% põllumajandustootjatest tegelesid teravilja-, 5% köögivilja-, 11% 
piimakarjakasvatusega, 36% segapõllumajanduse, 5% mesindusega ning 19% muu põllumajandu-
sega. 

473st küsitluskutse saanud toidutöötlejast täitsid ankeedi lõpuni 52. Vastajatest 7,7% olid 50 ja 
enama töötajaga, 10 kuni 49 töötajaga 17,3%, 5–9 töötajaga 13,5% ja kuni 4 töötajaga 61,5% ettevõ-
tetest. Toidutöötlejad jaotusid peaaegu võrdselt nelja tegevusala vahel: 23% tegeles liha– ja 27% tai-
mekasvatussaaduste töötlemisega, 25% vastanutest tegeles leivatootmise ning sama paljud kuulusid 
muu toiduainetööstuse valdkonda. Kahjuks on toidutöötlejate seas küsitlusele vastajaid liialt vähe 
selleks, et vaadelda erisusi detailsemalt töötajate gruppide või tegevusalade kaupa ning nende põhjal 
olulisi järeldusi teha.  

Vastamismääraks kujunes põllumajandustootjatel 12% ja toidutöötlejatel 11%.  
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Koolitustel osalemine: töötajad ja juhid 

Küsitluses osalejatelt uuriti, kui suur osa ettevõtete juhtidest ja töötajatest 2018. a jooksul osales koo-
litustel. Selgus, et põllumajandustootmisega tegelevate ettevõtete puhul ei osalenud koolitustel 25% 
ning toidutöötlemise ettevõtetes 29% juhtidest. Kõik juhid käisid koolitusel üle poolte (52%) põllu-
majandustootjate ning 42% toidutöötlejate puhul (joonis 11). Kõige vähem oli „keegi ei osalenud“ 
vastuseid teraviljakasvatusega tegelevate ettevõtete juhtide seas (14%), samas mesinduse valdkonna 
juhtidest ei osalenud keegi koolitusel 50% ettevõtetest. 

 

Joonis 11. Põllumajandustootjate ja toidutöötlejate 2018. a koolitustel osalemise ülevaade 

Töötajate koolitamisel oli proportsioon vastupidine: enam oli neid ettevõtteid, kes vastasid, et mitte 
kedagi ei koolitatud ning vähem neid, kus kõik töötajad said koolitust. Põllumajandustootjatest tun-
nistas 45% töötajate koolitustel mitteosalemist ja 33% oli selliseid, kus koolitati kõiki töötajaid. Nagu 
ka juhtide puhul, oli enim kõikide töötajate koolitajaid teraviljakasvatajate seas (41%) ning mesin-
duse valdkonnas enim vastuseid, et keegi koolitusel ei osalenud (60%). Toidutöötlejate seas esines 
töötajate mittekoolitamist 38% ja kõiki töötajaid koolitas 35% ettevõtetest.  

Antud vastuste põhjal saab välja tuua seose ettevõtte juhtide ja töötajate koolitamise vahel: kui juhid 
käisid koolitusel, siis koolitati ka töötajaid ja vastupidi. 

 

Koolitusel mitteosalemise põhjused 

Küsitluses osalenutelt uuriti koolitusel osalemata jätmise põhjuste kohta. Mõlemas sihtgrupis vasta-
sid vähemalt pooled ettevõtetest, et pakutud koolituse aeg oli ebasobiv. Koolituste kulukuse tõttu ei 
lähe koolitusele 53% ning ebasobiva asukoha tõttu loobub koolitusest 46% toidutöötlejatest, samas 
kui põllumajandustootjatest mainib kulukust mitteosalemise põhjusena 19% ja asukohaprobleemi 
31%. Sobivat koolitust pole leidnud 22% toidutöötlejatest ja 29% põllumajandustootjatest ning lek-
torite pädevuses kahtlejaid oli vastavalt 9% ja 4% (joonis 12).  

Muudest koolitusest mitteosalemise põhjustest mainiti enim koolitusvajaduse puudumist (5 korral), 
ajapuudust (2), kõrget vanust (2), kaugele sõitmist ja seda, et soovitud koolitusel olid kohad juba täis. 
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Joonis 12. Koolitusel mitteosalemise põhjused 

 

Kulutused töötajate koolitamisele 

Kõigil juhte või töötajaid koolitanud ettevõtetel paluti vastata küsimusele koolitamisele kulutatud 
summade kohta. Kõige suuremat ehk üle 10 tuhande € suurust kulutust märkis üks üle 50 töötajaga 
toidutöötleja ning 5–10 tuhande € suurust kulu märkis üks 5–9 töötajaga põllumajandustootja. Val-
dav enamik ehk 93% põllumajandustootjatest ja 73% toidutöötlejatest kulutasid 2018. a töötajate 
koolitamisele kuni 1000 € (joonis 13).  

 

Joonis 13. Põllumajandustootjate ja toidutöötlejate kulutused töötajate koolitusele, 2018 

 

Ettevõtete eelistused koolitusvormide osas  

Kõigil ettevõtetel paluti vastata küsimusele nende ettevõtete töötajatele sobivaimate koolitusvormide 
kohta. Koolitusvormide loetelu oli ette antud ning mõlema sihtgrupi jaoks täpselt sama. Vastuseid 
eeldati kõigi koolitusvormide kohta skaalal 1–5, kus 5 – jah, kindlasti, 4 – pigem jah, 3 – nii ja naa, 2 – 
pigem mitte ja 1 – kindlasti mitte. Positiivsetest vastustest (kindlasti/pigem jah) kujunes koolitus-
vormide pingerida (joonis 14). 
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Täienduskoolitust või –kursust pidas sobivaimaks 86% toidutöötlejatest, ent põllumajandustootjate 
jaoks oli see alles tähtsuselt kolmas (71%). Nende esimene eelistus oli üllatuslikult teoreetiline info-
päev (78%). Toidutöötlejate tähtsuselt teiseks valikuks osutus praktiline õpe (84%) ja põllumajan-
dustootjad eelistasid sarnase praktilise tegevusena esitlus- või põllupäeva (76%). 

Positiivselt hinnatud koolitusvormide pingerea lõppu jäid konverentsid, õpiringid ja veebiseminarid 
ning need said ka kõige rohkem „pigem mitte“ või „kindlasti mitte“ vastanute hinnanguid. Regulaarne 
uudiskiri märgiti ära 27% toidutöötlejate poolt, kuid põllumajandustootjatest märkisid seda koguni 
57% vastajatest. 

 

Joonis 14. Põllumajandustootjate ja toidutöötlejate eelistused koolitusvormi osas 

Koolitusvormide hulgas küsiti hinnangut ka individuaalnõustamise kohta, mida pidas sobivaks 57% 
põllumajandustootjatest ja 53% toidutöötlejatest. Seega on nõustamise eelistajate osakaal võrreldes 
teiste koolitusvormidega võrreldes keskpärane. Põllumajandustootmise tegevusalade lõikes eelistak-
sid nõustamist kasutada eelkõige teraviljakasvatajad (62%), piimakarjakasvatajad (58%) ja muu põl-
lumajandusvaldkonda grupeeritud tootjad (67%).  

Põllumajandustootjatest andsid kõige enam „3-nii ja naa“ vastuse segapõllumajandustootjad (35%). 
Individuaalset nõustamist pigem ei kasutaks mesinikud (30%). Juhime tähelepanu, et paraku on kee-
rukas eelistuse hinnanguid tõlgendada reaalses praktikas, kus nõuandetoetuse statistika põhjal ka-
sutas perioodil 2008–2013 individuaalset nõustamist 6–11% kõikidest põllumajandustootjatest aas-
tas. Sellest on võimalik järeldada, et tootjad ei kasuta individuaalset nõustamist igal järjestikusel aas-
tal.  
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Nõustamis- või konsultatsiooniteenuse kasutamine 

Valdav enamik ettevõtetest (79% toidutöötlejatest ja 60% põllumajandustootjatest) ei olnud 2018. a 
ostnud nõustamisteenust või konsultatsiooni. Tulemus kinnitab eelnevas punktis toodud järeldust, 
kus individuaalnõustamise vastu on keskpärane huvi, kuid aastane kasutajate arv on oluliselt väik-
sem (ligikaudu 10% tootjatest). MESi konsulentide nõustamisteenuseid on kasutanud 19,8% põllu-
majandustootjatest ning vastajate seas esinesid ka mõned metsaühistu kaudu nõustamisteenuse ka-
sutajad. Maakondlike arenduskeskuste kaudu said nõuannet 3% toidutöötlejatest ja 4% põllumajan-
dustootjatest ning tasulise nõuandeteenuse või konsultatsiooni kasutajaid oli vastavalt 17% ja 15% 
(joonis 15). 

 

Joonis 15. Nõustamisteenuse ja konsultatsiooni kasutamine ettevõtetes 2018. a 

 

Kasutatud koolituste ja nõustamisteenuste teemad  

Kui ettevõtte vastas juhtide ja/või töötajate koolitamise suhtes positiivselt, paluti tal täpsustada vald-
kondi, milles töötajaid või juhte koolitati. Põllumajandustootjate seas oli menukaimaks teemaks tai-
mekasvatus, mida valiti koolitamiseks kõikide valdkondade esindajate poolt, ka mesinikud (joonis 
16). Loomakasvatuse (36%) valdkonnas märgiti koolitustel osalemist kõikides valdkondades peale 
mesinduse, kuid mahepõllumajanduse teemal osaleti koolitustel kõigi valdkondade esindajate poolt 
(34%). Riskide hindamise (7%) teema vastu olulist huvi ei tuntud, samas oli tööohutus ja töötervis-
hoid teemadest neljandal kohal (17%).  

Kui võrrelda koolituste ja nõustamise/konsulteerimise teemade aktuaalsust, siis mõlemal juhul esi-
kolmiku teemad kattuvad ning olulisi erisusi nimekirjades välja ei tulnud.  

Kuigi küsimusele said vastata vaid need ettevõtted, kes koolitustel osalemist märkisid, leidus vasta-
jate seas ka neid, kes märkisid vastuseks „töötajaid ei koolitatud“. Neis ettevõtetes olid koolitustel 
käinud ainult juhid ja selliselt vastajaid leidus kõigis töötajate arvu suurusgruppides. 
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Joonis 16. Põllumajandustootjate koolituse ja nõustamise teemade jaotus 

Hinnates nõustamise kasutamist teenuse pakkuja ja rahastamise osas, siis põllumajandustootjatest 
tasulist ja toetatud nõuandeteenust kasutanute individuaalse nõuande valdkond ja teema oluliselt ei 
erinenud. Tasulist teenust kasutanud tootjad said individuaalnõustamist valdavalt taime- ja looma-
kasvatuse valdkonnas (teemadel) ja MESi konsulentidelt riigi toetatavat nõuandeteenust kasutanud 
tootjate valdkonnad kattusid eelmainitutega, kuid mõnevõrra rohkem kasutati mahepõllumajanduse 
valdkonna nõuannet.  

Põllumajandustootjad täpsustasid nõustamisteemat kahjuks vähe, kuid teemadest nimetati järgmisi 
koolitusi ja nõustamisi:  

Koolitused Nõustamine/ konsultatsioon 

 taimekaitse – 2 korral 
 raamatupidamine – 2 korral 
 dokumenditöö – 1 korral 
 turism – 1 korral 

 

 juriidiline nõustamine – 3 korral 
 raamatupidamine – 2 korral 
 finantsnõustamine – 1 korral  
 PRIA äriplaan – 1 korral 
 investeeringutoetus – 1 korral 

 

Toidutöötlejatele olid tähtsaimad toiduhügieeni, -ohutuse ja käitlemisega seotud koolitused. Tihe-
mini mainiti ka toidualase teabe esitamise ning ettevõtte juhtimisega seotud koolitustel osalemist 
(joonis 17). 

Nõustamisteenust ja/või konsultatsiooni kasutas 21% toidutöötlejatest ja teemavalikud olid pigem 
teistsugused kui koolitusteemade puhul. Enim kasutati nõuandeteenust üldisemate ettevõtte juhti-
mist puudutavate teemade osas nagu ettevõtte juhtimine (54%) ja riskide hindamine-juhtimine 
(35%). Neid erialased teemasid, mis olid olulised koolituste puhul, mainiti siin pigem tagasihoidli-
kult.  
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Joonis 17. Toidutöötlejate koolituse ja nõustamise teemade jaotus 

Vastajate vähesuse tõttu ei saa siiski siinkohal mingeid põhjapanevaid järeldusi teha, kuid märgime 
ära, et küsimusele vastanud tööstused kasutasid tasulist individuaalnõustamist või maakondliku 
arenduskeskuse teenust. 

Muudest teemadest nimetasid toidutöötlejad järgmisi koolitusi ja nõustamisi:  

Koolitused Nõustamine/ konsultatsioon 

 tootekoolitused – 5 korral 
 erialane koolitus – 2 korral 
 ühistegevuse teemalised koolitused, õppe-

reis välismaale – 1 korral 
 personalikoolitus – 1 korral 
 turundus, reklaam – 1 korral 
 innovatsioon – 1 korral 
 loomakasvatuskoolitus – 1 korral 

 

 juriidiline nõustamine – 1 korral 
 turundus – 1 korral 
 energia kokkuhoid tootmisette-

võttes – 1 korral  

 

 

Koolituste ja nõustamisteenuste rahuoluhinnangud 

Kõigil vastajatel, olenemata sellest, kas ta osales 2018. a koolitustel või mitte, paluti anda hinnang 
koolituste üldisele kvaliteedile viiepallisel skaalal: väga rahul – pigem rahul – nii ja naa – pigem ei ole 
rahul – üldse ei ole rahul. Valdavalt olid hinnanguid väljapakutud koolituse aspektidele positiivsed 
ning vastajate hinnangutes vaadeldavas kahes sihtgrupis olulisi erisusi ei esinenud. Mõlemas sihtgru-
pis oli väga kõrge rahulolu (väga/pigem rahul) õppe- ja infomaterjalide arusaadavusega, koolitajate 
pädevuse ja korraldajate kompetentsusega (joonis 18).  
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Joonis 18. Põllumajandustootjate ja toidutöötlejate rahulolu hinnangud koolitustele 

Pigem/üldse ei ole rahul hinnangutega märgiti mõlemas grupis enim praktilise osa piisavust ning 
toimumiskohtade sobivust (joonis 19). Toidutöötlejate grupis sai negatiivse hinnangu ka käsitletud 
teemade mitmekülgsus. Põllumajandustootjatelt said negatiivseid hinnanguid saadud teadmiste ra-
kendatavus ning korraldajate kompetentsus, kuid toidutöötlejate grupis neid teemasid negatiivselt ei 
hinnatud. 

 

Joonis 19. Põllumajandustootjate ja toidutöötlejate rahuolematuse hinnangud koolituste kvaliteedile 
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Küsimusele nõustamisteenusega rahuolu kohta vastas 59% nõustamisteenust kasutanud põlluma-
jandustootjatest, et nad on kindlasti rahul, pigem rahul oli neist 37%. Teenusega rahuolematust (pi-
gem/kindlasti ei ole rahul) ei avaldanud keegi. Küsimusele vastas vähe köögiviljakasvatuse tegevu-
sala ettevõtjaid ja ei vastanud üldse mesinduse tegevusala tootjaid. Lisaks on oluline, et toidutöötle-
jate seas leidus siiski 7% neid, kes pigem ei olnud teenusega rahul. Kindlasti jäid teenusega rahule 
42% ja 45% teenuse kasutajatest olid pigem rahul (joonis 20). 

 

Joonis 20. Hinnangud nõustamisteenuse/konsultatsiooniga rahuolule 

Põllumajandustootjatest antud küsimusele vastajate hulgas oli 38% tasulise nõuande kasutajaid ja 
50% MES nõuandesüsteemi kaudu nõustamist saanud ettevõtjaid. Ulejäänud 12% tootjatest oli ka-
sutanud nõuandeteenust metsaühistu või maakondliku arenduskeskuse kaudu. Sealjuures rahul-
oluhinnangud teenusele ei erinenud. Tasulist nõuandeteenust on aga kasutanud oluliselt enam pii-
makarjakasvatusega tegelevad tootjad (76% teenust kasutanud piimakarjakasvatajatest).  

Toidutöötlejate nõuandeteenus kasutamise vastused baseerusid valdavalt tasulise nõustamistee-
nuse/konsultatsiooni kasutamisel (83%) ja maakondlike arenduskeskuse nõuandeteenusel. Sealjuu-
res vastajatest valdav enamus kasutas ettevõtte juhtimisalast nõustamist ja tootmisega seotud vald-
kondadest kasutati riskide hindamist ning toiduhügieeni ja -ohutusega seotud nõustamist. 

 

Koolituste ja nõustamisteenuste mõju ettevõtte tegevusele 

Küsitlusele vastanutel paluti tulemuste peale mõeldes hinnata kasutatud koolituste/ nõustamistee-
nuse mõju nende ettevõtte tegevusele, valides sobivad väited etteantud valikust või lisades arvamuse 
vabavastusena (valida võis ka kõik vastused). 60% toidutöötlejatest ja 36% põllumajandustootjatest 
leidsid, et kasutatud koolitus, nõustamisteenus ja/või konsultatsioon aitas ettevõttel leida uusi ideid 
või tegutsemissuundi ning kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid (joonis 21).  
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Joonis 21. Koolituste ja nõustamisteenuste mõju ettevõtte tegevusele 

Kindlustustunnet ja julgust tegutsemisel ja otsustamisel said 59% toidutöötlejatest ning 41% põllu-
majandustootjatest, toodete või teenuste kvaliteedi paranemist märkisid neist vastavalt 47% ja 24%. 
Neid ettevõtteid, kes koolituse, nõustamisteenuse või konsultatsiooni kasutamise järel ettevõtte te-
gevusele mingit mõju ei täheldanud, leidus toidutöötlejate seas 10% ja põllumajandustootjate seas 
8%.  

 

Ettepanekud koolituste ja nõustamisteenuste paremaks korraldamiseks 

Küsitlusele vastajad said avaldada ettepanekuid praeguse teadmussiirdesüsteemi paremaks korral-
damiseks.  

Põllumajandustootjate ettepanekutest koorusid välja mõned läbivad murekohad, näiteks koolituste 
ajastamisküsimus: koolitused võiksid toimuda pigem nädalavahetustel ja olla kattuvuste vältimiseks 
hajutatud pikemale perioodile talvisel ajal. Koolituselt soovitakse rohkem praktikat ja sisutihedust. 
Asukoha suhtes avaldasid nii põllumajandustootjad kui toidutöötlejad ühesugust arvamust: koolitu-
sed võiksid toimuda lähipiirkondades ja mitte suurtes keskustes nagu praegu. Toidutöötlejad tõid 
välja, et veebipõhiseid koolitusi ja materjalide ülespanekut veebikeskkonda võiks kasutada rohkem. 
Esitatud ettepanekute ülevaade on toodud lisas 5. 

 

3.3.2. Teadmussiire ettevõtete toetusvajaduse uuringus 

PMK viis 2019. a kevadel maapiirkonnas tegutsevate ettevõtete toetusvajaduse väljaselgitamiseks 
tehtud uuringu käigus läbi küsitluse, mis puudutas kuue küsimusega ka teadmussiiret. Veebiküsitlus 
viidi läbi kolmes sihtgrupis: (1) põllumajandustootjad, metsamajandajad ja kalandusettevõtted, (2) 
toiduainete tootjad, (3) maapiirkonnas tegutsevad ettevõtjad. Küsitlusele vastasid teiste hulgas 768 
põllumajandustootjat ja 33 toidutöötlejat, mistõttu on asjakohane neid küsitlustulemusi siin uurin-
gus lühidalt kajastada. Tulemused laiendati üldkogumile (6402 põllumajandustootjat ja 473 toidu-
töötlejat).  
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Nõustamisteenuse kasutamine 

Viimase kolme aasta jooksul ehk perioodil 2016–2019 on põllumajandustootjad ja toidutöötlejad, 
nagu ka teiste sektorite ettevõtted, kasutanud nõustamisteenust/konsultatsiooni peamiselt toetuste 
taotlemise ja vajaliku dokumentatsiooni koostamise ning raamatupidamise ja maksuküsimuste tee-
mal. Nii põllumajandustootjatest kui toidutöötlejatest kasutasid toetuste taotlemise ja vajaliku doku-
mentatsiooni koostamise teenust ligi pooled (vastavalt 46% ja 44%). Nõustamist raamatupidamise 
ja maksuteemadel kasutasid 34% põllumajandustootjatest ja 38% toidutöötlejatest. 

Põllumajandustootjad kasutasid oluliselt rohkem keskkonnakaitse ja loodushoiu alaseid nõustamis-
teenuseid (29%), samas kui toidutööstustele oli olulisem nõuanne tehnoloogia uuendamise ja too-
tearenduse korraldamise valdkonnas (20%). Ariplaani või tegevuskava koostamisel on kasutanud abi 
15% põllumajandustootjaist ja 17% toidutöötlejaist (joonis 22).  

 

Joonis 22. Nõustamis- või konsultatsiooniteenuse kasutamine 2016–2018 

POKA 2030 koostamisel oluliseks peetud valdkondades, nagu eksporditegevused ja mentori kaasa-
mine, kasutasid toidutöötlejad nõuandeteenust põllumajandustootjatest oluliselt rohkem. Seevastu 
teemades, nagu turu- ja klientide segmenteerimine ning tootmisprotsessi juhtimine ja tõhustamine, 
ei olnud nõustamisteenuse kasutamine kuigi aktuaalne (kasutas 1–8% ettevõtetest). 

 

Uute teadmiste toomine ettevõttesse 

Vastajatel paluti märkida, milliseid tegevusi rakendades planeeritakse tuua ettevõttesse järgneva 
kolme aasta jooksul uusi teadmisi. Töötajate koolitamist ja nõustamisteenuse kasutamise hinnangut 
võrreldes ilmneb, et töötajate koolitamist planeerib valdavalt üle poole põllumajandustootmise või 
toidutöötlemisega tegelevatest (vastasid „Jah, kindlasti“ ja „Pigem kindlasti) ning nõustamisteenust 
või konsultatsiooni planeerib 49% toidutöötlejatest ja 62% põllumajandustootjatest (joonis 23). 
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Joonis 23. Töötajate koolitamise ja nõustamisteenuse kasutamise hinnang järgmise kolme aasta 
(2019–2021) jooksul  

Väliseksperdi palkamist reeglina ette ei nähta: 92% põllumajandustootjatest ja 73% toidutöötlejatest 
vastas sellele küsimusele „pigem mitte“ või „kindlasti mitte“ (joonis 24). Samuti on mentori kaasa-
mise osas hinnangud valdavalt negatiivsed: 74% põllumajanduse ning 54% toidutööstuse ettevõte-
test vastasid „pigem mitte“ või „kindlasti mitte“, kuigi toidutöötlejate puhul oli „jah, kindlasti“ või „pi-
gem jah“ vastuseid võrreldes kõigi teiste tegevusaladega kõige rohkem (31%).  

 

Joonis 24. Väliseksperdi või mentori kaasamise hinnang järgmise kolme aasta (2019–2021) jooksul  
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Koostöö teadusasutustega 

Uurides ettevõtjatelt nende arvamust koostöövajadusest teadusasutusega selgus, et reeglina ei näe 
üle poole kõigist ettevõtetest vajadust selliseks koostööks. Kõige rohkem oli koostööst huvitatuid toi-
dutöötlejate seas, kellest 52% pidas sellist koostööd vajalikuks ja omakorda 25% on teadusasutusega 
koostööd juba teinud (joonis 25). Põllumajandustootjad olid teaduskoostöö vastu huvi ülesnäitamisel 
teisel kohal, kuigi koostööni oli jõudnud poole vähem ettevõtjaid kui toidutöötlejate seas. 

 

Joonis 25. Ettevõtete hinnang koostöövajadusele teadusasutusega  

Vastusest võib järeldada, et olenevalt tegevusalast on koostööst teadusasutusega huvitatud 11–32% 
ettevõtetest, kes ei ole seni teadusasutusega koostööd teinud.  

