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SISSEJUHATUS
❖ Käesolevas töös uuriti Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja (EPKK) liikmete hulka 

kuuluvate tootmisettevõtete hetkeolukorda ning nende vajadusi arendustegevuseks 

ja innovatsiooniks.

❖ Koostatud uuring ning selle aluseks olnud ettevõtete küsitlused viidi läbi aastatel 

2020-2022. Analüüsi aluseks võeti ettevõtete 2019 - 2021.a. majandusnäitajad ning 

prognoosid. 

❖ Uuringu käigus viidi läbi ettevõtete kaardistused kasutades intervjuusid ning 

veebiküsitlust. Lisaks toimus tootjate jaoks prioriteetsete teadusuuringute 

teemakorje 

❖ Uuring valmis SA Eesti Teadusagentuur poolt koordineeritud ja Euroopa 

Regionaalarengu Fondist toetatud programmi RITA raames.



METOODIKA
❖ Intervjuude ning veebiküsitluste käigus koguti andmeid ettevõtete tegevuse kohta 

viies valdkonnas: eksport, tootearendus, tootmine, TA tegevus ja ettevõtte areng.

❖ Veebiküsitlusele vastas 88 ettevõtet

❖ Intervjueeritud ettevõtete valimisse kuulus 32 ettevõtet kõigist neljast EPKK liikmete 

tegevusalapõhisest alajaotusest: • Põllumajandus (14), 

• Töötlev tööstus (12); 

• Maamajandus (5), 

• Metsandus (1)

❖ Andmete töötlemiseks kasutati kvalitatiivse analüüsi meetodit, mille abil selgitati 

välja ettevõtete arenguvajadused neljas erinevas sektoris (põllumajandus, 

toidutööstus, maamajandus, metsandus). 



ETTEVÕTETE SUURUS/müügitulu
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Joonis 1.Intervjueeritud ettevõtete jaotus müügitulu põhjal. Diagrammi kollased tulbad 
näitavad toidutööstusi, sinised maamajanduse ning rohelised tulbad põllu-ja 
metsamajandusettevõtteid.
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TULEMUSED/EKSPORT
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TULEMUSED/EKSPORT

❖ tõsta teadlikkust toetusvõimaluste kohta eksporditurgudele liikumisel

❖ jätkuv tugi osalemiseks messidel ning riiklikel ühisstendidel

❖ riigi tugi kaubanduskokkulepete sõlmimisel

❖ ühistegevuse toetamine

❖ keskkonnasõbraliku pakendi väljatöötamise toetamine

❖ aiandustoodangu konkurentsivõime tõstmine läbi käibemaksumäära 
alandamise (20% vs 5%).

❖ riigi tugi turuarendus- ja eksporditoetuse näol ning nn. 
ekspordiagentuuri loomise läbi, mis paikneks katusorganisatsiooni juures 
ja tegeleks müügi ja ekspordiga



TULEMUSED/TOOTEARENDUS
Põllumajandustootjate probleemid

TÖÖJÕUD:

• looma- ja taimekasvatusspetsialistide, lihttööjõu ja hooajalise tööjõu nappus;

TUGITEENUSED:

• kompetentse nõuandeteenuse nappus;

• põllumajandustegevustega seotud andmete liikumise vähene automatiseeritus;

• toetuste tingimuste mittevastavus ettevõtete tegelikele näitajatele;

TURUREGULATSIOON:

• teadmatus, milliseid investeeringuid peaks tegema vastamaks tulevikus 
kehtestatavatele nõuetele ja säilitada konkurentsivõimet;

• naaberriikidest rangem taimekaitsepoliitika näiteks herbitsiidide ja insektitsiidide osas;

• riikidevaheliste lepete puudumine, mis takistab elusloomadega kauplemist;

• halvem konkurentsiolukord võrreldes Läti ja Poola puu- ja köögiviljakasvatajatega (5% 
vs 20% käibemaksumäär);

• keskkonnanõuded, millele pole lahendusi;

• otsustamisprotsesside kiirus ja selgus (roheprojektide läbiviimisel detailplaneeringute 
menetlemine 2a);

MAJANDUS:

• turgude volatiilsus;

• sisendite hinnatõus;

• inimeste ostujõu vähenemine;

• haritava maa puudus sobivas asukohas ja selle kõrge hind;

• rahaliste vahendite nappus;

ÜHISKOND:

• inimeste kaugenemine maaelust/ühiskondlik surve;

• palgasurve;

• suund piima, liha, leiva ja kartuli tarbimise vähenemisele;

Toiduainetööstuste probleemid

TÖÖJÕUD:

