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SISSEJUHATUS 

Eesti põllumajanduse jaoks on 2014. aastal toimumas olulised muutused: rakendumas 

on  Euroopa Liidu ühine põllumajanduspoliitika 2014-2020 ja Eesti maaelu arengukava 

2014-2020. Ühise põllumajanduspoliitika raames kärbitakse eelkõige piima suurtootjate 

toetuseid, samuti kaob 2015. aastal piimakvoot. Eesti põllumajanduses on 

piimatootmisel oluline roll, sest kolmandik põllumajanduse sissetulekutest tuleb 

piimatootmisest. Piimatootmine etendab olulist osa ka ekspordis, samuti on sellel 

märkimisväärne mõju tööhõivele ja maaelu arengule tervikuna. Ettevõtete jaoks on 

oluline välja selgitada, kuidas rakenduvad muutused põllumajanduses mõjutavad 

piimatootmise tasuvust. 

Bakalaureusetöö eesmärk on analüüsida OÜ Haage Agro piimatootmise majanduslikke 

näitajaid ja nende põhjal selgitada välja ettevõtte tootmistegevuse tasuvus ning seda 

mõjutavad tegurid.  

Töö eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

- selgitada piimatootmise kui Eesti jaoks olulise põllumajandusharu arengut; 

- analüüsida ettevõtte tootmistegevuse tulemusnäitajaid; 

- selgitada välja uuritava ettevõtte piimatootmise tasuvust mõjutavad tegurid; 

- teha järeldusi ning ettepanekuid tasuvuse tõstmiseks. 

Töös kasutatud arvandmed pärinevad OÜ Haage Agro raamatupidamisest, 

majandusaasta aruannetest, Statistikaametist ja Jõudluskontrolli Keskusest.  

Bakalaureusetöös on võrreldud omavahel uuritava ettevõtte piimatootmise 

majandusnäitajaid ning nende dünaamikat aastatel 2011-2013. Tulemusnäitajad on 

leitud nii toetustega kui ka toetusteta, mis annab ülevaate toetuste osakaalust ettevõtte 

majandustulemustes. 
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Töö koosneb kahest osast: teoreetilisest ja empiirilisest. Teoreetilises on antud ülevaade 

piimatootmise olukorrast ja arengust Eestis. Samuti on käsitletud piimatootmise 

arengutegureid, põllumajandusliku tootmise eripärasid kuluarvestuses ja tootmises ning 

selgitatakse omahinna, tootlikkus- ja rentaablusnäitajate kujunemist ning nende 

majanduslikku tagapõhja. 

Bakalaureusetöö empiirilises osas on antud lühiülevaade analüüsitavast ettevõttest ning 

võrreldakse ja analüüsitakse ettevõtte majandusnäitajaid, mille tulemuste 

interpreteerimise kaudu annab autor hinnangu ettevõtte tootmistegevuse 

tulemusnäitajatele. 
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1. MAJANDUSLIKU ANALÜÜSI TEOREETILISED 
ALUSED PIIMATOOTMISE VALDKONNAS 

 

1.1 Piimatootmise arengut iseloomustavad andmed ja 
arenguperspektiivid Eestis 

Eestil on piimatootmise suurendamiseks head tingimused nii looduslike olude kui ka 

pikaajaliste kogemuste näol. Eesti põllumajandusministri sõnul on konkurentsis 

püsimiseks ning piimandusstrateegia kavandatud ühe miljoni tonni piima tootmiseks 

vajalik, et piimatootmis ettevõtted panustaks rohkem tootmisprotsesside arendamisele ja 

optimeerimeerimisele. Seejuures on oluline, et investeeringud oleksid ratsionaalsed ja 

tasakaalustatud. [Piimafoorum 2013, lk 3]  

Perioodil 2008-2013 on toimunud Eestis muutused piima kogutoodangus, lehmade 

arvukuses ja nende produktiivsuses. Piima kogutoodang on alates 2009. aastast 

kasvanud. Piima toodeti 2013. aastal 68 144 tonni ehk ligikaudu 10% rohkem kui 2008. 

aastal. Kusjuures 2013. aastal oli Eesti piima kogutoodang eelnevast aastast 41 101 

tonni suurem ehk 762 347 tonni. (tabel 1) Tööstustele müüdi toorpiima 2013. aastal 

kogutoodangust 705 700 tonni ehk 92,6% kogutoodangust. [Põllumajandussektori 2013. 

aasta ülevaade, lk 26- 27] 

Viimati toodeti Eestis praegusest rohkem piima 1994. aastal, mil karjades oli kokku 

tänasest enam kui poole rohkem lehmi [Ibid.].  

Tabelis 1 on näha ka, et lüpsilehmade arv on Eestis alates 2011. aastast tõusma 

hakanud, millele eelnes pikk languse periood. Kui perioodil 2008-2011 vähenes 

lehmade arv 4 200 võrra, siis perioodil 2011-2013 on see arv suurenenud 900 lehma 

võrra. 2013. aastal tõusis lehmade arv 2012. aasta suhtes 300 lehma võrra. Perioodil 
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2008-2013 on piimatoodang lehma kohta stabiilselt tõusnud. Selle perioodi jooksul on 

lehmade produktiivsus kasvanud 15,4% ehk 1043 kilogrammi. 

Tabel 1. Lüpsilehmade arv(pea), piima kogutoodang(t) ja piimatoodang lehma 

kohta(kg) Eestis aastatel 2008-2013 

Allikas: [PM1740], [PM170] 

Eesti piimatootmisettevõtteid analüüsides tõi M. Aamisepp välja, et lehmade arvukuse 

vähenemise põhjuseks on piimatootmise kasvav kontsentreerumine  suurfarmidesse 

ning koondumine toimub peamiselt väikeste farmide arvelt.  Suurfarmidel on head 

tingimused tõhusaks piima tootmiseks, sest piimakarja piimajõudlus ja tööjõu 

tootlikkuse näitajad on märgatavalt kõrgemad väiketootjatest. Suurfarmidel on see-eest 

tõsiseks riskiks renditava põllumajandusmaa suur osakaal kasutatavast maast ning suur 

võlakoormus, mis on tõusnud juba 47 protsendini koguvara maksumusest, mistõttu 

ettevõtetel pole enam võimalusi investeeringute tegemiseks. [Piimafoorum 2013, lk28] 

Eestiga sarnased muutused toimuvad kogu Euroopa Liidu arvestuses. Vaadeldes 

perioodi 2008-2012 on näha, et Euroopa Liidus on piimaveiste arv iga aasta vähenenud, 

kuid langustrend on aeglustunud. Antud perioodi jooksul on piimaveiste arv langenud 

5,9%, see-eest on 2008-2012. aasta jooksul nii piima kogutoodang ja lehmade 

produktiivsus tõusnud vastavalt 1,1% ja 7,5%. 2012. aasta seisuga oli Euroopa Liidus 

23,35 miljonit piimaveist, kelle kogutoodang oli 151 miljonit tonni ning keskmine 

piimakus 6466 kilogrammi lehma kohta. [FAOSTAT] 

Eesti Põllumajanduministri sõnul suurendab uus Maaelu arengukava piimasektori 

konkurentsivõimet. Arengukava raames on loomisel töörühmad, mis ühendavad 

tootjaid, töötlejaid ja teadusasutusi. Nende töörühmade kaudu loodetakse lahendada 

konkreetseid tootmise või töötlemise probleeme. [Piimafoorum 2013, lk 3]  

Uue Maaelu arengukava rakendamisel on negatiivne mõju eelkõige suurtele 

piimafarmidele. Kui muidu oli üleminekutoetustes suur tähtsus piimatoetustel, siis 

2014. aastal otsustati, et üleminekutoetuseid ei maksta ühelegi 

põllumajandusettevõttele. Samuti muudeti otsetoetuste jagamise korda. Toetuseid 

Näitaja 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Lüpsilehmade arv, pea 100 400 96 700 96 500 96 200 96 800 97 100 

Piima kogutoodang, t 694 203 671 031 675 970 692 987 721 246 762 347 

Piimatoodang lehma kohta, kg 6 781 6 838 7 021 7 168 7 526 7 824 
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hakatakse 2014. aastast jagama pindala põhiselt, mistõttu võivad eelkõige suurte 

piimatootjate toetused väheneda kuni 40 protsenti. Käsitletud negatiivset mõju peaks 

vähendama küll üha suurenev piima kokkuostuhind, mis tõenäoliselt siiski ei jää pikaks 

ajaks nii kõrgele tasemele püsima, eelkõige piimakvoodi kadumisel. [Vaikmäe-Koit  

2014] Kuna tänasel päeval suudavad paljud piimafarmid kasumisse jõuda vaid tänu 

toetustele, siis on eelnevalt käsitletud muutustel oluline osa piimafarmide 

majandustulemustele ning jätkusuutlikkusele. 

Eesti piimanduse strateegia 2012-2020 raames kavandatud piimatoodangu mahu kasv 

peaks tooma kaasa ulatusliku majandusliku mõju kogu riigile. Piimatoodangu mahu 

suurendamine kolmandiku võrra tekitaks käsitletava strateegia perioodil täiendava 

investeeringuvajaduse 200-300 miljoni euro ulatuses, mis tooks ka riigile samas 

ulatuses maksutulusid. Eesti piimatoodangu miljoni tonnini suurendamiseks on 

hinnanguliselt vaja suurendada piimalehmade arvu 33 500 looma võrra, mis tingib ka 

suurenenud vajaduse maksimaalselt 67 000 hektari järele. Eeldusel, et piimalehmade 

produktiivsus tõuseb 2020. aastaks kuni 19%, on piimalehmi juurde vaja 12 200 ning 

täiendava põllumajandusmaa vajadus on ligikaudu 25 000 hektari järele. [Eesti 

piimanduse strateegia 2012-2020, lk 7]     

1.2 Piimatootmise arengut mõjutavad tegurid 

Tootmismahu samaks jäädes mõjutab piimatootja kasumi suurust enim lehma 

produktiivsus, mistõttu iga tootjat huvitab, kuidas tõsta lehmade piimajõudlust 

(Poikalainen 2006, lk 402). Piimafarmide jaoks on oluline parandada tootlikkust, 

tasuvust ja kvaliteeti, mis saavutatakse tänapäeval läbi tõuaretuse, uute tehniliste 

lahenduste ja teadusliku uurimistöö tulemuste rakendamise kaudu. Suurim efektiivsus 

piima tootmises saavutatakse lehma, tehnilise keskkonna ja inimese omavahelilisel 

koosmõjul. (Ibid., lk 9)  

Piimajõudlust enim  mõjutavamaks teguriks on tõuaretus, millele järgneb tähtsuselt õige 

söötmine, lüps, pidamistingimused (Ibid., lk 402). Seega on piimalehmade omadused 

tingitud eelkõige lehmatõust. Tõuaretus toimub alati mingi eesmärgi suunas. 