Ettevõtjate käest, kes olid teinud koostööd teadusasutusega, küsiti tagasisidet koostöö valdkonna 
kohta. Valdav osa vastanutest (50–90%) on teinud koostööd toote või teenuse arendamisel. Kõige 
rohkem on sellist koostööd teinud toidutöötlejad (90%). Samuti on suur osa (20–47%) ettevõtetest 
teinud koostööd tootmisprotsessi või seadme arenduse protsessi käigus. Neist enim on selleks tead-
laste abi kasutanud põllumajandustootjad (47%). Disainilahenduste väljatöötamiseks tegid teadus-
koostööd 27% toidutöötlejatest, kuid põllumajandustootjatel selles valdkonnas koostööhuvi puudus 
(joonis 26).  
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Joonis 26. Teadusasutustega tehtava koostöö valdkonnad  

Muudest koostööteemadest nimetasid põllumajandustootjad näiteks põllumajanduses kasutatavate 
kemikaalide mõju uurimist mesilaste tervisele ja hukkumisele, aretustööd loomadega, mahetaime-
kasvatust, teadustööd keskkonnasäästliku taimekaitse vallas, mastiidisensori väljatöötamist.  

Ettevõtted, kes on teinud koostööd teadusasutusega, hindasid koostöö valdavalt takistustevabaks. Ta-
kistuse olemasolule viidanud ettevõtted tõid selgitustes välja järgmised probleemid: 

 ei ole leidnud sobivaid valdkonna spetsialiste. Eesti ülikoolides puudub vastav pädevus, lähim 
on Rootsis või Taanis; 

 teadustöö on kulukas ja vahendeid pikemaks koostööks ei ole; 
 väiketootjana ei näe võimalust teadusasutusega koostööks;  
 spetsiifiliste uurimustega suurde asutusse minek on infolekke tõttu riskantne, sest konkuren-

tidega seotud teadustöötajatel võivad olla sarnased ärihuvid.  

Küsitlusest selgus, et seni on kõige enam koostööd takistanud ressursipuudus: 71% toidutöötlejatest 
ja 43% põllumajandustootjatest ning vaid 18–28% teiste sektori ettevõtjatest vastas nii. Ligi veerand 
toidutöötlejatest (26%) väidavad, et teadusasutused on liiga kaugel, põllumajandustootjatest viitas 
sellele 15%. Projektitaotlemise keerukust ja bürokraatlikkust tõid takistusena esile mõlemast siht-
rühmast võrdselt 15% ettevõtetest ning sarnaselt hinnati ka teadusasutuste poolt ettevõtte vajadus-
tele vastava koostöö pakkumise kohta (joonis 27).  
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Joonis 27. Takistused koostöös teadusasutustega  

Kommentaarides märgiti enim, et vajadust koostööks teadusasutusega ei nähta. Samuti viidati ette-
võtte väiksusele, traditsioonilisele toomisele või tootmisprotsessi lihtsusele, mis mingit teadust ei 
vaja; sellele, et ei nähta konkreetset kasu koostööst teadusasutusega oma valdkonnas ja ka teadma-
tusele, millist koostööd ja kuidas teadusasutustega tehakse. 
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4. JÄRELDUSED JA SOOVITUSED 

Kui hinnata Eesti teadmussiirde süsteemi vastavust ELi 
UPP planeeritavale AKIS-kontseptsioonile ning Põlluma-
janduse- ja kalanduse arengukava 2030 eesmärkidele, 
siis hindame, et praegune korraldus on võimeline täitma 
määratud funktsioone. Iseasi on see, kas teemadele pü-
hendumine on piisav ja ootustele vastavalt sisukas.  

Eesti teadmiste ja innovatsioonisüsteemi kirjeldatakse 
enamasti institutsioonide ja toetusmeetmete kaudu. Or-
ganisatsioonide liikmed ei tunneta ennast ühise süsteemi 
eest vastutavatena, kuigi on selle osalised. 

 

4.1. Eesti teadmussiirde süsteemi kitsaskohad 

Iga teadmussiirde- või nõuandesüsteemi toimimine nõuab pühendumist ja toetust kõigilt süsteemi 
osalistelt: ideaalselt toimivat süsteemi pole olemas.  

 

Kommunikatsioon ja koostöö 

Uks enim nimetatud parendamist vajav teema käsitleb oma-
vahelist koostööd ja kommunikatsiooni. Intervjuude ja eri-
nevate kohtumiste käigus ilmnes uskumatult palju eelar-
vamusi teiste teadmussiirde osaliste ajendite või pühendu-
muse osas.  

Teadmiste levikuga seotud organisatsioonid ootavad valda-
valt Maaeluministeeriumi juhiseid, millistele tegevustele 
toetust antakse ja seavad oma tegevused selle järgi. Tead-
mussiirde korraldamine projektipõhiselt on loonud olukorra, kus keskendutakse projekti täitmisele 
kuni selle tähtaja lõpuni. Koostöö ühiste eesmärkide nimel eeldaks, et organisatsioonides töötavad 
inimesed saavad suhteliselt sarnaselt aru süsteemi eesmärkidest ning on piisavalt pühendunud ees-
märkide järgimisest.  

Konkreetne kommunikatsioonipuudus ilmneb selgelt olukorras, kus sama sihtgrupi sündmused sa-
tuvad samale perioodile. Organisatsioonide valmisolek sellise kattuvuse ennetamiseks, seades kooli-
tused paika pika perioodi kohta ja rääkides need omavahel läbi, aga puudub. Portaalist www.pikk.ee 
oodati selle loomisel võimalust üritustele registreerimiseks ja tagasiside kogumiseks; lisaks loodeti 
meililisti koostamist üritustest teadasaamiseks. Ukski portaal ei ole kõikvõimas, kui selle ajakohasena 
hoidmiseks ei ole motiveeritud inimesi või stabiilset keskkonda. 

Koostöö vähesuse põhjuseks võib olla ajapuudus. Teadmussiirde programmide ja innovatsiooniklast-
rite tegevusega on samm koostöö arendamiseks astutud, praktiliste tulemusteni pole tegevuste ra-
kendamise kolme aastaga veel jõutud. Uhistegevuse PIPi moto „koos töötamisest koostööni“ juu-
rutamisega tuleb tegeleda veel pikka aega. Kõige suurem tegutsemisvabadus Eesti ühise teadmus-

Я сижу на спине человека, сдавливая 
ему горло и заставляя тащить 
меня, и тем не менее убеждаю себя 
и других, что мне его очень жаль и 
что я хочу облегчить его бремя 
любыми возможными средствами - 
кроме как слезть с его спины. 

Lev Tolstoi, 1886 

„Hoian kõik endale, 
hoian kõik endale, 

sest pole sul tarvis teada, 

mida ma teen! “  

rahvalik laul 
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siirde ja innovatsioonisüsteemi arendamiseks on MAKist rahastatud maaeluvõrgustikul. Maaeluvõr-
gustiku võimalusi Eesti AKISe toetamisel pole organisatsioonid veel endale teadvustanud ning teda 
nähakse võimaliku konkurendina teadmussiirde rahade jaotamisel. 

Ehkki on olemas isikuid, kellel on ideid AKIS süsteemi arendamiseks, pole Eesti piisavalt suur, et 
süsteemne struktuur iseenesest tekiks. Tuntakse vajadust keskse, teadmiste levitamisele pühen-
dunud organisatsiooni järele: „Lolluse määr aina kasvab. Eestisse on ka eraldi populariseerimise osa-
konda vaja, kus inimesed oskaksid keerulist lahti seletada“.  

Everett Rogersi innovatsiooni difusiooni teooria44 kohaselt jagunevad inimesed aktsepteerimiskii-
ruse järgi järgnevalt: 1) innovaatoreid 2,5 %, 2) kiiraktsepteerijaid 13,5 %, 3) positiivset enamust 34 
%, 4) negatiivset enamust 34 %, 5) lõpuni vastu olijaid 16 %. Esimesed kaks gruppi muudavad ja 
muutuvad kiiresti. Kolmas, suur grupp ehk positiivne enamus ise ei torma, aga kui esimeselt kahelt 
grupilt tuleb hea info, hüppab punti. Negatiivse enamuse esimene vastus on alati „ei“, aga aja jooksul 
võivad nad esimeste gruppide mõjul ringi mõelda. Viimased 16 % on lõpuni oma seisukohal ja muu-
davad oma arvamust ainult viimase häda sunnil. Hoiakute muutmisel on otsustava tähtsusega 
gruppide omavaheline suhtlemine ja selleks kulub tihti aastaid. Selleks, et viia ühiskonnas 
mingi suur sõnum läbi, ei ole vaja ära rääkida kogu ühiskonda – tuleb ära rääkida esimesest 
aktiivsest hulgast (s.t 16 protsendist) 9–10 protsenti inimesi ja siis oodata.  

 

Kvaliteet 

Teadmussiirde veebiküsitluse kohaselt neljandik ettevõtete juhtidest ja üle kolmandiku töötajatest ei 
osale koolituste erinevates vormides igal aastal. Võrdlusena plaanis toetusvajaduse uuringu ko-
haselt täiendavat koolitamist üle poole ettevõtjatest. Osalemise takistustena toodi ootuspäraselt välja 
nii raskusi logistikas (ebasobiv aega või koht) kui kulukust. Vabavastustena nimetati ettepanekut 
korraldada koolitusi ka nädalavahetustel ja rohkem talvisel ajal. Nii intervjuudes kui veebiküsitluses 
esitati soove koolituste korraldamiseks rohkem väiksemates piirkondades ja vähem tõmbekeskustes. 

Koolituste kulukuse tõttu ei lähe koolitusele 53% toidutöötlejatest, samas kui põllumajandustootja-
test mainib kulukust mitteosalemise põhjusena 19%. MAKi abil toetatakse peamiselt põllumajandus-
tootmise ning vähem toidutöötlemise valdkondi. Sama trendi kinnitasid ka intervjuud – põllumajan-
dustootjatel on ootus tasuta koolituste osas ning toidutöötlemise puhul on valmisolek osalustasude 
maksmiseks suurem. 

Veebiküsitlusele vastajad olid valdavalt rahul väljapakutud koolituse aspektidega. Nn rahulolema-
tuse hinnanguid esitati praktilise osa piisavuse ning toimumiskohtade sobivuse kohta. Teadmussiirde 
sündmustel osalejad hindavad kõrgelt õpiringide, ettevõttekülastuste ja esitlustegevuste elluviimist 
Intervjuude käigus nimetati headeks koolitusüritusteks neid, mille käigus oli võimalik näha ettevõtte 
tootmispraktikat (nt ettevõtete külastused), kus toimusid osalejate vahelised arutelud või mis tõid 
välja silmaringi avardavaid aspekte.  

Tootjate rahulolu nõustamisteenustega on kõrge – 98% nõustamisteenust kasutanud põllumajan-
duslikest ja 87% toidutöötlemise ettevõtetest olid saadud nõuande kvaliteediga kas kindlasti või pi-
gem rahul. Teadmussiirde teemalise veebiküsitluse kohaselt on nõustamisteenust kasutanud vaid 

                                                             
44 Allikas: Vahur Tõnissoo 14.11.2018 sõnavõtt Taimekasvatuse PiPi nõukogu istungil 
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21% toidutöötlejatest ja 40% põllumajandustootjatest (nõuandetoetust kasutas 19,8% põllumajan-
dustootjatest) ning toetusvajaduse uuringu kohaselt planeerib nõustamisteenuse või konsultatsiooni 
kasutamist 49% toidutöötlejatest ja 62% põllumajandustootjatest. 

Nõuande kvaliteedi hindamisel on fookuses nõuande saajate rahulolu, selle vastavus esitatud kü-
simusele ja ettevõtte hetkevajadustele. Siiski ei tea enamus tootjaid (ega hakka teadma), mis on 
nõuandestandard ja seatud nõuded nõuande kvaliteedile. Hävitavaid hinnanguid nõuandesüsteemi 
kvaliteedile annavad need tootjad, kes oma ala spetsialistidena valdavalt nõustajaid ei kasuta. Kesk-
mine konsulent on ja jääb nn perearsti tüüpi konsulendiks, kes aitab ettevõtte arengule kaasa mõ-
telda.  

Kõrgtehnoloogilistele või suurettevõtetele ei saa konsulentide enamiku teadmistest valdavalt kasu 
olla. Tippspetsialistide teadmiste pidev täiendamine nõuab märkimisväärset ressurssi ja spetsialis-
tide palgal hoidmiseks ei ole spetsiifilisi ettevõtteid Eestis piisaval hulgal. Ainsad võimalused 
nõuande ja teadmussiirde kvaliteedi hoidmiseks (sh konsulentide maine tõstmiseks) on tegevuste 
tulemuslikkuse hindamine (sh taotluste/ inimeste tasustamine vastavalt tulemustele) ja teadmus-
siirde eest vastatava organisatsiooni väljakujundamine (kus säilib entusiasm ja juhtkonnal on nõus-
tamise kompetents).  

Teadmussiirde veebiküsitluse kohaselt pidasid põllumajandustootjad kõige sobivamateks koolitus-
vormideks nii teoreetilist infopäeva kui esitlus- või põllupäeva. Arvestades põllumajandustööde 
hooajalisust, on selline jaotus mõistetav. Toiduainetöötlemise valdkonnas toimub suur osa täiendus-
koolitustena (toiduhügieeni alase õppe kohustuslikkus tuleneb Toiduseadusest) ning ettevõtted pea-
vad sobivateks koolituste vormideks täienduskoolitusi ja praktilist õpet. Positiivselt hinnatud kooli-
tusvormide pingerea lõppu jäid konverentsid (mida intervjueeritud hindasid vähepraktilisteks), õpi-
ringid, mis ei ole veel praktikas laialdaselt levinud.  

Veebiseminare hindasid kasulikeks pigem üksikud toidutöötlejad kui põllumajandustootjad, kuid 
õppevideote vastu oli huvi suurem mõlemas sihtrühmas. Digitaliseerimine on ilmselgelt vältimatu, 
kuid see ei asenda niipea inimeste vaheliste suhete ja kontaktide tähtsust. Phare põllumajandusliku 
nõuande projekti käigus 1998. aastal Eestit külastanud Hollandi nõuandeorganisatsiooni DLV juhi 
William Tackeni sõnade kohaselt on võimalik 80% tootja probleemidest lahendada 20% olemasoleva 
informatsiooniga45. Vajalik on olemasolev informatsioon korrastada ja tootjale arusaadaval kujul 
esitada. Digitaliseerimise käigus automatiseeritud teenused võimaldavad meie käitumist ennus-
tada üsna tõepäraselt ja esitada kasutajaid soovitud suunas suunavaid lahendusi.  

 

Inimesed 

Kõige olulisemaks teabelevi allikaks on inimesed, nende pühen-
dumus ja teadmised. Nii koolitajad kui teabe levitamise süs-
teemi haldajad peavad omama infot sihtrühmade vajadustest, 
olemasoleva info hulgast, innovaatilistest võimalustest ning tin-
gimata omama kontakte inimestega (eelduseks hea koostööos-
kus). Inimesed ootavad senisest tugevamat tugisüsteemi, mis 
hõlbustaks uue infomatsiooni hankimist ja töötlemist.  

                                                             
45 Allikas: Nõuandesüsteemid ja nõuandetooted, 2008 
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Paljudes valdkondades annab erialaspetsialistide vähesus tunda, vajaka jääb nii lektorite praktilis-
test kogemusest uute tehnoloogiate osas kui esinemisoskustest. Vaja oleks arendada lektorite oskust 
haarata kuulajaid ja leida püsivaid partnereid, kus praktikaid näha ja katsetada. Ka nõustamisteenus 
ei kata hetkel kõiki vajalikke valdkondi ja olulisi spetsiifilisi suundi. Koolituste korraldajad sooviks 
ühist andmestikku, millest leida spetsiifilist teemat valdavat lektorit koos hinnanguga, kas ta oskab 
oma teadmisi edasi anda. Kahjuks on taolise andmestiku jagamine koostööpartneritele kaheldav, eriti 
isikuandmete kaitse põhimõtetest lähtuvalt. 

Osaliselt on tippekspertide välismaale koolitustele saatmine seotud rahaliste võimalustega. Li-
saks rahapuudusele toodi teadlaste puhul välja ka enesetäiendamiseks vajaliku aja puudust, kuna 
töötasu makstakse teadustöö artiklite ja õppetöö tundide eest. 2013. aastal, enne nõustamisteenuste 
viimast riigihanget, korraldati konsulentide omavahelisi õpiringe. Kui sellised omavahelised õppi-
mistegevused koolitajate või konsulentide vahel ka endiselt toimuvad, ei ole see laialt levinud prak-
tika.  

Nõuandeteenuse kasutamine ja sellest tulenevalt jätkusuutlikkus on Eestis sõltunud pigem konsu-
lentide, koolitajate ja koordinaatori aktiivsusest, pädevusest, kaasnevast mainest ja turundustege-
vusest. Konsulentide keskmine vanus tõuseb ja spetsialiseerunud konsulente põllumajanduse jaoks 
eraldi ette ei valmistata. Noorte kaasamine on keerukas, kuna nõustaja peab reeglina omama märki-
misväärset teadmiste ning kogemuste pagasit. Siiski oodatakse just konsulentidelt ja noorematelt et-
tevõtjatelt innovatsiooni toomist põllumajandusvaldkonda, näiteks digilahenduste ja robottehnoloo-
gia enamat kasutusele võtmist. Uute nõustajate järelkasv on problemaatiline, kuna süsteemi ebasta-
biilsus ei ole atraktiivne spetsialistide kaasamiseks.  

Nõustajate puhul on paljudel juhtudel oluline kliendisuhe püsiklientidega, sh on konsulendid erine-
vad nii kvaliteedi tagamise kui suhtumise poolest. Kvaliteeti ja tootja nõudmisi võib mõjutada nõuan-
detoetuse kõrge määr, kus väikese omaosaluse tõttu jääb mõlema poole vastutus väikseks. Nõusta-
mise valdkondi mõjutab olulisel määral abi toetustaotluste koostamisel, mida teevad ka kõikvõimali-
kud finants- ja muud spetsialistid (vaba turg). Nii keskkonna- kui ka investeeringutoetuste juures on 
endiselt väga palju nõudeid, millest arusaamiseks ja aja kokkuhoidmiseks ostab tootja teenust.  

 

Süsteemsus 

Eesti teadmussiirde süsteemi komponendid on küll olemas, kuid komponendid ei ole terviklikult 
omavahel seotud. Eesti teabelevi- (nõuande-) süsteemi on reformitud aastate jooksul üle 10 korra, 
kuid eriti palju nende reformide käigus muutunud ei ole: rahastamisvood jäid suurtes piirides sa-
maks, muutusid toetuste määrad, tingimused piirkondlikele keskustele ja koordineeriva keskuse asu-
koht.  

Uus UPP regulatsioon kohustab liikmesriiki kirjeldama AKIS süsteemi (joonis 28) ja selle seoseid nii 
maaeluvõrgustiku, nõuandesüsteemi kui innovatsioonitegevustega. Senine riigieelarve praktika ja iga 
EL programmperioodiga seoses teabelevisüsteemi ümberkorraldamine ei ole andnud põllu- ja maa-
majandusega seotud inimestele ja organisatsioonidele kindlust pikemaajalist arengut eeldatavate 
protsesside jaoks. Seda eriti põhjusel, et teadmussiirde korraldust reguleeritakse toetuste abiga.  
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Joonis 28. AKIS komponendid SCAR-AKIS töörühma vaates46   

2008. aasta EKI küsitluse kohaselt korraldavad enamus koolitajatest (63%) kuni 10 üritust aastas. 
Sellise koguse tegevuste baasilt ei ole organisatsiooni pühendumine ja arendamine võimalik. Kui ra-
haline külg oleks tagatud ja kindel, siis saavad asutused planeerida oma tegevusi pikema aja peale 
ette, pakkuda loenguid osalejatele soodsamalt, teha koolitustele reklaami, palgata rohkem töötajaid 
jms. Pidev sõltuvus taotlusvoorudest ja projektidest vähendab organisatsioonide motivatsiooni ja 
võimalusi teadmussiirdega tegeleda. Tegutsemiseks valitakse valdkondi ja koolitusteemasid, kus on 
osalejate hulk tõenäoliselt suurem (nt toetused, seadusandlusest tulenevad kohustused) ja innovat-
siooniga tegelevate isikute arv on väike. Nõustajate kaasamine innovatsiooniprojektidesse ja PIPi-
desse on täna juhuslik, mitte süsteemne ja riiklikult eelistatud. 

Uuringu läbiviija esitab siinkohal täiendava näite, mis ilmestab seoseid konsulentide ja teadurite va-
hel. Toorpiima hinnastamisel arutatakse võimalusi toorpiima baashinna korrektsioonimehhanismide 
loomiseks. Põhjus tuleneb Eestis arenenud suurest tootlikkusest lehma kohta, kui samal ajal on vä-
henenud toorpiima kuivainesisaldus, seega võiks toorpiima hinnastamisel tähtsustada enam rasva ja 
valgu sisaldust ning kvaliteeti.  

Toote hinnastamise põhimõtte muutmine muudaks tõenäoliselt tootmist, kuid seda ei ole lihtne teha 
ja on vajalik tootjateni viia teave, milliste tegevustega on võimalik häid tulemusi saavutada ehk 
kuivainesisaldust piimas suurendada. Samas ei ole reaalselt võimalik, et Eesti Maaülikoolis piimakar-
jakasvatuse uurimisega tegelevad teadurid/õppejõud teeksid võimalikku nõustamist kõikide piima-
tootjate juures. Põhjuseks on teadurite/õppejõudude väike arv ja suur töökoormus. Seega on loogili-
sem skeem, kus vajalik kompetents, analüüsisüsteem jm vajalik ehitatakse teadurite, veterinaaride ja 
konsulentide koostööna üles ja teavet viivad edasi kõik osapooled oma rollidest lähtuvalt. Rõhutame, 
et siinkohal ei ole oluline näite sisu piimakarjaaretuse näitel, vaid selle alusloogika.  

Vajaliku valdkondliku innovatsiooni edasiandmisel on vajalik piisav koostöö teadurite ja kon-
sulentide vahel. Tootjate poolse initsiatiivi puudusel näites toodud piima kuivainesisalduse alase 
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nõustamise tellimiseks kompetentsete konsulentide ülalpidamiseks jääb teaduse või innovatsiooni 
poolt leitud lahendustee praktikasse rakendamata. 

Nii koolitajad ja konsulendid kui teadurid ja innovatsiooniprojektide eestvedajad nimetasid interv-
juudel teadmiste puudust sellest, milliseid uuringuid on tehtud (või algatatud), millist koolitust juba 
(kunas ja kellele) korraldatud, millist teabematerjali koostatud. Mingil määral on teave veebilehtedel 
olemas ja Google abil leitavgi, enamasti siiski süstematiseerimata ning eeldab teadmist võimalikest 
andmebaasidest (Eesti Teadusinfosüsteem, rakendusuuringute programm, www.pikk.ee, 
www.maainfo.ee, raamatukogude ühiskataloog jne). Süsteemse teabe olemasolu vähendaks sarnaste 
tegevuste kordamise riski, nii toetuse taotlejate jaoks kui taotluste hindajatele. Niinimetatud maama-
jandusliku teabesalve koostamine (või mõne olemasoleva andmekogu täiendmaine) soovitud ula-
tuses eeldab pikaajalist stabiilset tellimust ning suure hulga inimeste kaasamist.  

Toetusvajaduse uuringu tulemuste kohaselt ei näe pooled ettevõtjad vajadust koostööks teadusa-
sutustega, nimetades põhiliseks takistuseks ressursipuudust, s.t nii aja, töötajate kui raha puudust. 
Muude takistustena nimetati teadusasutuse kaugust (sh spetsiifilise kompetentsi puudumine Eestis), 
projektitaotlemise keerukust, eelarvamusi (teadlastega ei ole võimalik ühte keelt leida) ja ärisaladuse 
lekkimise ohtu kui teadustöötaja teeb koostööd konkurendiga.  

Tootjate vajadused koolituse, teabe, nõuande järele on väga mitmekesised, ulatudes väga üldise info 
vajadusest väga spetsiifiliste probleemide lahendamiseni. Eduka koolitus-, teabe- ja nõuandesüs-
teemi toimimise eelduseks on põhimõtteline arusaam, et iga kliendi vajadustest tuleb täpselt aru 
saada ning vajadustele tuleb reageerida operatiivselt. Tootja küsimuse määratlemise järel saab 
otsustada, kas seda on otstarbekas lahendada individuaalnõustamisega või koolitusega.  

