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piima madal kokkuostuhind ei kata piimatootmisele tehtud kulusid, on tähtis välja 

selgitada, kas tootmise intensiivistamisel tootlikkus kasvab ning kas see aitab 

piimatootjatel saavutada paremaid majandustulemusi. Töö eesmärgiks oli anda hinnang 

Eesti piimatootjate kogutootlikkusele lähtudes tootmise intensiivsusastmest ja ettevõtte 

suurusest. Töös kasutatavad andmed pärinevad Põllumajandusliku andmebaasi FADN 

Eestis tegutsevatelt ettevõtetelt. Piimatootjad jaotati suuruse ja intensiivsusastme alusel 

nelja suurusgruppi: väikesed ekstensiivsed, suured ekstensiivsed, väikesed intensiivsed ja 

suured intensiivsed piimatootjad. Ettevõtte suuruse määramise aluseks oli loomühikute arv 

ning intensiivsustaseme määramise aluseks oli keskmine piimatoodang lehma kohta. 

Tulemustest selgus, et tootmise intensiivsuse mõju kogutootlikkusele on suurusgrupiti 

erinev. Kõige kõrgem tootlikkuse kasv oli väikeses ekstensiivses suurusgrupis (7%). 

Nimetatule järgnesid suur intensiivne (3%) ja väike intensiivne suurusgrupp (2%). Suure 

ekstensiivse suurusgrupi kogutootlikkus oli analüüsitaval perioodil langenud. Suure 

ekstensiivse grupi kogutootlikkuse languse põhjuseks võib pidada söödakulu- ja 

kapitalitootlikkuse langust.  
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SISSEJUHATUS 

 

Piimatootmine on jätkuvalt üheks olulisemaks põllumajandusharuks Eestis. Viimase 20 

aasta jooksul on Eesti piimatoodang lehma kohta kasvanud rohkem kui kaks korda. 

Piimatoodangu märkimisväärset tõusu on toetanud nii looduslik-klimaatilised tingimused 

kui ka pikaajalised piimandustraditsioonid. Samuti on piimatoodang tõusnud tänu 

investeeringutele uutesse lautadesse ja tehnoloogiasse ning söötmise ja tõuaretuse 

arengusse.  

Tootlikkuse mõiste on põllumajandussektoris järjest tähtsamaks muutunud. Selleks, et 

kindlustada Eesti piimatootjate jätkusuutlik areng on vaja uurida põhjalikult tegureid, mis 

tootlikkust mõjutavad. Eelnevatel aastatel on uuritud Eesti piimatootjate tootlikkust ning 

neid mõjutavaid tegureid. Seni on jäetud suurema tähelepanuta tootmise intensiivsuse mõju 

kogutootlikkusele. Olukorras, kus piima madal kokkuostuhind ei kata ära piimatootmisele 

tehtud kulusid, on tähtis välja selgitada, et kas tootmise intensiivistamisel tootlikkus 

kasvab ning kas see aitab piimatootjatel saavutada paremaid majandustulemusi. Seetõttu 

leiab autor, et on oluline välja selgitada tootmise intensiivsuse mõju kogutootlikkusele.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on anda hinnang Eesti piimatootjate 

kogutootlikkusele lähtudes tootmise intensiivsuse astmest ning ettevõtte suurusest 

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasis (Farm Accountancy Data Network) 

olevate ettevõtete näitel.  

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisküsimused: 

 Millised on tootlikkuse ja intensiivsuse hindamise olulisemad teoreetilised alused? 

 Kas kõigi analüüsitavate piimatootjate maa-, kapialikulude-, söödakulude- ja 

töötootlikkus on 2014. aastal võrreldes 2010. aastaga kasvanud? 

 Kas Eesti piimatootjate kogutootlikkus sõltub tootmise intensiivsusastmest ja 

ettevõtte suurusest? 

Käesolev bakalaureusetöö tugineb kvantitatiivsetele andmetele, mis on kogutud 

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaasist Eestis tegutsevatelt 

põllumajandusettevõtetelt. Kogutud andmete põhjal on tuletatud  näitajad, mis on aluseks 
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järelduste tegemisel. Koostatud bakalaureusetöös kasutatakse peamiselt võrdlusanalüüsi. 

Kogutootlikkuse kasvu hindamiseks on kasutatud indeksanalüüsi. Analüüsi kaasatud 

ettevõtteid võrreldakse suurusgrupiti 5-aastase perioodi jooksul.    