Piimatootmiseks kasutatavaid piimaveiseid aretatakse selles suunas, et paraneksid 

omadused, mis on piimatootjale olulised tootmiskorralduse ja kasumilikkuse 
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seisukohast. Eelkõige üritatakse aretamisega parandada piimalehmade piimajõudlust, 

valgu- ning rasvasisaldust ja vastupanuvõimet haigustele. 

Jõudluskontrolli Keskuse andmetel moodustab 2013. aastal Eesti piimalehmadest Eesti 

holsteini tõug 79%, Eesti punane tõug 20% ning ülejäänu moodustavad Eesti maatõug 

ning teised tõud. Eesti holsteini tõu produktiivsus oli 2013.aastal ligikaudu 10% suurem 

kui Eesti punasel tõul. [Eesti jõudluskontrolli aastaraamat 2013, lk 9-10] 

Bakalaureusetöös käsitletavas ettevõttes kasvatatakse nii Eesti punast kui ka Eesti 

holsteini tõugu veiseid. 

Eestis holsteini tõugu lehmad on suurekasvulised ja väga hea isuga, mistõttu on ka 

nende piimatoodang suur. Kuigi rasva- ja valgusisaldus on madalam kui Eesti punasel 

tõul, annab holsteini tõugu lehm rohkem piima, mistõttu on siiski piima 

absoluutsummana rasva- ja valgutoodang lehma kohta suurem. Puudusena võib 

käsitleda holsteini tõugu lehma vajadust rohke kvaliteetse sööda järele ning suuremat 

hoolitsemise vajadust. (Saveli, Vares 1996, lk 23-24) 

Punast tõugu veiseid iseloomustab keskmine suurus ning piima hea rasva- ja 

valgusisaldus. Piimatoodang on neil Eesti holsteinist küll väiksem, kuid siiski on nad 

kõrge piimajõudlusega. Eesti punast tõugu lehmad on sööda suhtes valivamad ning 

nende söögiisu on väiksem kui holsteini tõugu lehmadel, mis tingib ka mõningal määral 

väiksema piimakuse. (Ibid., lk 22-23) Punast tõugu veiste eelisteks on ka tugevad jalad 

ning masinlüpsiks sobiv udar (Poikalainen 2006, lk 27). 

Lüpsilehma vananedes muutub nii tema piimajõudlus kui ka tervis, mistõttu on vaja 

karja taastoota ehk põhikarjast mingil põhjusel välja läinud lehmi asendada 

noorloomadega. (Older 1997, lk 32) 

Eesti piimanduse strateegia aastateks 2012-2020 on kavandatud piimakoguse, tootmise 

tõhususe ja lehmade arvukuse suurenemine. Eelkõige sõltub planeeritud eesmärgi 

täitmine piimakarja taastootmise võimekusest. M. Uba poolt läbiviidud 

taastootmisanalüüsist selgub, et lehmikuid jätkub vaid praagitud lehmade asendamiseks, 

mitte karja suurendamiseks. Kuna piimakarja aretus toimub põhiliselt piimatoodangu 

suurendamise eesmärgil, siis selle tagajärjeks on lehmade sigivuse ja karjaspüsivuse 
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halvenemine. [Piimafoorum 2013, lk 34] Niikaua kuni Eesti piimatootjad ei suuda karja 

taastootmise näitajaid parandada, on piimandusstrateegia seatud eesmärkide 

saavutamine autori arvates kaheldav. 

Ahmad jt (2011, lk 2) toovad oma uurimuses välja, et piima kogutoodangut mõjutab 

olulisel määral see, mitu laktatsiooniperioodi piimaveis karjas püsib. Töös jõuti 

järeldusele, et piima toodang kasvab järk-järgult esimesest kuni kolmanda laktatsiooni 

perioodini. 

Jõudluskontrolli Keskuse andmete alusel oli lehmade keskmine karjaspüsimine 2013. 

aastal 4 aastat ja 7 kuud ehk 2,5 laktatsiooni ringis [Jõudluskontrolli aastaraamat 2013, 

lk 17]. Võttes arvesse, et 2-3 laktatsiooni jooksul jõuab lehm ilmale tuua 2-3 vasikat, 

siis võib väita, et selline kari suudab end taastoota, seda juhul, kui üks vasikatest on 

pullvasikas.  Intensiivse tootmisega piimafarmides on vähene karjaspüsimine tingitud 

haiguste tõttu prakeerimisest. Tervisehäireid põhjustavad  intensiivne tootmine, vähene 

vastupanuvõime haigustele, mitmesugused traumad ja muud põhjused. Taastootmisel 

tuleb karja hoida optimaalse struktuuriga, et sellesse kuuluks piisavalt noorloomi ja 

täiskasvanud isendeid. Karja tõuomadused paranevad seda kiiremini, mida kiirem on 

põlvkondade vahetus, kuid liiga kiire põlvkondade vahetusega väheneb parema 

jõudlusega piimalehmadelt saadav järglaste arv, mistõttu tuleks soodustada 

kõrgetoodanguliste lehmade pikemat karjas püsimist. (Poikalainen 2006, lk 62-63) 

Täielikumaks piimakarja aretuspotensiaali ära kasutamiseks on peamine eesmärk 

söötade hulga suurendamine ning nende kvaliteedi tõstmine (Older 1997, lk 40). Veiste 

piimajõudlus sõltub olulisel määral söötadest ja söötmisest. Kuna söödakulud 

moodustavad suurima osa piimakarja kuludest, siis tuleb arvestada söötade valimisel nii 

sööda toiteväärtust kui ka maksumust.  

Veiste piimajõudlust vähendab nii puudlik kui ka ülemäärane söötmine. Söödavajaduste 

rahuldamisels peab viima omavahelisse tasakaalu viis toitaineklassi: energia, proteiin, 

vesi, mineraalained ja vitamiinid. Arvestama peab, et suurema piimakusega loom peab 

ka rohkem sööma. Tarbitavat söödakogust piiravad erinevad füsioloogilised, 

anatoomilised ja söötadest tingitud tegurid. Söötmise lihtsustamiseks ja piimaveise 

vajaduste rahuldamiseks koostatakse veistele söötmisnormid vastavalt seede ja 
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füsioloogiliste uuringute analüüsile. Söödaratsioonide koostamine võimaldab söötade 

tõhusamat kasutamist. Piimatootja peab silmas pidama, et produktiivsust ja piima 

kvaliteeti alandab puudulik söötmiskorraldus ja kehva kvaliteediga söödad.   

(Poikalainen 2006, lk 100-119) 

Piimalehmade produktiivsust on võimalik tõsta ka lüpsikordade arvu suurendamisega. 

Hart jt (2013, lk 1) leidsid, et lehmadel keda lüpstakse kolm korda ööpäevas, on 

piimatoodang 2,9 kilogrammi suurem kui kaks korda päevas lüpsmisel. Samalaadse 

tulemuseni jõudis ka Leal (2012, lk 27), leides, et sama muutuse puhul loomade 

piimajõudlus suurenes 19%. Leal tõi välja, et lüpsikordade arvu tõstmisel paranes 

piimakvaliteet ja udara tervis, kuid väiksemal määral vähenes taastootmisvõime ning 

piima komponentide sisaldus.  

Piima kvaliteet, rasva- ning valgusisaldus on olulised tegurid, mis mõjutavad piima 

kokkuostuhinda.  

Piima põhikomponentide sisaldus on suhteliselt stabiilne. Laktoosisisaldust pole 

söödaratsiooniga võimalik mõjutada. Söötmisega saab eelkõige mõjutada rasva- ning 

mõnigal määral ka valgusisaldust piimas. Kiudainete osatähtsuse suurendamisega 

ratsioonis on võimalik suurendada rasvasisaldust, sest siis tekib vatsas rohkem äädik- 

või võihapet, mis on piimarasva sünteesil lühiahelaliste rasvhapete allikaks. Piima 

valgusisaldust mõjutab kõige enam pärilikkus, mistõttu toimub valgusisalduse 

suurendamine põhimõtteliselt tõuaretuse abil. (Poikalainen 2006, lk 145-147) 

Üheks piimakvaliteedi näitajaks on mikroorganismide sisaldus, mis iseloomustab 

muuhulgas ka tootmishügieeni (Ibid., lk 221). Toorpiima tootja peab arvestama Euroopa 

Liidu ja Eesti Vabariigi õigusaktides kehtestatud nõuetega ning ka tootja ja tööstuste 

vahelistes lepingutingimustes seatud nõuetega. [Meremäe 2014]. Toorpiimale nõuete 

kehtestamisel on eelkõige peetud silmas piimatoodete tarbijate ja piimatöötlejate huve. 

Nõuded määravad ära ostetava piima temperatuuri, happesuse, maitse- ja 

lõhnaomadused ning antibiootikumide jääkide sisalduse. (Poikalainen 2006, lk 235-237)  
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Tabel 2 kirjeldab toorpiima jagunemist kvaliteediklassidesse vastavalt toorpiimas 

sisalduvate mikroorganismide ja somaatiliste rakkude arvu põhjal. 

Tabel 2. Toorpiima kvaliteediklasside klassifikatsioon 

Kvaliteediklass Mikroorganismide arv ml-s Somaatiliste rakkude arv ml-s 

Eliit <= 50 000 <= 300 000 

Kõrgem <= 100 000 <= 400 000 

Esimene <= 200 000 <= 600 000 

Teine >200 000 > 600 000 
Allikas:[Toorpiima ... 2008, 3§ lg 2]. 

Statistikaameti andmetel on perioodil 2003-2013 Eestis piima kvaliteet oluliselt 

paranenud. 2003. aastal kuulus Eestis kokkuostetud piimast 41% eliit, 52% kõrgemasse 

ja 6% esimesse klassi. Aastal 2013 on näitajad vastavalt 66%, 32% ja 2%. Seega on 

kümne aasta jooksul suurenenud eliitklassi kuuluva piima osakaal 25 protsendipunkti. 

[PM18] 

Loomade toodanguvõime sõltub oluliselt ka keskkonnast, milles nad elavad. Seetõttu on 

oluline, et keskkond vastaks lehma füsioloogilistele vajadustele. Veisekasvatuses on 

üldjuhul mindud viimasel ajal üle veiste vabapidamisele, mille puhul on tööviljakus ja 

lehmade heaolu oluliselt kõrgem kui lõaspidamisel. Veiste heaolu saab lihtsalt hinnata 

toodangunäitajate muutusega – stressi tekkimisel langeb koheselt piimatoodang, 

pikemas perspektiivis langeb ka paljunemisvõime ja eluiga.(Aamisepp jt 2000,  lk10-11) 

Eestis oli 2011. aastaks rekonstrueeritud või ehitatud 182 piimakarjalauta, kus elab 

enam kui pool Eesti piimakarjast. Oluliselt vähem on ehitatud või rekonstrueeritud 

noorkarjalautasid. [Eesti piimanduse strateegia 2012-2020, lk 9]     

Kuna veiste tervisele ja toodangule paneb aluse hea kasvukeskkond, siis on vaja 

tähelepanu pöörata ka noorloomade kasvutingimustele. Et tervet ja piimatootmiseks 

sobilikku veist kasvastada, tuleb juba sünnist saati vasikatele tähelepanu pöörata, sest 

kõik, mida vasikaga täiskasvanuks saamiseni ette võetakse, mõjutab tema arengut. 