Nii erinevatelt koolitajatelt kui nõuandesüsteemilt oodatakse, et lisaks oskusteabe ja informatsiooni 
pakkumisele suunatakse ka arengutrendidega sobiva mõtteviisi arengut sektoris. SCAR AKIS töö-
rühma läbi viidud prognoosianalüüs andis hoiatuse teadmiste üha suureneva erastamise ja põlluma-
jandustootjate üha tugevama sõltuvuse eest ärilahendustest. Kõigile juurdepääsetava innovatsiooni 
genereerimiseks on oluline teadmiste jagamine ja arendamine avatud viisil, mis loob osalejatele 
ruumi ideede kohtumiseks ja arendamiseks.  

Kui süsteemi arendamise nimel tehtavad muudatused toimuvad teineteisest eraldi, peletavad muu-
tused eemale süsteemis tegutsevaid inimesi. Igasugune süsteemi arendamine nõuab toetust kõigilt 
süsteemi osalistelt ja toetuse saavutamiseks tuleb nii tegevusi kui muudatusi tutvustada, laialda-
selt eri tasanditel.  

Euroopa Liidu erinevate rahastamisprogrammide raames loodud teadmiste hulk kasvab ning oma 
piirkonna jaoks kasuliku teabe tõlkimiseks ja filtreerimiseks oleks otstarbekas luua eraldi ük-
sus, mis sellega pidevalt ja süsteemselt tegeleks. Sellise teabe tõlkimise ülesande võib endale võtta 
nii nõuandesüsteem kui innovatsioonivõrgustik. Innovatsioonivõrgustiku tegevusteks MAKi määruse 
alusel peetakse eelkõige kohtumiste korraldamist ettevõtjate, teadlaste, nõustajate ja Euroopa võr-
gustike gruppidele ning heade praktikate ja näidete jagamist. Nõuandesüsteemis töötavad konsulen-
did omavad märkimisväärseid teadmisi, ettevõtjate vajadustest ja tegevuspraktikatest.  
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4.2. Teadmussiirde korraldamise võimalused ja soovitused 

EL rahastamisprogrammide võimalused on loonud olukorra, kus 
tegevusi viiakse ellu projektipõhiselt ja ülesande täitmisele kes-
kendutakse kuni projekti tähtaja lõpuni. Koostöö aga eeldab jär-
jepidevat tegutsemist ühiste eesmärkide nimel. Nii senine kui ka 
loodav AKIS süsteem hõlmab mitut komponenti, mis tähendab 
järjepidevat arengut ja väljakutset mitmekülgsele suhtlusele.  

Kuigi Eestis toimivas süsteemis on olemas kõik AKIS süsteemi 
komponendid, siis leidub detailsemal vaatlusel komponentide ta-
sandil olulisi väljakutseid.   

Eesti AKIS süsteemi korraldamine eeldab vaba ja avatud arutelu ning koostöösuhete eelista-
mist lühiajaliste võimaluste ärakasutamisele (joonis 29). Võtmeküsimus Eesti teabelevis on inime-
sed, nende pühendumus ja teadmised. Otsustava tähtsusega süsteemi elujõulisuse jaoks on gruppide 
omavaheline järjepidev suhtlemine, usalduse kasvatamine. Osapoolte koostöö saavutamisele aitavad 
kaasa regulaarsed kokkusaamised, laialdane tegevustest teavitamine ja hea praktika levitamine. 
Teadmussiirde süsteemi korraldus nõuab järjepidevust. 

 

 

Joonis 29. Visioon Eesti AKISest aastal 203047 

 

Eesti põllu- ja maamajandusliku teadmussiirde ja innovatsioonisüsteemi korraldamisel ei ole suurt 
tähtsust sellel, milline organisatsioon valitakse muudatuste juhtijaks. Olulisem on võrgustumine ja 
süsteemile piisava vabaduse andmine lähtudes viiest teadmussiirde arendamise soovitusest:  

 parimate praktikate ehk heade tegutsemisnäidete tutvustamine nii suuliselt kui kirjalikult eri-
nevatel viisidel (nõustamine, konverentsid, trükised, artiklid, ümarlauad jm); 
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Sõltumatu nõustamise ülal-
hoidmine on sigakallis. /--/ 
Võime asju usaldada ja aru-
tada tekib pikaajalise kooskäi-
misega. 

Hardi Tamm, 2019 
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 mitmekesisuse omaksvõtmine – teadmisi levitavaid organisatsioone on palju ja igaühel on oma 
tulus praktika; 

 osapooltele vastutuse andmine oma tegevuste kvaliteedi eest; 
 nii inimeste kui organisatsioonide võimekuse arendamine, nii valdkonnaspetsiifiliste kui metoo-

diliste oskuste poolest;  
 stabiilse institutsionaalse toetuse tagamine sõltumata ka tagasilöökidest. 

 

Järgnevalt on soovituste andmiseks taasesitatud peamised uuringu tulemused grupeerituna põllu-
majanduslike teadmiste ja innovatsiooni süsteemi ehk AKISe komponentide lõikes. Kirjeldatud soo-
vitused tuginevad intervjuude ja küsitluse käigus kogutud andmetel, kus keskenduti eelkõige tead-
mussiirde tegevuste parendamisele. Erinevate stsenaariumide võimalikku mõju analüüsimist käeso-
lev uuring ette ei näinud. 

 

I Nõuandesüsteem ja konsulendid 

 Ettevõtjate rahulolu nõuandeteenustega on kõrge, sh põllumajandustootjatest 96% ja toidutööt-
lejatest 87%. Huvi individuaalnõustamise vastu keskpärane, aastane kasutajate arv on väike. 
MESi konsulentide nõustamisteenuseid on kasutanud 19,8% põllumajandustootjatest ning tasu-
lise nõuandeteenuse või konsultatsiooni kasutajaid oli 17% põllumajandustootjatest ja 15% toi-
dutöötlejatest.  

 Viimase kolme aasta jooksul ehk perioodil 2016–2019 on põllumajandustootjad ja toidutöötle-
jad, nagu ka teiste sektorite ettevõtted, kasutanud nõustamisteenust/konsultatsiooni peamiselt 
toetuste taotlemise ja vajaliku dokumentatsiooni koostamise ning raamatupidamise ja maksu-
küsimuste teemal. Ariplaani või tegevuskava koostamisel on kasutanud abi 15% põllumajandus-
tootjaist ja 17% toidutöötlejaist 

 Eestis on piisaval määral aktiivselt tegutsevaid kutselisi konsulente, kes katavad põllumajan-
duse- ja maamajanduse tegevusalad (kokku 119, sh 72 põllumajanduses). Konsulentide põlvkon-
navahetus (61% vanuses 50+) ja mõningate spetsiifiliste nõustamisvaldkondade katmine on jät-
kuvalt väljakutse. Noorte kaasamine on keerukas, kuna nõustaja peab reeglina omama märki-
misväärseid teadmisi ning kogemusi;  

 Nõuandesüsteemi ja nõuandetoetuse tingimuste muutmine on oluliselt mõjutanud nõustamise 
kasutamist, nõuandesüsteemi toimimist ja mainet. Eestis toimib paralleelselt nii riiklik kui ka 
teenust eraldiseisvalt pakkuvate konsulentide süsteem. Mõlemad on toimivad, mis tähendab 
uuringu kontekstis laiemaid võimalusi edasiste valikute tegemiseks. Teaduslikus vaates sarna-
neb olukord eksperimendiga toimivuse uurimiseks.  

 Perioodil 2014–2020 on nõuandetoetus kättesaadav peamiselt põllumajandustootjatele ning li-
gipääs on piiratud metsamaa valdajatele, maapiirkonnas toidu tootmisega tegelevatele ettevõte-
tele, tegevust alustavatele ettevõtetele, maapiirkonna kogukondadele, tootjarühmadele ning in-
novatsiooniprojektidele. Nõustamise keskmine aastane kasutamise intensiivsus on teada ja sõl-
tub nii tekkinud koostööst, tootjate arvust kui sessoonsest intervallist.  
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 Viimastel aastatel on riiklikus süsteemis nõustamine vähenenud 30% ja enam ning vabal turul 
pakutavate mahtude kohta puudub ülevaade. Konsulente teatakse peamiselt toetuste taotlemi-
sega seoses, nende tegemisi koolitajatena või innovatsiooni edendajatena ei teadvustata. Indivi-
duaalse nõuandeteenuse osatähtsus tulevikus väheneb ja e-teenuste osakaal suureneb. 

 Küsitluse tulemustel ei olnud valdav enamik ettevõtetest (79% toidutöötlejatest ja 60% põllu-
majandustootjatest) 2018. aastal nõustamisteenust või konsultatsiooni ostnud. Maakondlike 
arenduskeskuste kaudu said nõuannet 3% küsitletud toidutöötlejatest ja 4% põllumajandus-
tootjatest ning tasulise nõuandeteenuse või konsultatsiooni kasutajaid oli vastavalt 17% ja 15%. 
Tasulist teenust kasutanud tootjad said individuaalnõustamist valdavalt taime- ja loomakasva-
tuse teemadel. MESi konsulentidelt riigi toetatavat nõuandeteenust kasutanud tootjate valdkon-
nad kattusid eelmainitutega, kuid mõnevõrra rohkem kasutati mahepõllumajanduse valdkonna 
nõuannet. 

 MES juhtimisel korraldatud nõuandesüsteemi võimalused sõltuvad otseselt riigihanke tingimus-
test ja organisatsioonil ei ole vahendeid paindlikkuse tagamiseks. Nõuandesüsteem vajab arene-
miseks stabiilsust, koostööd teiste AKIS osapooltega ning  võimalusi seniste ja uute konsulentide 
motiveerimiseks. Kõige kindlam viis süsteemi arengut takistada on rahaliste vahendite kasuta-
misele detailsete abikõlblikkuse nõuete loomine ning hoida jäika joont mitmeaastaste tegevus-
kavade kaudu.  

 Konsulentidele pakutakse erikoolitusi. Konsulentidele vajaliku tasemega koolitajaid on keeriu-
kas leida. Konsulendid on valdavalt kursis uute nõuetega vastavalt valdkonnale, samuti uurin-
gute ja innovatsiooni ning teadusprojektide tulemustega. Kommunikatsioonis ja konsulentide 
kaasamises uuringutesse esinb mõningaid lünki.  

 Nõuandeteenuse kasutamine ja sellest tulenevalt jätkusuutlikkus on Eestis sõltunud pigem kon-
sulentide, koolitajate ja koordinaatori aktiivsusest, pädevusest, kaasnevast mainest ja turundus-
tegevusest või selle puudumisest. 

 

Soovitused nõuandesüsteemi arendamiseks 

Nõustamissüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks on soovitav teha valikuid järgmiste variantide va-
hel: 

Variant 1 – jätkub nõustamise tagamine nii riikliku nõuandeteenistuse kui ka teenust eraviisiliselt 
pakkuvate konsulentide poolt, kusjuures toetatav on üksnes riiklik nõuandeteenistus. 

Variant 2 – toetussüsteemi integreeritakse nõuandeteenust eraviisiliselt pakkuvad konsulendid, 
kuid valdavalt jätkatakse olemasoleva riikliku nõuandeteenistuse arendamist. 

Variant 3 – tehakse otsustav valik vabaturusüsteemile üleminekuks. Sellel variandil on valikuva-
baduse eelis nii konsulentide kui tootjate poolt vaadatuna.  

 

Kvaliteetse nõustamise ja kommunikatsiooni tagamiseks on soovitav: 

 Analüütiliste teenuste suurendamine nõustamises, sh taime- ja loomakasvatuses riskijuhti-
mise ja efektiivsuse suurendamise meetoditest tulenevalt, aga ka täppisviljeluse ja finantsjuhti-
mise ning turustamise valdkondades.  



 

lk 59 

 

 

Tehnoloogia arenguga koos on kasvanud monitooritavate tegevuste hulk ning võimalused neid 
analüüsida. Lisaks riiklikele registritele pakuvad suuremad tootemüüjad oma toodete ning teenus-
tega koos ka farmihaldustarkvara ning andmeanalüüsi paremate otsustuste tegemiseks. Mitmeke-
sise tegevusega ettevõttes hakkab tulevikus kogutavate andmete hulk aina suurenema. See tähen-
dab, et otsustuste tegemiseks vajalik erinevate andmete kokkupanemine ja integreeritult analüü-
simine on teadmiste- ja ajamahukas ning kuni IT-lahenduste (sh põllumajanduse suurandmete 
süsteemi) rakendumisteni annaks tööd nõustajatele. 

 Toetuse määrade ja hinnastamise ülevaatamine. Toimivast praktikast lähtudes ei tohiks toe-
tuse määra erinevus teenuste vahel olla suur, see tingiks kohatu muutuse kõrgema piirmääraga 
teenuste kasuks või vabalt turult teenuse ostmise.  

Kaaluda võiks nõuandetoetuse määrade kaotamist ning nõuande-vautšeri kasutamist vastavalt et-
tevõtte suurusele (pindalaühikule, loomühikule jne). Nn nõuandevautšer toimiks aastase või pi-
kema perioodi kohta määratud summana ja tootjal oleks täielik voli valida konsulent (või koolitus) 
ja kasutada talle eraldatud toetust vastavalt vajalikule teemale aasta või muu perioodi jooksul.  

Hinnakujunduse muutmine eeldab nii klientidele kui muudele osapooltele selgitamist, et kvali-
teetne teave ei ole odav teenus ning tõhusa nõuandesüsteemi aluseks on vaid võimekas tugisüs-
teem ja piisavad võimalused töötajate enesetäienduseks. Oluline on jälgida, et toetus oleks pigem 
aktiveeriv kui kulutusi kattev, mis tagaks nii konsulentide kui ka tootjate omavahelise edasise 
koostöö. Siinkohal tuleks kasuks täiendava analüüsi teostamine, kuid näitena saab välja tuua, et 
MAK 2014–2020 individuaalse nõustamisteenuse toetuse eelarve (8,2 miljonit €) põhjal on või-
malik tagada ühe põllumajandusmaa hektari kohta ligikaudu 8,5 € nõuandetoetust.  

Nõuandeteenuste hindade ülevaatamise käigus on soovitatav luua eraldi teenus (nõuandetoode) 
toetustaotluste koostamiseks, sh eristades kliima- ja keskkonnaalaste meetmete ning tootlike in-
vesteeringute toetustaotluste abistavat nõustamist.  

 Spetsiifiliste valdkondade konsulentide või mentorite tühimiku täitmine. Ekspordi ja turun-
duse nõustamise väljaarendamisel on oluline jälgida võimalikke sihtriike: üks nõustaja ei suuda 
ilmselt katta erinevaid turge. Vajalik oleks jälgida ka konsulentide läbirääkimise võimekust ja kee-
leoskust. Toidu väiketöötlemise või karjatervise nõustamise väljaarendamisel tuleks teha tihedat 
koostööd nii Veterinaar- ja Toiduameti spetsialistidega kui tegutsevate veterinaaridega. Taime- ja 
loomakasvatuse valdkondades tuleb kasuks koostöö arendamine agroäride müügiesindajatega. 

 Konsulentide järelkasvu tagamiseks aktiivse turundamise meetodite kasutamine, sh teha 
koostööd ülikoolidega. Eestis ei ole otstarbekas rakendada tasemehariduse programme otseselt 
nõustajate väljaõppeks, kuid on võimalik tekitada suuremat huvi ja võimalusi illustreerida. Tuden-
gitele on võimalik rääkida erinevates õppeainetes sellest, kuidas konsulent vastavas teemas peaks 
tootjat nõustama.  

 Konsulentide enesetäiendamise soodustamine. Enesetäiendus on oluline tegur süsteemi kva-
liteedile, kuid enesetäiendamise võimaluste parandamisel ei ole lihtsaid lahendusi. Konsulendi te-
gevus on ajas äärmiselt muutuv, mistõttu tuleks konsulendilt eeldada tehnoloogiate tundmise ja 
analüüsivõimekuse pidevat arendamist. Oluline on koostöö nii haridus- ja teadusasutustega ning 
innovatsioonivõrgustikuga kui välisriikide nõuandesüsteemidega. Kui nõuandesüsteemil on tugev 
kvaliteedi ja enesetäiendamise raamistik, siis ei pea rakendama konsulendi kutsetunnistuse nõuet 
esmaeeldusena toetatava nõustamisteenuse osutamisel. 
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 Enesetäiendamiseks kuluva aja tööaja sisse arvestamine. Uuringu intervjuudes toodi välja, et 
kolmandik kuni pool enesetäiendamise mahust on võimalik koguda iseseisvalt materjale lugedes 
ja kõige intensiivsem õppimine toimub koolituse või ettekande ettevalmistamise raames. Sellest 
lähtuvalt peaks enesetäiendamiseks kuluv aeg kuuluma konsulentide tööaja sisse. 

 Nõustajate koolituse korraldamine MAK teadmussiirde meetmes. See oleks üheks võimalu-
seks, kuidas pakkuda koolitustel osalemist nii tegutsevatele kui potentsiaalsetele lektoritele. Eri-
nevus ettevõtjatele suunatud enamlevinud koolitustest tuleneks osalejate valimisest koo-
litusgruppi ja koolitajate või nõustajate täpsustatud vajadustega arvestamisest.  

 Konsulentidelt koolituste korraldamise tellimine (sh koolitamine kui osa konsulendi väljaõp-
pest) ja võimalusel koolitustoetuse rakendamine nõustamisega alustavatele konsulentidele. Nõus-
tamine on orgaaniline elukutse, kus õpitakse nii klientidelt kui koolitustel esitatud küsimuste käi-
gus.  

 Konsulentide kaasamine rakendusanalüüside ja teadusprojektide läbiviimisel seninsest 
olulisemal määral. Suurem koostöö teadusasutusega loob sünergiat innovatsiooni levikuks toot-
jatele ning ühtlasi suurendab vajadust enesetäiendamiseks, sh tehnoloogia ja analüüsioskused. 

 Konsulentide kaasamine riiklikul tasemel toimivatesse monitooringusüsteemidesse, sh 
andmeanalüüsi. Nt taimekaitse monitooringusüsteem, sordivõrdluskatsed, loomade heaolustan-
dardite süsteem, keskkonnaseire, sh mulla ja veeseire jne. Seiresüsteemides osalemine annab ot-
seselt teadmised vastavas valdkonnas ning aitab kaasa lahenduste leidmisele koostöös tootjatega.  

 Digilahenduste laialdasem rakendamine nii kommunikatsiooni suurendamiseks kui ka tee-
nuste pakkumiseks. Nõustamissüsteemi puhul tähendaks see konsulentide ja tootjate harjumist 
kasutada ühtset süsteemi, kus on tootja andmed ning osalised nõustamise tulemused (soovitused 
tegevusteks) digitaalsel kujul. Uhtlasi on vajalik vastava süsteemi hoidmine toimimas pika aja 
jooksul.  Juhime tähelepanu, et nii majandusalases nõustamises kui ka taime- ja loomakasvatuses 
on kasutatav vägs suur hulk digitaalseid registripõhisedi andmeid, mis võiksid olla nõuandesüs-
teemile automaatselt kasutatavad (ettevõtjast andmete omaniku nõusolekul).  

 Nõustamissüsteemi monitooringu üle vaatamine. Arengu ja muutuste tagamiseks on vajalik 
hinnata, mis on nõustamise panus ettevõtete arengus (nt tootjate ümberkorraldused, tegevuse 
mitmekesistamine, riskijuhtimise muutmine, toiduohutuse järgmise paranemine, keskkonna- ja 
kliimatoetuste nõuete täitmise taseme muutus, likviidsuse ja kasumlikkuse paranemine jne). Tu-
vastades arengu- ja täiendavad vajadused, saab täiendada ka nõustamise valdkondi ning kvaliteeti. 
Monitooringusüsteem peaks olema oluliselt täpsem kui rahuloluküsitlusega saadavad tulemused 
ja tuginema püsikliendi suhete hoidmisele.  

 

II Koolitusteenus ja koolitajad 

 Eestis on aktiivselt rakendatud ja saadud väga hea kogemus teadmussiirde toetuse kasutamisel 
koolitusteks (sh täienduskoolitused, infopäevad, konverentsid, esitluspäevad jmt).  

 Korraldatavaid koolitusi on piisavalt palju, mistõttu on aeg-ajalt probleemiks grupi täituvus (mi-
nimaalne osalejate arv 10). Väga spetsiifilistes teemade puhul ongi sihtgrupp nii väike, et tegevus 
pole abikõlblik. Koolitajad eelistavad tegevusi korraldada enda töökoha lähedal, mistõttu Eesti 
äärealadel (ja külades) korraldatakse infopäevi harva ning nendele tuleb ette registreerumata 
osalejaid optimaalsest tunduvalt rohkem.  
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 Koolitustel (sh infopäevad, konverentsid jmt) ei osaleta igal kalendriaastal (veerandist ettevõte-
test ei osale keegi) ning kui juhid käisid koolitusel, siis koolitati ka töötajaid ja vastupidi. Põllu-
majandustootmise ning toidutöötlemise tegevusalal tegutsejate seas läbiviidud küsitluses vasta-
sid vähemalt pooled ettevõtetest, et koolitustel ei osaletud eelneval aastal seetõttu, et pakutud 
koolituse aeg oli ebasobiv. Koolituste kulukuse tõttu ei osalenud koolitusel 53% ning ebasobiva 
asukoha tõttu loobus koolitusest 46% toidutöötlejatest, põllumajandustootjatest mainis ku-
lukust mitteosalemise põhjusena 19% ja asukohaprobleemi 31%. Sobivat koolitust ei leidnud 
22% toidutöötlejatest ja 29% põllumajandustootjatest ning vähesel määral mainiti koolitusest 
loobumise põhjusena ka lektorite pädevuses kahtlemist. 

 Hinnanguid väljapakutud koolituse aspektidele olid valdavalt positiivsed: väga kõrge oli rahulolu 
õppe- ja infomaterjalide arusaadavusega, koolitajate pädevuse ja korraldajate kompetentsusega. 
Pigem/üldse ei ole rahul hinnangutega märgiti enim praktilise osa piisavust ning toimumiskoh-
tade sobivust. 

 Koolitustegevusi on korraldatud vastavalt vajadusele, kuid esineb väljakutseid veelgi täpsemalt 
valdkondade ja sihtrühmade valikul ning ka kommunikatsioonis (koolituse teavitustegevuses). 
Elluviidavate tegevuste hulk sõltub piirkonnas tegutseva koolitaja aktiivsusest ja spetsialiseeru-
misest.  

 Teadmussiirde pikaajalisi programme on rakendatud kaheksas valdkonnas: toiduohutus, taime-
kasvatus, loomakasvatus, aiandus, mahepõllumajandus, põllumajanduspoliitika, ühistegevus, 
suurandmed. PIPi tegevus on aktiivne, kuid tulemused AKISe mõjususele koostöö edendamisel 
veel puuduvad. 

 Koolituste ja infopäevade puhul on probleemiks jõustunud isikuandmete kaitse seadus, mis ras-
kendab sihtgruppide teavitustegevust. Otsepostitusi saab saata piiratud hulgale sihtgrupist. Tu-
lemuseks on koolituste ja infopäevade osalejate korduv ring ja samuti tekib korduvalt infost kõr-
valejääjate ring.  

 Tootjad hindavad kõrgelt õpiringide, ettevõttekülastuste ja esitlustegevuste elluviimist. Aktiiv-
selt toimub ka välisriikide külastamine. Paralleelselt korraldavad õppereise ka nn agroärid. Op-
pereisid soodustavad koostööd ja ühistulist tegevust. Taimekasvatuse teemadel toimub palju 
teabevahetust põllupäevadena ning populaarseks muutumas on nn põllujalutuse vorm. 

 Küsitletud põllumajandustootjad ja toidutöötlejad pidasid sobivaimaks koolitusvormiks täien-
duskoolitusi, praktilist õpet, teoreetilisi infopäevi ning õppereise. Individuaalnõustamist pidas 
sobivaks 57% põllumajandustootjatest ja 53% toidutöötlejatest. 

 Koolitustegevuste sihtgrupiks peetakse valdavalt ettevõtete juhte või juhtimistasandit (agro-
noom, tootmisjuht jmt), spetsiaalselt töötajatele tegevusi ei korraldata. Intervjuude käigus nime-
tati eraldi sihtgrupina ka noori või alustavaid ettevõtjaid. Küsitlustulemuste põhjal selgus seos 
ettevõtte juhtide ja töötajate koolitamise vahel: ettevõtetes, kus juhid käisid koolitustel, koolitati 
ka töötajaid ning vastupidi: kui juhid ei osalenud koolitustel, et osalenud neil ka töötajad. 