Antud bakalaureusetöö kohta on sõnastatud kaks hüpoteesi: 

1) tootmise intensiivsusaste sõltub ettevõtte suurusest; 

2) tehnoloogia intensiivsem kasutus suurendab ettevõtte kogutootlikkust. 

Koostatud bakalaureusetöö koosneb kahest osast. Esimeses osas antakse ülevaade 

tootlikkuse ja intensiivsuse teoreetilistest alustest, kus töö autor kasutab nii eesti- kui 

võõrkeelseid erialaseid kirjandusallikaid. Teises osas antakse ülevaade kasutatavatest 

andmetest ja meetoditest ning andmeanalüüsi tulemustest ja nende järeldustest.   
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1. TOOTLIKKUSE JA INTENSIIVSUSE HINDAMISE 

TEOREETILISED ALUSED 

 

1.1. Tootlikkuse olemus ja mõõtmine 

 

Tootlikkuse käsitluse algatajateks Eestis võib pidada Hans Pöögelmanni ning Aleksander 

Bogdanovi. Mõlemate autorite teostes kasutatakse töö sigitavuse mõistet, mis tänapäeva 

mõistes kujutab endast tööviljakuse olemust. (Kalle 2013: 7) Plaanimajanduse asendamine 

turumajandusega tõi kaasa olukorra, kus tootlikkuse mõistele hakati rohkem tähelepanu 

pöörama. Uue majandussüsteemi kohaselt oli tööviljakus ainult üks tootlikkuse näitajatest. 

Tähtsateks tootlikkuse näitajateks peale tööviljakuse muutusid veel maa ja  kapital. (Kalle 

2013: 123) 

Eesti entsüklopeedia defineerib tootlikkust kui süsteemi (riigi, regiooni, ettevõtte vms) 

teatava väljundi (toodangu, teenuste) ja kulutatud sisendite (maa, kapital, töö, materjal, 

energia vms) suhet (EE 1996 s. v. tootlikkus).  

Mereste majandusleksikonis on tootlikkuse mõiste sõnastatud kolmel viisil (Mereste  2003: 

337): 

 töötaja või töövahendi omadus, võime ja suutlikkus anda ajaühikus teatav hulk 

toodangut, põllumajanduses viljakandvus, loomakasvatuses looma võime anda 

järglasi; 

 eritulemuslikkus, süsteemi väljundi ja selle tootmiseks kulutatud sisendite suhe – 

väljundite hulk ühe sisendiühiku kohta, sisendi väljundisiduvus; 

 Majandusüksuse (ettevõtte, firma jne) võime väljata ajaühikus teatav hulk 

toodangut (valmistooteid või teenuseid).  

Tootlikkus näitab minimaalsete ressursside kasutamisel saadud maksimaalse toodangu 

hulka (Roy 2005: 2). Seega võime öelda, et tootlikkus näitab iga kulutatud euro kohta 

saadavat toodangut. Kõrgem tootlikkus näitab, et ettevõte kasutab ressursse ühe ühiku 

kohta paremini ära.  
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Eelnimetatud mõistete põhjal võime öelda, et tootlikkus on süsteemi väljundite ja sisendite 

suhe. Tootlikkuse olemust ja mõõtmist väljendab järgneva baasvalem (Kalle 2007: 7):  

                                  
           

          
 

                            

                
                   

Tootlikkuse väljundid ja sisendid võivad olla nii naturaalühikutes (tk, kg, m, operatsiooni 

jmt) kui ka rahalistes ühikutes (euro, dollar jmt). Kui väljundid ja sisendid on 

naturaalühikutes, siis nende suhet nimetatakse tehniliseks tootlikkuseks (efektiivsuseks). 

Naturaalühikutes olevaid näitajaid hinnad ei mõjuta. Kui väljundid ja sisendid on rahalises 

väljenduses, siis nimetatakse nende suhet majanduslikuks tootlikkuseks (efektiivsuseks). 

Seda näitajat võidakse nimetada ka tulukuseks (profitability), kuna ta on seotud sisendite 

ostuhindadega ja väljundite müügihindadega. (Ibid.: 7) 

Rahalise väljenduse korral on oluline väljundite ja sisendite hindade muutumise suund ja 

suurus, sest need tegurid mõjutavad saadavat kasumit. Kui ressursside ostuhinnad 

kasvavad rohkem kui toodangu müügist saadav tulu, siis on tegemist tehnilise 

tootlikkusega ehk ressursside erikulu vähendamisega. Erikuluks nimetatakse tootlikkuse 

pöördväärtust (sisend ja väljundi suhe). Näiteks materjalikulu suurus tooteühiku kohta 

(materjali erikulu). (Ibid.: 7). 