Puuduliku noorloomade kasvatamise tulemusena tõusevad üleskasvatamise kulud, 

samuti ei pruugi lehm saavutada ettenähtud suurust, head tervist ning piimakust 

täiskasvanuna.  
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Arengutegurid, mis mõjutavad otseselt piimatootmise omahinda ja kasumit on kokku 

võetud joonisel 1, tuginedes L. Liloveri käsitlusele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: Lilover 1976, lk141. Autori muudatused 

Joonis 1. Piimatootmise kasumit kujundavad tegurid 

Enamasti ei ole võimalik lühikese aja jooksul piimakarjas olulisi muutuseid läbi viia. 

Muutuste ja ka nende tulemuste saavutamine on pikk ja kulukas protsess. Jooniselt 1 on 

näha, et piimatootmise kasum kujuneb piima kokkuostuhinna ja omahinna vahena. 

Piima kokkuostuhinda mõjutab peamiselt piima kvaliteet ning rasva- ja valgusisaldus. 

Samuti võimaldavad pikaajalised lepingud ning kuulumine piimandusühistusse saada 

paremat müügihinda. Piimakarja produktiivsust mõjutavad veiste tõuomadused, söötade 

kvaliteet ja söötmine, loomade tervis ja heaolu, lüpsikordade arv ning karjaspüsivus. 

Nimetatud tegurid mõjutavad ka tootmiskulusid, mis sõltuvad lisaks veel 

pidamistingimustest, farmitehnoloogiast, karja taastootmisest ning sööda kvaliteedist ja 

tootmiskuludest. Tootmiskulud ja produktiivsus sõltuvad ka tootmismahust, mis 

seatakse lähtudes ettevõtte eesmärkidest ja võimalustest ning võttes arvesse 

põllumajanduspoliitilisi tingimusi ja turu olukorda. 

PIIMA KOKKUOSTUHIND, €/t PIIMA OMAHIND, €/t KASUM, €/t 

TOOTMISKULUD 

PRODUKTIIVSUS 

Kokkuostuhinna mõjurid: 

1. Pakkumise ulatus 

2. Piima kvaliteet 

3. Piima rasva- ja valgusisaldus 

4. Müügilepingud 

 

Kulude mõjurid: 

1. Pidamistingimused 

2. Farmitehnoloogia 

3. Söödatootmiskulud ja 

kvaliteet 

4. Karja taastootmine 

 

Produktiivsuse mõjurid: 

1. Tõuomadused 

2. Söödad ja söötmine 

3. Loomade tervis ja heaolu 

4. Lüpsikordade arv 

5. Karjaspüsivus 

 

TOOTMISE MAHT 

Juhtimisotsused 

Majanduslikud tegurid 

= 
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1.2 Põllumajandusliku tootmise kuluarvestuse eripärad 

1.2.1. Kuluarvestuse süsteemi roll põllumajandusettevõtte 
juhtimises 

Ettevõtte tootmistegevuse hindamise aluseks on objektiivne ja täpne 

kuluarvestussüsteem. Kuluarvestussüsteemi informatsioon on aluseks, leidmaks 

analüüsitava tootmisvaldkonna toodangule tehtud kulutused. Vastavalt nendele 

näitajatele leitakse nii toodangu omahind, rentaablus ning teised näitajad, millega 

antakse hinnang ettevõtte tegevusele. 

Tänapäeval toimuvate kiirete muutuste tõttu majanduses, pole enam piisav ainult  

kulusid õigesti ja õiglaselt kajastada, sest keskendudes liigselt kulude arvestusele 

unustatakse, miks kulusid arvestatakse. Üha olulisemaks on muutunud ka kulude 

prognoosimine ja eelarvestamine (Karu 2008, lk 43-44) 

Majandusarvestus on firma tegevusega seotud andmete pidev plaanipärane kogumine, 

registreerimine ja töötlemine. Andmestik peab varustama teabega ettevõtte sisemisi 

juhtorganeid ning andma tõepärase pildi ettevõtte majandustegevusest 

välisorganisatsioonidele ja isikutele. (Rünkla 2003, lk37)   

Ettevõtte sisemised tarbijad on inimesed, kes tegelevad ettevõtte strateegilise 

juhtimisega (juhid, ametnikud, konsultandid jt.). Nemad vajavad strateegilist 

informatsiooni, et parandada ettevõtte tõhusust ja tulemuslikkust toodete/teenuste 

pakkumisel. Informatsiooni välitarbijad pole ettevõtte juhtimisega otseselt seotud. 

Finantsinformatsiooni välistarbijateks on osanikud, võlausaldajad, tarnijad ja teised 

isikud, kes tahavad teha paremaid ja informeeritumaid otsuseid  omaenda eesmärkide 

saavutamiseks. (Wild 2007, lk 674) 

Ettevõtte sisetarbijatele võimaldab informatsiooni juhtimisarvestus ning välitarbijatele 

pakub ettevõtte kui terviku kohta andmeid finantsarvestus. Finants- ja juhtimisarvestust 

ühendab teatud määral kuluarvestus, mis jälgib kulude kajastamist ettevõtte 

finantsarvestuse protsessis kui ka kulude analüüsi juhtimisarvestuse protsessis. 

(Haldma, Karu 1999, lk 9-10) 
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Kulud ei teki organisatsioonis iseenesest, vaid kulud on konkreetsete juhtimisotsuste 

tulemus - kulu tekib ressursi kasutamisel. Kasutades müüdud toodetes materjali, tekib 

materjalikulu ning kasutades tööjõudu, tekib tööjõukulu. Et mitte ressursse raisata, tuleb 

kasutada igat ressurssi väärtuse loomiseks. Suurema väärtuse loomiseks on juhtimises 

oluline keskenduda tulevikule ning ettevõtte seatud eesmärkide elluviimisele. (Karu 

2008, lk 43-44) 

Kuluarvestuse süsteem on oluline, sest see võimaldab ettevõttel kulusid detailselt 

arvestada ja analüüsida ning omakorda leida seoseid nende mõju kohta tulude ja kasumi 

kujunemisel. (Haldma, Karu 1999, lk 12) Kulu- ja juhtimisarvestus selgitab, miks ja kui 

palju ning millisele kuluobjektile kulutusi ja kulusid tehakse. (Karu 2008, lk 90-91) 

Kuluarvestuse süsteemi üldised eesmärgid on toodanguga seotud kulutuste 

määratlemine, planeerimine ning neile normide seadmine ja seatud sihtide saavutamise 

jälgimine. Kuluarvestuse süsteemi spetsiifilisteks eesmärkideks on tootmisväljundite 

omahinna ja müügihinna leidmine, sisendite tootlikkuse jälgimine, juhtide teabega 

varustamine ning ettevõtte majandustegevuse hindamine. (Haldma, Karu 1999, lk 10)  

 

Kulude juhtimine keskendub eelkõige kulude vähendamisele ning täiustamisele, mitte 

ainult kulude kontrolli all hoidmisele. Kulude vähendamine ei tohiks toimuda kliendi 

rahulolu arvelt. Ideaalne oleks, kui oleks võimalik üheaegselt vähendada nii kulusid kui 

ka suurendada kliendi heaolu. (Drury 2008, lk 537-538)  

Kulude liigitamise eesmärgiks on samaliigiliste kuluartiklite rühmitamise teel süsteemi 

loomine, et kergendada erinevatest kuludest parema ülevaate saamist. Liigitamisel tuleb 

lähtuda konkreetse ettevõtte kuluarvestuse eesmärgist ja kulude otstarbest. (Haldma, 

Karu 1999, lk 32) 

Püsikulud on tootmise teatud tasemeni kindel suurus, vaatamata toodangu mahu või 

liigi muutumisele. Neid on raske konkreetse tootmisharuga siduda. Võrreldes erinevaid 

ettevõtteid omavahel, võib märgata suuri erinevusi püsikulude osas. Püsikuludeks 

loomakasvatuses on näiteks tööjõukulu, amortisatsioon, kütus ja elekter. (Aamisepp, 

Persitski 2012, lk 4) 
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Muutuvkulud on antud toodanguliigi tootmiseks vajalikud kulud ning nende tase 

muutub proportsionaalselt tootmise mahu kasvamise või kahanemisega. 

Loomakasvatuses on muutuvkuludeks näiteks söödad, mineraalained, ravimid ja 

veterinaarteenused. (Aamisepp, Persitski 2012, lk4) 

1.2.2. Piimatootmise omahind 

Toodangu omahind on tootmisettevõtetes oluline majandustegevuse indikaator, mis 

näitab eelkõige seda, kui palju läheb maksma mingi konkreetse toodanguliigi ühiku 

valmistamine. Omahinna sisse arvestatakse kõik kulud, mis on seotud toodanguliigi 

valmistamisega, olenemata sellest kas tegu on otseste või kaudsete kuludega. Omahinna 

leidmiseks jagatakse toodanguliigile tehtud tootmiskulud kogutoodangu hulgaga. 

(Lilover 1976, lk 65) Omahinna üldvalem on järgmine: 

         
                          

                   
                                        

 

Toodangu omahinna analüüsimise põhiülesanneteks on leida omahinda mõjutavad 

tegurid ning reservid omahinna alandamiseks ja tasuvuse tõstmiseks. Omahinda 

analüüsides peab hindama omahinna komponentide adekvaatsust. (Otsar 1973, lk 4) 

Omahinda saab käsitleda ka kui tootmise efektiivsuse kvalitatiivset näitajat, milles 

sisalduvad ettevõtte tootmise ja majandamise kvalitatiivsed näitajad, nagu tööviljakuse 

kasv, tehnoloogia areng, põhi- ja käibevarade kasutamine, toodangu kvaliteet ja muud 

näitajad. Omahinna analüüs võimaldab anda hinnangu ettevõtte töö efektiivsusele ja 

seda mõjutavate tegurite ulatusele. (Kallas 1984, lk 4) 

Põllumajanduslikus tootmisprotsessis valmib koos põhitoodanguga üheaegselt erineval 

kujul ka teisi saaduseid. Peale põhitoodangu tekib loomakasvatuses ka kaasnev ja 

kõrvaltoodang.  

Põhitoodang on tootmises põhieesmärgina toodetav toodang. Kaasnevaks toodanguks 

nimetatakse põllumajandussaadusi, mida saadakse tootmisprotsessis samaaegselt 

põhitoodanguga. Kõrvaltoodang on madalama väärtusega toodang, mis tekib 

tootmisprotsessi käigus põhitoodangu kõrvalsaadusena. Mõnel juhul ei ole 
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kõrvaltoodangul üldse mingit majanduslikku tähtsust ja sel juhul ei võeta seda ka arvele. 