 Mitmete tegurite mõjul (teadmussiirde tegevuste toetamine, tasuta haridus, agroäride poolt ning 
organisatsioonide liikmetele nn tasuta ürituste korraldamine) ei olda valmis koolituste osalus-
tasusid maksma. Tihti on ka koolituste korraldajad toetustest sõltuvad, sest nende majanduste-
gevus on üles ehitatud regulaarsetele toetustele ning toetuse mittesaamisel satuvad organisat-
sioonid raskustesse.  
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 Puudus on õpetamisoskustega lektoritest ja head lektorid on ülekoormatud, kuid samal ajal ka 
välise lektori palkamine on riskantne (puudub varasem kogemus tema oskuste ja pädevuse hin-
damiseks). Paljudes valdkondades annab erialaspetsialistide vähesus tunda, vajaka jääb nii lek-
torite praktilistest kogemusest uute tehnoloogiate osas kui esinemisoskustest. Vaja oleks aren-
dada lektorite oskust haarata kuulajaid ja leida püsivaid partnereid, kus praktikaid näha ja kat-
setada. Lektorite väljaõppe korraldamine on problemaatiline küsimus ja väljaõpet on keerukas 
tagada. Levinud on arusaam, et heaks lektoriks on võimatu õppida, see on kaasasündinud oma-
dus. 

 

Soovitused koolitusteenuse arendamiseks 

Tootjate koolitamise süsteemi ja vastavate meetmete jätkusuutlikkuse tagamiseks on soovitav teha 
valikuid järgmiste variantide vahel: 

Variant 1 – jätkub koolituste ja infopäevade rakendamine väheste muudatustega nii üleriigilisel 
riiklikul kui ka maakondlikul tasandil olemasoleva korralduse baasil. 

Variant 2 – koolitused integreeritakse oluliselt enam PIP ja tulundusühistute ning koostöö eden-
damise meetmetega. Sellega hakatakse ka maakondlikku koolituste ja infopäevade ta-
sandit koordineerima PIPi kaudu.  

Variant 3 – koolituste süsteem integreeritakse peamiste teadusasutuste ja nõustamissüsteemiga 
ning üksnes infopäevade korraldamist jätkatakse sarnaselt praegusele süsteemile. 

 

Kvaliteetsete koolituste ja infopäevade läbiviimiseks on soovitav: 

 Koolitustel osalejate abikõlblikkuse nõuete laiendamine, et soodustada ettevõtjate ja orga-
nisatsioonide (sh teadurite) vahelist suhtlemist. Täienduskoolituste, õpiringide ja ettevõtete kü-
lastuste puhul on mitteabikõlblike isikute osalemine raskendatud, ka tasu eest. Ranged abikõlb-
likkuse nõuded raskendavad muuhulgas teadmiste omandamist ettevõtlusega alustamiseks. 

 Teadmussiirde meetmes maakondlikkuse ja valdkondlikkuse alusel taotlemise jaotami-
sest loobumine. Tegevuste jaotamine ulatuse (maakondlik või üleriigiline) alusel ei ole taotleja-
tele selge. Näiteks esitatakse üleriigilise väärtusega tegevusi selle maakonna hindamiskomisjo-
nile, kus konverents toimub või kus eeldatavasti on konkureerimine väiksem. „Vales“ kategoorias 
taotlemise korral võib vajalik tegevus jääda teostamata ja raiskab piirkonna eripärade arvestami-
seks kavandatud vahendeid. Praegune praktika tegevuste jaotamisega valdkondadesse (looma-
kasvatus, taimekasvatus jne) raskendab mitmeid tegevusvaldkondi ühendavate tegevuste elluvii-
mist (nt söödatootmine, veebilahendused), kui valdkonna eelarve seab oma piirid.  

 Teadustööde ja innovatsiooni tulemuste tutvustamise integreerimine valdkondlike info-
päevade ja koolituste hulka (nö kohustuslik osa). Teadustulemustele ja innovatsioonile tähele-
panu juhtimine peaks olema toetatavate koolituste üheks eesmärgiks. Teaduse populariseeri-
mine ei saa olla ametkondlik nõue vaid pigem hea praktika, mille rakendamist jälgitaks monitoo-
ringute käigus kas innovatsioonivõrgustliku või nõuandesüsteemi juhtiva üksuse poolt.  

 Koolituste toetamise hinnastamise ülevaatamine. Teadmussiirde (ja hariduse) laialdane toe-
tamine on põhjustanud ootuse tasuta teadmiste saamiseks ja vähendab osaliste motivatsiooni 
teadmiste omandamisel. Koolitustele osalustasu rakendamine ei ole lihtne ülesanne (osalejatele 
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selgitamisel), kuid osalustasude rakendamist tu-
leb võimaldada samaaegselt teatud teemadel ta-
suta koolituste jätkamisega.  

MAK põllumajanduskeskkonna ja kliima-
meetme, mahepõllumajanduse ning loomade 
heaolu meetmetes on toetuse taotlejatel kohus-
tuslik osaleda valdkonnaspetsiifilistel koolitus-
tel. Oppes osalemise kulu (nt transport koolitus-
kohta) on arvestatud toetuse ühikumäära sisse 
ning õppe läbiviimine toimub teadmussiirde 
toetuse abil. Sellise korralduse tulemusel on et-
tevõtjatel koolituse valik piiratud nii koolitaja 
kui teemade osas.  

Kaaluda võiks sarnaselt nõuandevautšeri kasu-
tamise ideele koolitusvautšeri rakendamist vas-
tavalt ettevõtte suurusele (pindalaühikule, loomühikule jne) ja toetuse iseärasustele. Vautšeri ra-
kendamine eeldab andmestiku loomist vautšerite ja õigustatud isikute loetlemiseks. 

 Teadmussiirde tegevuste lektorite ja konsulentide enesetäiendamise korralduse ülevaa-
tamine. Uuringu tulemuste põhjal on tegemist väga olulise komponendiga süsteemi kvaliteedile. 
Hädavajalik on koostöö haridus- ja teadusasutustega ning nõuandesüsteemi ja innovatsioonivõr-
gustikuga. Vaja oleks arendada lektorite oskust haarata kuulajaid kui pakkuda neile teadmisi ja 
kogemusi uute tehnoloogiate osas (sh leida kohti kus praktikaid näha ja katsetada). 

Lektorite ja konsulentide enesetäiendus tuleks lahendada ühe tegevusmeetmena, et optimeerida 
korralduskulusid, tagada piisavalt suured koolitusgrupid ja võimaldada omavahelist suhtlust sar-
nase pädevusega inimestel.  

 Tehnoloogia arengust tulenevate võimaluste rakendamine senisest oluliselt enam teabe-
levi süsteemi parendamiseks. Nõuande- ja teabelevisüsteemi võib oluliselt muuta digilahenduste 
areng, sest kontaktõppe asendajana on digitaalsed lahendused võimalikud (nn e-õpe ja interak-
tiivne infomaterjal). Elektrooniliste kanalite abil on üks lektor võimeline koolitama suuremat 
arvu tootjaid, teatud valdkondades isegi kõiki Eesti tootjaid korraga. Näiteks on põllumajandus-
like suurandmete kogumisel võimalik luua teenused, mis võimaldavad saata tootjale infot vasta-
valt tema tootmisele, sh teavitada kõikidest keskkonnakaitsenõuetest vastavalt tootja külvile (tu-
vastatav kaugseire abil). Drooniseiresüsteemide areng võimaldab aga jagada infot kahjurite ja 
haiguste levikust, mida tootja ei pruugi tähele panna ja samuti operatiivselt nõustada. Digitaalsed 
teabesüsteemid ei saa siiski täielikult asendada otsekontakte ja määravaks on inimese võimekus 
pakutavast materjalist aru saada. 

 

III Innovatsioon ja teadusprojektid 

 Eestis on piisavalt palju teadusasutusi, kes tegelevad biomajandusega, s.t bioloogilise ressursi, 
põllumajanduse tegevusalade ja toiduteadusega. Teadusasutuste tase on hea, kuid seni on küsi-
tavusi tekitanud roll nõuandeteenistusele ja koolitustele lisandväärtuse andmisel. 

„Innovatsiooni kirjeldatakse sageli kui uut 
ideed, mis osutub praktikas edukaks. 
Innovatsioon võib olla tehnoloogiline, aga 
ka mittetehnoloogiline, organisatsiooniline 
või sotsiaalne. Innovatsioon võib põhineda 
uutel, kuid ka traditsoonilistel tavadel 
uutes geograafilistes või keskkonnatingi-
mustes. Uus idee võib olla uus toode, tava, 
teenus, tootmisprotsess või korraldamis-
viis jne. Selline uus idee muutub innovat-
siooniks ainult siis, kui see võetakse laial-
daselt omaks ja see tõestab oma kasu-
likkust praktikas“.47  
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 Intervjuude käigus leiti, et õppejõud ja teadurid võiksid olla need, kes konsulente täiendavad. 
Praktikas on võimalik ka olukord, kus mingi osa tööajast on õppejõud ka konsulent sarnaselt 
olukordadele, kus teadlane tegutseb lektorina ettevõtjate koolitamisel. 48  

 Ettevõtete toetusvajaduse küsitluses paluti vastajatel teadmussiirde teemas ühe küsimusena 
märkida, milliseid tegevusi rakendades planeeritakse tuua ettevõttesse järgneva kolme aasta 
jooksul uusi teadmisi. Töötajate koolitamist planeeris valdavalt üle poole põllumajandustoot-
mise või toidutöötlemisega tegelejatest ning nõustamisteenust või konsultatsiooni planeeris 
49% toidutöötlejatest ja 62% põllumajandustootjatest. Väliseksperdi palkamist reeglina ette ei 
nähtud, samuti olid mentori kaasamise osas hinnangud valdavalt negatiivsed. 

 Uurides ettevõtjatelt nende arvamust koostöövajadusest teadusasutusega selgus, et reeglina ei 
näe üle poolte kõigist ettevõtetest selliseks koostööks vajadust. Ettevõtetest, kes ei ole seni tea-
dusasutusega koostööd teinud, on koostööst teadusasutusega huvitatud olenevalt tegevusalast 
11–32%. Põhiliseks takistuseks nimetatakse ressursipuudust, s.t nii aja, töötajate kui raha puu-
dust.   

 Teadlastega koostööd teinud ettevõtted nimetasid koostöö takistustena muuhulgas sobivate 
valdkonnaspetsialistide puudumist Eestis ning ülikoolides vastava pädevuse puudumist, vahen-
dite puudumist pikemaks koostööks ning infolekke kartust. 

 
Soovitused innovatsiooniprojektide süsteemi arendamiseks 

Innovatsiooniprojektide süsteemi ja vastavate meetmete jätkusuutlikkuse tagamiseks on soovitav 
teha valikuid järgmiste variantide vahel:  

Variant 1 – jätkub seni praktiseeritud innovatsiooniprojektide rakendamise skeem, sh rakendu-
suuringute tellimine MEM koordineerimisel ja MAK innovatsiooniklastrite toetamine. 

Variant 2 –MAK innovatsiooniprojektide toetuse taotlemine muudetakse kaheetapiliseks koos 
täiendava nõustamise loomisega. I etapis selekteeritakse välja potentsiaalsed ideed, 
II etapis esitatakse hindajaele terviklik projekti elluviimise kava.  

Variant 3 –toetatakse vaid neid MAK innovatsiooniprojekte, kuhu on kaasatud nõuandesüsteem 
või innovatsiooni edendaja välisriigist, projekti ideega sarnaste tegevuste praktikatest 
õppimiseks.  

 

Innovatsiooni ja teadusprojektide jätkusuutlikuse tagamiseks on soovitav: 

 Innovatsiooniprojektide hindamiskriteeriumite muutmine. Väliskoostöö suurendamiseks 
ning innovatsiooni arendamiseks Eestis tuleks kaaluda taotluste hindamiskriteeriumite muut-
mist, eelistades välisekspertiisi kaasavaid taotlusi.  

 Innovatsiooniprojektide nõustajate kompetentsi väljaarendamine (sh projekti raames loo-
davate võrgustike säilitamise metoodika osas) ning vahendite broneerimine innovatsiooninõus-

                                                             

48 Allikas: Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural productivity and 
sustainability, 2014.  
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tajate kasutamiseks vähemalt kogu projekti elluviimise vältel. ). Võrreldes senise nõustamise kä-
sitlusega, kus konsulent pakub ettevõtjale võimalikke lahendusvariante, vajavad innovatsioo-
niprotsessid oskuseid koostöövõrgustike toetamiseks (võrgustike loomine, ühendamine jne). 

 Innovatsioonikoostöö projektidesse ja PIPidesse konsulentide kaasamisele rohkema tä-
helepanu pööramine. PIPide tegevuste tulemused peaksid olema kasutatavad kõikidele tootja-
tele, mistõttu on soovitav, et konsulendid oleks sisuliselt rakendusuuringutega ja infovahetusega 
kursis. Nii on võimalik, et konsulent jagab asjakohast teavet teadlikult edasi.  

 Innovatsiooni ja teadusprojektide tulemuste tutvustamiseks eraldi lühimaterjalide koos-
tamine või tootjate otseteavitamise sisseviimine vastavalt tema tegevusalale. Valminud uurin-
gute aruanded on endiselt liiga pikad ning tootjad ei jõua neid lugeda ja seetõttu ei olda arengu-
tega kursis. Uhtlasi ei ole samadel põhjustel arengutega kursis lektorid ja konsulendid.  

Euroopa tasandil innovatsiooni edendamiseks loodud süsteem EIP-AGRI vahendab erinevate rii-
kide tulemusi ja häid praktikaid, kuid Eesti ettevõtjateni jõuab teave harva, kas siis informatsiooni 
ülekülluse või keelebarjääri tõttu. Materjalide koostamiseks ja levitamiseks oleks võimalik kasu-
tada nõuandesüsteemi või maaelu-/innovatsioonivõrgustikku, eraldades selleks tegevuseks pii-
savalt inimressurssi ja raha. 

 Innovatsiooni edendavate tegevuste arendamine ühises infoväljas, korraldades meet-
meüleseid tegevuste elluviijate kokkusaamisi. Rohkem tähelepanu võiks pöörata agroäride ja 
konsulentide infovahetuse suurendamisele. Ulikoolid võiks teadlasi premeerida ettevõtjatega 
koostöö tegemisel ja teabe levitamisel, näiteks teadlase karjäärimudeli raames. 

 Pikaajaliste temaatiliste tegevuskavade elluviimise toetamine senise üksiktegevustele kes-
kendunud toetuste praktika asemel tihedas koostöös sektori esindusorganisatsioonide, teadus- 
ja arendusasutuste, valdkonna teiste koolitajate või nõustamisteenuse pakkujatega (sarnasus 
MAK innovatsiooniklastrite rakendamisega). Pikaajaline rakendamine tähendab vähemalt küm-
neaastast ühesuunalist arengut, võimalikust kriitikast hoolimata. 

 Teadustööde ja innovatsiooni tulemuste tutvustamise integreerimine valdkondlike infopäe-
vade ja koolituste hulka (nö kohustuslik osa). Teadustulemustele ja innovatsioonile tähelepanu 
juhtimine peaks olema toetatavate koolituste üheks eesmärgiks. Teaduse populariseerimine ei 
saa olla ametkondlik nõue vaid pigem hea praktika, mille rakendamist jälgitaks monitooringute 
käigus kas innovatsioonivõrgustliku või nõuandesüsteemi juhtiva üksuse poolt.  

 

IV Infovahetus ja koostöö 

 Termin „teadmussiire“ oli intervjueeritute jaoks valdavalt abstraktne mõiste, teatakse nõuande-
süsteemi, koolituste korraldajaid ja teadusasutusi. Veebiküsitluse raames kasutatud termin “koo-
litus“ moonutas tõenäoliselt vastajate hinnanguid, hoolimata küsitluse alguses olevast selgitusest. 

 Võrreldes 2018. aastal toimivat teadmussiirde süsteemi varasema perioodiga (2013), oli ettevõt-
jate ja teadustöötajate hinnangul varasem teadmussiirde korraldus parem. Koolituste korraldajate 
hinnangul oli varem teabe levitamiseks keerulisem toetust taotleda, sest soovijaid oli palju. 
Nõuandesüsteemi osas olid intervjueeritavad kõige kriitilisemad ja arvamused ka kõige negatiiv-
semad, st esines arvamus koostöö kadumise kohta, süsteemi killustamise ja negatiivne hoiak riik-
liku teenistuse tegevusele.  
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 Uuringu käigus ilmnes, et teadmussiirde süsteemi osaliste vahel puudub usaldus ning sellest läh-
tuvalt esineb tõrkeid omavahelises suhtluses Teadmiste levikuga seotud organisatsioonid ootavad 
valdavalt Maaeluministeeriumi juhiseid ja seavad oma tegevused selle järgi. Teadmussiirde kor-
raldamine projektipõhiselt on loonud olukorra, kus keskendutakse projekti täitmisele kuni selle 
tähtaja lõpuni. Tegemist on AKISe toimivuse seisukohast kriitlise probleemiga, mis vajab kohest 
tähelepanu. 

 Küsitluses viitasid mõned ettevõtted teadmatusele, millist koostööd saab teadusasutustega teha 
ja kuidas seda üldse tehakse. 

 

Soovitused infovahetuse ja koostöö suurendamiseks 

Infovahetuse ja koostöö suurendamiseks ning vastavate meetmete jätkusuutlikkuse tagamiseks on 
soovitav teha valikuid järgmiste variantide vahel:  

Variant 1 – jätkub seni praktiseeritud infovahetus, kus koostöö ulatust mõjutavad üksikud toetus-
meetmed. 

Variant 2 – infovahetus integreeritakse multifunktsionaalseks tervikuks teadmussiirde ja nõusta-
mise ühise tegevuskava rakendamisega, kaasates maaeluvõrgustikku. 

Variant 3 – infovahetus integreeritakse innovatsioonikoostöö kaudu, keskendudes innovatsiooni 
alase nõustamise ja koolituste toetamisele. Innovatsiooni ja keskkonnakaitsega mit-
teseotud koolitused ja nõustamine jäetakse toimima turumajanduse tingimustes. 

 

Infovahetuse ja koostöö arendamiseks on soovitav: 

 AKISe käsitlemine ühe multifunktsionaalse tervikuna: innovatsiooni, koolituste, uuringute ja 
nõustamise korraldamine koostöös. Maaeluvõrgustik võiks olla teadmussiirde orgaaniline osa. 
Teabelevi ja nõustamisega tegelevad organisatsioonid saavad teenuseid pakkuda vaid siis, kui süs-
teemide järjepidevus ja piisav rahastamine on tagatud pikema aja jooksul. 

 Piirkondliku koostöö arendamine – koolitustegevuste korraldamine pigem piirkondades koos 
kohalike organisatsioonidega ja vähem tõmbekeskustes. 

 Ühiste koolituste korraldamine konsulentidele, nõustajatele, lektoritele, teadlastele ja innovat-
siooniprojektide eestvedajatele. Pädevuse kasvatamisel pole vahet, kas nõustaja tegutseb eraturul 
või mitte. 

 Nõuandesüsteemi turundamine, rakendades konsulente süstemaatiliselt ka teadus- ja innovat-
siooniprojektides, koolitamisel ja massimeedias. 

 Uute kompetentside omandamise soodustamine konsulentidele ja nõustajatele, lähtuvalt suu-
renevast digitaliseeritusest ja koostöövajadusest. Individuaalse nõuandeteenuse osatähtsus tule-
vikus väheneb ja e-teenuste osakaal suureneb ning see toob kaasa vajaduse omandada uusi kom-
petentse.  

 Innovatsioonitegevuste ja heade praktikate võimalikult laialdase tutvustamise tagamine 
erinevate meediumide vahendusel: nii kohtumistel ja nõustamise kägus, nii õppevideote kui info-
materjalidena või uudiskirjadena. Materjalide valmimise kohta võiks viia sisse tootjate otseteavi-
tamise vastavalt tema tegevusalale.  
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  Välisriikide parimate praktikate levitamise toetamine. Eesti teadus ei suuda lahendada kõiki 
praktilisi probleeme, mis tootjatel ette tulevad. Maailmas levinud praktikate tutvustamise tähtsus-
tamine on oluline ja seda on soovitav tellida konsulentidelt või valdkondade arendamise eest vas-
tutavatelt spetsialistidelt võimalikult kiireks edasiandmiseks Eesti ettevõtjatele ja organisatsioo-
nidele. 

 Digitaalse teadmiste allika ehk teabesalve rakendamine, mis koondaks infot nii teabe salves-
tamise kui tekstide koostamise ja olemasoleva teabe koondamise teel. Selleks sobiks näiteks ühtse 
meeskonna juhitud infoportaal, mis koondaks erinevate teadmussiirde süsteemis osalejate infot 
ning juhiks aktiivselt infovoogu süsteemi sees. Sisu loomine võib toimuda nii erinevate valdkon-
dade eest vastutajate kui ka infoportaali haldaja poolt. Sellise teabesalve haldamine vajab jätku-
suutlikuks tööks eraldi pidevat rahastamist.  

 Olemasolevate veebiportaalide analüüsimine – oleks vajalik läbi mõelda, kas kõikide süstee-
mis osalevate osapoolte info jagamist on efektiivsem teha läbi ühe veebiportaali või läbi valdkond-
like veebiportaalide. Vabaturusüsteemis jäävad täiendava suunamiseta eeldatavasti eraldiseis-
vaks nõuande, maaeluvõrgustiku ja teadmussiirde (teadlastega koostööprojektide) veebiportaal.  
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LISAD 

Lisa 1. Uuringu käigus teostatud intervjuude kava 

Toimumise 
aeg 

Küsitlus-
meetod49 

Intervjueeritav/ad Esindatav organisatsioon 

23.08.2018 PI Leho Verk 
Maaelu Edendamise Sihtasutuse 
nõuandeteenistus  

28.09.2018 PI Roomet Sõrmus ja Tiina Saron 
Eesti Põllumajandus-Kaubandus-
koda 

10.10.2018 PI Sirje Potisepp Eesti Toiduainetööstuse Liit 

11.10.2018 PI Rando Värnik 
Eesti Maaülikooli Majandus- ja sot-
siaalinstituut 

15.10.2018 PI Leho Verk Maaelu Edendamise Sihtasutus 
18.01.2019 PI Arvo Aller Ida-Virumaa Talupidajate Liit 

18.01.2019 FGI 
Heiki Unt, Maire Uustal, Kristo Saare-
mägi, Mihkel Olt, Ermo Kasela, Sander 
Sarap, Raigo Villemson 

Ida-Virumaa Talupidajate Liit 

22.01.2019 PI Olavy Sülla Pärnumaa Talupidajate Liit 
12.02.2019 PI Endla Reintam Eesti Maaülikool 
12.02.2019 PI Margus Kopp Maaelu Edendamise Sihtasutus 

19.02.2019 FGI 

Liisi Veske, Anne Luik, Elen Peetsmann, 
Rando Värnik, Aret Vooremäe, Kadri 
Karp, Haldja Viinalass, Ants-Hannes 
Viira, Katrin Laikoja, Alar Astover  

Eesti Maaülikool 

05.03.2019 RI Sirje Potisepp, Heneli Lamp, Kairi Ringo Eesti Toiduainetööstuse Liit 
04.07.2019 PI Livi Rooma Põllumajandusuuringute Keskus 
11.07.2019 PI Mati Koppel Eesti Taimekasvatuse Instituut 
29.07.2019 PI Kerli Ats Eestimaa Talupidajate Keskliit 

14.08.2019 RI Airi Vetemaa, Merit Mikk, Elen Peets-
mann 

Eesti Mahepõllumajanduse Koos-
töökogu 

29.08.2019 FGI 
Marika Oeselg, Miralda Paivel, Marika Ša-
deiko, Arnold Pastak, Edgar Lepman 

Olustvere Teenindus- ja Maama-
janduskool 

17.09.2019 RI Meelis Värnik, Tiiu Annuk Põllumajandustootjate ühistu KE-
VILI 

08.10.2019 FGI 

Airi Vetemaa, Hardi Tamm, Kadri Karp, 
Peeter Laurson, Roosi Soosaar, Triin 
Luksepp, Katri Ling, Alar Meltsov, Tiina 
Sergo 

Maheklaster MTÜ, Piimaklaster 
MTÜ, Eesti Maaülikool, EMÜ Polli 
Aiandusuuringute Keskus, MTÜ 
Põllukultuuride Klaster, Maaelu 
Edendamise Sihtasutus, Ida-Harju 
Koostöökoda 

16.10.2019 PI Sirli Pehme Maaeluministeerium 

16.10.2019 FGI 
Kristo Saar, Toomas Haamer, Aime Haa-
mer, Imbi Lamp, Jekaterina Näälik, Lea 
Toompuu, Artur Laul, Maret Künnap 

Saaremaa Nõuandekeskus, Jurna 
talu, OÜ Toomjürner, Lambi Lam-
bad OÜ, Koikla OÜ, Orbu OÜ 

17.10.2019 PI Toomas Kevvai Maaeluministeerium 
  

                                                             
49 PI – personaalintervjuu; RI – rühmaintervjuu; FGI – fookusgrupi intervjuu 
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Lisa 2. Poolstruktureeritud intervjuude küsimused 

 

Poolstruktureeritud intervjuude puhul järgiti järgmisi küsimusi: 

1. Milliseid teadmiste levitamise viise olete praktiseerinud?  
(nimeta ise või vali variandid: Tasemekoolitus; Täienduskoolitus; Teoreetiline infopäev; Konverents; 
Põllupäev / esitluspäev; Praktiline õpe; Ettevõtte külastus; Õppereis/ekskursioon; Muu) 
 

2. Mis on olnud levinumad ajendid tegevuste (koolitus, konverents vm) algatamisel?  
(Variante: kohtumised sihtgruppide esindajatega, korraldatud küsitlus jne)  
 

3. Kes on teie korraldatud tegevuste osalejad?  
Kas osalevad pigem ettevõtete juhid või oskustöötajad? Kas tegelete teadlikult kindla sihtgrupini 
jõudmisega?  
(Variandid: juhtivtöötajad, oskustöölised, lihttöölised vm) 
 

4. Kas olete rahul enda poolt korraldatud koolituste jm sündmustega? Mis on hästi?  
(grupeeri vastuseid: Tasemekoolitus; Täienduskoolitus; Teoreetiline infopäev; Konverents; Põllupäev 
/ esitluspäev; Praktiline õpe; Ettevõtte külastus; Õppereis/ekskursioon; Muu) 
 

5. Mis on tegevuste korraldamise puhul olnud takistuseks?  
Võimalusel nimeta eraldi üritused ja teabematerjalid 
Vajadusel abistavad märksõnad kaasamõtlemisel:  
 koolitajate-lektorite-autorite valik ja leidmine; 
 teema piiritlemine;  
 tegevuse metoodika valik (infopäev/koolitus; käsiraamat/artikkel)  
 toetuse taotlemine; toetuse piirmäärad; 
 sihtgrupi kaasamine, tegevusest teavitamine; materjali levitamine; 
 toimumiskoha valik (sh kokkulepped praktika-ettevõtetega) 

 
6. Kuidas hindate teiste valdkonnas tegutsevate teadmiste levitajate tegevust? Milliseid näiteid os-

kate nimetada? 
 