Eelnimetatud mõõtmismeetodite kombineerimisel on võimalik leida kuut tüüpi tootlikkuse 

näitajaid (joonis 1). Väljundeid saab mõõta naturaalsetes ja väärtuselistes ühikutes, 

sisendeid naturaalsetes, väärtuselistes või ajalistes (tund, päev jms) ühikutes. 

 

 

Joonis 1. Tootlikkuse mõõtmismeetodite kombineerimine (Kalle 1997: 11) 

Väljund naturaalühikutes 
(tk, kg, jms) 

Sisend naturaalühikutes 
(kg, inimest, jms)  

Väljund rahaühikutes 
(euro, dollar, jms) 

Sisend rahaühikutes 
(euro, dollar, jms) 

Sisend ajaühikutes  
(tund, päev, jms) 
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Tootlikkust võib käsitleda nii kitsamalt kui laiemalt. Tootlikkuse kitsam tähendus hõlmab 

endas tootlikkuse hindamist üksiku teguri suhtes. Tootlikkuse laiem tähendus hõlmab 

endas tootlikkuse hindamist kõigi tegurite ühistulemusena. Tootlikkuse põhiolemus antud 

käsitluste korral ei muutu. (Lilover 1976: 135) Autori arvates tuleb tootlikkust käsitleda 

laiemalt nii praegu kui ka pikemas perspektiivis, kuna kõigi tegurite koosmõju uurimine 

annab ettevõtte tegevusest terviklikuma ülevaate. 

Tootlikkus on kõigi majandusressursside (kapital, maa, tööjõud, tooraine, energia, 

materjalid, informatsioon) efektiivsuse tegur. Sisendite piiratud hulk majanduses loob 

olukorra, kus neid tuleb efektiivsemalt ära kasutada (Kalle 2007: 5). Piimatootjate jaoks 

tähendab see lehma produktiivsuse tõstmist ehk teisisõnu ühet lehmalt saadava piima 

koguse suurenemist. Tootlikkuse kasvu tõstmine vähendab Eesti tootlikkuse taseme 

mahajäämust, teravnevat konkurentsivõitlust ning vähest investeerimist haridusse ning 

teadusuuringutesse (Ibid.: 5).  

Tootlikkuse mõõtmine on tootlikkuse tõstmise juhtimissüsteemi esimene funktsioon (Ibid.: 

12). Tootlikkuse mõõtmist kasutatakse ettevõtetes, tööstustes ja majanduses. Tootlikkuse 

mõõtmine annab täpse ülevaate ettevõtte ressursside kasutusest (A guide to... 2011: 4).  

Mõõtmise kasulikkus seisneb võimes tootlikkust hinnata ja analüüsida ning prognoosida ja 

plaanida. Tootlikkuse mõõtmiseks tuleb esmalt määrata ettevõttes hierarhia tasandid 

(joonis 2), valida otstarbekad näitajad ja mõõtmismeetodid ning seostada need 

raamatupidamisega (toodangu, teenuste ja kulude arvestustega) ning teiste tootlikkuse 

juhtimisfunktsioonide vajadustega. (Kalle 2007: 12)  

 

Joonis 2. Tootlikkuse mõõtmise hierarhiatasandid (Kalle 2007: 14) 

Koondis (kontsern, kompanii jt) 

Firma (ettevõte, tehas jt) 

Tsehh 

Jaoskond 

Töökoht 

Osakond 

Tööruhm (grupp) 

Töötaja 

Projektirühm 

Projekt 

Tööülesanne 

Tooterühm 

Toode 

Tehnoloogia 
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Iga tootlikkuse hierarhiatasand on seotud järgmisega. Koos toimides moodustavad 

erinevad mõõtmissüsteemi osad terviku. Seetõttu on oluline mõõta tootlikkust kõigi 

näitajate süsteemina.  