(Lilover, 1976, lk 63) Piimakarjakasvatuses on põhitoodanguks piim, kaasnevaks 

toodanguks vasikad ning kõrvaltoodanguks sõnnik ja nahad. 

              
                                               

              
       

Piima omahinna kalkuleerimiseks lahutatakse piimafarmi kuludest maha kaasneva ja 

kõrvaltoodangu väärtus ning jagatakse analüüsitaval perioodil toodetud piima kogusega. 

1.3. Tasuvus- ja tootlikkusnäitajad põllumajandusettevõtte 
majandustegevuse tulemuste hindamisel 

1.3.1. Tootlikkus 

Tootlikkus on mõõdupuu, mis iseloomustab sisendite väljundiks muutumise määra. 

Väljundiks on toodang või teenused ning sisendiks üldjuhul tööjõud ja kapital. 

Tootlikkust väljandatakse järgneva valemiga [Parham 2014, lk 2] : 

           
       

      
                                                       

Tootlikkuse mõõtmine on eeldus, et oleks võimalik tootlikkust parandada. Mõõtmine 

aitab välja selgitada, kas ettevõtte tegevus kulgeb edukalt ning kui efektiivselt kasutab 

ettevõte oma ressursse. [A guide to ... 2011, lk 4] 

Tootlikkust saab mõõta nii naturaalühikutes kui ka väärtuseliselt. Naturaalühikutes 

tootlikkuse mõõtmisel kajastatakse sisendid ja väljundid naturaalühikutes, mispuhul 

tootlikkuse näitaja ei iseloomusta hinnatasemete muutuseid. Tootlikkusse mõõtmisel 

väärtuseliselt kajastatakse sisendid ostuhindadega ja väljundid müügihindadega. (Kalle 

2007, lk7)  

Tootlikkus tuleks leida lähtudes toodangu mahust, müügitulust või lisandväärtusest 

teatud sisendite suhtes (Ibid., lk 10).  Piimatootmises oleks otstarbekas leida 

kogukulude ning suurima kululiigi (söödakulu) tootlikkus. Samuti iseloomustab 

efektiivsust hästi ettevõtte omakapitali tootlikkus. 
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Tootlikkuse suurendamiseks tuleb ettevõtte olemasolevate tingimuste juures määratleda 

tootlikkuse mõjutegurid ja otsida nende reserve, mida oleks võimalik kasutusele võtta. 

(Kalle 2007, lk 11) 

Tootlikkus on ettevõttele tähtis näitaja, sest see võimaldab pikas perspektiivis ettevõtte 

konkurentsivõimelisuse, jätkusuutlikkuse ning tasuvuse. [A guide to ... 2011, lk 3]  

1.3.2. Tasuvusnäitajad 

Tasuvus- ehk rentaablusanalüüs on toodangu mahu või müügitulu uurimine, eesmärgiga 

tuua välja seoseid ettevõtte kulude struktuuri, toodangu mahu ja kasumi vahel ning anda 

hinnang ettevõtte majandustegevuse tasuvusele. (Mereste 2003, lk333) 

Kasum tekib ettevõtte töö tulemusena laekunud tulude ja nendele tehtude kulude vahena 

(Rünkla 2003, lk46). Kasumit on võimalik leida ka mingile konkreetsele ühikule 

arvestatud keskmise müügihinna ja tootmise omahinna vahena, mille käigus saab leida 

ühe toodanguühiku kasumi. Seejärel on võimalik leida ka kogukasum, kui korrutada 

toodanguühiku kasum müüdud toodangu kogusega. 

Kui kaubatoodangule tehtud kulud ületavad sissetuleku, saab ettevõte kahjumit. 

Põllumajandussaaduste normaalse hinnataseme puhul on kahjumi saamine 

ebamajandusliku tootmise tulemus. (Lilover 1976, lk 74-74) Kasum suureneb tulude 

kasvades või kulude vähenemisel. Tulude suurendamiseks peab piimafarm müüma 

rohkem toodangut, saama rohkem toetuseid või parema toorpiima kokkuostuhinna. 

Traditsiooniliselt kasutatakse tasuvuse hindamiseks erinevaid rentaablusnäitajaid, mis  

arvutatakse tuginedes ettevõtte raamatupidamise andmetele. Rentaablusnäitajate 

analüüsimisel on võimalik iseloomustada kasumi muutumise määra sisendite ja 

väärtuste suhtes. Rentaablus võimaldab võrrelda samas majandusharus tegutsevaid 

ettevõtteid, kuid seljuhul peaksid olema algandmed kogutud sarnasel viisil, et saada 

võrreldav tulemus. 

Rentaablus on kasumi suhe majandusnäitajasse, mille rentaablust soovitakse esitada. 

Rentaablusnäitajad väljendatakse tavaliselt protsendina. Rentaabluse arvutamisel pole 

majandusnäitajate ring, mille rentaablust tahetakse uurida, piiratud. Traditsiooniliselt 
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kasutatakse tasuvusanalüüside koostamisel käibe- ja kulurentaablust. Rentaabluse 

üldine valem on (Teearu, Krumm 2005 lk 27): 

               
     

                                               
         

Rentaablusnäitajates kasutatakse kõige sagedamini käiberentaablust, mis kajastab 

hinnataset ja tootmise efektiivsust. Antud näitaja iseloomustab ka seda, kui suur osa 

müügituludest on võimalik tootmise arengusse paigutada.(Alver, Reinberg 2002, lk 320) 

Käiberentaablus väljendab mitu protsenti müügitulust jääb ettevõttele kasumiks ehk 

mitu senti teenis ettevõtte teatud perioodil müügitulu ühe euro kohta. 

                    
     

         
                                        

Käiberentaabluse näitaja paraneb kui majandustegevuse kasum suureneb ja/või 

müügitulu väheneb. Et ettevõtte majandustegevus oleks tasuv,  peab antud näitaja olema 

positiivne. (Ilisson, 2004) 

                   
     

        
                                          

Kulurentaablus iseloomustab kui palju kasumit saadi iga toodangule kulutatud euro 

kohta. 
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2. PIIMATOOTMISE ANALÜÜS OÜ-S HAAGE AGRO 
AASTATEL 2011-2013 

 
2.1. Ülevaade Osaühingust Haage Agro 

OÜ Haage Agro on Tartumaal, Rõhu külas asuv põllumajandusega tegelev ettevõte, 

mille peamisteks tootmissuundadeks on piimakarja- ja taimekasvatus. Samamoodi nagu 

ka paljud teised Eesti põllumajandusettevõtted, on ka OÜ Haage Agro põhimõtteliselt 

1993. aasta põllumajandusreformi tulemus. Peale Tartu Näidissovhoosi Haage osakonna 

erastamist läksid sovhoosi osakonna varad üle FIE Andres Härm Haage Suurtalu 

valdusesse. 2004. aastal loodi OÜ Haage Agro, millele anti mitterahalise sissemaksena 

üle kõik FIE varad. Ettevõtet juhivad Andres Härm ja Toomas Pettai, kellele kuulub 

ettevõte võrdse osalusega. 

OÜ-l Haage Agro on ligikaudu 650 loomaga piimafarm. Lüpsilehmi oli 2013. aastal 

farmis 280, kelle keskmine väljalüps oli 8715,3 kg lehma kohta. Lüpsilehmadest valdav 

osa on Eesti punast tõugu. Lüpsilehmad elavad 2005. aastal ehitatud 320-kohalises 

vabapidamislaudas, mille vabad kohad täidavad noorloomad. Farmis oli samal aastal 

359 noorlooma.  

Lisaks piimakarja kasvatamisele tegeletakse taimekasvatusega 1484,52 hektaril, millest 

ettevõtte bilansis on 284,64 hektarit, ettevõtte omanikelt renditakse 461,62 hektarit 

maad ning teistelt eraisikutest maaomanikelt renditakse 738,16 hektarit põllumaad. 

Seega on ligi 50% kasutataval põllumaal kasutamise õiguse risk. Kasutatavast 

põllumaast on rohumaa 417,06ha, mais 46ha, raps 241,5ha, talinisu 258,89ha ning oder 

509,96ha. 2013. aastal olid taimekasvatuses keskpärased tulemused, mille põhjustas 

pikk kuiv suvi. Nisu saagikuseks kujunes 5,8t/ha, odra saagikuseks 3,82 t/ha ja rapsi 

saagikuseks 2,64 t/ha aidakaalus. Suurem osa söödast toodetakse loomadele ettevõtte 

siseselt. 
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Piim realiseeritakse Laeva Piim TÜ vahendusel juba kolmandat aastat Leedu Vabariiki. 

Loomad lähevad tapaks Atria Eesti AS Valga Lihakombinaati ning pullvasikad EKSO 

Valves Trading OÜ-le kasvatamiseks. Taimekasvatustoodang müüakse Baltic Agro AS-

ile ja Tartu Mill AS-ile. Kindlad pikaajalised lepingud ning kuulumine ühistutesse 

tagavad üldjuhul parema müügihinna. Samuti aitavad pikaajalised lepingud hajutada ka 

riske. 

Joonisel 2 on võrreldud piimatoodangu ja taimekasvatustoodangu müügitulu OÜ-s 

Haage Agro aastatel 2011-2013. 

 
Allikas: OÜ Haage Agro raamatupidamine 

Joonis 2. Müügitulu piimatoodangust ja müügitulu taimekasvatustoodangust OÜ-s 

Haage Agro aastatel 2011-2013, € 

Jooniselt 2 on näha, et vaadeldaval perioodil on olnud kahel aastal piimatoodangu 

müügitulu suurem kui taimekasvatustoodangu müügitulu. Vaid 2012. aastal olid 

taimekasvatustoodangu müügitulud 46,4% kõrgemad, sest sellel aastal olid 

taimekasvatuses rekordsaagid ning ka kokkuostuhinnad kõrged. Jooniselt 2 selgub 

segatootmisettevõttete üks eeliseid - üks tootmisvaldkond toetab teist, tagades sellega 

ettevõtte stabiilsuse. Piimatoodangu müügitulu moodustab ettevõtte mõlema 

toodanguliigi müügitulude summast 2011. aastal 57,7%, 2012. aastal 40,6% ning 2013. 

aastal 57,2%. 

Uuritava perioodi vältel on ettevõte jõudnud igal aastal kasumisse. Puhaskasum oli 

2011. aastal 446 777 eurot, 2012. aastal 629 108 eurot ja 2013. aastal 199 777 eurot. 
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Perioodil 2011-2013 on ettevõttes olnud stabiilselt 25 töötajat, kelle arvestatud 

tööjõukulu on perioodi vältel kasvanud 20%. Ettevõtte juhatuse liikmetele liikme tasu ei 

maksta. 

