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SISSEJUHATUS 

 

Kuna Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika  raamesvähendati  2014. aastal eelkõige 

suurtootjate otsetoetusi ja 2015. aasta aprillis kadusid piimatootmiskvoodid, on lähiaastatel 

oodata suuri muutusi Eesti põllumajandussektoris. Kvootide kadumine toob turule 

ebakindluse ning Eesti tootjad peavad turupositsiooni säilitamiseks valmistuma tootmise 

efektiivsuse tõstmiseks. Sellest tulenevalt peab põllumajandusettevõtja arvestama ka 

investeeringute riskifaktori tõusuga. Samuti on piimatootjad pidanud kvootide kadumise 

ootuses piima kogutoodanguga opereerima nii, et ette antud kvoote ei ületataks. Vaatamata 

püüdlustele ületas Eesti siiski tarnekvooti 1,16% ulatuses ning kvooti ületanud ettevõtjatel 

tuleb maksta trahvi. Et muutuva turuolukorraga paremini kohaneda ja edukalt 

piimatootmisega jätkata, on oluline OÜ Weiss senist majandustegevust analüüsida, ning 

teha vajadusel ümberkorraldusi ettevõtte piimatootmise valdkonnas. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida OÜ Weiss piimatootmise efektiivsust, leida 

seda mõjutavad tegurid ning pakkuda võimalusi ettevõtte piimatootmise efektiivsuse 

parandamiseks. 

Töö eesmärgi saavutamiseks on autor püstitanud järgnevad uurimisülesanded: 

 Piimatootmise kui tootmisharu olemuse selgitamine 

 Teoreetilise ülevaate andmine piimatootmise tasuvust mõjutavatest teguritest   

 Ettevõtte piimatootmise majandusliku efektiivsuse hindamiseks sobivate näitajate 

valik  

 Piimatootmise efektiivsuse tõstmiseks vajalike muudatuste väljatoomine ettevõttes 

Töö sisuline osa koosneb teoreetilisest ja empiirilisest osast.  Teoreetilises osas selgitatakse 

põllumajandusettevõtte kulude jagunemise ja juhtimise olemust, põllumajandustootmise 

omahinna ja tasuvuse kujunemist. Samuti antakse ülevaade põhilistest piimatootmise 

tasuvust mõjutavatest teguritest. 
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Empiirilises osas annab autor ülevaate ettevõtte põhiandmetest, ning analüüsib ettevõtte 

tulemusnäitajaid. Saadud tulemuste põhjal antakse hinnang ettevõtte tulemuslikkusele. 

Teoreetilises osas kasutatakse teadusartikleid piimatootmise tasuvuse kohta, empiiriline 

osa põhineb peamiselt ettevõttes kogutud raamatupidamisandmetel, Eesti Statistikaameti 

andmetel ja autori enda arvutustel. 

Teoreetilises osas kasutatakse kulude olemust ja juhtimist selgitavaid materjale ja 

efektiivsusnäitajate olemust ning piimatootmise tasuvust kujundavaid tegureid käsitlevaid 

allikaid. Empiiriline osa põhineb peamiselt ettevõttes kogutud raamatupidamisandmetel, 

Eesti Statistikaameti andmetel ja autori enda arvutustel. 
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1. PIIMATOOTMISE KULUDE JA TASUVUSNÄITAJATE 

TEOREETILISED ALUSED 

 

1.1. Kulud ja kulude juhtimine ettevõttes 

 

Kulude juhtimiseks nimetatakse tulemuslikkusele suunatud tegevusprotsessi, mille käigus 

varustatakse ettevõtte vastavad huvigrupid olulise finants- ja mittefinantsinfoga. Saadud 

infot kasutatakse ettevõttes planeerimiseks, kontrolliks ja  otsuste langetamiseks.  

(Hansen jt: 5) Kõige efektiivsem samm ettevõtte kulude juhtimiseks ja kasumi tõstmiseks 

on luua elujõuline äristrateegia (Gupta 2009: 301). Kulude juhtimine ettevõttes on 

ülioluline, omades suunamisfunktsiooni, kontrolli- ja juhtimisfunktsiooni ning 

reguleerimisfunktsiooni. Antud funktsioonid võimaldavad ettevõttel määrata oma 

strateegilised eesmärgid, need saavutada, ning ka säilitada. Tänapäeval ei ole kulude 

juhtimine pelgalt toodete ja teenuste kulude arvestamine, vaid esindab ettevõtte arengu ja 

järjepideva täiustamise filosoofiat. Organisatsiooni probleemide lahendamiseks motiveerib 

kulude juhtimine otsima uusi lahendusi. (Karu 2008: 43-44). 

Kulud tootmisettevõtetes jaotatakse tootmiskuludeks ja mittetootmiskuludeks. 

Tootmiskulude all mõistame kulusid, mis on otseselt seotud toodangu tootmisega. 

Tootmiskulud koosnevad toote või teenuse valmistamiseks tehtud palgakuludest, 

materjalikuludest, üldkuludest ja muudest otsekuludest (Bhattacharyya 2004: 34-35). 

Mittetootmiskuludeks nimetame kulusid, mis seostuvad ettevõtte toodangu turundamise, 

üldjuhtimise ja rahastamisega. Turustuskuludeks loetakse kõiki kulusid mis kajastuvad 

toote turundamise protsessis. Üld- ja halduskulud on kulud, mis on seotud ettevõtte 

tervikliku funktsionaalsuse tagamisega. Finantskuludeks loetakse üldiselt intressikulusid, 

mis tulenevad finantsabi kasutamisest (Alver, Reinberg 2002: 44). 

Ettevõtte juhtimisotsuste langetamisel on oluline teada kuidas kulud ettevõttes käituvad kui 

tootmismaht peaks muutuma. Kulude käitumise mõistmine aitab ettevõtte juhtkonnal 

ettevõtte tegevust paremini planeerida ja tulemusi prognoosida. Ilma nende 



 

 

6 

 

põhiteadmisteta oleks ettevõtte kulude kontrollimine võimatu (Burke, Wilks 2007: 5). Et 

kulude käitumist paremini mõista, liigitatakse kulud vastavalt tegevusmahu muutumisele 

reageerimise alusel muutuv- , püsiv- ja segakuludeks. Eelnimetatud kulude osatähtsus 

ettevõtte kogukuludes sõltub üldiselt ettevõtte tegevusvaldkonnast ja struktuurist (Alver, 

Reinberg 2002: 68). 

Ettevõtte muutuvkulud on kulud, mis sõltuvad ettevõtte toodetavate teenuste ja kaupade 

kogusest. Mida rohkem ettevõte tooteid ja teenuseid toodab, seda rohkem kasutatakse 

muutuvsisendeid ja seega suurenevad ka muutuvkulud (Jain 2000: 27). Sellest tulenevalt 

võib liigitada näiteks materjalikulu muutuvkulude alla, sest tootmismahu suurenedes 

suureneb ka vajadus tooraine järele (Bhattacharyya 2004: 30). Muutuvkulud on ühiku 

kohta konstantsed, kuid kogusummas muutuvad (Alver, Reinberg 2002: 68). 

Ettevõtte püsikulud on kulud, mis ei muutu tootmisperioodi vältel vaatamata suurtele 

muutustele tootmismahus. Püsikulusid pigem väljendatakse perioodi kuluna kui ühiku 

kuluna (Lal 2009: 31). Püsikuludeks võime liigitada nt. ettevõtte tegevuses püsimiseks 

vajalike hoonete rendi- ja amortisatsioonikulud (Bhattacharyya 2004: 30). Püsikulud on 

ühiku kohta muutuvad, kuid summana konstantsed. (Alver, Reinberg 2002: 70). 

Segakulud on kombinatsioon fikseeritud kuludest ja muutuvkuludest. Segakulud küll 

muutuvad tegevusmahu muutudes, kuid mitte proportsionaalselt (Lal 2009: 35).  

Segakulud võetakse kasutusele eelkõige juhul, kui kulu ei ole võimalik üheselt püsiv- või 

muutuvkuluks jaotada (Alver, Reinberg 2002: 77). 

Kulude tulemuslikuks juhtimiseks ja kontrollimiseks põllumajandusettevõttes on üks 

põhilisi eesmärke tootmise väljundiks oleva kuluobjekti kulude leidmine. Nende kulude 

alusel on võimalik kindlaks määrata kuluobjektilt saadav kasum (Karu 2008: 109). Et neid 

kulusid paremini mõista, jaotatakse need kulud otse- ja kaudkuludeks (Sealsamas: 110). 

Enne kui kulusid kulukandjatele jaotama hakatakse on oluline välja selgitada ka jaotavate 

kulude seotus erinevate kulukohtadega (Lal 2009: 36). 

Otsekuludeks nimetatakse kulusid, mida saab seostada kindla kuluobjektiga. Otsekulud on 

kuluobjektiga vahetus seoses, ning neid  arvestatakse kuluobjektile otse. Tihtipeale 

nimetatakse otsekulusid ka esmaskuludeks ( Karu 2008: 110). 
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Kaudkulud on kulud, millel puudub otsene seos kindla kuluobjektiga. Kulude jaotamine 

kindlale kuluobjektile ei ole põhjendatud, sest tehtud kulutused on seotud mitme 

kuluobjektiga (Lal 2009: 36). Tihti nimetatakse kaudkulusid üldkuludeks. Kaudkulude 

jaotamine kuluobjektidele toimub kulukäiturite abil. Kulukäituriks loetakse ükskõik millist 

tegevust või otsust, mis mõjutab ettevõtte kulusid ja kuluobjekte ( Karu 2008: 111). 

 

1.2. Põllumajandustootmise omahinna kujunemine, tootlikkus ja 

tasuvus 

 

Ettevõtte toodangu omahind iseloomustab valmistatava toodangu või teenuse 

tootmiseksettevalmistamise, müügi ja tootmise kulusid rahas (Kallas 1984: 4). Ettevõtte 

toodangu omahind võimaldab meil väljendada toodangu ja teenuse tootmiseks tehtud 

kulutusi rahas. Analüüsides toodangu omahinda on võimalik hinnata tootmisettevõtte 

efektiivsust ja tõhusust. Kui toodangu omahinda leitakse majandusharudes ja samat tüüpi 

ettevõtetes ühtsetel alustel ja meetoditel, on võimalik analüüsist teha ka usaldusväärseid 

järeldusi ettevõtte toimimise kohta.  

Põllumajandustootmises valmib toodang mitmel erineval kujul, mistõttu on oluline 

toodang jaotada tähtsuse alusel põhitoodanguks, kaasnevaks toodanguks ja 

kõrvaltoodanguks. Põhitoodanguks loetakse tootmise põhieesmärgina saadavat toodangut. 