Tootlikkuse mõõtmiseks on ettevõttes kindlad eesmärgid (Kalle 2007: 13): 

 tootlikkuse taseme ja kasvutempo suurendamiseks vajalike reservide leidmine; 

 erinevate sisendite ja väljundite võrdlemine ning mõju kogutootlikkusele; 

 mõõtmismeetodite ja näitajate selgitamine ning kaasamine tootlikkuse 

juhtimissüsteemi; 

 tootlikkuse mõõtmine aitab planeerida toodangu ja ressursside kogust;; 

 konkurentide tootlikkuse tasemega võrdlemine.  

Sealhulgas tootlikkuse näitaja (Ibid.: 13): 

 peab arvestama ettevõtte eripära ja juhtimisstrateegiat; 

 peab määratlema ettevõtte huvid; 

 peab arvestama lõppeesmärgi kasulikkust; 

 peab olema usaldusväärne ja lihtsasti mõistetav; 

 on pidevalt arenevate juhtimismeetodite oluline tegur.  

Tootlikkuse süsteemi mõistmine aitab lahti seletada ettevõtte puudused (Kimura, Sauer 

2015: 5). Süsteemne mõõtmine tähendab kvaliteetsemat tootlikkuse juhtimist. Efektiivse 

mõõtmissüsteemi toimimiseks tuleb leida vastused järgnevatele küsimustele: 1) miks on 

vaja mõõta (eesmärk ja ülesanded), 2) mida tuleb mõõta (allüksused, tegevused jm), 3) 

kuidas tuleb mõõta (meetodid, näitajad, mõõtmistehnika), 4) millal tuleb mõõta (ajaline 

diferentseeritus) ja 5) kes mõõdab (subjektiline diferentseeritus). (Kalle 2007: 14) 

Traditsioonilisi ehk klassikalisi tootlikkuse näitajaid on kolm (Sumanth 1997: 5): 

 osatootlikkus (teguritootlikkus); 

 teguri(kulude)rühma tootlikkus; 

 kogu(ehk üld)tootlikkus. 
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Osatootlikkuse leidmiseks kasutatakse ühte sisendit. Osatootlikkuse leidmise valem on 

järgmine (Kalle 1997: 11): 

                                                          
           

          
                                                            

Tööviljakus on üks põhilisi osatootlikkuse näitajaid. Tööviljakuse leidmisel on sisendiks 

tööjõud (töötajate arv). Väärtuselistes ühikutes oleva sisendi kasutamisel saame 

tööjõukulude tootlikkuse, ajaühikutes oleva sisendi kasutamisel tekib tunnitootlikkus, 

päevatootlikkus jms. Kokkuvõtlikult võib eelnevaid tootlikkusnäitajaid nimetada ka 

töötootlikkuseks. (Kalle 2007: 17) 

Tegurirühma tootlikkus koosneb vähemalt kahest sisendist. Sel viisil on võimalik luua 

mitmeid erinevaid kombinatsioone, olenevalt eesmärkides, mis tootlikkuse mõõtmisega 

kaasnevad. Tegurirühma tootlikkuse kuju on järgmine (Kalle 1997: 11): 

                                                      
           

             
                                                 

Kogutootlikkuse arvutamiseks kasutatakse kõiki sisendeid. Nimetajas on tavaliselt 

tootmiskulud, kulud kokku või varad kokku. Kogutootlikkus on kolmest tootlikkusnäitajast 

ettevõtte tulemuse mõõtmiseks kõige sobivam, sest see hõlmab endas kõiki tegureid, mis 

tulemust mõõdavad (Fostering... 2011: 22). Kogutootlikkust väljendatakse järgnevalt 

(Kalle 1997: 11): 

                                                             
           

             
                                                   

Eelnimetatud tootlikkusnäitajatel esineb erinevaid eeliseid ning puuduseid. Osatootlikkuse 

puhul on vastavat näitajat lihtne mõista ja interpreteerida. Samuti on andmed kergesti 

kättesaadavad. Osatootlikkuse üheks suurimaks puuduseks peetakse seda, et see võib 

suunata tähelepanu eksitavatele järeldustele. Tegurirühma tootlikkuse puhul on andmeid 

lihtne hankida. Tegurirühma tootlikkuse puuduseks peetakse aga seda, et võrreldavate 

andmete hankimine tegevusalade ja ettevõtete lõikes on raskendatud. Kogutootlikkuse 

kindalaks eeliseks on ettevõtte täpsema pildi saamine tegelikult olukorrast. Samuti aitab 

kogutootlikkus avada üksikute tegurite mõju. Kogutootlikkuse suurimaks puuduseks on 

andmete halb kättesaadavus toodete lõikes. (Sumanth 1997: 6-8)  
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Tootlikkusnäitajate leidmine ja analüüsimine aitab ettevõtte juhil teha otsuseid tootlikkuse 

kasvu tõstmiseks. Kogutootlikkuse hindamine annab ülevaate ettevõtte seisundist, 

arvestades kõiki tehtud kulutusi. Osa- ja tegurirühma tootlikkuse abil on võimalik välja 

selgitada üksikute tegurite ja tegurühmade mõju kogutootlikkusele. 