Kolme aasta jooksul on ettevõte investeerinud ettevõtte põhivarasse 1 946 754 eurot, 

millest maad soetati 340 766 euro väärtuses, ehitistesse paigutati 364 501 eurot ja 

masinatele ning seadmetele 1 241 460 eurot. Enamus investeeringuid tehti 

taimekasvatusvaldkonna arenguks. [Majandusaasta aruanne 2011-2013] 

Viimaste aastate jooksul on loomakasvatuse tarbeks ehitatud sööda- ja lägahodila ning 

rekonstrueeritud silohoidla. Enamus tehnoloogilistest uuendustest ettevõtte 

loomakasvatusharus pärinevad 1997. aastast. Tänaseks on need seadmed ajale jalgu 

jäänud ning moraalselt kui ka füüsiliselt vananenud. Ettevõte on täna seisus, kus tuleb 

hakata ka loomakasvatusse rohkem investeerima. Vastasel juhul ei õigusta varem tehtud 

investeeringud end ära ning tekib olukord, kus tootlikkus ja tasuvus hakkavad langema.  

2.2. Piimatootmise analüüs OÜ-s Haage Agro 

2.2.1. Lüpsikarja kulud aastatel 2011-2013 

Ettevõttel on kasumi suurendamiseks kaks valikut - tulude suurendamine ja/või kulude 

vähendamine. Oluline on, et ettevõttel oleks sisse seatud kulujuhtimise ja –arvestuse 

süsteem, et ettevõtte juhtkond saaks vahetult adekvaatset infot. Kuluarvestus on eriti 

tähtis just segatootmisettevõtete puhul, kus tegeletakse nii looma kui ka 

taimekasvatusega ja kus mõlemad tootmisvaldkonnad kasutavad erineval määral 

ettevõtte tootmissisendeid. Seega on tähtis, et kulude jaotamisel mõlemale 

tootmisharule kasutatakse kindlaks määratud ja objektiivseid arvestuspõhimõtteid. 

Tabelis 3 on välja toodud OÜ Haage Agro piimatootmisekulude struktuur aastatel 2011-

2013. Selgub, et kulude struktuuris pole toimunud olulisi muutuseid. Kuludest 

moodustavad suurima osa söödakulu, tööjõukulu ning põhivara amortisatsioon, mis 

kokku moodustavad ligikaudu 80% vaadeldavate aastate kogu piimatootmiskuludest. 
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Tabel 3. Piimatootmiskulude struktuur OÜ-s Haage Agro aastatel 2011-2013, % 

Kululiik 2011 2012 2013 

Söödakulu 48,6% 49,3% 51,0% 

Tööjõukulu 20,2% 20,1% 21,0% 

Amortisatsioonikulu 11,2% 10,6% 11,3% 

Remondikulud 2,5% 2,5% 1,9% 

Elekter 2,6% 3,0% 2,8% 

Veterinaaria,seemendus 2,6% 2,5% 1,8% 

Küte, määrdeained 1,7% 1,7% 1,7% 

Kindlustuskulud 0,1% 0,1% 0,1% 

Intressikulud 0,9% 0,6% 0,3% 

Üldkulud 3,0% 2,8% 2,5% 

Muud kulud 3,6% 3,2% 2,4% 

Farmiteenused 3,1% 3,7% 3,2% 

Kulud kokku 100% 100% 100% 
Allikas: OÜ Haage Agro raamatupidamine, autori arvutused 

Piimakarja kuludest on suurim osatähtsus söödakuludel, mis moodustasid 2011-2013 

aastal ligikaudu poole piimakarja kuludest. Kui 2011. aastal moodustas tootmiskuludest 

sööt 48,6%, siis 2013. aastal oli sööda osa tõusnud 51%-le. Ettevõte toodab suurema osa 

söödast ise ning ülejäänu ostetakse sisse. Farmis söödetakse piimakarja täisratsiooniliste 

segasöötadega. Karja söödetakse kord päevas. Ettevõttes on välja kujunenud kuus 

söötmisgruppi, mis võtavad arvesse loomade vanuse ja laktatsioonijärgu, et ei toimuks 

ülesöötmist ega söötade raiskamist. OÜ Haage Agro püüdleb võimalikult 

tasakaalustatud söötmise poole, mis annab loomadele hea tervise ja tootmisvõime. 

Söötadeks kasutatakse omatoodetud rohusilo, maisisilo ja jõusööta, mis koosneb 

täielikult oma teraviljast. Jõusööt koosneb segaviljast (oder ja rukis), rapsikoogist, 

sojašrotist, mineraalsöödast, kriidist ja soodast. Erinevad komponendid doseeritakse 

täpselt kasutades söödamikserit. 

Teiseks põhiliseks kuluartikliks on tööjõukulu, mis moodustas 2011. aastal 

kogukuludest 20,2%. Sarnaselt teistele kululiikidele, on ka tööjõukulude osakaal 

piimatootmiskuludes jäänud uuritaval perioodil stabiilselt 20-21% vahele. 

Põhivarakulum moodustab ettevõtte kuludest ligi 11%. Antud kululiik pole tõusnud, 

sest viimastel aastatel pole piimatootmises suuremaid investeeringuid tehtud.  
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Kui arvestuslikult jaguneb kolmele suurimale kululiigile ligikaudu 80% kogukuludest, 

siis ülejäänud 20% kuludest jagunevad remondile, elektrile, veterinaariale, küttele, 

kindlustusele, intressidele, farmiteenustele, üldkuludele ja muudele kuludele. Kuigi 

antud kulude osatähtsus piimakarja kuludes on väike, tuleb ka neile tähelepanu pöörata. 

Järgnevalt on vaadeldud OÜ Haage Agro kulude dünaamikat lehma kohta perioodil 

2011-2013. (tabel 4) Kulud on arvestatud lehma kohta selleks, et kujuneks selgem 

võrdlusmoment. Kululiikide absoluutsummad ei anna võrreldavat ülevaadet kulude 

muutumisest, sest käsitletavate aastate jooksul on lüpsikarja suurus muutunud. Tabelis 

kajastatavate muutuste võrdlusaluseks aastaks on valitud 2011. aasta. 

Tabel 4. Piimakarja kulud lehma kohta OÜ-s Haage Agro aastatel 2011-2013, € 

Kululiik 

Aasta 

2011 2012 2013 

€ € 
võrreldes 

2011, % 
€ 

võrreldes 

2011, % 

Söödakulu 1495 1483 -0,80% 1700 13,74% 

Tööjõukulu 621 603 -2,96% 700 12,70% 

Amortisatsioonikulu 343 320 -6,69% 377 10,01% 

Remondikulud 76 75 -1,13% 64 -16,32% 

Elekter 79 89 13,22% 93 17,93% 

Veterinaaria,seemendus 81 77 -5,06% 59 -26,92% 

Küte, määrdeained 54 52 -3,45% 55 2,29% 

Kindlustuskulud 4 3 -21,22% 3 -17,73% 

Intressikulud 29 17 -42,23% 9 -69,35% 

Üldkulud 91 85 -7,26% 84 -7,78% 

Muud kulud 111 96 -13,49% 81 -26,81% 

Farmiteenused 96 110 14,91% 106 10,83% 

Kulud kokku 3078 3008 -2,27% 3331 8,22% 
Allikas: OÜ Haage Agro raamatupidamine, autori arvutused 

Kuigi enamuse kululiikide osakaalud kogukuludes olid 2011-2013 aasta võrdluses 

stabiilsed ja ligilähedaselt samad (tabel 3), siis tabelist 4 selgub, et 2011. aastaga 

võrreldes on kogukulud lehma kohta 2012. aastal vähenenud 2,27% ning 2013. aastaks 

suurenenud 8,22% võrra. 2012. aasta suhtes on kulud suurenenud 2013. aastaks 10,74%. 

2011. aastaga võrreldes on 2012. aastal protsentuaalselt kõige rohkem kasvanud kulud 

farmiteenustele (14,91%), mis on tingitud karja suurenemisest ning elektrikulu 

(13,22%), mille kasv on tingitud üldisest elektrihinna tõusust Eesti turul. Suurim 
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protsentuaalne kulude vähenemine toimus intressikuludes, sest viimane suurim 

pangalaenuga tehtud investeering tehti 2005. aastal kui ehitati vabapidamislaut. 

2013. aastal on kogukulud lehma kohta tõusnud 2011. aastaga võrreldes 253€. Suurim 

tõus on olnud söödakuludes, mis tõusis 2011. aasta suhtes 13,74%. Antud söödakulu 

suur hinnamuutus pole tingitud mitte suurenenud söödakogusest, vaid omasöötade 

kõrgest hinnast. Sama sööta said loomad 2013. aasta sügiseni. Tööjõukulusid uurides 

võib märgata, et 2013. aastal olid tööjõu kulud lehma kohta 79 eurot kõrgemad 

võrreldse baasaastaga, suurenedes 12,7%. Selle muutuse tingis töötasu tõstmine. 

2.2.2. Loomade arv ja toodangunäitajad 

Piimatootmise põhiliseks sissetulekuallikaks on piima müük, seetõttu on oluline 

vaadelda karja ning selle toodangut ja tootlikkust. Piimatootmisettevõte peab pidama 

arvestust piima toodangu üle, mis võimaldab analüüsida ettevõtte lehmade 

piimajõudlust, mida peetakse piimatootmise efektiivsuse põhiliseks mõõdupuuks. 

Sarnaselt üldisele lüpsilehmade ja piima kogutoodangu kasvule Eestis, on tõusnud 

vaadeldaval perioodil samad näitajad ka OÜ-s Haage Agro (tabel 5). 

Tabel 5. Lüpsilehmade arv(pea), piima kogutoodang(kg) ja piimatoodang lehma 

kohta(kg) OÜ-s Haage Agro aastatel 2011-2013 

Allikas: OÜ Haage Agro raamatupidamine, autori arvutused 

OÜ-s Haage Agro on 2011-2013. aasta vältel kasvanud piimalehmade arv 25 lehma 

võrra. Ettevõtte tootmisbaasis oli 2011. aastal 255 piimalehma, mis kasvas 2013. 

aastaks 280 piimalehmani. 2011. aastal oli karjas 194 Eesti punase veisetõu esindajat, 

moodustades kogukarjast 76%. 2013. aastal on karjas juba 226 Eesti punase veisetõugu 

veist, mis tähendab nende osakaalu tõusu juba 81%-ni. Sarnaselt Eesti keskmistele 

näitajatele annab ka OÜ-s Haage Agro punast tõugu veis oluliselt vähem piima aastas 

kui holsteini tõugu lehm. Piimakarja lüpsmine uuritavas ettevõttes toimub 2 korda 

Näitaja 2011 2012 2013 

Lüpsilehmade arv, pea 255 278 280 

Piima kogutoodang, kg 2 319 917 2 381 939 2 440 283 

Piimatoodang lehma kohta, kg 9097,7 8568,1 8715,3 
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päevas ning lehmade karjaspüsivus on keskmiselt 2,5 laktatsiooni. Kogu müüdud piim 

kuulub kõrgemasse või eliit kvaliteediklassi. 

Vaadeldaval perioodil on näha küll piima kogutoodangu kasvu, kuid samal perioodil on 

langenud lehmade produktiivsus. Kui 2011. aastal andis üks lehm 9097,7 kg piima, siis 

2013. aastal oli see näitaja 8715,3kg. Produktiivsuse langus on ettevõtte teadlik valik. 