Kaasnev toodang on toodang mis saadakse põhitoodangu tootmisega üheaegselt ning 

kõrvaltoodang on põhitoodangu tootmise käigus tekkiv kõrvalsaadus, mille väärtus on 

põhitoodangust väiksem või mõningatel juhtudel lausa majanduslikult tähtsusetu. 

Loomakasvatussaaduste omahinna arvutamisel on oluline eelnevalt teada toodangu kogust 

ja tootmiskulude summat (Lilover 1976: 63). Omahinna leidmisel võetakse arvesse kõiki 

kulusid, mis on seotud kõnealuse toodangu valmistamisega. Toodangu omahinna 

leidmiseks jagatakse antud toodangule tehtud kulutused toodangu kogusega (Lilover 1976: 

lk 65). Omahinna leidmist iseloomustab valem: 

 
        

            

              
   (1) 
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Ettevõtte võimekuse määramisel on väga olulisel kohal kasum ja rentaablus. Rentaablus on 

ettevõtte kasumi suhe mõnda majanduslikku näitajasse, mille tasuvust uuritakse. 

Rentaabluse üldine valem on järgnev (Teearu 2005: 27): 

               
     

                                               
     (2) 

Tavaline rentaabluse väljendusviis on protsentides. Rentaabluse leidmisel võib kasutada 

mistahes majanduslikke näitajaid ning üldjuhul leitakse rentaablused vastavalt ettevõtte 

vajadustele (Sealsamas: 27). 

Ettevõtte kasum tekib siis, kui ettevõtte kogutulud ületavad kogukulusid. Kasumlikkus on 

ühtlasi nii arenguvõimelise ettevõtte tegur kui ka tulem (Simtion, Luca 2013: 256).  

Kõige sagedamini kasutatav rentaablusnäitaja on käiberentaablus. Käiberentaablus näitab 

mitu senti kasumit toodab iga käibeeuro. Positiivne käiberentaablus iseloomustab 

kasumlikku ettevõtmist. Käiberentaabluse leidmiseks on kasutusel järgnev valem (Alver, 

Reinberg 2002: 320): 

 
                

          

          
       (3) 

Teiseks levinud rentaablusnäitajaks on kulurentaablus, mis näitab mitu senti saadi kasumit 

igalt tootmisesse suunatud eurolt. 

 
               

          

        
       (4) 

Ettevõtte tootlikkus on väljundite ja sisendite suhe, mida on võimalik väljendada nii 

naturaalühikutes, ehk tehnilise tootlikkusena, kui ka rahalistes näitajates, ehk majandusliku 

tootlikkusena (Kalle 2007: 7). Tootlikkust leitakse järgneva üldvalemi abil: 

 
           

       

      
   (5) 

Tehnilist tootlikkust ei mõjuta väljundite ja sisendite hinnad, seevastu majanduslik 

tootlikkus on seotud ostu- ja müügihindadega, mistõttu võib seda nimetada ka 
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finantstootlikkuseks. Tehniline ja majanduslik tootlikkus iseloomustavad ettevõtte 

tulemuslikkust (Sealsamas: 8). 

Efektiivsust võib käsitleda seatud eesmärgi, olgu selleks toodang, teenus või efekt, ja selle 

eesmärgi saavutamiseks tehtud kulutuste suhet. (Sealsamas: 8). Tootlikkust on võimalik 

parandada tootmise sisendeid efektiivsemalt kasutades või tootmise väljundeid 

suurendades. Tootlikkust mõjutavad eelkõige uute ja efektiivsemate tehnikate ja 

tehnoloogiate kasutusele võtt (Parham 2015: 2). Tootlikkuse tõstmine on vajalik eelkõige 

toodangu ja seeläbi sissetulekute ning elustandardi suurendamiseks. Kõrgem tootlikkus 

aitab ettevõttel täita oma kohustusi ning tõstab konkurentsivõimet turul (Sealsamas: 4-5) 

Tootlikkus jaotatakse kolmeks põhiliseks tootlikkuse tüübiks: 1) Osatootlikkus; 2) 

Tegurirühma tootlikkus; 3) Kogutootlikkus. (Kalle 2007: 16) 

Osatootlikkus on väljundi suhe ühte kindlasse sisendisse. Selles valdkonnas on enim 

kasutatav tööjõukulude tootlikkus, ehk tööjõukulude ja müügitulu või müügitoodangu 

koguse suhe. (Sumanth 1997: 15) 

Tegurirühma tootlikkus on tootlikkus mis saavutatakse rohkem kui ühe sisendi kasutamisel 

väljundi saamiseks. Sisendid võivad olla nii väärtuselises, kui ka naturaalühikulises 

vääringus (Katchru 2009: 493). 

Kogutootlikkus on väljundi suhe kõigisse selle väljundi tootmisega seotud sisenditesse. 

Kogutootlikkus annab usaldusväärse ülevaate ettevõtte majandusolukorrast ning võimaldab 

juhtkonnal ettevõtte kasumit kontrollida (Sumanth 1997: 7). 
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1.3. Piimatootmise tasuvust kujundavad tegurid 

 

1.3.1. Tehnoloogia roll piimatootmises 

 

Tänapäeva tehnoloogia arengukäik võimaldab piimakarjakasvatajatel karja piimajõudlust 

suurendada ja farmi ühikukulusid vähendada. Uued tootmistehnoloogiad tagavad nii 

piimakarja, kui ka tööjõu kõrgema tootlikkuse, mistõttu on põllumajandusettevõttel väga 

oluline tehnoloogilise arenguga sammu pidada. Et seda teha on oluline kapitali olemasolu, 

mis omakorda tähendab, et eelisolukorras on suurtootjad. Üldine tendents maailmas on, et 

väiketalunikke jääb üha vähemaks ja võimust võtavad suured põllumajandusettevõtted, 

kellel on vahendeid vajalike uuenduste läbiviimiseks.  

Tänapäeva põllumajandusettevõtete kasumimarginaalid on madalamad kui varasematel 

aastatel, mistõttu ka väikesed muutused tootmisprotsessis ja selle ökonoomsuses võivad 

tootmise tasuvusele väga suurt mõju avaldada. Kõikvõimalikud tarbijakaitseregulatsioonid, 

piirangud loomade ravimitele ja nende heaolu tagamise seadused on muutnud tänapäeva 

põllumajandusettevõtja otsused efektiivse ettevõtte juhtimisel küllaltki riskantseks ja 

vastutusrikkaks. Et maandada tähtsate otsustega kaasnevaid riske, on oluline kasutusele 

võtta uusimad tehnoloogiad, nii söötmise, ravimise, karja taastootmise kui ka ettevõtte 

juhtimise valdkondades (Bewley 2013: 142). 

Erilist tähelepanu on hakatud pöörama loomade täppispidamisele ehk bioloogilisele 

tehnoloogiale, kus loomi jälgitakse individuaalselt, erinevate kõrgtehnoloogiliste 

indikaatorite abiga. Farmi juhtimisstrateegiate ja tootluse parandamiseks jälgitakse 

täppispidamise käigus loomade psühholoogilisi, käitumuslikke ja toodangu näitajaid. 

Paljud piimatootjad kasutavad juba praegu erinevaid täppispidamise tehnoloogiaid, nagu 

loomade päevase piimatoodangu mõõtmine, piima koostise hindamine, temperatuuri 

mõõtmine, lehma inna tuvastamine ja looma igapäevane kaalumine, mis leitakse 

automatiseeritud mõõtmiste teel. Täppispidamise põhiliseks eesmärgiks on iga looma 

individuaalse potentsiaali maksimeerimine, haiguste ennetamine ja kiire tuvastamine, ning 

ravimite kasutamise minimeerimine (Sealsamas: 142).Tehnoloogiliste uuenduste 

kasutamine tagab efektiivsema tootmise, madalamad tootmiskulud, kõrgema toodangu 

kvaliteedi ja loomade heaolu (Singh jt 2014: 1). 
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1.3.2. Söötmise mõju piimatootmisele 

 

Kuna lehma piimatoodang ei ole pidev suurus, siis sõltub see söötade kvaliteedist, nende 

energia- ja toitainetesisaldusest ning ka lehma enda potentsiaalist piima toota. 

Söödavajaduse täitmiseks vajalike söötade valikul tuleb arvestada mitmete erinevate 

teguritega Kõrge väärtusega rohusööt on kõrge seeduvusega, hea söömusega ja tasakaalus 

proteiinisisaldusega. 

Lisaks põhisöödale on oluline täita ka piimakarja energiatarbevajadus, mineraalainete 

vajadus ja vitamiinide vajadus. Selleks kasutatakse piimakarja söödaratsioonides erinevaid 

täiendsöötasid (Aamisepp, Persitski 2013: 40). 

Lehmade söötmine põhineb taimsetel söötadel, ning on oluline teada nende täpset koostist. 

Söötade koostise tundmine aitab tootjal välistada ebavajalike ja ohtlike ainete sattumist 

lehma söödaratsiooni (Older 2011: 174).Teine väga oluline aspekt on optimaalsete 

söödaratsioonide kasutamine. Lehma tervis on väga suuresti seotud söödaratsioonidega 

ning liiga suured jõusööda ja teravilja kogused põhjustavad erinevate haigusjuhtude 

sagenemist, mis omakorda võib tähendada lehma enneaegselt karjast väljapraakimist. Kui 

lehm ei ole piisavalt kaua karjas, viib see olukorrani kus karja taastootmine ei ole enam 

jätkusuutlik ja noorloomi tuleb hakata sisse ostma. Piimatootja jaoks on aga ülioluline, et 

lehm toodaks nii piima kui ka piisavat täiendust karjale (Sealsamas: 227). 

Kõige suurema osakaalu piimalehma söödaratsioonist moodustavad energia sisaldavad 

söödad. Energiavajaduse täitmiseks vajavad lehmad tunduvalt rohkem sööta, kui kõigi 

teiste vajalike toitainete omastamiseks kokku. Sellest tulenevalt tehakse suurimad kulud 

piimakarja söötmisel energiavajaduse täitmiseks. Iga lehma liigutus, protsess ja 

biokeemiline reaktsioon tarvitab energiat. Kuna lehma söömus on piiratud, on ülioluline 

lehmale pakkuda võimalikult kõrge energiasisaldusega sööta (National Research 

Council 2000: 5). 