Tootlikkuse taseme mõõtmisele järgneb tootlikkuse hindamine ja analüüs, mis on 

tootlikkuse tervikliku juhtimissüsteemi teiseks etapiks. See omakorda annab 

informatsiooni tootlikkuse kasvu planeerimiseks, mis on tootlikkuse tervikliku 

juhtimissüsteemi kolmas etapp. Tootlikkuse hindamiseks on mitmeid meetodeid: 1) 

tootlikkuse võrdlusanalüüs,  2) tootlikkuse seoste lihthinnang ja 3) nn tootlikkusläve 

leidmine, s. o. tootlikkuse tase, millest alates saadakse kasumit. Hindamiseks ja 

analüüsimiseks sobiva meetodi valikul tuleb lähtuda ettevõtte eripärast. (Kalle 2007: 26) 

Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (Organization for Economic Cooperation and 

Development) raporti kohaselt peab põllumajandustoodang järgneva 40 aastaga kasvama 

60%, et nõudlust toidu järgi rahuldada. Samuti on vaja tootmist suurendada, et varustada 

biokütusetööstus lähteainega. Põllumaa on piiratud ressurss ning selle suurendamiseks 

potentsiaal puudub. Seetõttu on vaja tootmismahtu suurendada läbi tootlikkuse tõstmise. 

(OECD-FAO... 2012: 57) 

Seega võime kokkuvõtlikult öelda, et  ka Eestis põllumajandustootjate tootlikkuse taseme 

hoidmine või selle tõstmine konkurentsivõime ja toidutootmise seisukohast oluline. 

 

1.2. Tootlikkust mõjutavad tegurid piimakarjakasvatuses 

 

Põllumajandustootmine on oma olemuselt protsess, mille käigus materiaalsed ressursid 

muudetakse töövahendite ja tööjõu abil toodanguks. Tööjõud ja töövahendid on 

tootmisprotsessi aluseks, valmistatud toodang selle tulemuseks. (Lilover 1976: 45) 

Tootlikkust mõjutavad tegurid võib jagada kaheks: ettevõttesisesteks ja –välisteks. 

Ettevõttesiseste tegurite all mõistetakse otsese mõjuga tegureid, mida on võimalik ise 

kontrollida. Ettevõtteväliste tegurite all mõistetakse neid elemente, mis mõjutavad 

tootlikkust kaudselt. 



13 
 

Ettevõttesisesteks teguriteks on ettevõtte väljund, kasutatavad masinad ja seadmed, 

materjalid, energia, tehnoloogia. Samuti kuuluvad siia hulka personal, juhtimisstiil, 

organisatsioon, kasutatavad süsteemid ning meetodid. Nimetatud tegurid jagunevad 

omakorda „pehmeteks“ ning „kõvadeks“ teguriteks. „Pehmete“ tegurite all mõistetakse 

neid, mis on kergemini kujundatavad ning millele ei kulu niivõrd palju aega ja kapitali. 

Ettevõttesiseste „kõvade“ tegurite all peetakse silmas neid tegureid, mis on raskemini 

kujundatavad, millele kulub rohkem aega ja investeeringuid. (Kalle 2013: 151-152) 

Ettevõttevälised tegurid võib jaotada kolme rühma: 1) majandustsükkel ja struktuursed 

muudatused, 2) ressursid ja 3) valitsus ja majanduslik infrastruktuur (Kalle 2013: 173-

174).  

Piima kogutoodang on Eestis aastatel 1994-2014 suurenenud 4%, piimalehmade arv on 

samal ajal vähenenud 55% (joonis 3). Piimalehmade arvu vähenemist on kompenseerinud 

piimatoodangu tõus lehma kohta, mis on samal ajal suurenenud 125% .  