Kuna OÜ-s Haage Agro on valdavas osas punane kari, kelle toodang ongi madalam 

võrreldes holsteiniga, siis suurema väljalüpsi säilitamine ja saavutamine on kulukas. 

Suurema kui 9000kg väljalüpsi juures vajavad nad lisasöötasid, halveneb loomade 

tiinestuvus, suureneb haigustele vastuvõtlikkus. Produktiivsuse langetamise otsus võeti 

vastu ka põhjusel, et piimatoodangu tase jääks lehmade arvu tõstes ettevõttele määratud 

piimakvoodist madalamaks, et vältida trahve. Loomade arvukuse tõstmine on ettevõttele 

oluline, et 2015. aastal piimakvoodi kadumisel oleks põhikari võimalikult suur ja 

võimalused piima kogutoodangu tõstmiseks olemas. 

Joonisel 3 on võrreldud OÜ Haage Agro ja Eesti keskmist lehmade piimajõudlust 

aastatel 2011-2013 

 
Allikas: [PM1740], OÜ Haage Agro raamatupidamine, autori arvutused 

Joonis 3. Piimatoodang lehma kohta OÜ-s Haage Agro ja Eestis keskmiselt aastatel 

2011-2013, kg 

Jooniselt 3 on näha, et OÜ Haage Agro lehmade produktiivsus on Eesti keskmisest 

kõrgem. Kuid selgelt on näha ka OÜ Haage Agro ja Eesti keskmise piimajõudluse vahe 

vähenemist. 2011. aastal oli piimajõudlus OÜ-s Haage Agro 21,2% kõrgem, 2012 aastal 
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12,2% kõrgem ning 2013.aastaks on see näitaja 10,2% kõrgem Eesti keskmisest. Eesti 

keskmine piimatoodang ühe lehma kohta 2011. aastal oli 7168 kg lehma kohta, mis 

kasvas analüüsitava perioodi lõpuks 656 kilogrammi võrra. Seevastu on samal perioodil 

piimajõudlus uuritavas ettevõttes vähenenud 382,4kg 

2.2.3. Piimatoodangu omahind 

Toodangu omahind on oluline majanduslik näitaja, mis iseloomustab palju 

piimatootmine maksab. Läbi omahinna analüüsi on võimalik võtta vastu otsuseid kulude 

vähendamiseks. Analüüsis on leitud ühe tonni piima omahind arvates 

piimatootmiskuludest kaasneva ja kõrvaltoodangu väärtuse maha ning seejärel jagades 

saadud summa piima kogutoodanguga.  

Jooniselt 4 on näha, et OÜ-s Haage Agro ühe tonni piima omahind oli 2011. aastal oli 

295,9 eurot, mis tõusis 2012. aastaks vaid 5,9% 313,5 eurole. 2013. aastaks tõusis 

omahind võrreldes 2011. aastaga  50,6 eurot ehk 17,1%. Omahind on peamiselt 

suurenenud piimakarja produktiivsuse teadliku vähendamise, samaaegse lehmade arvu 

kasvu ja üleüldise tootmissisendite, eelkõige sööda maksumuse tõusu tõttu. 

 

Allikas: OÜ Haage Agro raamatupidamine, autori arvutused 

Joonis 4. Piima omahind  OÜ-s Haage Agro aastatel 2011-2013, €/t 

On oluline, et piimatootmise omahind ei kasvaks kiiremini, kui piima kokkuostuhind.  
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Joonisel 5 on kajastatud piimatootmise keskmise kokkuostuhinna võrdlus OÜ Haage 

Agro ja Eesti vahel aastatel 2011-2013. 

 
Allikas: [PM18], OÜ Haage Agro raamatupidamine, autori arvutused 

Joonis 5. Piima keskmine  kokkuostuhind OÜ-s Haage Agro ja Eestis aastatel 2011-

2013, €/t 

Vaadeldavatel aastatel on OÜ Haage Agro piima müügihind olnud suurem kui Eesti 

keskmine kokkuostuhind. Uuritav ettevõte sai Eesti keskmisega võrreldes piima tonni 

pealt 2011. aastal 6,8 eurot, 2012. aastal 4,8 eurot ja 2013. aastal 10,9 eurot rohkem. 

Kõrgema toorpiima kokkuostuhinna saamiseks aitab piimatootjat piimandusühistusse 

kuulumine, kvaliteetse ning kõrge  rasva ja valgu sisaldusega piima tootmine. 

Uuritava perioodi madalaim kokkuostuhind 2012. aastal on tingitud toodetava piima 

koguselisest suurenemisest. Samal aastal langes kokkuostuhind nii maailmaturul kui ka 

Euroopa Liidus. [Piimaturg 2013, lk18] 

Kokkuostuhindade tõusu taga 2013. aaastal oli soodne ja stabiilne turuolukord nii 

Euroopa Liidus kui ka maailmaturul, mis võimaldas toorpiima kokkuostjatel maksta 

tootjatele siinsete olude kohta kõrget hinda [Põllumajandussektori 2013. aasta ülevaade]. 

Samuti soodustab kokkuostuhinna tõusu Eestis ka see, et suur osa siin toodetud piimast 

eksporditakse. 
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2.3. Piimatootmise majanduslik efektiivus 

2.3.1. Tootlikkus 

Tootlikkust võib käsitleda kui ettevõtte majandusliku tõhususe näitajat. Üldiselt öelduna  

saab tootlikkust suurendada läbi sisendite kasutamise vähendamise ning väljundi 

suurendamise. Tabelis 6 kajastab autor OÜ Haage Agro piimatootmise tootlikkuse 

naturaalühikulisi näitajaid võttes arvutamisel väljundiks müüdud piima koguse.  

Sisendina käsitletakse piimatootmise kogukulusid, söödakulusid ning omakapitali.  

Tabel 6. Tootlikkuse näitajad naturaalühikutes (kg/€) OÜ-s Haage Agro aastatel    

2011-2013. 

Näitaja 2011 2012 2013 

Kulude tootlikkus naturaalühikutes, kg/€ 2,83 2,73 2,53 

Söödakulude tootlikkus naturaalühikutes, kg/€ 5,82 5,54 4,95 

Omakapitali tootlikkus naturaalühikutes, kg/€ 0,82 0,69 0,69 
Allikas: OÜ Haage Agro raamatupidamine, autori arvutused 

Kulude tootlikkus naturaalühikutes näitab, mitu kilogrammi piima üks piimatootmisele 

kulutatud euro tootis. Vaadates tabelit 6 on näha, et antud näitaja on igal aastal 

langenud, langedes 2013. aastaks 10,6% võrreldes 2011. aasta tasemega. 

Piimatootmises on oluline analüüsida söödakulude tootlikkust, sest see kululiik 

moodustab ligikaudu poole piimatootmise kuludest. Ühe kulutatud söödakulu euro 

kohta tootis ettevõte 2013. aastal 4,95kg piima. Sama näitaja oli 2011. aastal 5,82kg  

ühe söödakulu euro kohta, mis teeb tootlikkuse languseks 14,9%. 

Omakapitali tootlikkus näitab ettevõtte omanike kapitali kasutamise efektiivsust. 

Uuritaval perioodil on omakapitali tootlikkus naturaalühikutes langenud 15,9 protsenti. 

See muutus on toimunud eelkõige omanike kapitali iga-aastasest suurenemisest ning 

piimatoodangu stabiilsel tootmistasemel hoidmisest eesmärgiga hoiduda lehmade arvu 

suurendamisest tingitud trahvist piimakvooti ületades. 

Tabelis 7 on esitatud OÜ Haage Agro piimatootmise tootlikkus, võttes väljundiks 

väärtuselise tootlikkuse leidmisel piima müügist saadud müügitulu eurodes. Tootlikkuse 

näitajad on leitud nii toetustega kui ka toetusi arvesse võtmata. Sisenditena käsitletakse 

analoogselt tabeliga 6 kogukulusid, söödakulusid ja omakapitali. 
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Tabel 7. Tootlikkuse näitajad väärtuliselt (€/€) OÜ-s Haage Agro aastatel 2011-2013. 

Näitaja 2011 2012 2013 

Kulude tootlikkus toetusteta, €/€ 0,93 0,83 0,88 

Kulude tootlikkus toetustega, €/€ 1,00 0,88 0,94 

Söödakulude tootlikkus toetusteta, €/€ 1,92 1,69 1,73 

Söödakulude tootlikkus toetustega, €/€ 2,07 1,79 1,84 

Omakapitali tootlikkus toetusteta, €/€ 0,27 0,21 0,24 

Omakapitali tootlikkus toetustega, €/€ 0,29 0,22 0,25 
Allikas: OÜ Haage Agro raamatupidamine, autori arvutused 

Kulude tootlikkust väärtuseliselt vaadates selgub, et 2013. aastal sai ettevõtte 5,4% 

vähem müügitulu ühe tootmiseks kulutatud euro kohta kui 2011. aastal. Sama näitaja 

samal perioodil toetuseid arvesse võttes on langenud 6%. Toetused tõstavad kulude 

tootlikkust perioodil 0,03-0,08 euro võrra. 

Söödakulude tootlikkus toetusteta on langenud perioodil 2011-2013 ligikaudu 10%. Kui 

ettevõte sai 2011. aastal ühe söödakulu euro kohta 0,93 eurot müügitulu, siis 2013. 

aastal oli vastav näitaja 0,05 euro võrra väiksem. Söödakulude tootlikkus toetustega  

langes 2011-2013. aasta jooksul 11,1%. Ettevõte sai 2013. aastal 0,06 eurot müügitulu 

vähem ühe söödakulu euro kohta kui 2011. aastal. 

Omakapitali tootlikkus on vaadeldava perioodi jooksul vähenenud toetusteta 11,1% ja 

toetustega 13,8%. 2013. aastal sai ettevõte toetuseid arvesse võtmata ühe ettevõttesse 

investeeritud euro kohta 0,24 eurot müügitulu piimatootmisest. 

OÜ Haage Agro puhul on kõik tootlikkuse näitajad uuritava perioodil langenud. Suurem 

tootlikkuse näitajate langus toimus 2011-2012. aastal. Tootlikkuse näitajad tõusid 2013. 

aastal küll kõrgemale 2012. aasta tasemest, kuid jäid siiski 2011. aasta tasemest 

väiksemaks.  

Üldjuhul kujutab järjepidev tootlikkuse vähenemine ohtu ettevõtte jätkusuutlikkusele, 

kuid OÜ Haage Agro puhul tuleb arvesse võtta ettevõtte teadlikku tegevust lehmade 

produktiivsuse vähendamiseks. 
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2.3.2. Tasuvus 

Piimatootmise valdkonna peamisteks tuluallikateks on piima müük ning toetused. 