Üks kõige olulisemaid toitaineid on vesi ning piimakarjal peab olema vaba ligipääs puhtale 

ja kvaliteetsele veele. Vesi aitab lehma organismil lõhustada erinevaid söötasid, 

transpordib toitaineid, aitab vajalike keemiliste reaktsioonide toimumisele kaasa ja hoiab 

lehma normaalset kehatemperatuuri. Piimaveised tarbivad 2-3 korda rohkem vett kui neile 

http://site.ebrary.com/lib/estonialifesciences/search.action?p09=National+Research+Council&f09=author&adv.x=1&p00=Animal+Feeds%2C+Feeding+and+Nutrition%2C+and+Ration+Evaluation
http://site.ebrary.com/lib/estonialifesciences/search.action?p09=National+Research+Council&f09=author&adv.x=1&p00=Animal+Feeds%2C+Feeding+and+Nutrition%2C+and+Ration+Evaluation


 

 

12 

 

pakutavat sööta (Knowlton, Nelson 2015: 10). Ebapiisav veevarustus tähendab lehma 

kuivaine söömuse vähenemist ja seeläbi ka piimatoodangu vähenemist. Lehma veevajadus 

sõltub eelkõige tema kehamassist, ümbritseva keskkonna  temperatuurist ja söödud 

toitainete kogusest. Üldjoontes vajab lehm 1 liitri piima tootmiseks ligikaudu 3-4 liitrit vett 

(Cow comfort. 2007). 

Piimaveise organismi normaalse funktsionaalsuse tagamiseks on oluline tagada piisav 

proteiinide sisaldus veiste söötades. Proteiinid on olulised mullikate arenguks ja piima 

tootmiseks. Mida kvaliteetsemad on proteiinilisandid, seda paremini piimaveis proteiini ka 

omandab. Kui söötade valgusisaldust suurendada, siis üldjuhul suureneb ka silo söömus ja 

energia kättesaadavus (Webster 2011: 87) 

Lehma söödaratsioonis on üheks oluliseks komponendiks ka makro- ja mikroelemendid 

Neid aineid on piimaveisel vaja seedeprotsesside läbiviimiseks, loote aenguks ja ka 

lihaskontraktsioonideks (Miller 1979: 74). Makro ja mikroelemendid tagavad lehma 

luustiku arengu, kehavedelike tasakaalu ning lihas- ja närvisüsteemide toimimise. Mida 

suurem on lehma piimatoodang, seda suurem on lehma mineraalelementide vajadus 

(Knowlton, Nelson 2015: 14). 

Ka vitamiinid on söödaratsioonis olulisel kohal. Vitamiinide vajadus on lehmadel 

võrreldes teiste toitainete vajadusega väga väike, kuid nende olulisus ei ole sugugi 

vähemtähtis. Lehmade organism toodab ka ise vitamiine, kuid täiendavad vitamiini 

lisandid söötades välistavad erinevatest stressiolukordadest tekkivad puudujäägid (Miller 

1979: 187). Vitamiinid aitavad piimaveisel söötadest vajalikke toitained omastada, samuti 

toestavad närvisüsteemi, tõstavad lehma immuunsust ja viljakust (Knowlton, Nelson 

2015: 14). 

 

1.3.3. Piimakarja heaolu tähtsus tootmises 

 

Kuna põllumajandusloomi kasutatakse tänapäeval pigem masstootmiseks kui omatarbe 

rahuldamiseks, siis on tõusnud päevakorda ka loomade heaolu tagamine. Loomade õigused 

ja heaolu ei ole alati üheselt mõistetavad ning eetilised ja filosoofilised arusaamad antud 

teemal on väga erinevad. Kuid üha enam tunnustatakse mõtteviisi, et ka loomadel on omad 

vajadused ja soovid, ning nad ei ole vaid inimestele kasumi teenimiseks (Phillips 2008: 4). 
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Üks olulisemaid piimakarja heaolu mõjutavaid tegureid on piimakarja tervis. Piimatootja 

ülesandeks on eelkõige tegeleda haiguste ennetamisega ja ära hoidmisega (Webster 2011: 

95). 

Samuti on vaja meeles pidada, et oluline ei ole ainult karja üldine heaolu, vaid ka iga 

looma individuaalne heaolu (Doyle, Moran 2015: 10). Loomade heaolu ei ole oluline ainult 

loomade endi seisukohalt, vaid vastavate tingimuste tagamisel saavutab loom ka 

maksimaalse tootlikkuse, mis peaks olema loomakasvatajale piisav motivaator loomade 

heaolu parandamiseks. Halvad elamistingimused põhjustavad loomades stressi ning seeläbi 

nii bioloogilisi kui ka füsioloogilisi muutusi nende organismis. Need muutused kujutavad 

näiteks piimakarja puhul endast negatiivset mõju lehma piimajõudlusele. Pikaajaline stress 

võib loomale põhjustada isegi pöördumatuid tüsistusi või surma. Loomade heaolu on 

tagatud siis, kui tootmine milles neid kasutatakse ei sea ohtu nende tervist ja heaolu 

(Webster 2011: 10) 

Kuna inimene ei ole otseselt võimeline loomaga suhtlema, siis on küllaltki raske hinnata 

looma seisundit. Looma heaolu hindamiseks kasutatakse nelja kaudset indikaatorit: 

1) Käitumuslik muutus; 2) Füüsilised tunnused; 3) Füsioloogilised muutused; 4) Toodangu 

muutused 

Käitumuslikud muutused on seotud ebatavaliste käitumislaadide tekkimise või normaalsete 

tegevuste puudumisega. Käitumuslikke muutusi on küllaltki lihtne kiire vaatluse käigus 

tuvastada, ilma, et loomale sellega täiendavat stressi tekitataks. Muutused looma 

käitumises on tihtipeale esmaseks haiguse või stressi tunnuseks (Appleby jt 2011: 141). 

Füüsilisteks tunnusteks on sisselõiked, marrastused, lööbed ja teised haigusnähud looma 

kehal. Neid tunnuseid on samuti vaatluse käigus kerge tuvastada (Ewbank jt 1999: 9). 

Füsioloogilisteks muutusteks on südame löögisageduse muutumine, vere koostise ja 

omaduste muutumine ja immuunsussüsteemi nõrgenemine. Füsioloogiliste muutuste 

tuvastamine eeldab erinevate proovide võtmist ja laboratoorset analüüsimist (Ewbank jt 

1999: 9). 
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Toodangu muutused on seotud kasvu aeglustumise ja tootmisjõudluse langemisega. Järsk 

tootmisnäitajate langus viitab üldjuhul looma heaoluga seotud probleemidele (Appleby jt 

2011: 171). 

Kõige olulisem lehmade heaolu tagamiseks on pakkuda neile piimakarja vajadustele 

vastavat ulualust ehk lauta (Doyle, Moran 2015: 17). Lehmalaut peab olema projekteeritud 

vastavalt töötajate ja loomade vajadustele.Töötajatel peab olema võimalik ettenähtud 

tööoperatsioone täita nii, et loomade elutegevust minimaalselt häiritaks. Laut on kogu 

piimakarja pidamise kompleksi keskuseks, ning teised üksused kujundatakse selle ümber. 

Kõige edukamaks lehmade pidamise vormiks peetakse vabapidamisemeetodit, kus nii 

loomade kui ka töötajate heaolu on kõige paremini tagatud. Vabapidamislautades saavad 

lehmad vabalt oma liikumisvajadust rahuldada, ning ise omale söömiseks ja magamiseks 

koha valida (Ewbank jt 1999: 36). 

Kõige levinum vabapidamislautades kasutatav loomade paigutussüsteem on boksisüsteem. 

Boksisüsteem on kõige efektiivsem viis loomade paigutamiseks laudas. Boksisüsteemi 

kujundamisel tuleb silmas pidada looma ohutust, ning oluline roll on ka väljaheidete 

koristusseadmete ja hoiustamise võimaluste olemasolule ( Webster 2011: 79). Väga oluline 

on järgida looma suurusele vastavaid boksi standardmõõtmeid, mis tagavad loomale 

piisava elamisruumi. Bokside suurus peaks olema vähemalt 3 m
2
, ning bokside vaheline 

koridor vähemalt 2m lai. Allapanu boksides peab olema puhas ja kuiv, et ennetada 

lehmade jalavigastusi. Kui kasutatakse sügavallapanu meetodit, siis tuleks arvestada 5m
2 

liikumispinda ja 2 m
2 

söömisala iga lehma kohta (Ewbank jt 1999: 37). 

Ka lautade valgustus on väga oluline nii töötajate kui ka loomade seisukohast. Hea 

valgustus aitab töötajatel oma tööülesandeid paremini täita, ning lehmadel endil on vaja 

valgust normaalseks elutegevuseks. Kui laudas puudub piisav looduslik valgus, tuleb 

puudujääk täita tehisvalgusega. Kui täiendava valgustusega pikendada päeva 16-nele 

tunnile ja ülejäänud 8 tundi kasutada osalist valgustust, suureneb piimaveiste piimajõudlus 

(Ewbank jt 1999: 37). 

Lautade projekteerimisel tuleks tähelepanu pöörata ka ventilatsioonisüsteemi rajamisele. 

Kõige olulisem on tekitada ventilatsioon, olgu selleks siis passiivne või mehhaaniline 

ventilatsiooni süsteem. Halvasti ventileeritud laudas on soodustatud erinevate haiguste 
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teke, ning lehma väljaheidetest eralduvad gaasid on suurtes konsentratsioonides nii 

inimestele kui loomadele endile ohtlikud (Janni 2012). 

Erilist hoolt tuleb kanda pullide, ning haigete ja poegivate lehmade heaolu eest. Need 

loomad vajavad lüpsikarjast erinevaid elamistingimusi ja peaksid olema ülejäänud karjast 

eraldatud. Poegivad lehmad peaksid olema paigutatud põhuallapanuga latritesse, mida on 

lihtsam hooldada (Webster 2011: 78). 

 

1.3.4. Piimakarja taastootmise ja aretustöö tähtsus 

 

Karjakasvatamises on ülioluline saavutada karja hea taastootmise tase. Piisav taastootmine 

tagab tootmisharu tervikliku toimimise ja ka efektiivse tootmise. Piimatootmises on 

põhiline eesmärk toota piima nii ökonoomselt kui võimalik, ning karja taastootmine ja 

aretustöö mängib siin väga suurt rolli (Webster 2011: 75). 

Ettevõtte taastootmise efektiivsus mõjutab ettevõtte kasumlikkust läbi piimatootluse, karja 

täienduse, väljapraakimise, aretustöö kulude ja veterinaarkulude (Olynk 2008: 5). 

Piimakarja aretuse põhiliseks eesmärgiks on lehmade piimajõudluse maksimeerimine, kuid 

aina tähtsamaks on muutumas ka piima koostis ja teised aretustööga mõjutatavad faktorid. 