7. Millised on ootused teistele teadmiste levitajatele ja millised riskid koostöös?  
Nimetage ka ootused nõuandesüsteemile, ootused maaeluvõrgustikule, innovatsioonivõrgusti-
kule. 
 

8. Kas ja millises valdkonnas või tööosas teadmiste levitamisel ootate tuge enda tegevusele?  
Vajadusel abistavad märksõnad:  

 Innovatsiooniteemade valik (info teemadest, mida kajastada); 
 Võimalike lektorite ja autorite soovitamine, lektorite kulude jagamine; 
 Koolitajate koolitamine; nn Liidrite kool ehk eestvedajate kool;  
 Toetuse taotlemine ja küsimustele vastamine; 
 Üritustest teavitamine, materjalide avaldamine internetis;  
 Sündmuste päevakordade, õppekavade täiendamine; püsilepingud toimumiskohtadega; veebi-

seminaride tehnika, koolituskoha ettevalmistus, materjalide paljundamine, tehniline tugi 
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Lisaküsimused, kui intervjueeritav on ise lektor või lektorite tööandja: 

9. Palun hinnake, millises vormis peaks lektorite väljaõpe toimuma 
Vajadusel abistavad märksõnad:  
 õppereisid välisriiki, õppereisid Eestis, ettevõtete külastused, ettevõttepraktika 
 osalemine ettevõtetele suunatud infopäevadel, koolitustel,  
 osalemine koolitajatele suunatud koolitustel, õpiringis  
 

10. Palun hinnake, mis on lektorite enesetäiendamise eeldusteks 
Vajadusel abistavad märksõnad:  
 Koolituskulude hüvitamine tööandja poolt 
 Aja võimaldamine enesetäienduseks 
 Lektoritele suunatud kvaliteetsed ja ajakohased erikoolitused 

 

11. Vastaja SOOVITUSED fookusgruppide jaoks – mida, kellega ja kuidas arutleda 
 

12. Vastaja SOOVITUSED Eesti teadmussiirde struktuuri kohta 
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Lisa 3. Fookusgruppide ülesehitus 

 Slaid: koolituste arv 2017 geograafilise jaotusega. Osalejate kommentaarid. 

 
 

 Küsimus 1: viimatine sündmus teadmuse levitamisel, kus osalesite? Millal? Miks valisite just 
selle?  
Vastustering kõigile osalejatele. 

 Väide: teadmussiirde riiklik toetamine segab turgu.  
Diskussioon. 

 Küsimus 2: Kuidas hindate Eesti teadmussiirde korraldust aastal 2013? 2018? 2023?  
Hääletus Menti.com veebilehel skaalal 1 – allpool arvestust kuni 5 – suurepärane.  
Diskussioon. 
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Lisa 4. Põllumajandustootjate ja toidutöötlejate teabevajaduse veebiküsitlus 

Lugupeetud ettevõtte {X} esindaja! 

Põllumajandusuuringute Keskus uurib Maaeluministeeriumi tellimusel, millised on /toidutöötlemi-
sega/põllumajandustootmisega/ tegelevate ettevõtjate vajadused koolitus- ja nõuandeteenuste 
osas. Teie panus selle küsimustiku täitmisel on väga oluline, sest uuringu tulemusi kasutatakse uute 
toetusmeetmete kavandamiseks.  

Veebipõhine küsimustik koosneb peamiselt valikvastustega küsimustest ning nendele vastamine on 
lihtne. Palume Teid see ära täita hiljemalt 5. aprilliks 2019. 

Küsimustiku leiate aadressilt: {SURVEYURL} 

Põllumajandusuuringute Keskus tagab kogutud andmete kaitse nende kogumisel, kontrollimisel, 
töötlemisel, kasutamisel ja säilitamisel. Kogutud andmeid ei avaldada isikustatud kujul ning kasuta-
takse üksnes üldistatuna. 

Kui küsitluse täitmisel tekivad tehnilised probleemid, siis saatke selle kohta teade e-posti aadressile 
maainfo@pmk.agri.ee. 

NB! Juhul kui soovite saada küsitluse kokkuvõtteid oma e-posti aadressile, siis tehke küsitluse lõpus 
sellekohase küsimuse juures märge. 

 

Edukat kaasarääkimist soovides 

Põllumajandusuuringute Keskus 

 

LISAINFO JA KONTAKT 

Põllumajandusuuringute Keskus 

Maamajanduse analüüsi osakond 

Jäneda, Tapa vald 73602, Lääne-Virumaa 

E-post: maainfo@pmk.agri.ee 

 

KÜSIMUSTIK 
1. Milline oli Teie ettevõtte töötajate arv 2018. aastal taandatuna täistööajale?  
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2. Kui suur osa Teie ettevõtte juhtidest ja töötajatest osales 2018. aastal koolitustel?  

 

 

3. Millistel teemadel ettevõtte juhid/ töötajad koolitusi said?  

Palun valige kõik, mis sobib 

Põllumajandustootjatele 

 Taimekasvatus 
 Aiandus 
 Mesindus 
 Loomakasvatus 
 Mahepõllumajandus 
 Metsamajandus 
 Tööohutus ja töötervishoid 
 Ettevõtte juhtimine 
 Riskide hindamine ja juhtimine 
 Töötajaid ei koolitatud  
 Muu, palun täpsusta …. 

Toidutöötlejatele 

 Toiduhügieen ja ohutus 
 Toidu (sh toiduga kokkupuutuvate materja-

lide ja esemete) käitlemine 
 Bioloogiline ohutus 
 Keemiline ohutus 
 Toidualase teabe esitamine, sh märgistamine 
 Toidualased õigusaktid 
 Riskide hindamine ja juhtimine 
 Ettevõtte juhtimine 
 Töötajaid ei koolitatud 
 Muu, palun täpsusta …. 

 

 
4. Kui mõnel koolitusel jäi osalemata, siis mis oli selle põhjuseks?  

Märkige palun kõik, mis sobivad  

 Sobivat koolitust pole pakutud 
 Pakutud koolituse aeg ei sobi 
 Koolituse läbiviimise asukoht ei sobi  
 Lektorid pole piisavalt pädevad 
 Koolitusel osalemine on kulukas 
 Muu, palun täpsusta …. 

 
 
5. Palun hinnake üldist koolituste kvaliteeti 

Palun märkige vastus igas reas! 
Palun vastake skaalal, kus 5–väga rahul, 4–pigem rahul, 3–ei oska öelda, 2–pigem ei ole rahul, 1–üldse ei ole ra-
hul  
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6. Palun kommenteeri eelmise küsimuse vastuseid: …. 
 

7. Kui palju kulutasite oma ettevõtte töötajate koolitamisele 2018. aastal? 

Valige üks järgnevatest vastustest  

 Kuni 1000 eurot 
 1000 kuni 2000 eurot 
 2000 kuni 5000 eurot 
 5000 kuni 10 000 eurot 
 üle 10 000 euro 

 

8. Kas Teie ettevõte on 2018. aastal ostnud nõustamisteenust, konsultatsiooni? 

Valige üks järgnevatest vastustest  

 Jah, tasulist nõustamisteenust/ konsultatsiooni 
 Jah, riigi toetatavat nõuandeteenust Maaelu Edendamise Sihtasutuse konsulentide kaudu 
 Jah, riigi toetatavat nõuandeteenust metsaühistu kaudu 
 Jah, riigi toetatavat nõuandeteenust maakondliku arenduskeskuse kaudu 
 Ei ole kasutanud nõustamisteenust/ konsultatsiooni 
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9. Kuidas jäite nõustamisteenuse/ konsultatsiooniga rahule? 

 

10. Millistel teemadel nõustamisteenust/ konsultatsiooni kasutasite?  

Märkige palun kõik, mis sobivad 

Põllumajandustootjatele 

 Taimekasvatus 
 Aiandus 
 Mesindus 
 Loomakasvatus 
 Mahepõllumajandus 
 Metsamajandus 
 Tööohutus ja tervishoid 
 Ettevõtte juhtimine 
 Riskide hindamine ja juhtimine 
 Muu, palun täpsusta …. 

Toidutöötlejatele 

 Toiduhügieen ja ohutus 
 Toidu (sh toiduga kokkupuutuvate materjalide 

ja esemete) käitlemine 
 Bioloogiline ohutus 
 Keemiline ohutus 
 Toidualase teabe esitamine, sh märgistamine 
 Toidualased õigusaktid 
 Riskide hindamine ja juhtimine 
 Ettevõtte juhtimine 
 Muu, palun täpsusta …. 

 

11. Millised koolitusvormid oleksid Teie ettevõtte töötajate jaoks kõige sobivamad?  
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12. Milliste teemade osas vajaksid Teie ettevõtte töötajad koolitusi? 

Palun märkige kõik, mis sobivad 

Põllumajandustootjatele 

 Loomakasvatus 
 Taimekasvatus 
 Aiandus 
 Mahepõllumajandus 
 Ettevõtte juhtimine 
 Mesindus 
 Metsamajandus 
 Tööohutus ja tervishoid 
 Riskide hindamine ja juhtimine 
 Muu, palun täpsusta …. 

Toidutöötlejatele 

 Toiduhügieen ja -ohutus 
 Riskide hindamine ja juhtimine 
 Toidu (sh toiduga kokkupuutuvate materjalide 

ja esemete) käitlemine 
 Ettevõtte juhtimine 
 Bioloogiline ohutus 
 Keemiline ohutus 
 Toidualase teabe esitamine, sh märgistamine 
 Toidualased õigusaktid 
 Muu, palun täpsusta …. 

 

 

13. Palun mõelge kasutatud koolituste/ nõustamisteenuse tulemuste peale ja märkige ära 
teie arvates sobivad väited:  

Märkige palun kõik, mis sobivad  

 Aitas parandada juhtimistegevusi 
 Aitas tõsta tootlikkust, parandada ressursside kasutamist 
 Aitas vähendada kulusid, vältida riske või vähendada kahjusid 
 Aitas leida uusi ideid või tegutsemissuundi, aitas kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid 
 Andis kindlustunnet ja julgust tegutsemisel ning otsustamisel 
 Aitas parandada toodete/ teenuste kvaliteeti 
 Muu, palun täpsusta: …. 

 
 

Millised on Teie ettepanekud koolituste/ nõustamisteenuse paremaks korraldamiseks? …… 
 
Kas soovite saada küsitluse kokkuvõtteid oma e-posti aadressile? 
 
 Jah 
 Ei 
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Lisa 5. Põllumajandustootjate ja toidutöötlejate ettepanekud koolituste ja nõustamisteenuste 
paremaks korraldamiseks 

Tabel 6. Põllumajandustootjate ettepanekud koolituste ja nõuandesüsteemi paremaks korraldami-
seks 

Põllumajandustootjate ettepanekud 

         Potipõllumajanduse-aiandusega tegelejate koolitamine võiks toimuda nädalavahetustel, 
sest nad käivad nädala sees mujal tööl.

         Koolitused piirkondades, mitte ainult 90% Tartus.
         Teha vajalikke asju mitte seda mida 6–7 aastat tagasi on Euroopa Liidule ette söödetud.
         Mesindusalaselt on staaži üle 20 aasta ja saab hakkama. Raamatupidamine on väikeette-

võtjale küll lihtne, kuid koolitus oleks vajalik. Pakutavad koolitused on hirmkallid suunatud 
suuettevõtjatele kahjuks, või pole osanud leida.

         Praktiline õppepäev põldude näitamisega ja vigade ning heade tulemuste väljatoomisega.
         Koolituse koht peaks olema lähedal ja kergesti leitava asukohaga. Koolituse teema peab 

olema antud hetkes aktuaalne. Koolitus max. 6 tundi. Koolitustel võiks esineda teemaga va-
hetult tegelevad ametnikud või teadlased või praktikud, mitte aimult konsulendid, kes on 
tegelikult ainult info edastajad.

         Koolitust on mõtet teha siis, kui on pakkuda midagi uut. Lihtsalt selle pärast, et sea-
dus/määrus seda nõuab, pole vaja. Nõustajast pole vaja teha ka kunstlikku vahelüli teabe-
valdaja ja vajaja vahel. Pole istunud ühelgi koolitusel, kus rohkem koolitatavaid ei mahuks. 
Ja kui ka oleks see oht, saab alati planeerida suuremaid ruume.

         Koolitused peaks toimuma igal aastal vastavalt tootmissuunale.
         Koolitus materjalid võiks olla paberkandjal, et oleks ka hiljem meelde tuletada saadud infot.
         Et koolituste korraldamine ei langeks eriti kiiretele tööperioodidele nagu kevad ja ka ko-

ristusperiood. Parim aeg praktiseerivale põllumehele on jaanuar, veebruar, märts.

         Mesinduse valdkonnas tuleb koolituste rõhuasetus asetada mee- ja meesaaduste väärinda-
misele. Mee puhul tegemist kohaliku ressursiga – toorainega. Väärindamise pool väga nõrk. 
Samuti nõrk apiteraapia – ravi mesindussaadustega.

         Koolituse toimumise asukoha mitmekülgsus ja õige ajaline teavitamine kõigile.
         Seni on konsulendid väga abiks olnud.
         Kui on mingi vajadus, siis leiab ikka mingi lahenduse ja kelleltki saab ikka nõu küsida.
         Väikeettevõtjatele mõeldud koolitusi, alustamiseks nõuandeid jms.
         Põllupäevade korraldamine koos tehnika demonstreerimisega töös. Laialdaste kogemus-

tega inimeste kaasamine.
         Ei oska midagi pakkuda. Teenuse pakkujatel on vaja rohkem turvatunnet, küll nad siis pro-

fessionaalsemaks suudavad muutuda.
         Konsulentide tase on väga erinev, samas ka neil tööjõu puudus ja vananemine. Indivi-

duaalne nõustamine peaks olema suurema omaosaluse protsendiga, siis paraneks ka nõus-
tamise kvaliteet ( kehva nõu oma raha eest ei osteta, ei tegeleta ka siis juurdekirjutustega) 
ja head nõustajad ei sõltuks niipalju riigi koolitusrahast. Paraneks kvaliteet ja saaks rohkem 
nõustada.

         Sooviks koolitusi ja nõustamisteenuseid rohkem.
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Lisa 5 jätkub: Põllumajandustootjate ja toidutöötlejate ettepanekud koolituste ja nõustamis-
teenuste paremaks korraldamiseks 

Tabel 7. Toidutöötlejate ettepanekud koolituste ja nõuandesüsteemi paremaks korraldamiseks 

Toidutöötlejate ettepanekud 

         Koolituste toimumise ajad pigem nädala keskel, kui laupäeviti või pühapäeviti.
         Et oleks võimalik lõpus küsida ka personaalseid küsimusi, mis teemaga seotud kuid ette-

võttepõhiselt omanäolised.
         Aeg ja koht. St. et koolitused toimuksid ka väiksemates kohtades. Olen saanud infot peami-

selt nende koolituste kohta, mis toimuvad Tallinnas või Tartus, aga need jäävad liiga kaugele.

         Asume hajaasustusega maapiirkonnas ehk siis koolitus tähendab enamasti sõitmist Tallin-
nasse, Pärnusse või Tartusse, viimasel juhul kaasneb ka majutuse kulu. Kõik see kokku teeb 
koolituse ressursikulukaks ning nii mõnigi koolitus jääb seetõttu ära. Tore oleks, kui rohkem 
jõuaksid koolitused väiksematesse kohtadesse (Haapsallu, nt) või oleksid veebipõhised. Sa-
mas ei poolda täielikult veebile üleminekut, sest vaheaegadel koolitajalt lisaküsimuste küsi-
mine on hindamatu väärtusega.

         Ühtne leitav koht veebis, kus oleksid kõik pakutavad koolitused koos, oleks ka abiks, hetkel 
on mõned väljakujunenud kohad pluss Google.

         Kitsamad teemakäsitlused? Võibolla oleks mõnel teemal soovitatav huviliste poolt saata 
eelküsimused, kui on spetsiifilisemaid teemasid.

         Koolitus toimuks ettevõtte ruumides.
         Koolitustele kuluv raha on mõttekas osaliselt ettevõtjatel kasutada, eriti kui juht koolitab 

töötajaid ise. Liiga palju on teoreetikuid, kes ei tea praktilisest tööst midagi.

         Koolitajad peaksid olema sama valdkonna ja sama suurust ettevõtte töötamise kogemu-
sega ise.

         Koolitus materjale võiks olla internetis. Meile on suureks abiks erialasel koolitusel pagari-
toodete toorainet müüvad laod, kes korraldavad majamesse, sellistel messidel võiks olla ka 
muu teave mis puutub toiduainete tööstusse.

Eksperdi külastus ettevõttesse. Kõrvaltvaataja näeb paremini, millised etapid tootmises vaja-
vad rohkem tähelepanu. 
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Lisa 6. Intervjuude ja fookusgruppide materjal 

Tabel 8. Näited personaal- ja rühmaintervjuudes väljatoodust 

Teema Näited vastustest 

Praktiseerita-
vad teadmiste 
levitamise vii-
sid 

 

 Vahel harva tellitakse lektor sisse, enamasti püütakse omadega hakkama 
saada. See on nii rahaliselt kui teemade valikult mugavam 

 Tootjate grupi omavahelised kokkusaamised 2–3 korda aastas, kus vaada-
takse teineteise põlde ja arutatakse; piirkondlikud kokkusaamised (mitmes 
kohas maakonnas, organisatsioonisisesed) 

 Tootjate gruppide kokkusaamised (põllujalutus): antakse teada kokkusaa-
mise piirkond ning grupp koguneb spontaanselt lisaks põllupidajale (paa-
ritunnine, reeglina kohvipausita) 

 Teabematerjali koostaks teinekord teistmoodi: vaja on autoritega rohkem 
arutada ja täpsemalt kokku leppida, et lõpuks ei jääks tühjad pihud; 

 Igasuguse teabe levitamise juures on esmatähtis, et inimesed saaksid tar-
gemaks. Kas tegevus viiakse ellu toetusega või projektiga, on tehniline va-
hend. Elluviimiseks valitakse taskukohane ja võimalik vahend, nii tegemi-
seks olemasolev aeg kui raha on määravad (võimalikult väikese ajaga saaks 
kvaliteetse tulemuse). Vale oleks arvustada materjali (kujundus, kvaliteet 
või mõlemad), kui ei tea olemas olnud vahendite hulka selle tegemiseks 

 Kõik püüavad pakkuda häid teabepäevade programme, aga ei jätku kuula-
jaid. Vargsi teame kõik, et PiPides osalemine on ootus saada tööd. 

 Oppereise korraldame osalejate raha eest, et harjutada osalisi teenuse eest 
maksma. Ka tasuliste koolituste täituvusega ei ole enamasti probleeme, tea-
takse kvaliteeti oodata (pika traditsiooniga maakondlik organisatsioon); 

 Kogemus nõustamises kui tootjate konsultatsioon, mitte nõuandetoetuse 
mõistes 

 Konsulendi ülesanne on ka kliendi unistusi toetada – kuulata ja kaasa mõ-
telda; 

 Eelistame infopäevade korraldamist. Ametliku täienduskoolitusena tege-
vuse korraldamine on täiendav bürokraatia ja sellest on olulisem edasian-
tav sisu. Korduva sisuga üritusi on vähe ja sihtgrupp on selline, kes ei vaja 
õppepuhkuse vormistamist 

 Koostame iganädalast infokirja, mida siiski avatakse väga vähe, sh linkidele 
klikitakse vähe. Tegime lisaks paberil infolehe (2x aastas), et olla liikmetele 
nähtavam 

Tegevuste  
algatamise 
ajendid 

 Teemade ettepanekuid kogutakse teabepäevadelt, kokkusaamistelt 
 Infot koguneb individuaalsete kontaktide, nõustamise käigus. 
 Teemad tulevad ettevõtjatega pidevast suhtlemisest ehk „mida lahinguväl-

jalt kaasa võtsin“;  
 Info vajaduste kohta tuleb ettevõtjatelt endalt ja kui kolm inimest juba kü-

sib, siis tuleb teemat eraldi avada (neid kes ei küsi, on rohkem).  
 Infot oleme kogunud ürituste ajal nii suuliselt kui kirjalikult, ka organisat-

sioonide esindajad (sh riigitöötajad ja inspektorid) väljendavad vajadusi. 
Lisaks näeme ka ise tarbijate soove või täitmata valdkondi, mida tutvustada 
saab või tuleb. 

 Vajaduste tunnetus tekib töö käigus, näha on suhteliselt lähedalt poliitilisi 
suundumusi ja seda infot mis endal käes on. Teadjate ülesanne on jõuda 
kuidagi õigemate faktide teadvustamiseni võrreldes ajakirjanduses „müü-
vate“ pealkirjadega. Arusaam sihtgrupi poolt teadvustamata teabe kohta ei 
teki ühest kohtumisest, peab olema pidevalt erialas sees. 