• spetsialistide ja lihttööjõu nappus, noorema generatsiooni teistsugused 
tööharjumused ja ebarealistlikud palgasoovid;

• väiketootmise alaste teadmistega tootearendusspetsialistide nappus;

TOORAINE:

• kohaliku mahetooraine puudus;

• tooraine hinna tõus, selle kättesaadavus ja maksimaalne väärindamine;

TURUREGULATSIOON:

• pidevalt muutuv seadusandlus tootmisest pakendamiseni;

TOIDUOHUTUS ja TERVISLIKKUS:

• vähem säilitusaineid ja samal ajal pikem säilivus;

PAKEND:

• ühekordse plasti direktiiv;

• praeguste pakendimaterjalide kättesaadavus, hind ning neile alternatiivide leidmine;

TOOTMINE:

• optimeerimine ja protsesside parendamine;

• investeeringud seadmetesse: tehnoloogia uuendamine, uued liinid ja digitaliseerimine;

• kliimaneutraalsuse saavutamine;

• tootmiskatsetega seotud suured kulud;

EKSPORT:

• väga suur konkurents siseturul ja liiga väike ekspordi osakaal. Vajatakse abi õigete 
tootearenduslike suundade ja turgude leidmisel;

• protektsionismi kasv välisturgudel ELs;



TULEMUSED/TA TEGEVUS/
probleemid

Põllumajandustootjate probleemid

• Põllumajandus-, maa- ja metsamajandusettevõtted:

• inim- ja ajaressursi puudus;

• tulemuse saamine on pikaajaline ja tulemusest saadav praktiline 
kasu ja tasuvus pole teada;

• mulje, et ettevõtted on oma teadmistelt samal tasemel kui 
ülikool;

• olemasolevate andmebaaside vähene kasutamine teaduses;

• grandipõhisus ja nn moeteaduste teke, kõik uuritavad teemad ei 
ole sektorile vajalikud;

• vajamineva spetsiifilise teaduskompetentsi puudumine Eestis, 
mida ei saa riikliku tellimuse puudumisel pidada ülikooli süüks;

• teadlaste võimetus oma ideesid praktilise tootmise ja ettevõtte 
vajadustega siduda;

• puudub ülikooli juures olev mitmest teadlasest koosnev ja 
tootjaid nõustav kompetentsikeskus;

• puudulik nõuandeteenuse süsteem;

• füüsiline kaugus ülikoolist;

• liiga väike teadlaste arv;

• puudulikud võimalused koostöö alustamiseks;

• teadustulemuste kättesaadavus on puudulik;

• puudulik valmidus jagada (ka tasu eest) teadustööde 
toorandmeid.

Toiduainetööstuste probleemid

• inim- ja ajaressursi puudus;

• vastuolu, kus ettevõtte huvides on toote kiire turule toomine, kuid teadlaste 
huvi on teha pikaajalisi projekte;

• ettevõttele ja teadusasutusele huvi pakkuvad uurimisteemad ei kattu; liiga 
palju teadust on suunatud kas teoreetiliste probleemide või atraktiivsete 
teemadega (nt geenitehnoloogia) tegelemisele;

• teadlaste vähene reaalsuse tunnetus/elukaugus;

• ettevõtete vähene informeeritus teadlaste tegevusest;

• koostööle asumine oleks lihtsam, kui avalikus meedias oleks teadlaste 
sõnavõtte enam;

• mulje, et ettevõtted on uute toodete/tehnoloogiate osas teadlikumad kui 
ülikoolid.



TULEMUSED/ARENG/
takistavad tegurid

Põllumajandustootjate probleemid

• riigi võimetus näha, mis on riigi väärtus;

• riigil on pikk tee minna, et saada „roheliseks riigiks“, rahaliste vahendite nappus seoses 
roheleppega seotud investeeringutega;

• motiveeritud/ärksa tööjõu/spetsialistide puudus nii taime- kui loomakasvatuses;

• ebastabiilsus põllumajanduses (toote hinna kõikumine ja sellest tulenevalt raskused 
plaanide elluviimisel);

• poliitiline ebastabiilsus;

• väga palju esineb toiduraiskamist, probleemiks kõrvalsaaduste väärindamine;

• roheprojektide läbiviimisel detailplaneeringute bürokraatia ja nende menetlemise aeg;

• tururegulatsioon (nt Euroopa Komisjonis töös olev vabatahtliku süsinikuturu 
raamistik);

• sisendite hinna tõus 30%;

• palgasurve;

• ühiskonna surve;

• hea idee puudus, mida/kuidas võiks väärindada;

• maaressursi puudus;