Arenenud maades on aretustöö seatud väga tähtsale kohale, ning on saavutanud tõeliselt 

kõrge taseme (Kallas 2014). 

Intensiivtootmises tiinestatakse lehmikud nii, et nad tooksid esimese järglase juba kahe 

aastasena, ehk nad tiinestatakse 15-17 kuuselt. Kui lehmik jõuab seemendusikka, toimubki 

esimene aretusvalik. Seemendusrühma paigutamisel arvestatakse lehmiku massi ja väliseid 

näitajaid. Eelistatud peaksid olema lehmad, kellel on sirge seljajoon, jõuline keha, lai ja 

pikk laudjas ning pikad jalad. Seemenduseks tuleb valida alati rohkem mullikaid kui karja 

taastootmiseks on vaja, sest suur hulk mullikaid ei tiinestu esimesel korral (Aretus 2014). 

Lehma tiinus kestab 9 kuud ja sündinud järglane eraldatakse emast mõni päev pärast sündi, 

ning teda toidetakse piimaasendajaga või toorpiimaga kuniks toimub võõrutus piimast 

(Gordon 2013: 63). Seevastu lehm on nüüd piimatootmiseks valmis, ning tema 

laktatsiooniperiood kestab ligikaudu 305 päeva. Väga hea piimakusega lehmad, eriti 
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Holsteini tõugu lehmad, on võimelised tootma piima rohkem ja pikema perioodi vältel kui 

teised tõud (Eesti Holstein 2014).  

Lehmade sigimisvõime on väga paljudel juhtudel karja taastootmise juures kitsaskohaks. 

Parimal juhul toob 80% lehmadest ilmale elujõus vasika (Calf management 2014:4). 

Ebaõnnestunud seemendused tekitavad viivitusi laktatsioonide vahel, ning on üheks 

põhiliseks majandusliku kahju tekitajaks piimatootmisettevõttes. Et seda probleemi 

leevendada, tuleb teha kõik, et seemenduste efektiivsust tõsta ja läbikukkunud seemendusi 

võimalikult vara tuvastada. Kui lehma tiinestamine ebaõnnestub. toob see kaasa 

majandusliku kahju nii tootmata jäänud piima kui ka saamata jäänud järglase näol. 

(Gordon 2013: 53). 

Karja taastootmise valdkonnas on väga oluline keskenduda ka loomade karjast praakimise 

poliitikale, mis avaldab väga suurt mõju karja arengule (Groenendaal, Galligan 2005: 333). 

Praakimine võib olla nii planeeritud kui planeerimatu. Isegi kui kari ei suurene, on oluline 

igal aastal loomi praakida ja uutega asendada. Karja geneetilise arengu maksimeerimiseks 

tuleks igal aastal küllaltki suur osa karjast asendada kõrgema geneetilise väärtusega 

loomadega. See aga eeldab, et planeerimatu praakimise osakaal on küllaltki väike, mis 

annab valikulisele praakimisele võimaluse. Intensiivses tootmises on olukord pigem 

vastupidine ning tootjal on väga piiratud võimalused kesiste tootmisnäitajatega loomade 

praakimiseks, kuna erakorralisi praakimisi on palju (Didarkhah 2013: 152). 

Väikesetoodanguliste lehmade praakimisel karjast tuleb nad kindlasti asendada 

noorlehmadega ehk esmaspoegijatega. Põhiline eesmärk asendamise juures on leida 

geneetiliselt parem noorloom. Paremate geneetiliste omadustega loomade leidmine toimub 

eelneva hindamise alusel. Et lehma geneetilised eelsoodumused avalduksid maksimaalsel 

määral ja hinnang oleks objektiivne, on oluline, et looma pidamistingimused oleksid 

soodsad (Vries 2006: 92). 
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2. PIIMATOOTMISE TASUVUS ETTEVÕTTES OÜ 

WEISS AASTATEL 2011-2014 

 

2.1. Metoodika 

 

Bakalaureusetöö empiiriline osa on koostatud ettevõtte raamatupidamise algandmete ja 

Eesti statistikaameti andmete alusel. Raamatupidamisandmete põhjal on autor teinud 

vajalikud arvutused ning leidnud OÜ Weiss piimatootmiskulude struktuuri, 

piimatootmiskulud lehma kohta, piimatootmise tootlikkus- ja efektiivsusnäitajad ning 

piimatootmise omahinna. 

Kulude struktuuri leidmisel on oluline esile tõsta asjaolu, et ettevõtte 

raamatupidamisandmed ei võimaldanud autoril välja tuua omatoodetud söötade kulusid. 

Antud probleem on tingitud puudulikust söödakulude arvestusest ettevõtte 

raamatupidamises. Ettevõttes toodetud söötade tootmise kulud sisalduvad mitmete teiste 

kululiikide nagu tööjõukulud, kütuse- ja määrdeainekulud, intressikulud, remondikulud 

jne. summas. 

Ettevõtte tootlikkusnäitajate leidmisel on autor väljunditena kasutanud OÜ Weiss piima 

müügitulu ning sisenditeks valiti vastavad näitajad, mille tootlikkust oli oluline leida. 

Materjalikulude tootlikkus sisaldab ostusöötade kulusid, kütuse- ja määrdeaine kulusid, 

remondi- ja hoolduskulusid. Tööjõukulude tootlikkust hinnatakse, sest see kululiik on 

kulustruktuuris suure osakaaluga ning sisaldab suuresti ka omatoodetud söötadele tehtud 

tööjõukulutusi. 

Piimatoodangu omahinna leidmiseks on autor kogutoodangu väärtusest lahutanud 

kaasneva toodangu väärtuse ning jaganud piima kogutoodanguga. Võrdluse tekitamiseks 

on välja toodud ka piima omahind, mis sisaldab ka karjaasenduskulusid. Ettevõttes 

sõnnikut kõrvaltoodanguna arvele ei võeta.  
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2.2. Ettevõtte üldiseloomustus 

 

OÜ Weiss on Pärnumaal, peamiselt Tahkuranna vallas ja Saarde vallas tegutsev 

põllumajandusettevõte. Ettevõtte põhiliseks tegevusvaldkonnaks on taime- ja 

loomakasvatus. Ettevõte on asutatud 1993. aastal ning 2014. aastal oli ettevõttes keskmiselt 

52 töötajat. 

OÜ Weiss  realiseerib müügipiima läbi  Jõgeva Tootjate Liidu Läti ja Leedu vabariiki. 

Kõik pullvasikad kontrollitakse kohaliku veterinaararsti poolt ning positiivse otsuse korral 

müüakse kuni 4 nädalased pullvasikad elusalt Raka kogumiskeskus OÜ-le või Ekso Calves 

Trading OÜ-le. Ülejäänud pullvasikad ja tapale suunatud veised müüakse lihaks 

Karjamõisa OÜ-le. 

2014. aastal oli ettevõttes keskmiselt 1113 lüpsilehma ja 1003 muud veist. Keskmine 

piimatoodang lehma kohta aastas oli 9311 kg. Ettevõtte piimakarja moodustavad Eesti 

holsteini tõugu piimalehmad, kes on ennast tõestanud parima piimajõudluse ja tervise 

vastupidavuse suhtega. Ettevõtte piimakarja peetakse ühes 500 kohalises laudas ja ühes 

700 kohalises laudas, muid veiseid kahes noorkarjale mõeldud laudas. Ettevõtte üks 

põhilautadest on 2012. aastal renoveeritud ja laiendatud. Üks noorkarjalaut on täielikult 

rekonstrueeritud aastal 2012. Ettevõtte piima väljalüps toimub ühes lüpsilaudas 

lüpsiplatsil, ning teises torusselüpsi tehnoloogial.  

Vaadeldaval perioodil investeeris OÜ Weiss taimekasvatusvaldkonda 1724656€ ning 

loomakasvatusvaldkonda 1127483€. Taimekasvatusvaldkonna investeeringud olid 

suuremad eelkõige seetõttu, et ettevõte toodab valdava osa piimakarja söötadest ise. Sellest 

tulenevalt on oluline taimekasvatustehnoloogiatesse ja tehnikasse piisavalt ja järjepidevalt 

investeerida. 

Piima müük moodustas 2014. aastal ettevõtte sissetulekutest 81,5%. Olulisel kohal 

ettevõtte majandustegevuses on siiski ka taimekasvatus, mis märkimisväärselt suures osas 

aitab täita piimakarja söödavajadust. Taimekasvatussaaduste müük moodustas 2014. aastal 

ettevõtte tuludest 9,8 %. Aastal 2014 tegutses ettevõte taimekasvatusega 3286 hektaril, 

millest 2107 ha oli ettevõtte omandis ja 1179 ha renditud. Keskmine renditasu renditud 
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pinna eest oli 127,49 €/ha. Ettevõttes kasutatavast põllumajandusmaast oli 53,1% teravilja 

ja 46,9% rohumaade all. Ettevõtte odra saagikus oli 2014. aastal 4,52 t/ha, nisu saagikus 

4,8 t/ha ja rapsi saagikus 2,2 t/ha. 

 

Joonis 1. OÜ Weiss müügitulu loomakasvatustoodangust, taimekasvatustoodangust ja 

muudest teenustest aastatel 2011-2014. Allikas: (OÜ Weiss raamatupidamine) 

 

Jooniselt 1 selgelt nähtav müügitulu kasv loomakasvatussaaduste müügist iseloomustab 

ettevõtte suunitlust loomakasvatusvaldkonda pidevalt arendada. Taimekasvatusest saadav 

müügitulu moodustab kogu müügitulust märkimisväärselt väiksema summa, kuid teisalt 

toetab ettevõtte piimatootmist olulisel määral. Ettevõtte taimekasvatussaadused 

realiseeritakse eelkõige veisekarja söödaratsioonides. Otseselt müügi eesmärgil  

kasvatatakse rapsi ja nisu.  

Vaadeldaval perioodil on ettevõtte majandustulemused olnud positiivsed, ning kõigil 

aastatel on ettevõte opereerinud kasumlikult. 2011. aastal oli ettevõtte puhaskasum 

449 176 €, 2012. aastal 407 271 €, 2013. aastal 714 007 € ning 2014. aastal 481 850 €.  

 

2.3. Ettevõtte piimatootmise kulude struktuur 

 

Ettevõtte piimatootmiskulud jagunevad paljudeks väiksemateks kululiikideks. Ettevõtte 

piimatootmiskulud olid 2011. aastal 2,23 miljonit eurot, 2012. aastal 2,30 miljonit eurot, 
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2013. aastal 2,37 miljonit eurot ja 2014. aastal 2,42 miljonit eurot. Tabelis 1 on esitletud 

OÜ Weiss piimatootmiskulude jagunemine erinevateks kululiikideks. 

