Andres Vinni
6. oktoober 2016

MES nõuandeteenistus
• MES pakub toetatavaid nõuandeteenuseid alates 1.07.2015
• Meie visiooniks on saada usaldusväärseks partneriks ettevõtjale
põllu- ja maamajanduses.
• Eesmärk on tagada põllumajandusmaa majandamise ja
põllumajandusettevõtte juhtimise arengule suunatud
nõustamise süsteemi jätkusuutlik toimivus aastatel 2015-2021
ja saada 2020 aastaks isemajandavaks
nõuandeorganisatsiooniks.
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Tegevused
• Avati 15 maakondlikku kontaktpunkti
• Igas Eesti piirkonnas on tagatud sama hinnaga
nõustamisteenuste kättesaadavus
• Avatud on klienditeeninduse kanalid – keskne infotelefon ja eposti aadress, töötab koduleht www.pikk.ee
• Sõlmitud lepingud 54 konsulendiga, neist 21 töölepinguga
• Moodustati nõuandev nõukoda, toimunud on kolm koosolekut
• Täiendati ja uuendati koostöölepinguid teadus- ja
arendusasutustega;
• Telliti ja võeti kasutusele kliendihaldusprogramm
• Koostati konsulentide koolituskava aastaks 2016;
• Käivitati mentorprogramm

Tulemused 1.07.2015 – 30.06.2016

• Nõuandelepinguid sõlmitud 883
• Valmis nõuandetööde aruandeid 709
• Teostatud nõustamistunde 20 863
• s.h. töölepinguga konsulendid 15 022
• s.h. käsunduslepinguga konsulendid 5436
• s.h. lepingulised eksperdid 405
• Maksetaotluste summa 650 563
• Unikaalseid kliente 601
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Tulemused 1.01.2016 – 31.07.2016
Nõuandelepinguid sõlmitud 527
Valmis nõuandetööde aruandeid 366
Nõustamistunde teostatud 13 265
Keskmiselt 31 tundi aruande kohta
Maksetaotluste summa 425 309
Unikaalseid kliente ca 480
Töötab 54 konsulenti, neist 21 töölepinguga ja 33
käsunduslepinguga

Valdkondlik jaotus
•
•
•
•
•
•
•

Taimekasvatus 34%
Nõuetele vastavus 31%
Loomakasvatus 18%
Ettevõtte majandamine 6%
Töötervishoid ja tööohutus 5%
Keskkond 3,5%
Muu (mesindus, maaparandus, metsamajandus) 2,5%.
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Võrdluseks periood 2007-2013
• Heakskiidetud taotlusi 4781
• Keskmiselt taotlusvoorus 852 taotlust
• Sellest finants ja ettevõtte majandamine 69,4%,
teisisõnu keskmiselt vaid 261 taotlust teistes
valdkondades peale finantsi ja majandamise
• Unikaalseid nõuande saajaid Tegevus 1 oli 2358
• Unikaalseid nõuande saajaid Tegevus 2 (nõuetele
vastavus, töötervishoid ja tööohutus) 280

Konsulendid valdkondade kaupa
•
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Nõuetele vastavus – 25
Finantsmajandus - 19
Loomakasvatus (sh lamba-, kitse-,veise-, lihaveisekasvatus) - 17
Taimekasvatus – 10
Töötervishoid ja tööohutus – 7
Aiandus – 5
Mesindus – 3
Metsandus – 2
Maaparandus – 1
Mentoreid– 10
3 eksperti
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Konsulentide töömahud
• Top 10 konsulendid teevad 57% nõuandelepingutest
• Top 20 konsulendid teevad ca 83% kogu nõuandetööst
• Võrdluseks 2007-2013 Top 10 ca 40%
• Top 20 konsulenti tegid 62% nõuandetööst

Konsulentide tasustamine
Leping maksimaalse summaga

Toetatav
Omaosalus
1 500,00
166,67
Palgafondiks 72,1%

Kokku teenus ilma km-ta
1 666,67
1201,67

Hind
Tehtud tunnid
38,70
43,07

Töölepinguga töötaja maksimum täislepingu kohta 72,1% teenusest
Ametinimetus

Arvestatud maksuv.
töötasu
minim

Konsulent

898,11

Töötuskindl. pensioni kinni peet. Tasum. Arvest.
Arvest
1,6%
kindl. 2% tulumaks kuulub sotsmaks TK 0,8%

154,00

14,37

17,96

142,36 723,42

296,38

Bruto
Neto
tunnitasu tunnitasu
20,89

7,18

16,82

Ühe lepingu pealt jääb reservi puhkuse ja haiguse kompensatsioonideks koos tööjõumaksudega 137.29 s.o 8% teenuse hinnast
Töölepinguga töötaja 2% kogumispension
Konsulendi tasu max leping koos SM ja TK-ga 64% 1 066,67
Ameti
nimetus
Konsulent

Tunni- Töötatud
tasu tunnid
18,50

Arvestatud
töötasu
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maksuv. Töötus
pensioni kinni peet. Tasum.
minim kindl. 1,6% kindl. 2% tulumaks kuulub