• ebavõrdsed tingimused võrreldes konkurentriikidega (taimekasvatuspoliitika, pakend);

• põllumajanduse negatiivne kuvand;

• vähene koostöö erinevate valdkondade vahel tarneahelas (teadlane- esmatootja-
töötleja-kaupmees);

• tihe konkurents ja asjaolu, et ühistegevuslikul süsteemil on turul äriettevõtetega 
keeruline konkureerida

Toiduainetööstuste probleemid

• väikestest tootmismahtudest tulenev kõrge toodete omahind;

• turu väiksus ja killustatus (kõik teevad nii mahu- kui käsitöötooteid);

• riigiametites valitsev inimressursi/tahte puudus ning suhtlus jõupositsioonilt;

• jaekettide poolsed jäigad tarnelepingud ja jõupositsioonilt suhtlemine;

• kõrged energiahinnad ning teadmatus energiaga varustatuse osas - puuduvad subsiidiumid tootjatele;

• investeeringuvajadus seoses roheleppega - puuduvad riiklikud kompensatsioonimehhanismid;

• puuduvad tasemel tootmisüksused, mis võimaldaksid toota rohkem kõrgema lisandväärtusega 
bränditooteid;

• toetusmeetmete erinev käsitlus riigiti – Eestis on toetatud esmatootmist, mitte tööstusi;

• nõrk seos teaduse ja tööstuse vahel;

• tööstuse halb kuvand ja sellest tulenev tööjõu probleem (hea spetsialist hindab kaasaegset ja 
arenemisvõimelist ettevõtet);

• riikliku pikema visiooni puudumine;

• kiiresti muutuv seadusandlus (EL nõuded märgistusele, jäätmekäitlusseaduse muudatused), reeglite 
üleküllus, tõlgenduste erisused ja aktsiiside pidev kõikumine.



TULEMUSED/TÖÖJÕUD

Toidutööstused

Digitaliseerimise/automatiseerimise tulemusel 
töötajate arv väheneb või püsib muutumatuna 
juhul kui tootmismahud suurenevad. Samas 
kardeti, et see muutus võib võtta kauem aega 
kui 3 aastat. 

Töötajate arvu vähenemise põhjustena 
nimetati ka järjest suurenevat palgasurvet ja 
tootmismahtude vähenemist seoses 
eksporditurgude äralangemisega

Palgataset hindas valdav enamus kõikidest 
intervjueeritutest valdkonna keskmiseks või 
pisut kõrgemaks. 

• Töötleva tööstuse keskmine brutopalk 2020. 
aastal oli 1363 eurot ja 2021. aastal 1440 
eurot.

Võõrtööjõudu kasutas 75% küsitletud 
toidutööstustest

Põllumajandusettevõtted

Töötajate arv jääb lähiaastatel samaks või suureneb.
Maamajandusettevõtetes jääb 
töötajate arv samaks või suureneb kui tulud seda
lubavad.

Metsamajandusettevõtte hinnangul töötajate arv ei 
muutu. 

Palgataset hindas valdav enamus kõikidest 
intervjueeritutest valdkonna keskmiseks või pisut 
kõrgemaks. 
Põllu- ja metsamajanduse valdkonna keskmine 
brutopalk 2020. aastal oli 1202 eurot ja 2021. aastal 
1294 eurot

Võõrtööjõudu kasutas 36% põllumajandustootjatest



SOOVITUSED/ETTEPANEKUD
Ootused riigile
• EV visioon aastani 2050 – sõnastada ja järgida pikas (25 aasta) perspektiivis 

riiklikult olulisi eesmärke, millega arvestatakse ministeeriumite 
arengusuundade ja meetmete väljatöötamisel;

• Erinevate huvigruppide tõhusam kaasamine riiklike eesmärkide leidmisel, 
sõnastamisel ning elluviimisel;

• Põhjalikud sotsiaalmajanduslikud mõjuhinnangud nii riiklike kui EL eesmärkide 
saavutamisel;

• Bürokraatia ja jõupositsioonilt suhtumise vähendamine riigiametites (nt. 
detailplaneeringute ja keskkonnalubade menetlemise otsustusprotsessi 
lühendamine);

• Hoiduda pidevatest muudatustest seadusandluses, reeglite üleküllusest ja 
tõlgenduste erisusi võimaldavatest seadustest;

• Suurem initsiatiiv riikidevaheliste kaubanduslepete sõlmimisel;



SOOVITUSED/ETTEPANEKUD
Toidu tootmine on riikliku julgeoleku osa
• Riikliku julgeoleku eesmärgina on oluline saavutada isevarustatus põhiliste 

toiduainete osas; 