 

Tabel 1. OÜ Weiss piimatootmise kulude struktuur aastatel 2011-2014. Allikas:(OÜ Weiss 

raamatupidamine) 

Kululiik 

2011 2012 2013 2014 

€ 
Osakaal, 

% 
€ 

Osakaal, 

% 
€ 

Osakaal, 

% 
€ 

Osakaal, 

% 

Ostusöödakulu 617070 27,6% 457404 19,9% 419744 17,7% 481913 19,9% 

Tööjõukulu 601295 26,9% 740460 32,2% 879526 37,1% 917766 37,9% 

Amortisatsioon 307272 13,7% 285206 12,4% 229082 9,7% 187166 7,7% 

Kütus, 

määrdeained 
245265 10,6% 265024 11,3% 268801 11,1% 273239 11,3% 

Remondikulu 236167 10,6% 255615 11,1% 274905 11,6% 249712 10,3% 

Intressikulud 81487 1,9% 59977 2,4% 45881 2,8% 40482 1,7% 

Üldkulud 50162 3,6% 85066 2,6% 95877 1,9% 124772 5,2% 

Elektrikulu 43198 1,4% 54832 2,7% 66407 2,8% 58027 2,4% 

Veterinaarkulud 31300 0,8% 62416 0,9% 67192 0,7% 71298 2,9% 

Kindlustuskulud 18725 2,2% 19907 3,7% 17429 4,0% 13741 0,6% 

Muud kulud 4865 0,2% 13351 0,6% 6514 0,3% 3450 0,1% 

Kulud kokku 2236807 100% 2299258 100% 2371359 100% 2421565 100,0% 

 

Kõige suuremad kuluartiklid piimatootmises on tööjõukulud, ostusöödakulud ja 

amortisatsioonikulud. Tööjõukulud on vaadeldava perioodi vältel olnud suurima 

osakaaluga ettevõtte piimatootmiskuludest. Tööjõukulud moodustasid ettevõtte 

piimatootmiskuludest 2011. aastal 26,9%, 2012. aastal 32,2%, 2013. aastal 37,1% ja 2014. 

aastal 37,9%. Ettevõtte töömaht ja töötajate arv ei ole väljatoodud aastatel oluliselt 

muutunud ning tööjõukulude osatähtsuse suurenemine on tingitud eelkõige 

märkimisväärsest töötasude tõusust. 

Vaatamata asjaolule, et ettevõte toodab olulise osa põhisöötadest ise, moodustavad 

ainuüksi sisseostetud söödakulud ühe suurima osa ettevõtte piimatootmiskuludest. Esile 

toodud ostusöödakulud sisaldavad vaid sisseostetud jõusöötade, mineraalide ja 

täiendsöötade kulu. Kuna ettevõtte raamatupidamises omatoodetud söödakulude üle eraldi 

arvestust ei peeta, ei ole ka eraldi omatoodetud söötade osakaalu välja toodud.  2011. aastal 

moodustas ostusöödakulu 27,6% ettevõtte piimatootmiskuludest. Järgneval kahel aastal 
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suudeti sisseostetud söötade kulusid märkimisväärselt alandada ning 2012. aastaks 

moodustasid söödakulud 19,9% kogukuludest ja 2013. aastal 17,7%. Antud olukord on 

tingitud peamiselt söödamaisi osatähtsuse langusest ettevõtte söödaratsioonides. Kuna 

ettevõte on pidevas arengus ja otsib võimalusi piimajõudluse suurendamiseks ja ka 

piimakarja tervisliku seisundi parandamiseks, otsustati vähendada söödamaisi osakaalu 

söödaratsioonides ning suurendada rapsikoogi ja mineraalsöötade osa. 2014. aastal olid 

ostusöödakulud taas tõusuteel ning moodustasid piimatootmise kogukuludest 19,9%. 

Amortisatsioonikulu on vaadeldaval perioodil järjepidevalt langenud. Stabiilsel tasemel on 

olnud remondikulud ja kütuse- ning määrdeainekulud, püsides osakaalult 11% ringis. 

Ülejäänud piimatootmisele tehtud kulutused jagunevad elektrikuludele, intressikuludele, 

veterinaarkuludele, kindlustuskuludele, üldkuludele ja muudele kuludele. 

 

Tabel 2. OÜ Weiss piimatootmiskulud lehma kohta (eurot) perioodil 2011-2014. Allikas: 

(OÜ Weiss raamatupidamine) 

Kululiik 

2011 2012 2013 2014 

€, pea €, pea 
Võrreldes 

2011, % 
€, pea 

Võrreldes 

2011, % 
€, pea 

Võrreldes 

2011, % 

Ostusöödakulu 616,5 453,0 -26,5% 399,1 -35,3% 433,0 -29,8% 

Tööjõukulu 600,7 733,4 22,1% 836,3 39,2% 824,6 37,3% 

Amortisatsioon 307,0 282,5 -8,0% 217,8 -29,0% 168,2 -45,2% 

Kütus, määrdeained 245,0 262,5 7,1% 255,6 4,3% 245,5 0,2% 

Remondikulu 235,9 253,2 7,3% 261,4 10,8% 224,4 -4,9% 

Intressikulud 81,4 59,4 -27,0% 43,6 -46,4% 36,4 -55,3% 

Üldkulud 50,1 84,3 68,1% 91,2 81,9% 112,1 123,7% 

Elektrikulu 43,2 54,3 25,8% 63,1 46,3% 52,1 20,8% 

Veterinaarkulud 31,3 61,8 97,7% 63,9 104,3% 64,1 104,9% 

Kindlustuskulud 18,7 19,7 5,4% 16,6 -11,4% 12,3 -34,0% 

Muud kulud 4,9 13,2 172,1% 6,2 27,4% 3,1 -36,2% 

Kulud kokku 2234,6 2277,2 1,9% 2254,7 0,9% 2175,7 -2,6% 

 

Tabelis 2 on näha, et OÜ Weiss piimatootmiskulud lehma kohta on 2014. aastaks võrreldes 

2011. aasta tasemega langenud 2,6%. Vaadeldava perioodi algusest kuni 2014. aastani 

näitasid stabiilset langustrendi piimatootmiskuludest lehma kohta amortisatsioonikulud 

(45,2%), intressikulud (55,3%) ja kindlustuskulud (34,0%). Põhivara kulumi jt püsikulude 

vähenemine lehma kohta tuleneb põhiliselt loomade arvu kasvust. 
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Märkimisväärne langus intressikuludes on tingitud eelkõige ettevõtte laenukoormuse 

vähenemisest. Tänu edukatele majandusaastatele on ettevõte suutnud suuremad 

investeeringud teostada omafinantseeringuga, ning võõrkapitali osatähtsus on 

märkimisväärselt langenud. Lisaks intressi- ja amortisatsiooni kuludele on suurima languse 

piimatootmiskuludes lehma kohta perioodi lõpuks läbi teinud ostusöödakulud (29,8%). 

Söödakulude vähenemine lehma kohta on tingitud muutustest ettevõtte söödaratsioonides. 

Oluliselt on vähendatud sisseostetava söödamaisi osakaalu, mis eeldatavasti parandab 

piimakarja tervislikku seisundit. 

Võrreldes baasaastaga suurenesid 2014. aastaks enim üldkulud lehma kohta (123,7%), 

veterinaar- ja seemenduskulud lehma kohta (104,9%) ja elektrikulud lehma kohta (20,8%). 

Piimatootmiskulusid proportsionaalselt enim mõjutav tööjõukulu on tõusnud peamiselt 

töötasude järjepidevast tõusust. Ettevõtte keskmine töötajate arv aastas on vaadeldaval 

perioodil püsinud üldjoontes samal tasemel, kuid ettevõtte eesmärgiks on pakkuda oma 

töötajatele väärilist ja motiveerivat töötasu, millest ka nähtav töötasude tõus tingitud. 

Märkimisväärne tõus 2014. aastal võrreldes baasaastaga ettevõtte üldkuludes (123,7%) on 

tingitud ettevõtte personali täiendkoolituste mahu järk-järgulisest suurenemisest. Seoses 

piimakvootide kadumisega aastal 2015, oli ettevõtte eesmärgiks suurendada nii piimakarja 

tootlikkust kui ka karja kogusuurust. Selle saavutamiseks on oluline, et ettevõtte personal 

oleks omandanud vastavad teadmised ja oskused. 

Veterinaar- ja seemenduskulude tõus lehma kohta (104,9%) võrreldes 2011. aastaga on 

otseses seoses piimakarja produktiivsuse tõusuga. Mida produktiivsem on piimaveis, seda 

rohkem tekib probleeme veiste viljakusega, sagenevad haigusjuhud ja veised taastuvad 

kauem, mistõttu suurenevad ka veterinaar- ja seemenduskulud lehma kohta. 

 

2.4. Piimatootmise tulemuslikkus ettevõttes 

 

2.4.1. Piima kogutoodang ja produktiivsus 

 

Piimatootja efektiivsust üheks enim mõjutavaks teguriks on veiste piimakus. Kõrge 

piimakus ja võimalikult suur piimakari on ettevõtte müügitulu kujunemisel oluline faktor, 
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seda eriti 2015. aastal kadunud piimakvootide valguses. Tabel 3 esitleb OÜ Weiss 

piimakarja suuruse ja toodangu muutusi aastatel 2011-2014. 

Tabel 3. OÜ Weiss piimatoodangunäitajad aastatel 2011-2014. Allikas:(OÜ Weiss 

raamatupidamine) 

Näitaja 

2011 2012 2013 2014 

Näitaja Näitaja 
Võrrelde

s  2011, 

% 
Näitaja 

Võrrelde

s  2011, 

% 
Näitaja 

Võrrelde

s  2011, 

% 
Lüpsilehmade 

keskmine arv, pea 
1001 1010 0,9 1052 5,1 1113 11,2 

Piimatoodang kokku, 

kg 
8581010 9549880 11,3 9610930 12,0 

1036293

0 
20,8 

Müüdud piimatoodang 

kokku, kg 
7719940 8580300 11,1 8822050 14,3 9426850 22,1 

Piimatoodang lehma 

kohta aastas, kg 
8572 9458 10,3 9138 6,6 9311 8,6 

Müüdud piimatoodang 

lehma kohta aastas, kg 
7712 8498 10,2 8388 8,8 8470 9,8 

 

2011. aasta keskmiselt oli ettevõttes 1001 lüpsilehma ja 906 muud veist. Keskmine 

piimatoodang lehma kohta aastas oli 8572 kg. Piima kogutoodang oli 2011. aastal 8581010 

kg. Lehma kohta müüs ettevõte piima keskmiselt 7712 kg aastas. 2011. aastal müüdud 

piima osakaal kogutoodangust oli 90%. 