 Põllumajandust mõjutavad suured muutused: tarbijate teadlikkus ja ootu-
sed on tõusnud 
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Teema Näited vastustest 
 Uksi 140 liikme agronoomilist poolt hallata on väga raske. Töökoormuse 

optimeerimiseks räägime videoformaadis põhilise ära ja telefonikõnesid 
jäi vähemaks. Samuti kirjutiste avaldamine aitab üksikute küsimuste arvu 
vähendada  

Tegevustel 
osalejad 

 Sihtgrupp on ikka ettevõtte juhid või juhtivtöötajad. 
 Vähe on ettevõtteid, kus tuleb välja juht ja tööline – rollid on segamini; 
 Suurettevõtetest on osalejaid vähe; 
 Mõnedes valdkondades on osalised pigem hobitasemel tegutsejad kui ette-

võtjad (mesindus, viinamari jmt); 
 Põllumajandustootjatega on suhtlus tihedam kui töötlejatega 
 Sihtgrupi täpne määramine ei ole kõige tähtsam küsimus, aga top5 küsi-

mus. Laialdase sihtrühmaga asju võiks vähem olla (ei pea „broad and shal-
low“ külvama, see on üldine häda). „Aur läheb kellade ja vilede peale“, pro-
portsioonid pole tasakaalus. 

 Kui ettevõtja teab, kus on teadmine olemas, tullakse kohale ka individuaal-
nõustamiseks (vajadusel) 

 Masspostitamine ei ole lubatud, kuidas leida üles sihtgrupp? Ja eriti seni 
passiivsed inimesed. 

 Kindlasti on lihtsam saada osalejaid, kui neil on seadusest tulenev nõue 
koolitustel osaleda; 

 Kurb, et üritustel käivad pidevalt samad inimesed, vajalik minna maakon-
nakeskustest inimestele lähemale; 

 Läbi aja püüdnud teha üritusi eri piirkondades, sh koostöös erinevate or-
ganisatsioonidega. Näiteks siis MN juures oli paar põllumeest, kes polnud 
kunagi käinud sellisel üritusel. Mõtelnud küll küsimuse üle, kuidas sõnum 
ürituse tulemisest viia nendeni, kes harvem osalevad, personaalselt osale-
jaid otsinud ei ole 

Mis on hästi  Mulle on alati meeldinud foorumid, milles silmaringi laiendav osa. 
 Kui minimaalne osalejate arv koguneb esimeste registreerumise päeva-

dega, on rahul: teema on vajalik 
 Ukski esinemine pole sarnane, igast esinemisest tuleb järgmise samatee-

malise esitluse jaoks täiendusi teha; 
 Rahul õppereisidega, nende lisaväärtusega grupi omavaheliste koostöösi-

demete arendamisel;  
 Osalejate harjumus ette registreeruda on järjest paranenud; 
 On leidnud oma osa koolituste teemades (seaduste kommenteerimine), 

osalejad teavad, mida oodata;  
 Koolituskalender tehakse kalendriaasta kohta (4 aasta jooksul muutunud 

1 kord). On teemapäevi, kus kogu aeg nagu räägid sama juttu ja ikka on 30 
osalejat kohal. 

 Toimub tihe koostöö teiste ettevõtetega, mitte reklaamüritused vaid õppe- 
ja teaduspõhine – firmad on huvitatud teaduslike katsete näitamisest ja 
nende katsete usaldusväärsusest; Ka firmad näitavad, et toode ei toimi igas 
olukorras ja mõnes olukorras ongi kehvem. Kujunenud arvamuse standardi 
kiuste püütakse ennast neutraalsena esitada. 

 On /konverentsi/ püsiprogramm, aga iga aasta midagi uut ja huvitavat 
juurde. On seminare/teemasid, kus kindel seltskond tuleb teineteist otsima 
igal aastal 

 Lektorina peab hoomama, mis osalejatele sellel hetkel tähtis on ja jätma 
aega omavaheliseks suhtluseks. Kohvipaus pole koht, mille peale kokku 
hoida. Oluline on kuulajaskonna heaolu ja et ta tahaks tagasi tulla. Võtaks 
taotluse hindamisel punkte maha, kui ajakavas ei ole (kohvi)pausi; 
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 Viimastel kordadel proovinud infopäevadel uuemat lähenemist, osalejate 

kaasamist grupitöödena. Opiringilaadne lähenemine, nn creative thinking 
– püüd, et osalejad räägiks ise kaasa ja avaldaks oma mõtteid. 

 Oma kogemus, mis/kes lektoritest on atraktiivne. Vajadus kaasatagi teiste 
sektorite esindajaid, et luua uut energiat (põllumajandussektori ring kokku 
kuivamas) 

 On kasutanud kolleege nn tagatoana publikumi kuulamas ja konverentside 
järgselt arutanud omadega kokkuvõtete tegemiseks 

 Põllujalutus Pildis on muutumas KEVILI kaubamärgiks. Kardeti rambipala-
vikku rohkem, oma meeskonnaga tegemine on ladusalt kujunenud. 

 Väliskontaktidega suhtlemine võtab palju aega. Tootjatele suunatud info-
päeva esinejat valitakse selle järgi, mida ise ka vaja õppida. Välisesinejatelt 
oleme küsinud, milline ekspert on mis teemast võimeline rääkima 

 Ettevõtetes tootmiskatsete korraldamine - katsed jagatakse ettevõtete va-
hel ära. Põllumehed katsetamise läbi õpivad uusi tooteid ja praktikaid, st 
saavad katsetada, mis toimib. Nõustaja ülesandeks on kavandamine, vaat-
lused, tulemuste kogumine, pärast edasi rääkimine. 

 PIPid on mõnes mõttes edulugu. Süsteemina toimivad üldjuhul kenasti.  

Takistused  Kui ei ole kohustuslik teema (või inspektor tulemas), ei olda valmis osalus-
tasu välja käima 

 Kiiret reageerimist vajava teema kohta ei saa toetust küsida. Sobiva teema 
pakkumine on kui selgeltnägemine;  

 Maakondade infopäevade rahastamises tehtavad valikud on arusaamatud 
(sh rahastatakse mitte-maakonna tegevuste korraldajaid); 

 Teadmiste jagamine on Eestis odav teenus ja nii koolitajate kui nõustajate 
motivatsioon on kadumas. Ettevõtjad ootavad, et teenus oleks odav;  
Toetusteta oleks infopäevi ilmselgelt vähem;  

 Välise lektori palkamine on suur risk, kuna võõra lektori oskuseid ja päde-
vust ei oska ette ennustada; 

 Lektorite leidmisel määrav on projekti/teema juhi küsimus – kui tunneb 
maastikku piisavalt laialt, kas talle on lektorite võimekus teada. Ka väliste 
lektorite oskuseid on võimalik teada ette. 

 Hea lektori leidmine sõltub valdkonnast, mõnes valdkonnas ei ole Eestis 
piisava kompetentsi ja hea jutuga inimest leida; 

 Lektorid on piiratud seltskond, head on üle koormatud. Palju on tarku, kes 
ei oska rääkida ja atraktiivseid, kes teemat ei tea. Peab headele lektoritele 
sobivaid aegu valima – enamasti pole lektorite leidmisel takistuseks raha, 
head pole kõikse kallimad. 

 Ametnik ei tunneta osalejate tegelikku infovajadust ega oska inimesele aru-
saadavalt rääkida, eelistab teema endale selgeks tegemist; 

 Lektorite puhul ei ole vanuselist statistikat vaadanud. Lektoreid on päris 
palju praktikuid, ka täitsa noori inimesi. Doktorante lektoritena on ilmselt 
vähe, neid küll on, ei saa öelda, et ei ole. 

 Kroonilised mittesaabujad ja mitteregistreerujad; 
 Mida suurem kuulajaskond, seda raskem infopäeva läbi viia, sest kuulajatel 

väga erinev tase ja ootused. Samas 10 osalejaga infopäevade korraldamine 
ei tasu majanduslikult ära; 

 Põllupäevadele tullakse ka kokku saama (veidi kuulas, aga põhiliselt suht-
les). Opiringi laadset suhtlemist kuluks ära rohkem kui neid praegu on. 
(väikses grupis arutamine)  
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 Põllupäevade osalejate arv on vähenenud (maastikul palju põllupäevi). 

100+ üritused vs paarikümnesed – lektorile ja osalejale on väiksemad gru-
pid kasulikumad. Ja ka see hea, kui esinejal rohkem aega (ei peaks kiirus-
tama). 

 Need, kes ei ole 100% põllumehed, kel pole aega tulla, ju vajaks just rohkem 
koolitust ja nõu. Videote võimalusi kasutada rohkem? 

 Aeg on kõige suurem takistus – ei saa üritust põllutööde hooajale planee-
rida. Kõike teiste tegemisi kalendreis (sh pikk.ee) ei ole, aga info ikka liigub. 

 See, et logoga auto paistab silma, on pluss ja ka miinus. Päev venib pikaks, 
kui ettevõtjad peavad kinni. 

 Oppereisid täituvad väga kiiresti. Buss/lennuk ei ole kummist, samas osa-
lemine koos kaaslasega on lubatud. Ei jäägi vabu kohti, mida partneritele 
pakkuda 

 Elektroonilisest materjalist on kasu teatud piirini. Vahetu suhtlus on siiski 
asjalikum. Põllumehed küsivad: „kuidas Sul on?“ Parim teadmiste levik on 
kogemuste jagamine – põllumees ise räägib põllumehele. 

 Koolituste alguses tutvustab üks põllumees oma tegemisi teistele. Põllume-
hed selle tõttu järjest rohkem võtavad sõna, neid on vaja harjutada–julgus-
tada küsima. Paljud tahavad rääkida ja neile meeldib, et teised kuulavad 

 Raha on muidugi takistus – Asjaliku IT rakenduse loomine maksab kohuta-
val kombel. IT arendused eeldavad püsivat taustasüsteemi. 

 Teadmussiirde programmide nõukogu ei tunne vastutust teemade ja tege-
vuste üle otsustamisel. Nõukogu töövormi tuleb muuta. 

 Teadmussiirde programmide puhul eeldatakse, et teemad öeldakse ette ja 
ise mõtlemist on vähe; 

 Kui PIP valdkondlik nõukogu ei oska nimetada/soovitada lektorit, on nõu-
kogu tühine. 

 PIP nõukogu, st sektori inimesed ise peaksid andma soovitusi, keda rää-
kima kutsuda 

 Eesti teadus ei suuda katta kõiki praktilisi probleeme, mis tootjatel ette tu-
levad. Peaks saatma inimesi rohkem välismaale praktilisi kogemusi oman-
dama 

 Kõige kriitilisem veebilehe/teabesalve ülalpidamise juures on elav tööjõud 
ehk inimesed, kes vastutavad teabe värskuse eest. Pidev uuenemine eeldab 
nii ülevaadet valdkonnast toimuvast kui võimet ise tekste koostada; 

 Mentorlus on parim nõustamisvorm, olles tootjale kõige lihtsam. 
 90% nõuandetoetus jätab teenuse maksumusest vale mulje.  
 Nõuandetoetuse kasutamise võimaluseta tulevad ka püsikliendid suhtlema 

kas infopäeval või telefoni teel. Sisunõustamist küsitakse, kui kontroll on 
lähenemas;  

 Individuaalnõustamise hulk on vähenenud, puhvri puudumise tõttu on jär-
jest vähem võimalik esmakontakti pakkuda tasuta 

 Teenustasu küsimise juures on alati hirm – kas õigustan raha, mida välja 
käiakse. 

 Nõustamisel liigne viisakus ei ole hea, kuid kliendil peab laskma ennast 
tühjaks rääkida (Mure: nõustamise aeg venib)  

 On ettevõtjaid, kes teavad nõustamistunni väärtust, kui ka toetustega har-
junud isikuid. Nõuandesüsteemi kuritarvitamise või selle kartmise asemel 
peaks olema omavaheline usaldus; 

 Nii põhjalikult põhja lastud asja kui põllumajanduslik nõuandesüsteem 
pole teist Eestis olemas.  

 Konsulentide hulgas ei paista enam rõõmsat meelt, motivatsiooni ega po-
sitiivset suhtumist 
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 Nõustamise tulemas rasked ajad, sest toetuste taotlemise periood on aeg-

lustumas; 
 Nõuandesüsteemis probleemiks on kujunenud õiglase tasu määramine. 

MESis makstakse ainult päriselt nõuandmiseks kulutatud aja eest, mis eri-
neb varasemast praktikast. Nõustajatele ei meeldi töötada selliste lepin-
gute alusel, kus tuleb tasuda ka tööjõumakse. Nõustajad ei saa tasu täiend-
koolitusel viibitud aja eest.  

 Konsulentide puhul on vanuseprobleem.  
 Nõustamine on pikaajaline ja unikaalne suhe, just nagu oma juuksurit ker-

gekäeliselt ei vahetata; 
 Uued teabe/nõuande küsijad tekivad põllupäeval/ konverentsil. Tasu tead-

lased reeglina ei küsi, kuigi teevad ära konsulenditöö  
 Teadmussiirdele eelnevat teadmust ei pruugi olemas olla, selleks on vaja 

rahastust. Me ei saa seda ka MAKi rahadest üldse lahendada, sellepärast et 
nii MAKi kui tulevase UPP rahades võimaliku innovatsioonikoostööd pea-
vad olema puhtalt ettevõtete vajadustest lähtuvad. Rakendusuuringute 
programmi maht on väike. Teame selgelt, et ei suuda kaasa aidata täien-
dava teadmuse arendamisele sektorile kasulikes teemades. 

 Kui teadusrahastus on nii konkurentsipõhine, siis teadlane kirjutab kogu 
aeg taotlusi, tal ei ole aega tegeleda teadusega 

 On valdkondi, kus ülikool Eestis ei kata teemat tudengi jaoks enam ära, pea-
vadki kutsuma välislektoreid, aga see pädevus korraks ainult sõidab riiki 
sisse ja sõidab välja, seda pole kohapeal. See ei ole jätkusuutlik, aga käed 
jäävad lühikeseks. 

Näited teiste 
tegemistest 

 Positiivsed kogemused konverentsi korraldamise koostööst, kus sai part-
nereid usaldada ja rollijaotus olemas  

 Kõik tegelevad teadmiste levitamisega. Paljuski tegeletakse süsteemi ku-
jundamisel administratiivselt toetusrahade ringitõstmisega. Teadmiste le-
vitamiseks minev raha peab minema eesmärgipäraselt, mitte toitma orga-
nisatsioone, kasumimarginaal ei tohi olla liiga suur. Senikaua korras, kui 
tehakse siiralt selleks, et hästi teha. 

 Tunnetus, et palju üritusi tehakse pigem ärategemise eesmärgil kui teema 
pärast  

 „Hoian kõik endale ja pole sul tarvis teada mida ma teen“; 
 On maakondi, kuhu ei tulda infopäevi tegema ja hüljatuse tunne suureneb 
 Korraldajate, lektorite tase on väga erinev. Mõneti ei ole värskendatud oma 

slaidegi. See pole küll valdav. Kohati kasutab korraldaja mugavamat for-
maati, lektoriks võetakse see, kes on lähemalt. Kas välisekspert on kallim 
või tülikam kutsuda. 

 Nõuandetoetust tuleks anda vaid sinna, kus on turutõrge, kuid nõuande-
süsteem üldiselt ei tule toime ilma toetusteta; 

 Palju nõustamist on müügimeeste poolt, nende esmane ülesanne on müüa, 
alati ei saa olla objektiivne. Firmade põllujalutused on vähendanud nõud-
lust/survet ka teadlastele. 

 Ettevõtte agronoom võibki olla konsulendi konkurendiks – ei ole teisi nõus-
tajaid, kes käiks nii palju põllul kohapeal. Laua taga istudes võid ju andmeid 
lugeda, kui palju on vihma sadanud, aga kui jalgupidi mutta jääd, on kindel 
et see põld traktorit ei kanna. 

 Põllumajandustootjate poolt hinnatakse praktilist kogemust väga. Prae-
guste konsulentide hulgas on vähe nooremat verd ja entusiasmi. 

 Kui koolitusele eelregistreerimise lõpptähtpäev ei olnud avalikustatud, jäin 
registreerimisega hiljaks; 
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 Mõne (nõustajate) koolituse hind on arusaamatult kõrge, võrreldes sisu ja 

enda kogemusega korraldamistes; 
 Tegevuste teavitamises tuleb kasutada uusi teavitusmeetodeid. Ajalehe-

kuulutuse asemel töötaks artikkel või pressiteade paremini (rohkem selgi-
tada sisu, oodatavat tulemust). Kujundatud pilt kuulutuseks vmt 

 Veebilehel avaldatud infot ei leia üles või on see mitmete klikkide kaugusel. 
Tehtud reklaamvideot ei jaksa lõpuni vaadatagi 

Ootused koos-
tööks 

 Koostöö on pigem persoonide kui asutuste vahel, koostöö kunstlikult (do-
kumentide allkirjastamisega) tekitades ei toimi 

 Tinglikud silotornid on mitte valdkondade vahel, vaid organisatsioonide 
sees (sh MEMis). PiPide ümarlauad on ainuke koht, kus osapooled teine-
teist nähagi saavad;  

 Teadmussiirde programmide nõukogu või konsortsium on seni ainus koht, 
kus valdkonna teabevahetusest huvitatud inimesed kokku saavad ja teine-
teise tegemisest mõtlevad.  

 Teadmussiirde valdkonnas taotletud või toetust saanud teemad (ja kogu-
sed) võiks olla avalikud, et oskaks kattuvust vältida. Kui keegi on teema esi-
tanud, siis on seda vajadust eeldanud/tunnetanud.  

 Koostööd takistab organisatsioonide/inimeste soov ja vajadus hoida kinni 
oma tegemistest ja oma rahastamisvõimalustest 

 Senised partnerid hakkavad ära väsima, algsed kokkulepped ei pruugi 
jääda püsima ning ikka tuleb kõik ise korraldada. 

 Nõustajatele tuleb anda võimalus sotsiaalseks kooskäimiseks, teineteisi 
konkurentideks hinnates koostööd ei saagi tekkima. Aktiivsed konsulendid 
on väga hõivatud ning kokkusaamisteks on vajalik pakkuda väga erialaseid 
ettekandeid 

 Ootus katsetegevuste omavaliseks koordineerimiseks, nt PMK majandus-
katseid tehakse vaid 2 aastat. Põllumehel võiks huvi olla, kuidas käituvad 
turul olevad sordid. 

 Ootus, et õppereisid ja ekskursioonid oleks ühised (loodetakse võimalust 
osaleda agroäride poolt korraldatavates tegevustes ja koos inspektoritega) 

 „Kogemusi ei saa vahetada“;  
 Kaks korda aastas on hetk, kus kõik tahavad üritusi teha – märts/aprill ja 

november; 
 Urituste kalender on liiga tihe. Teha vähem laia ulatusega üritusi, paremini 

fokusseerida.  
 Ootus, et arvestataks vastastikku kalendreid.  
 Enamik infost tuleb organisatsioonide meililistidest; 
 Sooviks saada hinnanguid heade lektorite kohta;  
 Olles ürituse ühes osas lektor, on viisakas olla teisele esinejale publikuks; 
 Sündmuseid tasub viia rohkem Tartust väljapoole. Maakondade inimesed 

oskavad teemat kommenteerida, osalejaid kutsuda ning sobivat korralda-
miskohta pakkuda; 

Milles ootate 
tuge 

 Lihtsate vahenditega tõlkimine (järeltõlge) peaks võimalik olema.  
 Toetuse rakendamise tehniline tugi oleks kasulik, aga teisejärguline vaja-

dus (keegi kes otsiks tehnilise vastuse välja ilma paljusid inimesi tüüta-
mata) 

 Infopäevadel-koolitustel kohalolek ka ettekandeta on konsulendi reklaam 
ja mainekujundus (ootus ühtse vormiriietusegi järele); 
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 Konsulent ei tohi olla nähtamatu, hetkel konsulent ei ole oodatu ega lugu-

peetu. Konsulent ei peaks õigustama oma eksistentsi ja tehtud töö eest arve 
esitamist; 

 Sündmustest laiema teavitamise abi on teretulnud, eriti GDPR valguses – 
tekitada ühine andmestik inimestest, kes on huvitatud enda harimisest 

 Ootus maaeluvõrgustikule – lisaks pealkirjade tõlkimisele rohkem sisutee-
made kajastamist.. EIP materjale on erinevaid, võiks olla rohkem sisu avada 
– Eestis tegeletakse rohkem kohalike teemadega, aga EL poole osa nii hästi 
meieni ei jõua. 

 Digilahendused võivad muuta olukorda, osa silmast-silma kohtumisi võibki 
ära jääda. Digilahenduse puhul on muutused väga kiired: see maailm, mis 
me täna ette kujutame võib uue UPP perioodi keskel olla teistsugune. Mis 
tähendab, et peakski vajadusi jooksvalt saama suunata sinna, kuhu vaja. 

 Lektorite 
väljaõpe 

 Lektorite 
enesetäien-
damise eel-
dused 

 Aeg ja raha on väga limiteerivad faktorid, omandatust organisatsiooni sees 
teistelegi rääkimine peaks olema elementaarne; 

 Kui valmistan infopäeva, kirjutan artiklit vm, uurin põhjalikult temaatikat 
juurde. Kolmandik kuni pool õppimist on tuleb ürituste korraldamise käi-
gus. Oppimine tegevuse läbi  

 Koolitajate koolitamine ja nõustajate koolitamine on üks teema (lahendada 
ühetaoliselt)  

 Vajalik on koolitamine nii erialaselt kui õpetamismeetodite ja töövahendite 
osas; 

 Lektorite koolitamine õppereiside käigus või mentorikoolitustena võiks 
olla huvitav 

 Lektorite väljaõpe ja kvalifikatsioonitase peavad andma väljundi – isegi 
koolituste riigihangete puhul ei eelistata kõrgema kvalifikatsioonitase-
mega inimesi; 

 Kuidas lektori pädevust hinnata? EASi tagasisidevormis küsiti lektori kohta 
3 küsimust: erialane pädevus, esinemisoskus, võimekus küsimustele vas-
tata. Eraldi hindamine oleks mõistlik (praegu kasutatakse pigem ühte hin-
nangut) 

 Uutel lektoritel peab olema võimalus kusagil ennast proovile panna – esi-
nemiskogemuse saamiseks; 

 Lektorite omavahelised õpiringid võiks olla mõistlik. On ise palju õppinud 
põllumeeste ja nõustajate käest 

 Liidrite kool oli midagi sellist, kus tõesti liidrid välja kasvasid. Ei olnud vaid 
tuim tuupimine vaid viidi ka teatrisse; 

 Liidrite kool oli üllatav kool: arusaam, et järelkasv ise ei kasvagi, seda on 
vaja kasvatada – kokkusaamistega tekkis tutvusringkond.  

 Rootsi projektiga konsulentidele sai grupijuhtimise kogemuse – selline 
koolitus on järelkasvu tekitamiseks hea. Kasvatamiseks on vaja tegeliku 
praktika kogemine, mida ülikoolis ei õpi 

 Juhul kui põhipalgad on väikesed, siis koolitusele kuluva aja jooksul teenis-
tust ei teki; 

 Koolitusel osaleb see, kes tahab õppida, tööandja poolt kohustuslik saat-
mine toob trotsi; 

 Inimene peab tahtma õppida. Kasuks tuleb, kui koolitus sisaldab hüvitist – 
tööandjal on lihtsam saata koolituma. Põhipalgad on väikesed, sest kui tööd 
ei tee, siis raha ei saa. 



 

lk 86 

 

 

Teema Näited vastustest 

 Soovitused 
teadmus-
siirde struk-
tuuri kohta 

 „Tegevused/partnerid peavad mitte ainult ausad olema vaid ka näima au-
sad“. Partneritel endale peab see ka selge olema 

 Süsteem olgu multifunktsionaalne, s.t uuringud ja nõustamine toimivad 
koostöös. (Näiteks z piirkonnast x põllu andmeid kantakse sisse konsulen-
tide poolt). Ettevõtte andmeid kasutada lubavad (süsteemiga liitunud) põl-
lumajandustootjad saaks vastu teabematerjali või lepingulist nõustamist 
vmt.  

 Vaid tõmbekeskustes korraldamine ei ole lahendus, kokku saada kohali-
kus keskkonnas. Piirkondliku koostöö arendamine!  

 „Tasuta lõunad mõjutavad kvaliteeti“. Kommunikatsioon organisatsioo-
nide vahel on suurim probleem. Juht võib organisatsiooni arengut takis-
tada. 

 Rõhuda jätkuvalt kvaliteedile. Infopäevi jätta vähemaks ja raha suunata 
erialale, teaduspõhisusele. Võimalusel käia õppereisidel.  

 Näen murekohta selles, et PIP nõukogul peaks olema rohkem kvaliteedi jä-
relevalve rolli, kuigi see tähendab nõukogus osalevate inimeste panusta-
mist jälle. 