 

Joonis 3. Piimalehmade arv, piima kogutoodang ja piimatoodang lehma kohta aastatel 

1994-2014 (PM10; PM12) 

 

Piimatoodangu kogus sõltub erinevatest teguritest (lisa 1). Tehnilise käsitluse korral võime 

väita, et piimatoodang sõltub piimalehmade arvust ning keskmisest piimatoodangust lehma 

kohta. Piimalehmade arv sõltub omakorda piimatootmise sissetulekust ning karja 

taastootmisest. Piimatootmise sissetuleku suurus sõltub esmalt piimatoodangust, piima 
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kokkuostuhinnast, põllumajandustoetustest ning loomade müügist saadavast tulust. Olulist 

rolli etendavad saadava piimatoodangu koguse hulgas ka kasutatavad seadmed ning 

masinad. (Eesti piimanduse strateegia taustauuring 2011: 11) 

Söötmist võib pidada piimakarjakasvatuses kõige olulisemaks kogutoodangut ja tootlikkust 

mõjutavaks teguriks. Üldise piimatoodangu suurenemise põhjuseks võib pidada eelkõige 

jõusööda kasutamist ning tasakaalustatud söötmist. Madalama kvaliteediga söötade 

kasutamine võib põhjustada loomade haigestumist ning seejärel karjast väljaminekut. 

(Piima tootmine... 2013) 

Tõuaretus on piimatootmises samuti oluline tegur, mille abil on võimalik tootlikkust 

suurendada. Aretustöö aitab ühtlustada karja taset ning muuta veiste omadused vastavalt 

ettevõtte soovidele. Viimasel kahel aastakümnel on aretuses enim rõhku pööratud 

piimajõudluse suurendamisele. Eestis kasvatatakse peamiselt kolme tõugu piimaveiseid: 

Eesti punane, Eesti holstein ja Eesti maatõug. Kõige rohkem on Eestis holsteini tõugu 

piimalehmi, sest Holsteini tõugu piimalehmade produktiivsus on kõige suurem. 

Jõudluskontrolli andmete kohaselt andsid Eesti holsteini tõugu lehmad 2014. aastal lehma 

kohta keskmiselt 8728 kg piima, sellele järgnesid Eesti punast tõugu lehmad (8090 kg) 

ning Eesti maatõugu lehmad (4792 kg). (Pentjärv 2015) 

Uute piimafarmide ehitamisega on mindud üle täisratsioonilise segasööda söötmise 

süsteemile, mis on lehmadelt võtnud vabaduse valida sööta ise. Tänu kaasaegsetele 

piimafarmidele saab juht vastava tehnoloogia abil tasakaalustatud ratsioonide kogust 

määrata. (Erinevate... 2011) 

Tehnoloogia areng, sealjuures robotlüpsi kasutuselevõtt, on samuti muutnud piimanduse 

olukorda Eestis. Endel Albin, kes 2006. aastal Eestis esimesena lüpsirobotid kasutusele 

võttis, on väitnud maalehele antud intervjuus, et robotlüpsi kasutuselevõtuga on saavutatud 

märgatav tööjõukulude kokkuhoid ning farmitöötajate suurem vabadus. Robotlüpsi 

eeliseks võib pidada Albini sõnul ka seda, et robotlüps välistab tühilüpsi, mis on lehmade 

udarahäirete üheks põhjustajaks. (Alvela 2014) 

2011. aasta seisuga oli Eestis 182 rekonstrueeritud või uut piimalauta. Eesti 

piimandusstrateegia andmetel oli uutes või rekonstrueeritud lautades piimalehmade 

produktiivsus keskmisest kõrgem. (Eesti piimanduse... 2012) Seega võib järeldada, et 
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investeeringud hoonetesse, seadmetesse ja tehnikasse on samuti piimatoodangu tõstmise 

oluliseks teguriks.  

Iga piimatootja kui ettevõtja eesmärgiks on teenida kasumit. Kasumi teenimiseks tuleb 

piimalehmade produktiivsust suurendada. Uurides erinevaid kirjandusallikaid võib öelda, 

et peamised tegurid, mis mõjutavad piima toodangut ning seeläbi tootlikkust on söödad, 

tõuaretus, investeeringud, tehnoloogia areng, piimalehmade arv ning piimatoodang lehma 

kohta. Läbi nimetatud tegurite on võimalik juhtida piimatoodangu kasvu.  