795,50

154,00

12,73

15,91

122,57

644,29

Bruto
Arvest Arvest
tunnisotsmaks TK 0,8%
tasu
262,52

6,36

18,50

Neto
tunnitasu

14,98

Käsunduslepinguga töötaja maksimum täislepingu kohta 72,1% teenusest
Ameti
nimetus

Konsulent

Arvestatud maksuv.
töötasu
minim
898,11

Töötus
pensioni
kindl. 1,6% kindl. 2%
14,37

17,96

kinni peet. Tasum.
tulumaks kuulub
173,16

692,62

Arvest
sotsmaks

296,38

Bruto
Neto
Arvest
tunnitasu tunnitasu
TK 0,8%
7,18

20,89

16,11
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Konsulentide koolitus
• Kvalifikatsiooni säilimiseks tuleb iga konsulendil läbida aastas
minimaalselt 25 akadeemilist tundi erialaseid koolitusi
• MES omab alates veebruarist 2016 EHIS registreeringut, mis
annab õiguse koolitada Täiskasvanute koolituse seaduse
alusel.
• Osaleme ühispakkujana koos EMÜ-ga teadmussiirde
pikaajaliste programmide hangetes: loomakasvatus ja
ühistegevus, mille käigus saab korraldada põllumeestele
koolitusi, kus saavad osaleda ka konsulendid.
• Osaleme ka MAK teadmussiirde taotlusvoorudes.

Koostöö
Erialaliidud ja valdkonna organisatsioonid:
• Eesti Aiandusliit
• Eesti Mesinike Liit
• Eesti Lihaveisekasvatajate Selts
• Eesti Lambakasvatajate Selts
• Eesti Tõusigade Aretusühistu
• MTÜ Eesti Seemneliit
• Eesti Erametsaliit
• MTÜ Eesti Kartul
• Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Haridus- ja arendusasutused:
• Põllumajandusuuringute Keskus
• Põllumajandusamet
• Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool
• Järvamaa Kutsehariduskeskus
• SA Viljandimaa Arenduskeskus
Teadus- ja arendusasutused:
• Tallinna Tehnikaülikool
• Eesti Maaülikool
• Eesti Taimekasvatuse Instituut

Korraldame vähemalt kord aastas
arendusseminari, mille käigus antakse
konsulentidele, mentoritele jt ülevaade
nõustamisvaldkondades toimunud teaduslikest
arengutest, sh lõpetatud põllumajanduslikest
rakendusuuringutest või rahvusvahelistest
projektidest.

Koostööpartneritele pakume võimalust osaleda
MESi korraldatud koolitustel.
Välispartnerid:
• ProAgria Maamajanduslike
Nõuandekeskuste Liit
• Läti Maamajanduse Nõuande- ja
Koolituskeskus
• Leedu Põllumajanduse Nõuandeteenistus

Euroopa Põllu- ja Maamajanduslike
Nõustamisteenistuste Foorumi EUFRAS liige.
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Mentorlus

• Suunatud alustavatele, valdkonda
• Esimeses voorus kevadel 2016 valiti
vahetavatele või raskustes
välja 10 mentorit ja 15 mentiid.
maaettevõtjatele
• Mentorite koolituse II osa toimub
• Kahe inimese personaalne koostöö, oktoobri alguses
milles kogenud põllumajandustootja • Sügis 2016: toimub mentorite ja
või maaettevõtja jagab oma teadmisi ja mentiide kandideerimise teine voor,
kogemusi vähemkogenud mentiiga
infopäev mentorluse tutvustamiseks,
• Mentiiks sobib vähemalt 0,3 ha parem koostöö põllumeeste
kasutav maaettevõtja, müügituluga organisatsioonidega info levitamisel
vahemikus 4000 kuni 100 000 eurot;
• Nõuande tunnihind 40 eurot;
• 100% toetatav;
• Ühe lepingu maht aastas kuni 1000€,
maksimaalselt kokku 25 tundi;
• kogumaht ühe mentii kohta perioodi
jooksul maksimaalselt 50 tundi.

e-PRIA kasutamise juhendamise korraldamine
• Kolmandat aastat korraldas MES e-PRIA kasutamise
juhendamise
• Teenust pakkus 46 juhendajat, kaetud olid kõik
maakonnad
• Kokku juhendati 3657 klienti (arvesse läksid kliendid, kes
taotluse esitasid, juhendamiste kordi oli rohkem), mis on
30% potentsiaalsetest e-PRIAs taotlejatest (esialgne
sihttase oli 20%)
• 2015.a juhendati 3194 pindalatoetuse klienti, seega ePRIAs taotluste esitamise protsent tõuseb aasta aastalt.
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Edasine tegevus
•
•
•
•
•

ISO kvaliteedijuhtimise sertifikaat
Aktiivne teenuste turundamine
Turupõhiste teenuste arendamine
Uute konsulentide värbamine ja koolitamine
Nõuandeteenuse ja MES nõuandeteenistuse
maine tõstmine
• Välisekspertide kaasamine
• Osalemine teadussiirde programmides
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