 Võiks ehk kaaluda koolitustoetuse andmist nõustamisega alustajatele, et 
soodustada nõustajate järelkasvu 

 Koolituste korraldamine on konsulendile kui kliendi väljakoolitamine; 
Konsulentide koolitused peaks olema samas infoväljas teadmussiirde 
muude üritustega – teaks mida tehtud; 

 MES nõuandeteenistuse juhina on võõrkeha, on ju pigem krediidiasutus. 
Teadmussiire ja nõustamine olgu fokusseeritult ühes süsteemis koos 
(ootab uut lähenemist kogu süsteemile).  

 Vaatame teadmiste levikut liiga olemasoleva tootja keskselt – vaja alustaja 
käsiraamatut, sektorisse sisenejale, ka kogemusega tootjal kõik ei püsi 
meeles (teenused eri portaalides). Ka konsulendil ei ole meeles kõike iga 
kord üles lugeda. Orienteeruda seaduste maailmas on hullult keeruline. 

 /Nõuande ja teadmiste leviku/ süsteemis on teatud lohmakaid bürokraat-
likke takistusi. Päriselus nii lihtne ei ole, et programmeerid ühe suure tead-
mussiirde kõik koos ja kõik toimib. See on päris suur väljakutse, kuidas 
AKISe sees komponendid toimima saavad. Uldist vaadet, kuidas vajadused 
on, peaksime looma ise. Paindlikkuse ilmselt saaksime ise programmee-
rida, aga on keeruline katta teadmiste loomise poolt. 

 Lisaks levitamisele peab kusagil olema aeg teabe kogumiseks ja loomiseks 
– vajalik on aeg tegeleda rohkem sisu ja vähem mahuga, ka sihtgrupiga koh-
tumisteks; 

 Eesti teadus ei suuda katta kõiki praktilisi probleeme, mis tootjatel ette tu-
levad.  

 Individuaalse nõuande osatähtsus väheneb tulevikus, lahendused rohkem 
e-teenustena. Vajadus jääb mentorluse ja nn vestluspartneri järele. Abista-
mine e-teenuste kasutamiseks väheneb tulevikus kindlasti seoses nutipõlv-
konna pealekasvuga. 

 Võiks nõuandesüsteemis / uues PIPIs olla pidev infovoog aktuaalsest põl-
lupidamisest, iganädalaselt.  

 Nõuandeteenistuse koordineeriv keskus on siiani olnud enamasti sekreta-
riaat, mis vahendab olemasolevat infot. Teadmussiire võiks luua püsi-info-
kandjaid nii konsulentidele kui põllumeestele. Sh igast konverentsist jääks 
midagi tööriistalaadset maha (sisuline kokkuvõte, video vm). Erinevaid 
tööriistu tuleb kombineerida, põllupäev ja teabematerjal ei oleks eraldi-
seisvad tegevused (mitte tekitada vaid artiklikogumikke). Leedulastel 
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teistmoodi – paaris kohas oma katsepõllud, mida regulaarselt videotega 
näidatakse: mida tegi ja mis seis seal on.  

 Kasutada uuemaid meetodeid info levitamise osas – aeg on nii suur väär-
tus (sh kohalesõit). Osalemine veebi kaudu teha võimalikuks, et pärast 
oleks võimalik teemat järele vaadata.  

 pikk.ee-d peaks vedama asjatundjad. Sisu uuendamiseks on küsitud artik-
leid teadlaselt, aga neid võiks teha konsulendid. (Tiiu Annuki sarnast entu-
siasti oleks vaja arendama). 

 Igal PIPil on koduleht, mis koondab kogu info ühte kohta. Edaspidi võiks 
neid rohkem konsolideerida, et leiaks infot hõlpsamalt ka need, kes väga 
hästi ei ole kursis PIPidega ja teemade jaotusega nende vahel 

 Teadmiste salv võiks olla üks väga hea koduleht, mis kontsentreeriks kogu 
info ühte kohta. See võiks olla ühe meeskonna poolt juhitud, kasutajasõb-
ralik ja ülevaatlik, haldamine ühes kohas, kalender ühes kohas. See ei tä-
henda, et infoürituste üle otsustamine on ühe meeskonna käes  

 Innovatsioonivõrgustik ei ole veel oma õiget kohta leidnud. Ideaalis peaks 
võrgustik siduma erinevate osade info tervikuks. Hetkel infot ei koonda 
keegi ja raske on tuvastada, kas kusagil on seda teemat juba uuritud ja kat-
setatud ning kas seda saaks üle võtta või kontakte luua. 

 Maaeluvõrgustik võiks edaspidi olla teadmiste salve administreerija ja 
UhendPIPi võimalikult orgaaniline osa, nõustajad peaksid olema kaasatud 
mitmes funktsioonis. Veebiseminarid on hea mõte, hästi käima läinud. Võr-
gukirjad oleks loogiline osa teadmiste reservuaarist. 

 Teadmussiirde toetamisel tuleb ette programmeerida hinnatõus, seotuna 
keskmise töötasu muutusega 

 Välisreisil osalejatelt omaosalustasu võtmine on aktsepteeritav, koolituste 
jaoks tuleb see süsteem samuti tekitada ja sisse harjutada 

 Ka infopäeva korraldamisel ei pea olema toetus 100%, kui saaks vaid kiire-
malt vastuse toetuse eraldamise kohta; 

 Kindlasti ei peaks riik kõike kinni maksma. Riik paneks rohkem panema 
vahendeid pädevuste hoidmisele ja kasvatamisele ja teatud asjad oleksid 
tasuta, aga võimalik, et vähem kui täna.  

 Nõuandesüsteemi vajadus on kadumas. Kõik muud tegevused täidavad 
konsulendi vajaduse ära – praegustel tootjatel on info juba olemas.  

 Praeguseks ajaks on Eestisse tekkinud konsulentide tühimik, mida teised 
ärid täidavad, sest on seda täita saanud.  

 Organisatsioon, mis tootjate oma, moel või teisel tagab konsulendi kvali-
teedi. Kui nõustamine tuleb mujalt, siis mugandub see varem või hiljem ja-
maks.  

 Kuidas saakski nõustajaid universaalselt koolitada (viia kunstlikult kurssi) 
nõustamine on nii orgaaniline elukutse, kus pidevalt õpid.  

 Nõustamise tellimises mitte kirjutada ette klientide arvu. Põhiametilt kon-
sulendile on (mentor)süsteem väga vajalik – õpibki läbi klientide 

 Konsulent kui „lumeinimene“ selles mõttes, et vähemteadjamatele on näh-
tamatu – ei ole pidevas uudisvoos. Nõuandesüsteem toimib nendele, kellel 
on juba kanal sisse töötatud.  

 Ulikoolist räägitakse uudistes, aga nõustajatest? Maine tõttu järelkasvu ei 
olegi. Organsatsiooni kuuluvustunnet ei saavuta kiiresti ega üleöö; 

 Konsulenditöö võiks olla atraktiivne töö noorele – värsked teadmised 
mida jagada, aga nõuandeteenistus on nii hägune, ei saa aru, kuidas palk 
ja töö tekivad (arusaamatu mass). Oleks maakondlikud keskused, kuhu 
noorel võimalik liituda. Tipud saaks kohapeal õpetada, kliente jagada. 
Pole kohta, kuhu ka konsulendi tunnistusega tööle minna.  
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Teema Näited vastustest 
 Konsulendi profiil hakanud ka ajas muutuma – uued trendid, tarbijate 

ootused keskkonnahoiule, heaolule, samas aktuaalne riskijuhtimine.  
 Ilmselt peaks konsulentide süsteem olema paindlikum, konsulentide süs-

teemis kvalifikatsiooni tõestamise vajaduse võiks ümber hinnata – ilmselt 
kutse ei ole vajalik, on võimalik ka alternatiivselt tõestada pädevust ja 
osutada nõuandeteenust 

 Nõuandesüsteem peab kogu aeg olema tegutsemisvalmis, hetkel pole va-
hendeid paindlikkuse lahendamiseks. Arendamisel tuleb arvestada, et 
paljud süsteemis tegutsejad loonud oma ettevõtlussüsteemi. Vajalik moti-
veerivam süsteem, mitme-tasandiline ja paindlik rahastus (suur eelarve, 
milles osa individuaalnõustamisega teenitaval), regulaarne enesearengu 
analüüs, noorte kaasamine kohustus.  

 Nõuandesüsteemiga on ikkagi häda. Väikesed tootjad vajavad rohkem tea-
vet ja nõustamist kui praegu saab. Kellel on vaja küsida, sellel peaks olema 
võimalus /teada, kust küsida (et ei jääks teadmatuse tõttu saagist ilma).  

 Konsulendid võiks ise olema julgemad ennast soovitama, konsulent on ära 
kadunud ja justkui ootavad et tema juurde tullakse. Küsima tullakse, kui on 
konsulentidel on kasulik info olemas, on varustatud.  

 Täna tegutseb osa nõustajaid nõuandetoetuseta, võib-olla tuleks need ka 
edaspidi süsteemi kaasata, kasvõi koolitamise kaudu. Pädevuste kasvata-
miseks, vahet pole, kas nõuandja tegutseb eraturul või mitte. Kui ettevõtted 
ise suudavad kinni maksta nõuande, on positiivne nähtus.  

 Link nõustajate, muu teadmussiirde tegijate ja innovatsioonitegijate vahel 
– on küsimus, kuidas teised osapooled kujutavad ette? Ei nähta konsulenti 
kui nn „innovatsiooni-broker’i“ moodi tegelast, sest tema tegevust nähakse-
mõeldakse ainult tänases olukorras. Nõustamine eeldab väga vapustavaid 
isiksuseomadusi ka: suudab hästi laialt mõtelda, uudseid „kastist välja“ la-
hendusi välja tuua. Ilmselt selles süsteemis tekivadki nõustajale erinevad 
rollid: on sellised, kes nagu tänagi annavad teatud valdkonnas individuaal-
nõuannet ja siis on sellised, kes suudavad olla innovatsioonibrokerid või siis 
näiteks digi osas anda nõu 

 Tootjatel on rohkem võimalusi maailmas ringi käia kui koolitajatel ja see 
on puuduseks. Kui me suudaks nõustajaid koolitada või anda niisuguse toe, 
et nad suudaks ennast müüa ilma subsiidiumita – see oleks see suund kuhu 
poole peaks rohkem minema.  

 Soovitus: Innovatsiooni brokerite süsteemi loomine ja nende toetamine 

 

Tabel 9. Fookusgruppides arutatud näited  

Aruteluetapp Näited arutatust 

Koolituste toimu-
mise regionaal-
sus (graafik maa-
konniti) 

 Enamus Virumaale kavandatud sündmusi toimub pigem Rakveres kui Jõh-
vis. Piirkonna tootjad on suured ja nende arv väike. Kohapeal koolitajaid 
vähe  

 Koolitustel käiakse Raplas, Tartus. Suure ajakulu tõttu ollakse väga vali-
vad. Loomakasvatusettevõtjal osalemine keerulisem ja üritusi ka vähem 

 Tartu on hea logistilise asukohaga, sinna pääseb ka ühistranspordiga pea 
kõigist Eesti otsadest; 

 Piirkondade osalejad hindavad kõrgelt seda, kui ka nendele lähemale tul-
lakse. Piirkondades, kus toimub vähe koolitusi, on huvi sündmuse vastu 
suur;  

 Kui piirkonnas üritusi ei toimu, siis see ka mandub. Kvantiteedi kõrval olu-
line kvaliteet.  
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Aruteluetapp Näited arutatust 
 Sihtgrupile on vaja lähedale minna. Koolitajale on kaugemale minek kulu, 

kuid osalejale võib kaugemale liikumine olla probleem. Erivarustusega 
koolitust kaugele viia siiski ei saa, samuti hügieen seab piirid (nt nakkuste 
vältimine) 

 Osa esitlustegevusi on võimalik teha vaid konkreetses asukohas, infopäevi 
hajutatumalt. Koolitaja valib tihti endale mugava piirkonna ja arvestab 
katsete haldamiseks kuluvat aega. 

 Põllumajandustootjatele on erinevate ettevõtete külastused tähtsad. Mõ-
nes valdkonnas tuleb osaleda soovijaid piirata. Valdkondade lõikes on 
huvi ulatus erinev.  

 Kui koolitajatele on geograafiline katvus oluline või kui sihtgrupp kutsub 
enda juurde, siis arvestatakse täiendava transpordi jm kuludega ette. 

 Katseandmete kogumise juures on saadava andmekvaliteedi küsimus olu-
line; kas on kohapealset kaadrit või noorteadlast võimalik/vaja välja õpe-
tada. 

 Organisatsiooniväliste lektorite kaasamine asutusest kaugematesse piir-
kondadesse ei ole majanduslikult võimalik, omainimeste eelarve osas lei-
takse kompromisse;  

 Teadlased korraldavad koolitusi kõrvaltegevusena ja teistsuguste hinda-
dega kui teabelevist elatuvad inimesed; 

 Ettevõtjate koolitamist akadeemilises maailmas ei väärtustata. See on tõ-
siseks takistuseks teadmiste levikul. Vaja on muutust nii ülikoolisiseses 
karjäärimudelis kui teadusmaastikul üldiselt; 

 Koolitustele eelregistreerumine muutub järjest paremaks, tehakse selgi-
tustööd selle vajalikkuse osas ka kohaletulnutele;  

 Sageli liigub valdkondlik info tehnika müüjate jm kaudu. Elu oleneb /kau-
gemas piirkonnas/ müüja poolt ette määratud hinnakirjast 

 Maakondlike teadmussiirde tegevuste rahastamine on viimastel aastatel 
arusaamatu, kas on raha hulk piiratud või rahastatakse mitte-kohalikke 
organisatsioone. Kohalikul organisatsioonil on toimetulekuraskuseid, 
kuigi kliendid paistavad rahul olevat. Maakonna kohta on 12–15 info-
päeva aastas mõistlik kogus.  

 Uleriigilise hankega võidetud infopäevad toimuvad reeglina mandril ja 
enamasti kaugemas otsas. Ettevõtjal ega nõustajal ei ole võimalik minna 
nii kaugele infopäevale, selliseid sõitmisvajadusi on liiga palju. Kohapeal 
toimuvaid infopäevi külastatakse hea meelega 

 Ministeeriumi korraldatud infopäevadel on ametnikke, kes ei oska küsi-
mustele vastata. On paranenud taotlusvoorude ja infopäevade ajastamine, 
enam ei toimu kõige kiirematel põllutöö perioodidel. Eelistus on infopäe-
vadel, kus nõustaja selgitab ega aja ümmargust juttu. Ametniku ametlikust 
tekstist on ebareaalne aru saada 

 Sooviks käia vaatamas Euroopa teiste ettevõtjate tegemisi ja Toidumessi. 
Toidutootmise valdkonnas tuleb õppimas käia mandril, perifeerias elades 
ei konkureeri suurtootjatega ning peab olema hästi informeeritud, va-
riante teadma.  

 Toimib tootjate omavaheline tugigrupp, kes saavad teineteisele toetuda. 
Sõidad traktoris ja helistad teisele. 

 Klassikalisel põllumajandustootjal ei ole aega internetis istumise jaoks 
ning kõiki programme ja arendusi ei jõua jälgida. Internet ei ole kõikjal 
sama hästi kättesaadav  
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Küsimus:  
mis oli viimane 
koolitus, millel 
osalesite; miks 
just see 

 Hindan konkreetsete organiseerijate/ koolitajate sündmuseid, mis toi-
muvad regulaarselt ja on praktilised. Huvitavat teemat igava lektori esitu-
ses kuulama ei lähe.  

 Uldiseid konverentse, mis ei toimu kodu ligidal, tootjana väldin.  
 Koolitajana lähen aastakonverentsidele nii ennast näitama kui teisi vaa-

tama 
 Osalejad kiidavad, kui slaidid koolituste viisi ei kordu ja on enda jaoks 

uusi nüansse tunnetanud;  
 Massiliselt levivaid (toimetuleku ja meeskonnatöö) koolitusi ignoreeri-

takse 
 Eelistatakse praktiliste näidetega sündmuseid, eriti rääkija julgust rää-

kida, kuidas mitte teha.  
 Teabe levitajatel on erinevad eesmärgid, alati ei ole vaja ise üritust kor-

raldada. Teistel korraldajatel on osalejate kontingent erinev ning uute hu-
viliste lisandumine on ergutav. 

 Kõige keerulisem on õpetada ametnikke, nad ei tunne sisuliste teemade 
vastu huvi 

 Praktiline või kohalike poolt korraldatud infopäev, eelistan suhet koha-
liku nõustajaga 

 Avatud talude päeval saad minna teisi ettevõtteid vaatama 
 Aianduses on osalejad peamiselt hobiaednikud või iseõppijad (viiuldajast 

psühholoogini), osale auditooriumist on vaja aabitsatõdesid, osale täppis-
teadust; Mõnes valdkonnas on aja jooksul tulnud välja, et koolitusel ja in-
fopäeval ongi erinevad sihtgrupid (uued/kogenud; hobitootja ja kogenu 
jne); 

 Negatiivne kogemus müügiettevõtte infopäevaga, kus kava oli atraktiivne 
kuid kogu päev räägiti konkreetsete toodete „headusest“. 

 Põldkatseid tehakse paljude firmade poolt – ülikooli roll on neutraalsuse 
säilitamine ja usaldatavate võrdlustulemuste esitamine. Ettevõtjad on si-
sendimüüjate konksu otsas; 

 Pikaajalised projektid (põldkatsed) on olulised, eriti viimaste aastate 
ekstreemsete tingimuste valguses; 

 Lektori neutraalsus aitab kokku tuua ka neid tootjaid või tootjate organi-
satsioone, kes muidu omavahel läbi ei saa. Ulikooli ja erasektori teadmus 
on vaja nutikalt kombineerida, rahvas ei tule samal teemal mitu korda 
kokku (kes ees…); 

 Aastate jooksul tekib hasart oma valdkonda edasi arendada, tunnetus 
enda väärtusest; koguneb teadmine, mis teadmist otsida ja edasi anda; 

 Nõustaja on põllumajandustootja jaoks rämpsufilter, närivad mürast läbi 
ja teevad endale selgeks. Ainult nõustaja abiga määruse tõlgendamine toi-
mib. Personaalne nõuanne on kasulikum kui infopäev, infopäeva järgselt 
tuleb teiselt osalejalt üle küsida, mida tema aru sai 

 Veebiülekanded ei huvita, kohapeal inimestega suhtlemine ja nähtu lä-
biarutamine on omaette väärtus. Veebiülekanded toimunud sündmusest 
on kasulikud siis, kui soovid meelde tuletada räägitut 

 KEVILI põllujalutuse videoid jälgitakse regulaarselt, need aga vahel liiga 
Lõuna-Eesti kesksed;  

 Pikkade spetsiifiliste videote vaatajaid ja doktoritööde lugejaid on vähe, 
aga neid on olemas. Ainult lugemisest-vaatamisest siiski on vähe ja vaja-
dus on vaadata kuidas praktiliselt tehnoloogiliselt lahendada 
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Väide:  
Teadmussiirde 
riiklik toetamine 
segab turgu 

 Loomulikult segab riiklik toetamine turgu, rahastuse lootuses koolitavad 
ka ebapädevad organisatsioonid. Turupõhiseks minnes tõenäoliselt rää-
gitaks rohkem kitsastest erahuvidest ja väga spetsiifilise tootmise alg-
teadmistest ei räägitaks. Suurettevõtted suudavad ise tasulisi koolitusi 
tellida ning väiketootjatel (ka loomakasvatajal toidu töötlemise valdkon-
nas) kõike raha eest õppida on ülejõukäiv. 

 Segab: hankeid võivadavad firmad, kellel endal lektoreid pole ja siis hak-
kavad otsima – need firmad ei tohiks kvalifitseerudagi; Valdkondades, kus 
teadmine on konkreetses organisatsioonis, on hanked põhjendamatud; 

 Agroäride nõuanne tuleb kergelt kätte, kuid on kallim kui mandril, sest 
toodete eest peab saartel transpordikulude tõttu rohkem maksma 

 Kui koolitused oleks tasulised, siis ilmselt osaleks vähem. Ilmselt oleks 
siis eelistus KEVILI sisekoolitustele; 

 Ei hakkaks liikmeks mingile uuele teadmussiirde grupile, usaldan juba 
toimivaid tegijaid 

 Toidusektoris on palju uusi väiketegijaid, kes vajavad ohutu tootmise 
alast teavet ja nõudlust oleks ka tasulistele üritustele;  

 Riigil on vaja sekkuda, et edastatav teave oleks neutraalne;  
 Infovahetus on kahepoolne, teadlased-lektorid saavad teadmisi praktiku-

telt ning annavad seda edasi, sh üliõpilastele;  
 Koolitusi on palju, lähenemine võiks olla süsteemsem ja pikemalt ette pla-

neeritud;  
 Esmatähtis on koolituselt saadav sisu, Kuigi valdavalt eelistatakse tasuta 

koolitusi, ollakse valmis olulise teema eest ka tasu maksma (Koolitajate 
hinnang).  

 On teemasid, mis on riiklikult soovitud, aga tootjatel nii suurt osalemise 
huvi ei ole (loomade heaolu); riik on tekitanud sunnitud nõudluse; 

 Tasuliste koolituste õppegrupid ei täitu (erafirmad, Töötukassa). Täiesti 
tasuta asju pole, igal juhul on osalejal transpordikulu ja kulutatud aeg. Te-
gijatel pole vahet, mis allikast tasustatakse, teha tuleb ikka hästi 

 Tasuliste koolituste osas on osalejad kriitilisemad. Alustavad või variante 
kaaluvatel inimestel muutuks teabe saamine väga keeruliseks, uusi toot-
jaid ei tuleks peale. 

 Tasuta koolitustele pannakse kergekäeliselt kirja, tuleb tegeleda meelde-
tuletustega. Koolitusarve esitamise hoiatus mõjub distsiplineerivalt. 

 Agroäride teave on müügitöö, toetuse puudumisel hakkaks kommertsfir-
mad oma reklaamirahadega domineerima. Kui neutraalset teadmussiirde 
infolevitamist ei ole, siis kommertsinfo jääb väga hüplikuks. Kui teadlane 
tuleb müügifirma nime alt esinema, langeb usaldusväärsus ja teadlasel 
tekib südametunnistuse konflikt. 

 Levinud on harjumus saada tasuta koolitust, inimesed ei tule tasulisse 
koolitusse. Rahastamise muutumisel tuleb korraldamisse ja osalemisse 
mõneaastane kohanemispaus.  

 Oodatakse praktilist teavet: Toetuste ja nõuete infopäevadel peavad rää-
kimas käima need, kes oskavad sisulistele küsimustele vastata. 

 On ettevõtteid, kes hoolega kontrollivad külastusgrupi koosseisu: väliset-
tevõttesse vaatama minna on lihtsamgi kui kodumaal. Oma tootmisprot-
sessi avatult tutvustavaid ettevõtteid on olemas. 

 LEADER meetmes on nõustajad riigi palgal, ebavõrdsus põllumajandus-
nõustamisega kus nõustamine on teenus. 

 Ei tunne tootjana, et MES valimine nõustamise korraldajaks oleks maksu-
maksja raha õiglane kasutamine. See valikuline toetus küll segab turgu 
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 KEVILI organisatsioonikultuurist on riigil palju õppida. Ei ole pikka 

ooteaega ega bürokraatiat vastuse saamiseks. Ametnik ei julge otsustada, 
vastata. 

 Konsulendina töötades tuli nõustamise eest raha küsida, õpetajana tööta-
des nõustan osalejaid kogu aeg, eraldi tasuta. Nõustajad on läinud seda 
teed, et täidetakse vorme kliendi eest. Koolitajana on kliendi küsimuse 
kaudu õppimine teenuse müügist olulisem. Kliendil on ootus tasulise tee-
nuse tulemuslikkuse osas, konsulenti on kerge süüdistada (ei soovi kon-
sulendina töötada). 

 Opetajatöö puhul valmistame materjale ette ja jagame neid ka õpilastega. 
Materjal levib kaugemale. Heameelega näeks, et viidataks ikka autorit/or-
ganisatsiooni (meie „au“). Materjalide kokkupanemine on suur töö ning 
palju infot muutub. Pigem avaldada laialdasemalt elementaarseid alustõ-
desid. 

 Keeruline leida õiget kohta, kuhu ja kellele väljatulnud teabevajadusest 
teada anda. Kes on õige vajaduse rahuldaja ja kas sellist teemat või tege-
vust toetataks.  