• Toidukaupade käibemaksumäära langetamine aitab parandada kohaliku toidutootja 
konkurentsivõimet;

• Likvideerida olukord, kus kohalikule tootjale on loodud ebavõrdsed tingimused 
lubades kaupade importi riikidest, kus tootmisele kehtestatud reeglid on leebemad 
võrreldes Eestiga;

• Selleks, et tasakaalustada regionaalarengut, tuleb parandada elukeskkonda maal ja 
soodustada põllumajandusettevõtlust eriti noorte seas;

• Regionaalsete investeeringute toetamine, seda eelkõige kohalikku toorainet 
kasutavate ettevõtete puhul;

• Ühistegevuse toetamine, mis hõlmab kogu tarneahelat (söödatootjad ja töötlejad; 
loomakasvatajad, toidutööstused, jaekaubandus) kes toodavad ise tervislikku ja 
kvaliteetset toitu;

• Riiklikud kompensatsioonimehhanismid seoses suurenenud investeeringuvajadusega 
roheleppe ja energiaga varustatuse osas. Energia varustuskindluse tagamine;



SOOVITUSED/ETTEPANEKUD
Haridus

• Spetsialistide põua leevendaminseks tuleks süsteemselt tegeleda 
põllumajandusliku esmatootmise ja toidutööstuslike erialade kuvandi 
parandamisega üldhariduse kõigis etappides;

• Toidutehnoloogiaõppe muutmine ülikoolides praktilisemaks ning 
õppevõimaluste populariseerimine kutsehariduskeskustes; 

• Vajadus koolitada tööstuse digitaliseerimise operaatoreid ja 
materjalispetsialiste (plast);



SOOVITUSED/ETTEPANEKUD
Teadus
• Selleks, et Eesti suudaks täita roheleppega seotud eesmärke ja toidu tootmine 

oleks keskkonda ja inimese tervist säästev ja kõrge lisandväärtusega ning 
konkurentsivõimeline, on vaja tõsta valdkonnas tegutsevate teadlaste arvu ja 
kompetentsi; 

• Ettevõtete vajadustest lähtuva teadluskompententsi ja koostöövõrgustiku 
väljaarendamine;  

• Pikaajalise fookuse hoidmine riiklikult olulistel teemadel ning nende stabiilne 
rahastus; 

• Rohkem tähelepanu ja ressursse terve sektori huvides olevate 
rakendusuuringute toetamiseks;

• Erasektori panuse suurendamine teadusrahastusse nt. läbi maksuerisuste 
kasutuselevõtu arendus- ja innovatsioonitegevuse kulude kompenseerimiseks.



SOOVITUSED/ETTEPANEKUD
Areng

• Luua katusorganisatsioonide juurde nende liikmete nõustamisvõimekus 
(toetused, investeeringud, eksport, tehnoloogia);

• Kasutada katusorganisatsioone erinevate TA vajaduste väljaselgitamisel, 
teadlastelt uuringute tellimisel ja elluviimisel (nii eel -ja rakendusuuringute kui 
tootearenduste puhul);

• Soodustada nõuandesüsteemi stabiilset arengut ja taseme tõstmist, vajadusel 
panustades selleks lisaks ÜPP vahenditele ka riigieelarve ressursse;

• Vastava eksperdi puudumisel Eestis, toetada ettevõtteid välismaise eksperdi 
leidmisel ja Eestisse kutsumisel ning ka ettevõtte enda töötaja lähetamist 
õppevisiitidele välismaa teadusasutustesse;

• Toetada ettevõtjaid keskkonnasõbraliku pakendi väljatöötamisel ja toodete 
turundamisel;



SOOVITUSED/ETTEPANEKUD
Nutikad valikud

• Väikese riigi piiratud ressursid nõuavad riiklike toetuste suunamist 
eelisarendatavatesse valdkondadesse, mis toetavad pikas perspektiivis 
oluliste riiklike eesmärkide saavutamist ja millel on rohkem positiivseid 
sotsiaalmajanduslikke mõjusid (“kõigile natuke” printsiibi kasutamise 
asemel);

Ühiskond

• Teadlikkuse tõstmine, miks/kuidas tarbida rohkem omamaist toodangut 
ning kuidas vähem toitu raisata;

• Järjepidev selgitustöö ühiskonna teadlikkuse tõstmiseks toidu tootmisest 
nii põllumajanduses kui tööstuses.



Tänan tähelepanu eest!
Pärnu mnt 141 Tallinn
E-post: info@epkk.ee
Tel 600 9349
www.epkk.ee
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