Piimatootmise tasuvuse leidmisel on oluline võtta arvesse ka toetused, sest need 

suurendavad ettevõtte sissetulekut ja parandavad rahavoogu. Majandusleksikonis 

defineeritakse toetust kui tagasimaksmise kohustuseta mingiks otstarbeks selle taotlejale 

antavat rahalist abi (Mereste II 2003,  lk 366). 

Analüüsides tabelit 8 on näha, et võrreldes 2011. aastaga on kõik näitajad 2012. aastal, 

väljaarvatud piima müügitoodang tonnides, vähenenud. Kõige suuremat mõju 2012. 

aasta sissetulekutele avaldas kokkuostuhinna langus, mistõttu vähendas müügitulu 

35 388 euro ehk 4,84% võrra. Protsentuaalselt tegi samal aastal läbi languse ka 

põllumajandustoetuste suurus, mis vähenes 27,26% võrra ehk absoluutsummas 15 461 

eurot. 

Tabel 8. Müügitoodang (kg), müügitulu (€), müügihind (€/t), toetused (€), sissetulekud 

(€) OÜ-s Haage Agro aastatel 2011-2013 

Näitaja 

2011 2012 2013 

€ € 
võrreldes 

2011, % 
€ 

võrreldes 

2011, % 

Müügitoodang, t 2218,9 2282,6 2,87 2357,7 6,26 

Müügitulu, € 731048 695660 -4,84 822828 12,55 

Müügihind, €/t 329,5 304,8 -7,50 349,0 5,92 

Otsetoetused,  € 56721 41260 -27,26 51843 -8,60 

Sissetulekud, € 787769 736920 -6,45 874671 11,03 
Allikas: OÜ Haage Agro raamatupidamine, autori arvutused 

Suurim sissetulek piima müügist on uuritaval perioodil 2013. aastal, mil sissetulekud 

kasvasid võrreldes 2011. aastaga 11,03%, suurenedes 86 901 euro võrra. Antud aastal 

suurenesid nii piimatoodangu maht kui ka piima kokkuostuhind, mille koosmõjul 

suurenes müügitulu 12,55% võrdluses 2011. aastaga. 

Vaadeldes piimatootmise otsetoetuseid, on näha, et toetuste absoluutsumma on nii 2012. 

aastal ja 2013. aastal väiksem kui 2011. aastal. Toetuste summa on 2012. aastal oluliselt 

madalam kui teistel aastatel, sest sel aastal saadi vaid piima täiendavat otsetoetust. 2013. 

aastal oli 2011. aastaga võrreldes veise täiendava otsetoetuse ühikumäär 8,6% madalam 

ning piima täiendava otsetoetuse ühikumäär suurenes 6,9%. Ühikumäärade muutumise 
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ja toetusõiguslike ühikute koosmõjul väheneski perioodil 2011-2013 otsetoetuste maht 

8,6%. Otsetoetused moodustasid piimtootmise sissetulekutest 2011. aastal 7,2%, 2012. 

aastal 5,6% ja 2013. aastal 5,9% 

Tuginedes Maaelu arengukava 2014-2020 programmile, on teada, et piimatootmiseks 

tehtavad toetused langevad veelgi. Seega on oluline, et ettevõte suudaks toime tulla ka 

ilma riiklike toetusteta.  

Tasuvusanalüüsis on autor kasutanud levinumaid tasuvuse näitajaid ehk kulu- ja 

käiberentaablust. Rentaablusnäitajad iseloomustavad ettevõtte võimet saada kasumit. 

Nende näitajate leidmiseks on vaja teada antud juhul piima tootmise kogukulusid, 

müügitulu, kasumit ja toetuseid. Kuna tootja seisukohast on ka toetused oluliseks 

sissetulekuks, siis on oluline leida toetuste roll kasumi kujunemisel. 

Joonis 6 iseloomustab ettevõtte 2011-2013. aasta piima müügihinna ja omahinna 

muutuseid. 

 
Allikas: OÜ Haage Agro raamatupidamine, autori arvutused 

Joonis 6. Piima müügihind ja omahind OÜ-s Haage Agro aastatel 2011-2013, €/t 

Ettevõtte edukaim aasta oli 2011. aastal, mil lehmad olid kõige produktiivsemad ning 

tootmine kuluefektiivseim. Jooniselt 6 on näha, et 2011. aastal oli piima müügihinna ja 

omahinna vahe 33,6 eurot tonni kohta. Järgneval aastal omahinna suurenemise ja 

langenud kokkuostuhinna tõttu muutus piimatonni omahind 8,7 eurot kõrgemaks kui 

piima müügihind. Piima omahinna tõus jätkus ka 2013. aastal, mil ta tõusis 2012. aasta 
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suhtes 33,01 eurot. Peale 2012. aasta müügihinna langust tõusis piima müügihind 44,2 

eurot ehk 14,5%.  

Joonis 7 illustreerib põllumajandustoetuste rolli OÜ Haage Agro kasumi kujunemisel 

aastatel 2011-2013. 

 
Allikas: OÜ Haage Agro raamatupidamine, autori arvutused  

Joonis 7. Piimatootmise kasum piima müügist toetustega ja ilma aastatel 2011-2013, € 

Jooniselt 7 selgub, kui tähtsal kohal on toetused ettevõtte piimatootmise kasumi 

kujunemisel. Ilma toetusteta oleks ettevõtte kasumlikuks jäänud 2011. ja 2013. aastal, 

mil kasumiks oleks kujunenud vastavalt 74 504,4 ja 5 867,2 eurot. 2012. aastal oleks 

ettevõtte kahjum olnud toetusteta 19 938,3 eurot. Toetuste abiga ei kujunenud siiski ka 

2012. aasta tulemiks kahjum, vaid saadi 21 321,7 eurot kasumit.Toetused moodustasid 

piimatootmise kasumist 2011. aastal 43,22% ning 2013. aastal 89,8%, mis näitab, kui 

oluline on ettevõttele saada toetuseid. 

Jooniselt 8 selgub, et käiberentaablus toetustega oli suurim 2011. aastal, mil näitaja oli 

17,95%. Selle näitaja majanduslikuks sisuks on see, et iga piimatootmisesse kulutatud 

euro pealt teenis ettevõte ligi 17,95 eurosenti kasumit. Produktiivsuse, kokkuostuhinna 

ja toetuste languse mõjul vähenes käiberentaabluse näitaja 2012. aastaks 14,89 

protsendipunkti. 2013. aastal näitaja paranenes, suurenedes 3,95 protsendipunkti 
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Allikas: OÜ Haage Agro raamatupidamine, autori arvutused 

Joonis 8. Piimatootmise käibe-  ja kulurentaablus toetustega ja ilma OÜ-s Haage Agro 

2011-2013, % 

Kui võrrelda toetusteta ja toetustega käiberentaablust, on näha, et toetused mõjutavad 

oluliselt analüüsitavat näitajat. Toetused suurendasid käiberentaablust 2011. aastal 7,76 

protsendipunkti, 2012. aastal 5,93 protsendipunkti ja 2013. aastal 6,3 protsendipunkti. 

Antud näitaja toetusteta oli 2012. aastal negatiivne ehk müügitulu ühe euro kohta teenis 

ettevõte 2,87 eurosenti kahjumit.  

Sarnaselt käiberentaablusele on toimunud analoogne muutus ka kulurentaabluses. Kuna 

nii käibe- ja kulurentaablus leitakse mõlemad kasumi põhjal ning käive ja kulud 

üksteisest vaadeldaval perioodil olulisel määral ei erine, siis on näha, et leitavad 

rentaablusnäitajad on sarnasel tasemel. 

Võttes võrdluseks 2011. aasta, siis kulurentaablus toetustega on 2012. aastaks langenud 

17,01 protsendipunkti ning 2013. aastaks 12,93 protsendipunkti. Toetused suurendavad 

kulurentaablust perioodil 2011-2013 vastavalt aastale 8,64; 5,77 ja 6,34 protsendipunkti. 

Rentaablusnäitajate muutuseid põhjustas produktiivsuse langus võrreldes 2011. aastaga 

ning piima omahinna ja kokkuostuhinna muutused. 
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2.3.3. Ettepanekud tasuvuse tõstmiseks 

Tasuvusanalüüsi tulemustest selgub, et piimatootmise tasuvus on võrreldes 2011. 

aastaga vähenenud. Sellest tulenevalt teeb autor ettepanekuid ettevõtte piimatootmise 

tasuvuse tõstmiseks. 

Ettevõttel oleks võimalus piimakarja produktiivsust tõsta läbi järk-järgulise Eesti 

holsteini tõugu lehmade osakaalu tõstmisega karjas. Vastavalt töös (lk 8) välja toodud 

andmetele on enamustes Eesti suuremates ja produktiivsemates piimafarmides 

piimakari valdavalt holsteini tõugu, kelle piimajõudlus on 10% suurem kui Eesti 

punasel tõul.   

Käesoleva töö autori hinnangul on soovitav jätkata senist eraisikutelt renditava 

põllumajandusmaa soetamist, et vähendada aastast-aastasse suurenevaid kulutusi 

rendimaale ning ohtu kaotada maa kasutamise õigus.  Põllumajandusmaa rendihind 

mõjutab läbi taimekasvatuse piimakarjale toodetava söödaühiku kulusid. Seega 

madalam omatoodetud sööda omahind vähendab piimatootmise kulusid. 

Esimesel võimalusel võiks ettevõte alustada noorkarjalauda renoveerimisega, et 

paraneks noorloomade heaolu ning võimalused karja laiendatud taastootmiseks. Kui 

tahetakse tootmist intensiivistada, on oluline terve ja heade tõuomadustega järelkasv, 

aga tervisele ja toodangule paneb aluse ikkagi hea kasvukeskond. 

Tuleks kaaluda kaasaegse lüpsiplatsi ja –tehnika soetamist. Praegune 2x8 

kalasabalüpsiplats pärineb aastast 1997 ning sellel puuduvad arvutisüsteemid andmete 

kogumiseks ja analüüsimiseks. Tänapäevasel lüpsitehnoloogial on mitmeid eeliseid. 

Esiteks lüpsmise protsess muutub kiiremaks, vajab vähem tööjõudu ja võimaldab 

registreerida anduritega erinevaid andmeid. Andurite abil saab täpsemalt kindlaks 

määrata innaaja ning lehma vajadusele vastava söödagrupi. Üldjuhul kaasneb uue 

lüpsitehnoloogia kasutuselevõtuga ka positiivne mõju piimatoodangu kogusele, piima 

kvaliteedile ning udara tervisele. Uue lüpsiplatsi kasutuselevõtt võimaldaks tihedamat 

lüpsi ka suurema piimakarjaga, vähendaks tööjõukulusid, kuigi suurendaks näiteks 

amortisatsiooni ja hoolduskulusid.  
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Soovitatav oleks suurendada keskmist lüpsikordade arvu. Töös eespool (lk 10) 

väljatoodud autorid Hart jt (2013) ja Leal (2012) leidsid läbiviidud uuringute 

tulemusena,et kahelt lüpsikorralt kolmele üle minnes suureneb lehma piimatoodang 

ning paraneb piimakvaliteet ja udara tervis.  