2013. aasta keskmiselt oli ettevõttes 1052 lüpsilehma. Võrreldes eelnevate aastatega on 

lüpsilehmade arv oluliselt suurenenud. 2012. aastal renoveeritud lauda laiendamise 

tulemusena suudeti luua täiendavaid kohti piimakarja suurendamiseks. 2015. aastal 

kadunud piimakvoodid on andnud ettevõttele võimaluse oma piimakarja märkimisväärselt 

suurendada. 

2013. aasta keskmine piimatoodang lehma kohta aastas oli 9138 kg, mis on madalam kui 

eelneval aastal. Ettevõtte piima kogutoodang 2013. aastal oli 9610930kg. Lehma kohta 

müüs ettevõte piima keskmiselt 8388 kg aastas, seega müüdud piima osakaal 

piimatoodangust oli 92%. Piimakuse vähenemise põhjustas ettevõtte juhtkonna teadlik 

otsus vältimaks piimakvootide ületamist. 

2014. aastal piimakarja produktiivsus taas tõusis ning keskmine piimatoodang lehma kohta 

aastas oli 9311 kg. Samuti suurenes piimaveiste keskmine arv. Võrreldes 2011.  aastaga on 
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ettevõtte piimakari suurenenud 11,2% ja piima kogutoodangu maht 20,8%. Piima 

kogutoodang oli 2014. aastal 10362930 kg, millest 91% realiseeriti müügiks. 

Uuritava perioodi vältel on keskmiselt 9% piimatoodangust jäänud müügiks realiseerimata. 

Realiseerimata piima kasutatakse peamiselt vasikate söötmiseks. Marginaalne osa 

piimatoodangust on osutunud ka kasutuskõlbmatuks, ehk praagiks. 

Joonis 2 toob välja võrdluse Eesti keskmise veiste piimakuse ja OÜ Weiss keskmise 

piimaveise piimakuse vahel. 

 

Joonis 2.OÜ Weiss piimatoodang lehma kohta aastas keskmiselt (kilogrammi) ja Eestis 

keskmiselt (kilogrammi) aastatel 2011-2014. Allikad:(PM12, OÜ Weiss raamatupidamine) 

 

Võrreldes Eesti keskmisega on Weiss OÜ piimakari uuritaval perioodil olnud 

märkimisväärselt produktiivsem. 2011. aastal oli Eesti keskmine piimatoodang lehma 

kohta 7168 kg ning ettevõtte piimatoodang 8572 kg lehma kohta, mis on 20% kõrgem 

tulemus, kui Eestis keskmiselt. 2012. aastal suudeti piimakarja keskmine produktiivsus 

lehma kohta viia 9458 kilogrammini, mis on 26% kõrgem tulemus kui kogu Eestis 

keskmiselt. Kui Eesti piimatootjate keskmine produktiivsus on aastatega jõudsalt 

kasvanud, siis 2013. aastal on OÜ Weiss piimatoodang lehma kohta vähenenud. Võrreldes 

2012. aastaga vähenes veiste piimakus 320 kg, seevastu Eesti keskmine tulemus on 

paranenud 464 kg võrra. Veiste piimakust vähendati 2013. aastal ettevõtte juhatuse poolt 

sihilikult, vältimaks piimakvootide ületamist. 2014. aastal ettevõtte piimakarja keskmine 
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produktiivsus taas tõusis (1,9 %) ning andis 13% parema tulemuse kui Eestis keskmiselt 

(8266 kg/pea). 

 

2.4.2. Piimatoodangu omahinnad perioodil 2011-2014 

 

Ettevõtte toodangu omahinna leidmine võimaldab väljendada toodanguühikule tehtud 

kulutusi rahas. Toodangu omahinna analüüs aitab ettevõttel hinnata tootmise tõhusust ja 

efektiivsust. Piima omahinna arvutamisele võib läheneda erinevalt. Sellest tulenevalt on 

joonisel 3 võrdluseks välja toodud piimaomahinna muutused 2011-2014 

karjaasenduskuludega ja ka ilma karjaasenduskuludeta. 

 

 

Joonis 3.OÜ Weiss piimatoodangu omahind (€/t) aastatel 2011-2014. Allikas: (OÜ Weiss 

raamatupidamine) 

 

Karjaasenduskulusid arvestamata oli 2011. aastal ettevõtte ühe tonni piima tootmise 

omahinnaks 260,7 €. 2012. aastaks langes piimatootmise omahind 7,6% ning ühe tonni 

piima tootmise omahinnaks kujunes 240,8 €. Omahinna märkimisväärse languse tingis 

piimakarja produktiivsuse oluline (10%) tõus ja ostusöötade osakaalu vähenemine. 2013. 

aastal piimatootmise omahind taas tõusis võrreldes 2012. aastaga 2,1%. Omahinna tõusu 

põhjustas veiste piimakuse langus. 2014. aastal oli ettevõtte piimatootmise omahind 

vaadeldava perioodi madalaim (233,7 €/t). Võrreldes 2011. aastagavähenes ettevõtte 

piimatootmise omahind uuritava perioodi lõpuks 10,3%. Kui võtta arvesse ka ettevõtte 
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karja asenduskulud, on piimatootmise tonni omahind vaadeldaval perioodilkeskmiselt 17% 

kõrgem kui ilma karjaasenduskuludeta. 

 

2.4.3. Piimatootmise tootlikkusnäitajad 

 

Majanduslikutootlikkuse väljendamise eesmärgiks on välja tuua tootmisvaldkonnas tehtud 

kulutuste väärtuseline tootlikkus. OÜ Weiss majandusliku tootlikkuse leidmisel on 

sisenditeks võetud piimatootmise kogukulud, materjalikulud ja tööjõukulud. Esitatud 

tootlikkusnäitajate väljundiks on valitud OÜ Weiss piima müügitulu. Majanduslik 

tootlikkus iseloomustab kui mitu eurot müügitulu teeniti vastava kulueuro kohta. Tabel 4 

iseloomustab OÜ Weiss majanduslikke tootlikkusi aastatel 2011-2014. 

 

Tabel 4.OÜ Weiss väärtuselised tootlikkusnäitajad (€/€) aastatel 2011-2013. Allikas:(OÜ 

Weiss raamatupidamine) 

Näitaja 

2011 2012 2013 2014 

€/€ €/€ 
Võrreldes 

2011, % 
€/€ 

Võrreldes 

2011, % 
€/€ 

Võrreldes 

2011, % 

Kogutootlikkus 1,12 1,13 0,7 1,25 11,9 1,26 12,4 

Materjalikulude tootlikkus 2,27 2,64 16,3 3,08 35,3 3,03 33,0 

Tööjõukulude tootlikkus 3,07 3,49 13,8 3,37 9,8 3,31 8,0 

 

Kõigi ettevõtte tootlikkusnäitajate osas on toimunud perioodil 2011 – 2014 kasv. Kui 2011. 

aastal teeniti igalt piimatootmise kulueurolt 1,12 eurot müügitulu, siis 2014. aastaks 

suurenes sama näitaja 12,4%. Sisuliselt tähendab antud tulemus, et 2014. aastal teenis 

ettevõte igalt piimatootmisesse suunatud kulueurolt 1,26 € müügitulu. 

Vaadeldava perioodi vältel on tõusnud ka materjalikulude tootlikkus. 2011. aastal teeniti 

iga materjalikulu euro pealt 2,27 eurot müügitulu. 2014. aastaks oli sama näitaja 3,03 €/€. 

Materjalikulude tootlikkus tõusis vaadeldava perioodi lõpuks 33%. 

Ka tööjõukulude tootlikkus on võrreldes baasaastaga vaadeldava perioodi lõpuks 

kasvanud. 2011. aastal teeniti ühe tööjõukulu euro kohta 3,07 € müügitulu, 2012. aastal oli 

sama näitaja 3,49 € ühe tööjõukulu euro kohta.  2013. ja 2014. aastal on tööjõukulude 

tootlikkus võrreldes 2012. aastaga madalam, sest müügitulu on kasvanud aeglasemalt kui 

tööjõukulud. 
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Tabel 5. OÜ Weiss naturaalühikulised tootlikkusnäitajad (kg/€) aastatel 2011-2014. 

Allikas: (OÜ Weiss raamatupidamine) 

Näitaja 

2011 2012 2013 2014 

kg/€ kg/€ 
Võrreldes 

2011, % 
kg/€ 

Võrreldes 

2011, % 
kg/€ 

Võrreldes 

2011, % 

Kogutootlikkus 3,84 4,15 8,3 4,05 5,6 4,28 11,6 

Materjalikulude tootlikkus 7,81 9,76 25,0 9,98 27,7 10,31 32,0 

Tööjõukulude tootlikkus 10,54 12,90 22,4 10,93 3,7 11,29 7,2 

 

Piimatootmise kogutootlikkuse analüüsist selgub, et ühe kogukulu euro kohta toodeti 

ettevõttes 2011. aastal 3,84 kg piima. Võrreldes baasaastaga, tõusis piimatootmise 

kogukulude tootlikkus 2012. aastaks 8,3%. 2013 aastal tulemus veidi langes, kuid 2011. 

aastaga võrreldes oli kogukulude tootlikkus siiski 5,6% kõrgem. 2014. aastal oli ettevõtte 

piimatootmise kogukulude tootlikkusnäitaja ühtlasi ka perioodi kõrgeim (4,28 kg/€), andes 

11,6 % kõrgema tulemuse kui 2011. aastal. Kogutootlikkuse tõus oli tingitud ettevõtte 

veisekarja piimakuse tõusust ning põhivara kulumi, ostusööda- ja intressikulude 

vähenemisest. 

2011. aastal oli materjalikulude tootlikkus 7,81 kg piima ühe söödakulu euro kohta. 2014. 

aastaks tõusis sama näitaja 32% andes tulemuseks 10,31 kg piima ühematerjalikulu euro 

kohta. Materjalikulude tootlikkuse märkimisväärse kasvu tingis piimatoodangu koguse 

kiire kasv ning materjalikulude aeglasem tõus. 

2011. aastal oli tööjõukulude tootlikkus 10,54 kg piima ühe tööjõukulude euro kohta. 2014. 

aastaks suudeti tööjõukulude tootlikkust tõsta 7,2% ning ühe tööjõukulu euro kohta toodeti 

11,29 kg piima. 