 Klastri algusaastatel oleks jätnud infopäevad tegemata (pole tulemusi 
esitleda), kuid võrgustiku tekkimiseks ja usalduse saavutamiseks olid nad 
tagantjärele hinnates väga vajalikud 

 Kui raha ei oleks piiravaks, siis  
o kindlasti käiks õppereisidel välismaal ja teiste ettevõtjate juures. Kui 

ei ole midagi elus näinud, ei oska küsida ka 
o Konsulenti kasutaks palju rohkem, nõustamiskeskus on info kesk-

punkt 
o Infopäevadel käiks küll, eelkõige inimestega arutamas ja suhtlemas 

Küsimus:  
kuidas hindate 
Eesti teadmus-
siirde korraldust 
aastatel 2013, 
2018, 2023 

 Praegu ei alustaks põllumajanduses ettevõtlusega, iga 5 aasta tagant tuleb 
investeerida ja eraelu kannatab. 

 Tootjale seda parem, mida vähem on tema ja ministeeriumi vahel ast-
meid. Tahame, et mugavused-teenused oleks igas piirkonnas ühesugused 

 Enda valitud liidrid on asendatud ametnikega, kes kohalikke ei kuula ega 
arvesta 

 2013 olid seadused arusaadavamad kui praegu. Seadused praegu muutu-
vad liiga kiiresti 

 Infovahetus töötab läbi erialaorganisatsioonide, vahendatakse ka kohus-
tuslikke koolitusi ja seadusemuudatusi 

 Inimeste lahterdamine suurteks ja väikesteks on ebaõiglane. Valikud olgu 
kõigi jaoks võrdsed 

 Kui ei ole läinud ametnikule oma tegemisest rääkima, siis ta minu tege-
misest ei tea ning kui ei veendu, kuidas ta aru sai, siis on edasine ettear-
vamatu. On aeg rääkida nii poliitikutele, Riigikogule kui Brüsselile.  

 Kui oleks võimalus teha ägedaid asju, oleks ressurssi, siis saaks osta ka 
põllumajandussektorisse üle ägedaid noori tegijaid. Kui seda pole, siis 
ongi meil pigem palju juutuubereid ja linnainimesi, sest selline elu on äge-
dam 

 Kuidas hinnata lektori kvaliteeti – ei käi ju samal koolitusel igal aastal. 
Mõni hea spetsialist ei oska infot edasi anda 

 Suurem osa ürituste kalendrist peaks olema ette planeeritud, vähemalt 2 
kuud ette, sh kõik koolitajad võiks kasutada ühte kalendrit 

 mitmed meist ei kasuta internetti ja 2013 oli infopäevade hulk suurem, 
info oli personaalsem  

 Talvisel ajal on huvitavaid koolitusi liiga palju, kõigile ei jõuagi 
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Aruteluetapp Näited arutatust 
 Suuremad tootjad käivad vajaduse korral kaugemal, väiksemad ei lähe. 

Mida valida, kui korraldatakse Võrus-Pärnus-Saaremaal – kõik on kaugel 
 Kohalike koolituste puhul saab logistikat ka vähemaktiivsete jaoks orga-

niseerida. Väiketootja saab info naabrilt.  
 Konsulendil ja konsulendil on vahe: Miks ei võeta kohtus ennast esin-

dama „tasuta“ advokaate? 
 Hämmingut tekitab, kui lektor ei pinguta teadmise edasiandmiseks (sh 

koolitus pole mõistetav). Kaasaegset teavet valdavad spetsiifilised asutu-
sed, teadmise jõudmine praktikuteni viibib. Kui nt raamat valmis saab on 
elu juba edasi läinud, tuleks operatiivsemalt selgitada, kuidas ja milleks 

 Tulevikult ootan õppereise, kus tootja ja nõustaja koos. Konsulent on kui 
perearst ega jõua õppida selgeks iga teemat. Nõustamine on väga vastu-
tusrikas (just äriplaanide tulevikuprognooside osas) 

 Varem oli keerulisem teabe levikuks toetust taotleda, sest tahtjaid palju. 
 PiPide tulekuga pidi traditsiooniliste taotlusvoorude osakaal vähenema, 

aga jäi ja nüüd on suur segadus; 
 Olukord on paranenud teadmussiirde jaoks, aga rakendusuuringute olu-

kord on keerulisem, pikaajalised katsed jäävad õhku. Teadmiste loomise 
rahastus on millegi muu arvelt; 

 Põldkatsed on liiga killustatud ja pole võrdlusbaasi üle Eesti; 
 Ootame pikaajalise struktuuri kokkulepet. Vaja kindlust, et kasvatatakse 

kompetentsi. Ei saada üleöö valdkonna teadlaseks; 
 Varem oli parem: rakendusuuringute programmist projekti taotlemisel 

pidi teema vajalikkust tõestama ning ka aruande vaatas ekspert üle: hin-
nati tegevust, mitte osavõtjate nimekirju; 

 Ettevõtetega koostöös tehtavatest projektidest teabe jagamine on võima-
lik vaid ettevõtjate nõusolekul ning nemad hoiavad oma ärisaladust; 

 Ulikooli karjäärimudel peaks arvestama töid teadmussiirde ja nõusta-
mise suunal, olgu mingigi süsteemine infoliikumine aktsepteeritav; 

 Teadur läheb innovatsiooniprojektidesse Maaülikooli nime alt, aga üli-
kooli roll hajub ja tehtud töid ei ole võimalik kajastada ei teaduse infosüs-
teemis ega kandideerimisel. 

 Taimekasvatuses teevad erafirmad teavitamisi palju ning neil on teised 
vahendid koolitajate enesetäiendusteks.  

 Teadusesse on raha juurde vaja. Pole oluline, mis meetmest või allikast, 
aga kui muutuseid ei uuri, kust teave siirdamiseks tekib? Varasemalt oli 
uuringute rahastuskohti isegi rohkem ja tehti rakendusuuringute tutvus-
tuspäevi.  

 Ootus, et oleme innovatsiooniprojektid seotakse loogilisemalt teadmus-
siirdega, infoleviku võrgustikega. Mida rohkem häid innovatsiooninäiteid, 
seda rohkem on kaasatulijaid ning innovatsiooni tellijaid (kasvab julgus 
oma raha investeerida).  

 Innovatsioonis peab olema raha katsetada ja ka ebaõnnestuda. Ideid saab 
sisse osta, katsetama peab kohapeal. Vajame raha mitte vaid innovat-
siooni tekitamiseks vaid ka tulemuste laiendamiseks. Narr olukord, kus 
projekti elluviimiseks sõnastatakse see tootearenduseks, kuigi sisaldab 
peamiselt alusuuringut. 

 Digilahendusi õpetamise jaoks on piiratult. How-to-videotest on võimalik 
nii mõndagi õppida ja järele katsetada. Oppematerjalid võiks olla elekt-
rooniliselt kättesaadavad, samas traktorit juhtima või juustutootmist 
praktikata selgeks ei õpi.  

 E-õppe valmisolek on noorematel, kuid materjalidest arusaamise oskus 
on neil kehvem (oodatakse mängulisust).  
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Aruteluetapp Näited arutatust 
 Konverentsi videoülekannet vaataks harva (tukk tuleb peale), tagantjä-

rele meenutamiseks on nendel väärtus olemas. Saaks ka koolitustel osa-
listele viidata, kuidas teine lektor selgitas. Algaja lektor võib olla kaamera 
ees kohmetu, kogenu läheb teemasse sisse ja unustab kaamera olema-
solu.  

 Infot on internetis kordades rohkem, selle sorteerimine on ajamahukas. 
Infopäevi oli tollal rohkem ja suhtlemine personaalsem. Muidugi tahaks 
infot interneti asemel otse teadlaselt, aga see on perifeerias luksus. Väi-
ketootjal või alustajal on koostööd teadlasega raske üles ehitada, kuna et-
tevõtja on vähem informeeritud 

 Saaremaal konverentside videoülekandeid vaadatakse, hinnatakse järele-
vaatamise võimalusi 

Viis aastat on pikk aeg muutusteks. Usun, et selleks ajaks on inimene inime-
sele oluline 

 

Joonis 30. Teadmussiirde korralduse hindamisel kasutati rakendust Mentimeter.  

 

Ida-Virumaa 

 

Saaremaa 
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Joonis 30. Fookusgruppide hinnangud teadmussiirde korraldusele 
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Lisa 7. MAK 2014–2020 teadmussiiret ja innovatsiooni sisaldavate meetmete analüüs 
 

Artikkel 14, Teadmussiire ja teavitus – rakendatakse enamuses, 3 tasemel (üleriigilised ja 
maakondlikud tegevused ning teadmussiirde programmid) 

Mida ei ra-
kendata ja 
põhjendus 

 lühiajalised vahetused põllu- ja metsamajandusettevõtte juhtorganite tasandil 
(praktika ja stažeerimine) – sooviti vähe ja keerukas taotlusi hinnata; 

 kasusaajateks võivad olla ettevõtjad, kes tegutsevad maapiirkondades VKEdena 
– teatud tegevuste osas on osalejatele piirangud 

 abikõlblikud saaks olla osalejate kulud osalemiseks (majutus, reisikulud, päeva-
rahad, põllumajandustootja asendamisega seotud kulud koolituse ajal) – piiran-
gud seab toetuse ühikumäär ja olemasolev põllumajandustootja asendamise toe-
tus 

 meetme juhises pakutud vautšerid – ei leitud lahendust, kellele ja kuidas jaga-
taks 

 meetme juhises kirjeldatud ettevõtete juhendamine (coaching) – eeldati, et 
nõuandetoetus katab vajaduse 

Parenda-
misvõima-
lus  

 Käimasolevas perioodis: täienduskoolituste, õpiringide osalejate abikõlb-
likkuse laiendamine, või tasuliste osalemisvõimaluste lubamine; 

 Uue programmperioodi eelnõude eel: omafinantseeringu nõue võib põhjustada 
liigset bürokraatiat ja seetõttu meetme kasuteguri vähenemise 

 Uue perioodi sõnastus “support for agricultural, forestry and rural business” 
võib tekitada siseriikliku vajaduse abikõlblike osalejate piiritlemiseks 

Artikkel 15, Nõustamisteenused, põllumajandusettevõtte juhtimis- ja asendusteenu-
sed – rakendatakse osaliselt: (1) nõustamisteenused – jah; (2) juhtimis- ja asendus-
teenused – ei; (3) nõustajate koolitus – jah 

Mida ei ra-
kendata ja 
põhjendus 

 juhtimis- ja asendus- ja nõustamisteenuste loomine – asendus- ja nõustamis-
teenus on Eesti olemas, kontseptsiooni puudumise tõttu jäi kasutamata võim-
alus juhtimisteenuste loomiseks; 

 metsamaa valdajate nõustamine – metsaomanike nõustamisest loobuti, kuna ka-
sutus oli marginaalne ning on pigem Keskkonnaministeeriumi haldusala  

 maapiirkondade VKEde nõustamine – olemas on konsultatsiooniteenused maa-
kondlikes arenduskeskustes,  

 põllumajandusega tegelemine on MAKis defineeritud vähemalt maa heas kor-
ras hoidmisena läbi maa suuruse, mis takistab kliente, kelle maa on registris 
teises kategoorias või tootmine väikesel pinnal (katmikala) 

Parenda-
misvõima-
lus 

 Nõuandetoetuse sihtgrupi laiendamine metsa valdajatele, farmer definitsiooni 
avardamine; 

 Nõuandetoetuse laiendamine MAKi eesmärkidel tegutsevatele juriidilistele 
ühendustele – innovatsiooniklastrid, kohalikud tegevusgrupid, tootjarühmad, 
lühikesed tarneahelad jne; 

 Nõustajate koolitamine hoopis teadmussiirde meetme raames ei piira siht-
gruppi (alustavad nõustajad) ja on ka väiksem piirang riigiabi osas. 

 Nõustamine ja teadmussiire on ühe süsteemi kaks tahku 

Artikkel 16: põllumajandustoodete ja toiduainete kvaliteedikavad  

Seos inno-
vatsiooni ja 
teabeleviga 

Toetatakse tootjarühma tegevuskavas ja äriplaanis nimetatud tegevusi, sh koolita-
mine jne 
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Kommen-
taar 

Koolitustegevus püsib tootjarühma siseseringis ega ole seostatud teiste teadmisi va-
hendavate tegevustega, teadus- ja arendustegevusega ega maaeluvõrgustikuga.  

Artikkel 17; Investeeringud materiaalsesse varasse 

Seos inno-
vatsiooni ja 
teabeleviga 

Põllumajanduse tootlikkuse ja jätkusuutlikkusega tegeleva Euroopa innovatsioo-
nipartnerluse (EIP) raames toetatud tegevuste puhul saab toetusmäära tavapära-
sega võrreldes suurendada. 
MAKis rakendatakse nelja tegevuse liiki: 1) "Investeeringud põllumajandusettevõtte 
tulemuslikkuse parandamiseks", 2) "Investeeringud põllumajandustoodete töötle-
miseks ja turustamiseks", 3) "Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamine ja hoid" 
ning 4) "Kiviaia taastamise toetus" 

Kommen-
taar 

Toetuse taotlemise alaseid infopäevi korraldatakse M14 toetusega 
Mitmed taotlustest koostatakse konsulentide abiga.  
Kui taotlus saab kõrgemat toetusmäära EIP tegevustega seoses või kui taotluses hin-
natakse projekti innovaatilisuse seisukohast, tuleks see teave kanda PRIA andme-
baasi, MAKi hindamise käigus kokkuvõtete ja järelduste tegemiseks.  

Artikkel 19: Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng 

Seos inno-
vatsiooni ja 
teabeleviga 

MAK: rakendatakse kolme tegevuse liiki: 1) "Noorte põllumajandustootjate tege-
vuse alustamine", 2) "Väikeste põllumajandusettevõtete arendamine" ning 3) "Inves-
teeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajan-
dusliku tegevuse suunas". 
Noore põllumajandustootja toetuse taotlejatele on esitatud siseriiklikult nõue, et 
peavad omama teoreetilist ja praktilist ettevalmistust (meetme juhises: has to 
have the necessary occupational skills and competence.) 

Kommen-
taar 

Võimalik on kaaluda sihtgrupispetsiifilist nõuandetoetust 
Kui taotluses hinnatakse projekti innovaatilisuse seisukohast, tuleks see teave kanda 
PRIA andmebaasi, MAKi hindamise käigus kokkuvõtete ja järelduste tegemiseks 

Artikkel 20; Põhiteenused ja külauuendus maapiirkondades Eesti ei rakenda (võimalus 
LEADER-tüüpi meetmes). Võimalikud oleks tegevused koolituskeskkondade väl-
jaehitamiseks. 

Artikkel 27; Tootjarühmade ja –organisatsioonide loomine 

Seos inno-
vatsiooni ja 
teabeleviga 

toetust antakse eesmärgiga hõlbustada tootjarühmade ja -organisatsioonide loo-
mist põllumajandus- ja metsandussektoris selleks, et: ... d) edendada tootjarühmade 
ja -organisatsioonide muid tegevusi, nagu äri- ja turustusoskuste arendamine 
ning uuendusprotsesside korraldamine ja lihtsustamine. 
Rakendatakse piiranguteta, toetus esitatud äriplaani ulatuses 

Kommen-
taar 

Tegemised ei ole seostatud teiste teadmisi vahendavate tegevustega, teadus- ja 
arendustegevusega ega maaeluvõrgustikuga. Olemas tugev seos juhtimisnõustami-
sega ja juhtimisteenusega.  
Teave oskuste arendamise või uuenduste elluviimise tegevuste kohta tuleks kanda 
PRIA andmebaasi, MAKi hindamise käigus kokkuvõtete ja järelduste tegemiseks 

Artikkel 28; Põllumajanduse keskkonna- ja kliimameede 
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Seos inno-
vatsiooni ja 
teabeleviga 

Liikmesriigid püüavad tagada, et käesoleva meetme kohaseid tegevusi viljelevaid isi-
kuid varustatakse selliste tegevuste jaoks vajalike teadmiste ja teabega. Liikmes-
riigid võivad seda teha muu hulgas kohustusega seotud eksperdinõuande andmise 
kaudu ja/või seades käesoleva meetme kohase toetuse saamise tingimuseks asjako-
hasel koolitusel osalemise. 
MAK: „Keskkonnateadlikkuse tõstmiseks on mitme PKT (põllumajanduskeskkonna 
põhitoetus ehk keskkonnasõbraliku majandamise toetus) toetuse nõuete hulgas ko-
hustuslikud koolitused. Lisaks on PKT toetuse taotlejatel võimalik kasutada arengu-
kava raames toetatavaid nõuandeteenuseid.“  
 
Koolitustele sõidu ja aja kulu on arvestatud toetuse ühikumäära sisse, Kohustuslikke 
koolitusi tellitakse kas MAKi tehnilise abi raames ja MAKi teadmussiirde program-
mide raames. 

Kommen-
taar 

Võimalus kaaluda vautšerite kasutamist: toetuse saajale individuaalnõustamise kasu-
tamiseks VÕI üldiselt tasulisel/ piiratud sihtgrupiga koolitusel osalemise võimaldami-
seks 

Artikkel 29; Mahepõllumajandus 

Seos inno-
vatsiooni ja 
teabeleviga 

MAK: „Taotleja peab täiendama oma teadmisi mahepõllumajanduse valdkonnas.“  
 
Koolitustele sõidu ja aja kulu on arvestatud toetuse ühikumäära sisse, kohustuslikke 
koolitusi tellitakse MAKi teadmussiirde programmide raames. 

Kommen-
taar 

On koolitustel sariosalejaid ja neid, kelle jaoks ei ole pakutavatelt koolitustelt midagi 
õppida. Järgmisel perioodil võimalus kaaluda vautšerite kasutamist (vt PKT) 

Artikkel 33; Loomade heaolu 

Seos inno-
vatsiooni ja 
teabeleviga 

MAK: „Loomarühmapõhiseid toetatavaid nõudeid täidab taotleja selle loomarühma 
osas, mille kohta ta toetust taotleb. /--/ Kõigi loomarühmade kohta on ka ühine toe-
tatav lisanõue: osalemine loomade heaolu või loomatervishoiu koolitusel või 
infopäeval. /--/ Koolitusega seotud lisanõude puhul hüvitatakse transpordikulud ja 
ühe tööpäeva töötasu kokku 75 € aastas taotleja kohta.“ 
 
Koolitusi tellitakse MAKi teadmussiirde programmi raames. 

Kommen-
taar 

Kõiki Eestis toimuvaid loomade heaolu käsitlevaid õppuseid ei loeta toetuse jaoks 
sobivateks koolitusteks. Osaliselt koolitaja teadmatuse tõttu (pole taotlenud sobi-
vaks tunnistamist), osaliselt osaleja teadmatuse tõttu (vaatab koolituse teemat, 
mitte märgistust). 
Järgmisel perioodil on võimalik kaaluda vautšerite rakendamist 

Artikkel 35, Koostöö – rakendatakse 3 tegevust, millest 2 on seotud innovatsiooni ning tea-
dus-arendustegevusega: "Innovatsiooniklaster", "Uute toodete, tavade, protsesside 
ja tehnoloogiate arendamine" (nn TAP). Hilisemas faasis lisandus EIP töörühmade 
tegevus 

Mida ei  
rakendata  

 Erinevate innovatsioonikoostöö projektide raamesse võiks mahtuda kõik MAK 
määruse artiklis väljatoodud teemad, kuid toetatavate innovatsiooniklastrite 
tegevusvaldkonnad seatakse ministeeriumi poolt arvestades võimalikku raha-
hulka (ei kata metsandust jne) 

 Meetme juhis rõhutab, et toetuse saaja juriidiline vorm ei ole olulisem kui te-
gevus, MAKis märgiti, et toetust saav innovatsiooniklaster peab olema MTU.  
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 Meetme juhises soovitatakse EIP töörühmade rakendamist innovatsiooninõus-
taja abiga ja tolle rahastamist nõuandetoetuse või tehnilise abi toel, sh maaelu-
võrgustiku (innovatsioonivõrgustiku) osana – kasutamata on võimalus inno-
vatsiooninõustajate kompetentsi väljaarendamiseks. 

Kommen-
taar  

 Innovatsiooniklastri ja TAP/EIP taotluste hindamiskriteeriumites on innovat-
siooni komponent on oluline, kuid paremusjärjestuses kõrge positsiooni võib 
saada ka väheuuenduslik tegevus. (TAP/EIP hindamiskriteeriumites on projekti 
majandusliku mõju ja uuenduslikkuse osakaal 45%. Innovatsiooniklastri puhul 
on innovaatilisuse kriteerium osakaaluga 30%) 

 Toetuse tulemuse tekkiva teabe levitamise kohustus on määruses kirjas kuid 
teave hoitakse pigem projektigrupi sees. Tihti puudub toetusesaajatel huvi tule-
mustest sisuka kokkuvõtte koostamiseks ja tulemuste tutvustamiseks, sh erine-
vatel meetoditel. Teabelevile saab kaasa aidata maaeluvõrgustik 

Artikkel 44; LEADERi koostöötegevus – rakendatakse 4 alameedet, sh projektitoetus 

Seos inno-
vatsiooni ja 
teabeleviga 

Kohalik tegevusgrupp koostab strateegiad (ministeerium kiidab heaks) ning valib 
välja strateegia alusel rakendatavad projektid.  

Kommen-
taar  

Kohalik tegevusgrupp võib vajada abi strateegiate elluviimisel ja arendustegevustes, 
kuid nad ei ole nõuandetoetuse mõistes abikõlblikud. Kogukonna arengu konsulen-
tide tegemised on alaväärtustatud  
Kui taotlus on esitatud innovaatilise tegevuse elluviimiseks märgitakse see ka PRIA 
infosüsteemi. Tegevuse hindamise tulemust andmebaasi ei kanta ning sisulist hin-
nangut innovatsiooni ulatusele kokkuvõtete ja järelduste tegemiseks anda ei ole või-
malik. Taotlused sisaldavad tihti koolitustegevusi, kuid nende andmeid ei registree-
rita võrreldavalt Teadmussiirde ja teavituse tegevustega. 

Artikkel 54; Riiklik maaeluvõrgustik 

Seos inno-
vatsiooni ja 
teabeleviga 

MAKi määrusest tulenev ülesanne on mh teavitada üldsust ja võimalikke toetuse 
saajaid, edendada innovatsiooni. Toetust (tehniline abi) võib kasutada ka tegevus-
teks, mis on seotud võrgustikutöö pakkumisega nõustajatele ning innovatsiooni tu-
giteenuste pakkumisega. 

Kommen-
taar 

Võimalik on ellu kutsuda temaatilised töögrupid nii lühiajalised konkreetse küsi-
muse lahendamiseks kui kestvamad töögrupid nendes teemades, kus erialaliit vm 
initsiatiivi piisavalt ei hoia (nt sotsiaalne talupidamine, söödatootmine).  

 
 

MAK 2020 + perioodi määruse eelnõu: 

Artiklid 13 ja 72  Kohustuslik on kirjeldada nõuandesüsteemi (FAS) ning teadmiste ja innovat-
sioonisüsteemi (AKIS) omavaheline seos.  
Nõustamise ja teadmiste levitamise korraldus on võimalik lahendada saama 
meetme ja siseriikliku määruse raames ühtse tervikuna. 

Artiklid 39–63 Võimalus toetada innovatsiooni, teadust, teadmiseid ja nõustamist sektoraal-
selt 
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Artiklid 71 ja 114 Võimalused toetada koostööd, sh innovatsiooni ja teadmiste vahetust nii sise-
riiklikult (peamiselt art 71) kui rahvusvaheliselt (art 114), aga ka sektoraal-
sete tootjarühmade tegevuse ja LEADER-lähenemise raames.  

Artikkel 113 Maaeluvõrgustiku ülesannete ulatus suureneb; üks kuuest eesmärgist on 
teadmiste vahetus. 
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juhtimis- ja asendusteenused" analüüs, Uuringu aruanne, Tallinna Ulikool 2018  
12. Eesti maaelu arengukava 2014–2020 prioriteetide 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 hindamise lõpparuanne, Eesti 
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37. Nõuandeteenust kasutanud konsulentide töömaht. 2015 Kreen, H. (registreeritud Maaeluminis-

teeriumi dokumendihalduse süsteemis nr 6.1–11.3/412 
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