 

1.3. Põllumajandustootmise intensiivsuse olemus ja mõõtmine 

 

Maailma rahvastiku pidev juurdekasv on põllumajandusliku tootmise pideva laiendamise 

üheks põhjuseks. Üha enam suureneb vajadus toidu ning tehnilise tooraine järele.  

Põllumajanduses võib tootmist laiendada kahel teel: 1) haritava maa tootliku võime 

täielikuma kasutamisega ja 2) uute maa-alade ülesharimise teel, mis toob kaasa haritava 

maa pindala laienemise. Tootmise intensiivistamist nimetatakse neist esimest. Teisel juhul 

on tegemist ekstensiivse tootmisviisiga. (Lilover 1976: 170) 

Akadeemilise Põllumajanduse Selts on intensiivse põllumajanduse defineerinud kui 

täiendavate tootmisvahendite rakendamisel saavutatud suurem majanduslik efekt. 

(Intensiivne...) 

Kui põllumajandusliku tootmise intensiivistamise aluseks on maa, siis intensiivistamise 

sisuks on töö suurendamine maaühiku kohta. Produktiivsust ja saagikust saab suurendada 

materiaalsete ressursside (söötade, väetiste) koguste suurendamisega tootmisühiku (ühe 

hektari, ühe looma) kohta. (Lilover 1976: 170-172) 

Intensiivistamiseks võib pidada efektiivsemate tootmisvahendite kasutuselevõttu, tootmise 

täiuslikumate süsteemide ja tehnoloogiate kasutuselevõttu, samuti teiste 

produktiivvahendite tootliku võime täielikumat kasutamist. Nende tegurite tulemuseks on 

toodangu kasv tootmisühiku kohta. Kokkuvõtlikult tähendab tootmise intensiivistamine 

kõige üldisemal kujul maa, produktiivkarja jms. tootmisvõime täielikumat kasutamist, 

piimakarjakasvatajatele tähendab see karja produktiivsuse suurendamist 

tootmistehnoloogia täiustamise teel. (Ibid.: 172) 
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Intensiivseid põllumajandustootjaid saab iseloomustada maakasutuse ja sisendite hulga 

järgi. Intensiivseid põllumajandustootjaid iseloomustab üldjuhul suurem maakasutus ja 

suurem piimalehmade arv. Samuti on sisendite kulu ja seega ka piimatoodang lehma kohta 

intensiivse tootmisviisiga piimatootjatel suurem kui ekstensiivsetel piimatootjatel. 

(Kimura, Sauer 2015: 5)  Kõrgemad kulud sisenditele näitavad, et ettevõtte juht teeb 

kulutusi suurendamaks piimatoodangu müügist saadavat tulu.  

Põllumajanduse intensiivistamisel on oluline teha vahet kahesugustel näitajatel (Lilover 

1976: 173): 

1) intensiivistamist ennast iseloomustavad näitajad; 

2) intensiivsustaseme näitajad.  

Intensiivistamise protsessi iseloomustavad eelkõige materiaalsed ressursid (väetised, 

seeme, söödad) ja tehnilised vahendid ning ehitised. Samuti tuleb pöörata tähelepanu 

maakasutuse struktuurile, põhi- ja käibevarade vahekorrale. Intensiivistamise 

iseloomustamiseks võib kasutada põhi- ja käibevarade suurenemist tootmisühiku kohta. 

Tootmise intensiivistamist konkreetses tootmisharus võib määratleda tootmiskulude 

kasvuga konkreetse kultuuri külvipinna või produktiivlooma kohta. Täiendavalt võib 

intensiivsusprotsessi iseloomustamiseks kasutada kõiki materiaal-esemelisi 

tootmiselemente, mis võtavad osa tootmisest. (Ibid.: 173) 

Kui piimakarjakasvatuses kulud maaühiku kohta suurenevad, siis on tegemist mitte 

tootmise intensiivistamisega vaid karja arvu suurendamisega ehk ekstensiivse 

tootmisviisiga. (Ibid.: 175) Siinjuures on oluline märkida, et kulude suurenemine 

maaühiku kohta võib teatud kontekstis tähendada ka tootmise intensiivistamist.   

Ettevõttes tehtavad juhtimisotsused mõjutavad piimatootjate intensiivsustaset. 