Ettevõte võiks analüüsida ja leida lahendusi, kuidas oleks võimalik pikendada lehmade 

karjaspüsivust. Lehmade karjaspüsivuse pikenemisel suureneb piimatoodang ning 

võimalus rohkem järglaseid saada, seeläbi jõuab piimaveis oma eluea jooksul rohkem 

piimafarmile tulu teenida. 

Ettevõttel on 320-kohaline piimakarjalaut, milles oli 2013. aasta seisuga 280 

piimalehma. Täiendava 40 piimalehma  lisandumisel väheneks püsikulude osa piima 

omahinnas.  

Suurem osa eelnevalt nimetatud autori ettepanekutest on kulukad ning nõuavad 

pikaajalist tööd, seega tuleb kõiki ettepanekuid põhjalikult analüüsida.  
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KOKKUVÕTE 

Eesti põllumajanduspoliitikas leiavad 2014. ja 2015. aastal aset olulised muutused, mis 

mõjutavad piimandussektori olukorda. Piimatootmine on Eesti põllumajandusele tähtis 

tuluallikas ja sellel on oluline mõju maapiirkondade arengule ja tööhõivele. Vaadeldes 

Eesti piimasektori arengut tervikuna, on näha, et piima kogutoodang ning lehmade 

produktiivsus on tõusnud, samuti on näha ka piimalehmade arvu kasvu. 

Bakalaureusetöös uuriti OÜ Haage Agro piimatootmise tulemuslikkust läbi 

majanduslike näitajate analüüsi. Töö raames käsitleti uuritava ettevõtte piimatootmise 

tasuvust ning seda mõjutavaid tegureid perioodil 2011-2013. 

OÜ Haage Agro on segatootmisettevõte, mis tegeleb nii taimekasvatuse kui ka 

piimakarjakasvatusega. Uuritava ettevõtte piima tootmismahud on perioodil 2011-2013 

suurenenud läbi piimakarja arvu kasvu 2 440 tonnini. Piimakari on suurenenud 25 

lüpsilehma ja 28 noorlooma võrra. Samal ajal on suurenenud Eesti punast tõugu 

lehmade osakaal karjas 81%-ni.  

Analüüsitaval perioodil on igal aastal piima kogutoodang ja lehmade arv kasvanud, 

samal ajal pole piimakarja produktiivsus tõusnud, vaid 382,4 kilogrammi võrra lehma 

kohta langenud. Karja produktiivsuse vähendamine oli juhtkonna teadlik otsus,et 

kogutoodangu maht piimakarja arvukuse kasvades ei ületaks ettevõttele määratud 

piimakvooti. Antud juhtimisotsus mõjutas negatiivselt piimatootmise omahinda, 

kasumit ning tootlikkuse- kui ka rentaablusnäitajaid. Karja produktiivsuse vähendamine 

oli siiski paratamatus, mis tuli trahvi vältimiseks ja valmistudes piimakvoodi 

kadumiseks vastu võtta.  
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Hoolimata produktiivsuse vähendamisest oli kari 2013. aastal kõrge piimajõudlusega – 

8715,3 kilogrammi lehma kohta. Piima kogutoodangust moodustas realiseeritud 

toorpiim  96,6% ning kogu müüdud piim kuulus  kõrgemasse või eliit kvaliteediklassi. 

Uuritaval perioodil kasvas piimatonni omahind 17,1% ehk 346,5 euroni. Omahind 

tõusis üleüldise tootmissisendite hinnatõusu ja produktiivsuse vähendamise tõttu. 

Piimatootmise kogukulude kasvust moodustas 81% söödakulude kasv, mis oli tingitud 

söötade kõrgest hinnast. 2013. aastal oli suurima osakaaluga kululiigid söödakulu 

(51%), tööjõukulu (21%) ning amortisatsioon (11,3%), mis moodustavad ligikaudu 80% 

ettevõtte piimatootmise kuludest.  

2011-2013. aasta jooksul tõusis piima kokkuostuhind 5,92%, mis koos piima 

müügikoguse kasvuga tõstis piima müügist saadud tulusid 12,55%. Samal perioodil on 

riiklikud toetused vähenenud 8,6%. Toetuseid arvesse võttes on piimatootmise 

sissetulekud ettevõttes tõusnud 11,03%. 

Autor tõi töös välja, et piimakarja produktiivsust mõjutavateks teguriteks on tõuvalik, 

kvaliteetsed söödad ja söötmine, loomade tervis ja heaolu ning lüpsikordade arv ja 

karjaspüsivus. Tootmiskulusid mõjutavad lisaks eelnevalt välja toodud produktiivuse 

mõjuritele ka farmitehnoloogia ja pidamistingimused, karja taastootmine ning sööda 

tootmiskulud. Töö käigus selgus ka juhtimisotsuste ja tootmise mahu tähtsus tasuvusele. 

Kasumi kujunemisel on oluline roll toetustel ja kokkuostuhinnal, mis sõltub piima 

kvaliteedist ning rasva- ja valgusisaldusest. 

    

Autoril töö käigus tekkinud ettepanekud uuritava ettevõtte tasuvuse tõstmiseks on: 

 Karja keskmiste produktiivsusnäitajate tõstmiseks suurendada Eesti holsteini 

tõugu lehmade osakaalu piimakarjas; 

 Jätkata eraisikutelt renditava põllumajandusmaa soetamist, et hoida söödakulud 

kontrolli all; 

 Renoveerida noorkarjalaut, parandamaks karja taastootmise tingimusi; 

 Võtta kasutusele kaasaegne lüpsiplats koos kaasaegse lüpsitehnikaga; 

 Suurendada keskmist lüpsikordade arvu; 

 Pikendada lehmade karjaspüsivust; 

 Suurendada lehmade arvu piimakarjalauda kohtade täitumiseni. 
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Esitatud ettepanekud on suuremas osas kapitalimahukad ning nende elluviimine on 

pikaajaline protsess. 

Töö käigus selgus, et toetustel on OÜ Haage Agro piimatootmise kasumi kujunemisel 

tähtis roll. Toetused moodustasid 2011. aastal selle tootmisharu kasumist 43,22% ja 

2013. aastal 89,8%. Ilma toetusteta oleks 2012. aastal kujunenud ettevõtte 

piimatootmises 19 938 eurone kahjum. Siit järeldub, et ettevõte peab arvestama 

põllumajanduspoliitikas aset leidvate muutuste tõttu väheneva toetustemahuga. 

Uuritava perioodi põhjal järeldab autor, et OÜ Haage Agro puhul on tegu hästi 

funktsioneeriva ettevõttega, kes on suutnud igal uuritaval aastal jõuda 

majandustegevusega kasumisse. Piimatootmise tulemusnäitajad on küll vaadeldava 

perioodi jooksul halvenenud, kuid kuna selle tingis ettevõtte teadlik juhtimisotsus, siis 

ei tasu nende põhjal järeldada, et ettevõtte jätkusuutlikkus oleks oluliselt langenud. 

Autoril on alust arvata, et 2015. aastal piimakvoodi kadumisel on ettevõttel võimalik 

hakata piimakarja produktiivsust tõstma ning saavutada suurim võimalik piima 

kogutoodang. Selle tulemusena peaks kaasnema ettevõtte piimatootmisharu 

tulemusnäitajate ja tasuvuse tõus. 
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PROFITABILIY OF MILK PRODUCTION AND ITS 
IMPACT FACTORS AT HAAGE AGRO LTD 

Hardi Saaliste 

SUMMARY 

The Bachelor thesis is written in Estonian and it consists of 43 pages. The thesis 

includes 8 tables, 8 charts, 39 references. 

Significant changes will take place in 2014 and 2015 in Estonian agricultural policy 

which will affect the situation of dairy sector. Through the changes in the policy the 

subsidies for major dairy producers are being reduced, thereby it will reduce their 

profitability. The abolition of EU milk quota system will take place in 2015. So the 

situation may change substantially in the dairy market. Therefore it is neccessary to 

analyze how the company can cope with the changes. 

The purpose of this Bachelor thesis was to analyse the profitability of dairy farming and 

its impact factors at Haage Agro Ltd. in 2011-2013.  

The Bachelor thesis consists of two parts: theoretical and empirical. In the theoretical 

part author gives an overview of the situation and developments in the dairy sector. 

Author also determines factors that influence dairy farming, explains production and 

cost accounting differences in the dairy farming as well as how the unit costs, 

productivity and profit margins developes and what is their economic background. In 

the empirical part author compares and analyses financial and production performance 

of the dairy farm followed by author’s interpretations and evaluations.   

During 2011-2013 the herd size and milk production volume increased each year while 

the producitvity of the dairy cattle decreased by 382,4kg. Reduction of productivity was 

a conscious decision made by the management. Purpose of the decision was to halt the 

increase of total production volume while the dairy herd size was increasing to avoid 

exceeding the milk quota. The decision had a negative impact on the mik production 

cost, profits, productivity and profitability. The reduction of the herd’s productivity was 

inevitable to avoid the fine and to prepare for the milk quota abolition in 2015. 
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The author of the thesis pointed out that the factors influencing the dairy herd 

productivity are choice of breed, high quality feeds and feeding, animal health and 

welfare, frequency of milking and the number of lactation periods. Production costs are 

in addition to previously outlined productivity factors affected also by farm technology 

and housing conditions, herd reproduction and feed costs. The work also revealed the 

influence of managerial decisions and volume of subsidies to profitability.  

The author’s proposals for increasing the profitability of the dairy production: 

- Increase the proportion of Estonian holstein cows in the herd to raise average 

milk yield per cow ; 

- Pursue the acquisition of agricultural land rented from individuals to keep feed 

costs under control; 

- Renovate housing of calves to improve reproduction conditions of the herd; 

- Obtain modern milking parlour and equipment; 

- Increase the average milking frequency; 

- Extend the persistence of cows in the herd; 

- Increase the number of dairy cows to meet the full occupancy of dairy housing. 

These outlined proposals are mostly expensive and long-term processes. 

The work revealed that the subsidies have an important role in the formation of the 

profits in Haage Agro Ltd. In 2011, the subsidies formed  43.22 % of the dairy earnings. 

In 2013, the subsidies accounted for 89.8% of the earnings. Year 2012 would have been 

unprofitable for the company without the subsidies. This implies that the company must 

keep in mind the importance of subsidies to their profitability and that the volume of 

subsidies is decreasing because of the agricultural policy. 

The author concludes that Haage Agro Ltd is a well functioning company, that has been 

able to reach the profits every year. During 2011-2013 the milk production performance 

indicators have worsened. However, since it was influenced by a conscious desicion of 

the management, it cannot be assumed that the sustainability of the comapny has fallen 

significantly. The author has reason to believe that in the year of 2015 when milk quota 

is abolished, the company can begin to raise the productivity of the dairy cattle and 

achieve the highest milk yield. As a result, the dairy production indicators should 

improve as well as the profitability. 
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