 

2.4.4. Piimatootmise tasuvus 

 

Piimatootmise tasuvuse suurimateks mõjuteguriteks on piima müügist saadav tulu, samuti 

toetused. Ettevõtte müügitulu sõltub kõige enam turu kokkuostuhindadest ning piima 

kvaliteedist. Järgnevas tabelis on võrdlusena välja toodud OÜ Weiss ja Eesti keskmine 

piima kokkuostuhind. 
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Joonis 5. OÜ Weiss keskmine piima kokkuostuhind (€/t), Eesti keskmine piima 

kokkuostuhind (€/t) perioodil 2011-2014. Allikad:(PM18, OÜ Weiss raamatupidamine, 

autori arvutused) 

Ettevõtte piima müügihind on vaadeldaval perioodil olnud ligilähedasel tasemel Eesti 

keskmisele. Ettevõte teenis piima tonnilt 2011. aastal ühe euro rohkem ja 2012. aastal 1,5 

eurot rohkem kui Eesti piimatootja keskmiselt. Seevastu 2013. aastal sai OÜ Weiss piima 

tonni pealt 2,1 € vähem kui Eesti piimatootja keskmiselt ja 2014. aastal 5,5 € vähem.    

Joonis 6 iseloomustab ettevõtte piimatoodangu omahinna ja müügihinna vahet aastatel 

2011-2014. Terve vaadeldava perioodi vältel on ettevõte oma piimatoodangut müünud 

kasumiga. 
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Joonis 6.OÜ Weiss piimatootmise omahind (€/t), OÜ Weiss piimatoodangu müügihind 

(€/t). Allikas: (OÜ Weiss raamatupidamine) 

2011. aastal oli piima müügihind 19,5% suurem kui toodangu omahind. 2012. aastal kui 

ettevõtte piimakarja produktiivsus märkimisväärselt suurenes ja piimatootmiskulud 

vähenesid, alanes ka piimatoodangu omahind. Ühtlasi oli 2012. aastal piima omahinna ja 

realiseerimishinna vahe väikseim (60,7 €). 2012. aastal oli ettevõtte piimatoodangu 

müügihind 20% kõrgem kui tootmise omahind. 2013. aastal suurenes piima omahind 

vähesel määral, kuid müügihind oli omahinnast 26% suurem. 2014. aastal alanes nii 

ettevõtte piima realiseerimishind, kui ka piima tootmise omahind. Realiseerimishind oli 

tootmise omahinnast 27% suurem. 

Joonis 7 kõrvutab uuritaval perioodil ettevõtte piimatootmisest saadud müügitulu ja sellele 

lisanduvaid otsetoetusi piimatootmise kogukuludega. Põllumajanduse otsetoetuste roll 

ettevõtte kasumi kujunemisel ei ole viimasel kahel aastal olnud nii oluline kui 2011. ja 

2012. aastal. 

 

Joonis 7. OÜ Weiss piima müügitulu (tuhat €), otsetoetused (tuhat €), piimatootmiskulud 

(tuhat €). Allikas: (OÜ Weiss raamatupidamine) 

Jooniselt 7 on selgelt näha, et uuritaval perioodil on OÜ Weiss piimatootmine olnud 

kasumlik, sest kõigil aastatel on ettevõtte piimatootmisest saadavad sissetulekud ületanud 

tehtud kulutusi. Ka ilma otsetoetusteta on ettevõte suutnud toota kasumit, kuigi toetuste 

osakaal kasumi tekkimisel on arvestatavalt suur. 2011. aastal oli ettevõtte piimatoodangust 
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saadud tulu 2723018 € millest otsetoetused moodustasid 8,2%. Piimatootmiskuludeks 

kujunes 2236807 €. Piimatoodangu müügist saadud kasum ilma toetusteta oli 262241 € 

ning toetustega 486211 €. Otsetoetused moodustasid ettevõtte piimatoodangu kasumist 

46,1%. 

2012. aastal teenis ettevõte piima tootmisest kokku 2776453 € müügitulu, millest 6,8% 

moodustasid otsetoetused. Ilma toetusteta oleks ettevõtte piimamüügi kasumiks kujunenud 

287545 €. Otsetoetused moodustasid ettevõtte piimatoodangu müügist saadud kasumist 

40%. 

2013. aasta piimatootmise müügitulu oli 2964574 €, millele lisandus 209963 € väärtuses 

piimatootmise otsetoetusi. Piimatootmisest teenis ettevõte kasumit kokku 803179 €, millest 

26% moodustasid otsetoetused. 

2014. aasta müügitulud olid vaadeldava perioodi suurimad. Ettevõte teenis 2014. aastal 

piimatoodangu müügist 3300670 € kogutulu, millest 7,9 % moodustasid otsetoetused.  

otsetoetused moodustasid kasumist 30%. 

Joonise 7 andmete põhjal võib selgelt välja tuua põllumajandustoetuste tähtsuse ettevõtte 

kasumi kujunemisel. Kuna põllumajandussektor nõuab pidevaid suuremahulisi 

investeeringuid, et oma tegevust jätkusuutlikuna hoida, on oluline ettevõtte kasumlikkus. 

Samuti on Eesti põllumajandussektor maailma mastaabis väga väike 

põllumajandussaaduste eksportija, misläbi mõju maailmaturu hindadele on praktiliselt 

olematu. See aga muudab Eesti põllumajandusettevõtja turust sõltuvaks ning haavatavaks 

kõikvõimalike turu kriiside poolt. Edukad majandusaastad võimaldavad ettevõttel eelnevalt 

kirjeldatud kriisidega paremini toime tulla. 

Tabel 6. OÜ Weiss käibe- ja kulurentaablused otsetoetuseid arvesse võttes ja toetusteta 

aastatel 2011-2014. Allikas: (OÜ Weiss raamatupidamine) 

Näitaja 2011 2012 2013 2014 

Käiberentaablus, % 
Toetusteta 10,5 11,1 20,0 20,4 

Toetustega 19,5 18,4 27,1 28,9 

Kulurentaablus, % 
Toetusteta 11,7 12,5 25,0 25,6 

Toetustega 21,7 20,8 33,9 36,3 
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2011. aastal oli ettevõtte käiberentaablus ilma toetusteta 10,5% ja toetustega 19,5%. 

Suurim muutus toimus tänu võrdlemisi heale kokkuostuhinnale ja piimakarja 

produktiivsusele 2013. aastal, kui ettevõtte käiberentaablus ilma toetusteta tõusis 20-le 

protsendile, mis on 9,5 protsendipunkti enam kui 2011. aastal. 2013. aasta käiberentaablus 

toetustega oli 27,1% ehk 7,6 protsendipunkti enam kui 2011. aastal. 2014. aastal 

rentaablusnäitajate tõus jätkus ning käiberentaablus toetusteta oli 20,4%. Käiberentaablus 

toetustega oli 2014. aastal 28,9%. Sisuliselt tähendab see seda, et igalt käibeeurolt teenis 

ettevõte 2014. aastal 28,9 eurosenti kasumit. 

2011. aastal oli ettevõtte kulurentaablus toetusteta 11,7% ning kulurentaablus toetustega 

21,7%. Kõige märkimisväärsem kulurentaabluse tõus toimus 2013. aastal, mil 

kulurentaablus toetustega oli 25% ja kulurentaablus toetustega 33,9%. Kiire 

rentaablusnäitajate tõus oli tingitud ettevõtte piimatoodangu suurenemisest, võrdlemisi 

madalatest tootmiskuludest ja kõrgest piima realiseerimishinnast. Ka 2014. aastal jätkus 

kulurentaablusnäitajate tõus. Kulurentaablus toetusteta oli 2014. aastal 25,6% ning 

toetustega 36,3%. Ettevõte teenis 2014. aastal igalt piimatoodangule tehtud kulueurolt 36,3 

eurosenti kasumit.   

2.5. Arutelu ja järeldused 

Kõik ettevõtte tootlikkus- ja tasuvusnäitajad on võrreldes 2011. aastaga perioodi lõpuks 

märkimisväärselt tõusnud. Ettevõte on toiminud efektiivselt ning juhtkond on langetanud 

tulemuslikke otsuseid. 

Analüüsist saab järeldada, et muudatused ettevõtte söötmistehnoloogias ja mahukad 

investeeringud tootmishoonetesse on tõstnud ettevõtte efektiivsust märkimisväärselt. 2012 

aastal teostatud renoveerimis- ja rekonstrueerimistööd on avaldanud selget mõju veiste 

piimakusele. Liikumisvabadus, suurem pind lehma kohta, heal tasemel ventilatsioon ja 

paremad söötmistingimused on lehma heaolule ja seeläbi produktiivsusele suureks 

mõjuteguriks.  

Lisaks lautade uuendamisele on tehtud ka suuri investeeringuid silo ja teravilja tootmissse. 

Iganenud nõukogudeaegsete silohoidlate välja vahetamine uute , tänapäeva standarditele 

vastavate vastu, on ettevõtte silo kvaliteeti märkimisväärselt parandanud. Samuti on 

laiendatud teravilja kuivatuskompleksi ja laohooneid, mis võimaldavad ettevõttel toota ja 
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ladustada teravilja kiiremini, kvaliteetsemalt ja ka koguseliselt rohkem. Kuna ettevõte 

suutis 2012 aastal viia oma tootmisüksused paremale tasemele kui varem, tõusis ka veiste 

piimakus ja tekkis võimalus laiendada piimakarja üldarvu. 

Vaatamata tasuvusnäitajate kasvule ning tootlikkusnäitajate paranemisele osaühingus 

Weiss on täiendavaid võimalusi ettevõtte piimatootmise valdkonna majandustulemuste 

parandamiseks. 

Kuna ettevõttes kasutatakse kahte erinevat lüpsisviisit, tuleks kindlasti kaaluda täiendavate 

investeeringute tegemist tehnoloogiate ühtsustamisse. Lehmade piimakuse ja ka piima 

kvaliteedi seisukohalt on ülioluline asendada ettevõtte ühes lõaspidamisega laudas 

kasutatav torusselüpsi tehnoloogia uuemate alternatiividega. Kuna teises ettevõtte 

lüpsilaudas on juba aastaid kasutusel platsilüpsi tehnoloogia, oleks parim lahendus ühtse 

platsilüpsitehnoloogia juurutamine. Samadel alustel toimiv lüpsitehnoloogia annab 

ettevõttele võimaluse kõrvutada mõlema piimatootmisüksuse tulemuslikkust ning teha 

sellest ka vastavaid järeldusi. Samuti tagab keskendumine ühele kindlale tehnoloogiale 

kulude kokkuhoiu koolituskuludes, varuosade ja remondikuludes. 

Kuna eelpool nimetatud tootmisüksuses ei ole iganenud ainult lüpsiaparatuur, vaid ka 

üldised pidamistingimused, on ettevõttel soovituslik konkreetne tootmisüksus täielikult 

rekonstrueerida. Kõige suurema tõuke lehmade piimakuse ja ka heaolu tõusule annaks uus 

vabapidamisel põhinev karjalaut.Vabapidamisel põhinev 700-kohaline laut on ennast 

tõestanud nii tööajakulude vähenemise, kui ka lehmade tervisliku seisundi paranemise 

poolest. Võimalus lehmadel vabalt liikuda ja endale sobilik söömis- ja magamiskoht valida 

on märkimisväärne eelis lõaspidamise ees. Lisaks oleks ettevõttel võimalus uue lauda 

ehitusel luua ka täiendavaid kohti veisekarjale. OÜ Weiss tulemuslikkuse analüüsist 

väljendub selgelt asjaolu, et mida suurem on piimaveiste arv ja piimakus, seda 

efektiivsemalt suudetakse ka ettevõtet juhtida. Võttes arvesse eelpool nimetatut ja ka äsja 

kadunud piimakvoote, oleks ettevõttel  soovitav alustada uue karjalauda ehitusega. 

Ettevõtte investeerimise võimekust peaksid toetama senised võrdlemisi edukad 

majandusaastad. 

OÜ Weiss on küll aasta-aastalt oma kasutatava põllumajandusmaa hulka suurendanud, 

kuid kindlasti tuleks suureneva piimakarja korral tõsiselt kaaluda maade kokkuostu ja 
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rentimise intensiivistamist. Suurem piimakari nõuab rohkem söötasid, mistõttu on ettevõtte 

laienemiseks oluline taimekasvatusvaldkonda veelgi enam arendada. Teisalt võimaldab 

omandis olev maa ettevõttel kaasata mahukatesse investeeringutesse ka võõrkapitali. 

Lisaks eelnimetatud mahukatele investeeringutele tuleks lähiajal ettevõttes luua 

kuluarvestussüsteem omatoodetud söötadele. Hetkel puudub ettevõttel selge ülevaade 

põhisöötadele tehtud kulutustest. Söötade tootmise kulude arvestamine võimaldaks 

ettevõttel antud valdkonda põhjalikumalt analüüsida. Võrreldavate andmete leidmisel tekib 

võimalus kõrvutada samu andmeid teiste mastaabilt ja tegevusvaldkonnalt sarnaste 

põllumajandusettevõtetega, mis omakorda võib esile tõsta ettevõtte omasöötade tootmise 

tugevad ja nõrgad aspektid. Antud soovituse elluviimine ei nõua kaugeltki nii suuri 

investeeringuid kui teised autori soovitused, kuid võib omada märkimisväärset mõju 

söödakulude juhtimisele.  
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KOKKUVÕTE 

 

2015. aasta esimeses pooles kadunud piimakvoodid on avaldanud suurt mõju Eesti 

piimatootjate majandustegevusele sellele eelnenud aastatel. Seda kinnitab asjaolu, et 

valdav enamus Eesti piimatootjatest on alates 2011. aastast järk-järgult oma piimakarja 

arvu suurendanud, kuid produktiivsust limiteerinud. Piima tootmispiirangute kadumine 

võimaldab ettevõtetel suurendada nii piimaveiste produktiivsust kui ka koguarvu, mis 

tulemusena tagab efektiivsema tootmise.    

Bakalaureusetöös uuris autor OÜ Weiss  piimatootmise efektiivsust ja tulemuslikkust. 

Antud näitajate leidmiseks kasutas autor ettevõtte 2011-2014. aasta 

raamatupidamisandmeid. Võrdluseks kasutati Eesti Statistikaameti andmebaase. 

OÜ Weiss on põllumajandusele orienteeritud ettevõtte, mis tegeleb lisaks 

loomakasvatusele ka taimekasvatusega. 2014. aastal oli ettevõttes keskmiselt 1113 

lüpsilehma ja 1003 muud veist ning taimekasvatusega tegeleti 3826 hektaril. Ettevõtte 

taimekasvatustoodang realiseeritakse valdavas enamuses ettevõtte piimakarja põhisöödana. 

Peamised sisseostetavad söödad on erinevad täiend- ja jõusöödad.  

Kvootide kadumise ootuses on OÜ Weiss suurendanud vaadeldava perioodi lõpuks oma 

piimaveiste arvu 11,2% võrra. Samuti on suurendatud veiste piimakust 8,6%. Nende 

näitajate mõjul on ettevõtte piima kogutoodang suurenenud märkimisväärselt 20,8%. 

Näitajate kasvu tagasid 2012. aastal tehtud tootmishoonete uuendused ja 

rekonstrueerimine. Uued kasutusele võetud tehnoloogiad on avaldanud mõju nii 

piimatootmiskulude kujunemisele, kui ka veisekarja heaolule ja piimakusele. Kõrgem 

veiste elukvaliteet tagab loomadele hea tervise, söömuse ja paljunemisvõime. Kõigi nende 

tegurite parandamine tagab lõppkokkuvõttes ettevõttele efektiivsema tootmise. 

Töö käigus selgus, et suurimat mõju ettevõtte efektiivsusele avaldas piimakarja 

produktiivsuse ja koguarvu suurendamine. Kui OÜ Weiss piima müügitulu suurenes 2014. 

aastaks 2011. aastaga võrreldes 21,2%, siis piimatootmise kulud suurenesid vaid 8%. 
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Piima realiseerimishind perioodi lõpuks oluliselt ei muutunud, küll aga langes 

märkimisväärselt piimatoodangu omahind (10,4%). Veiste produktiivsusele avaldas 

suurimat mõju sobivamate söödaratsioonide kasutusele võtt ja heaolu kasv renoveeritud 

tootmishoones. 

Kasumi kujunemisel mängis suurimat rolli ettevõtte küllaltki madal piimatootmise 

omahind, head kokkuostuhinnad ja ka otsetoetused. Toetused moodustasid ettevõtte 

kasumist 2011. aastal 46,1%, 2012. aastal 40%, 2013. aastal 26% ja 2014. aastal 30%.  

Autoril tekkisid töö käigus ettevõtte efektiivsuse parandamiseks järgmised ettepanekud: 

 Ühtse lüpsitehnoloogia juurutamine. Sama platsilüpsitehnoloogia kõigis 

lüpsilautades aitaks ettevõttel suurendada tööjõutootlikkust ning lehmade 

produktiivsust. 

 Veiste heaolu ja koguarvu tõstmiseks vananenud 500-kohalise piimakarjalauda 

täielik rekonstrueerimine või uue lauda ehitamine.  

 Suureneva piimakarja söödavajaduse täitmiseks on oluline suurendada kasutatava 

põllumajandusmaa mahtu. 

 Piimakarja söödakulude kuluarvestussüsteemi väljatöötamine. 

Enamus esitatud soovitustest nõuavad mahukaid investeeringuid, kuid edukad 

majandusaastad väljendavad selgelt ettevõtte võimekust täiendavaid investeeringuid 

teostada. Põllumajandusettevõtte arengu seisukohalt on peagi lausa hädavajalik eelpool 

nimetatud investeeringud teostada, sest vananeva tootmisüksuse korrashoid on ettevõttele 

üha kulukam. 
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PROFITABILITY OF DAIRY FARMING AND THE FACTORS 

INFLUENCING IT ON THE EXAMPLE OF OÜ WEISS 

SUMMARY 

In 2015 the EU milk quotas have been abolished which has significantly affected the 

economic activity of Estonian farmers during previous years. The vast majority of milk 

producers in Estonia has gradually increased the number of dairy herd but have been 

limiting dairy cattle productivity. The abolition of milk quota allows farmers to increase 

the dairy cattle productivity as well as the total number of dairy cows which provides more 

efficient production. 

In this bachelor thesis the author examined milk production efficiency and productivity of 

OÜ Weiss. The company’s accounting data from 2011-2014 were used. The objective of 

this bachelor thesis was to analyse factors affecting  the efficiency of OÜ Weiss’ milk 

production and to offer possibilities for increasing the efficiency of milk production.  

To achieve the objective of the research the author set the following tasks: 

• Describe the nature of  milk production branch 

• Give a theoretical overview of the factors affecting the profitability of milk 

production 

• Choose appropriate indicators to assess the economic efficiency of the firm’s milk 

production 

• Find ways to increase the efficiency of milk production 

OÜ Weiss is an agricultural enterprise, which in addition to dairy farming operates in crop 

farming. In 2014, the company had an average of 1,113 cows and 1,003 heifers and 

operated on 3826 hectares of land. The company's crop production is mainly used in the 

company's dairy branch. The main concentrated feeds are purchased from other companies. 

OÜ Weiss has increased its number of dairy cattle by 11, 2% and dairy cattle productivity 

by 8, 6% during the examined period. Due to these changes the milk production has 

increased significantly by 20, 8%. The growth in 2012 was driven by reconstruction and 

innovations made in production facilities. New introduced technologies have had an impact 

on company’s milk production costs, dairy cattle welfare and productivity. Higher quality 
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of life ensures dairy cattle a better health, higher feed intake and good herd reproduction. 

All of these factors improve the company’s production efficiency. 

The results of the bachelor thesis showed that increasing the productivity and total number 

of dairy cattle had the greatest impact on the firm’s efficiency. When OÜ Weiss’ dairy 

sales revenue increased in 2014 by 21.2% compared with 2011, the milk production costs 

increased only by 8%. The selling price of milk has not changed significantly by the end of 

the examined period, but the cost of milk production has declined significantly by 10.4%. 

The introduction of more suitable feed and renovated production facilities had the greatest 

impact on dairy cattle productivity. 

Relatively low milk production costs, fairly good selling prices and aid to agriculture 

played the biggest role in forming the firm’s profit. The share of agricultural subsidies in 

profit was 46, 1% in 2011, 40% in 2012, 26% in 2013 and 30% in 2014. 

In order to increase the company’s efficiency the author has the following proposals: 

• The introduction of parlour milking. Parlour milking technology has the potential to 

increase labour efficiency and dairy cattle productivity. 

• Reconstruction of the obsolete 500-seater dairy barn to increase dairy cattle welfare 

and total number of cattle. 

• Increase the amount of farmland used to meet the increasing demand for dairy 

feeds. 

• Develop a dairy cattle feed costing method. 

Most of the recommendations require large investments, but successful years clearly reflect 

the company's capability to carry out additional investments. It will soon be essential to 

carry out the above-mentioned investments, because of the maintenance of obsolete 

production facilities is becoming more costly to the company. 
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