Intensiivsematel farmidel on kõrgem loomühikute arv hektari kohta (Kimura, Sauer 2015: 

5). Seda võib seletada asjaolu, et intensiivsema tootmisviisiga ettevõtted kasutavad 

maksimaalses koguses ressursse, et saada kõrgemat toodangut. Samuti on intensiivsematel 

tootjatel kõrgem ostusööda maksumus (Ibid.: 5). Sellest võib järeldada, et ekstensiivse 

tootmisviisiga ettevõte kasutab pigem pikaajalist looduslikku rohumaad.  

Põllumajandusministeeriumi poolt tellitud uuringus „Põllumajanduse poolt loodud avalike 

hüvede hindamine Eestis“ lähtuti ekstensiivse tootja määratlemisel kahest kriteeriumist: 1) 

loodusliku rohumaa, pikaajalise (üle 5 a) (rajatud) rohumaa ja poollooduslike koosluste 
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pindala on suurem või võrdne 50%-i ettevõtete põllumajandusmaa ja poollooduslike 

koosluste kogupindalast ja 2) loomühikute keskmine arv 1 ha kõigi rohumaade ning 

poollooduslike koosluste kogupinna kohta on väiksem kui 0,6. Antud uuringu käigus 

selgus, et intensiivne tootmisviis on levinud nendes omavalitsusüksustes, kus piimandusel 

või teratoiduliste kasvatamisel on suur osatähtsus. Ekstensiivne tootmisviis oli levinud 

lamba- ja kitsekasvatuses ning lihaveisekasvatuses. (Põllumajanduse... 2012) 

Tootmisviisi valikut võivad mõjutada mitmed tegurid (tabel 1). Alljärgnevas tabelis on 

esitatud intensiivse ja ekstensiivse tootmisviisi tingimused: 

Tabel 1. Intensiivse ja ekstensiivse tootmisviisi tingimused (Põllumajanduse... 2012) 

Tingimused Intensiivne Ekstensiivne 

1 kg piima kohta jõusööta 250g...400g Vähem kui 250g 

Sööda päritolu Kuntslikult rajatud rohumaalt 
Madala produktiivsusega 

rohumaalt 

Loomatõug 

Monofunktsionaalne (EHF-

piimatõug, belgia sinine-

lihatõug) 

Kohalikud tõud, mis on hästi 

kohanenud looduslike 

tingimustega (eesti maatõugu 

veis) 

Loomade tihedus Suurem kui 0,6 lü Väiksem kui 0,6 lü 

Samade looduslike ja pool-

looduslike koosluste 

kasutamine 

Lühikese aja vältel Pika aja vältel 

  

Ekstensiivne loomakasvatus on levinud pigem nendel aladel, kus mullastik on 

teraviljakasvatuseks ebasobiv. Traditsioonide jätkamine on samuti üheks tootmisviisi 

mõjutavaks teguriks. Varasemad põlvkondade kogemused ja teadmised võimaldavad 

tootmist lihtsamalt edasi arendada.  Piirkonnad, kus erastamise ajal suudeti säilitada 

suurtootmine, tegelevad jätkuvalt intensiivse põllumajandusega. Ka on oluliseks teguriks 

töötlemisvõimsuste olemasolu. Näiteks Hiiumaal puuduvad piima töötlemise ettevõtted, 

seetõttu eelistatakse seal ekstensiivset lihaveiste pidamist. Levinud põhjusteks on samuti 

põllumajandusmaa suurus ning kaasaegse tehnoloogia olemasolu. Suurtootjatel on tänu 

uuendatud tehnoloogiatele selge konkurentsieelis, mistõttu väiketootjad püüavad toota üha 
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enam eristuvat toodangut. Sisendite muutus, kvalifitseeritud tööjõu ja maaressursi 

olemasolu on samuti tootmisviisi valiku mõjuteguriteks. (Ibid.: 2012) 

 

1.4. Tootlikkuse ja intensiivsuse teoreetilised seosed 

 

Tootlikkuse ja intensiivsuse koosmõju pole autorile teadaolevalt varasemalt Eestis 

hinnatud. See on üks põhjustest, miks on tähtis antud teemavaldkonda uurida. Küll on seda 

aga tehtud maailmas. Järgnevalt annab töö autor ülevaate varasematest uuringutest ja 

nende tulemustest, mis hõlmavad endas tootlikkuse taseme ja intensiivse tootmisviisi 

seoseid põllumajanduses. 

Kellermann ja Salhofer (2014) keskendusid oma uuringus intensiivsete ja ekstensiivsete 

Saksamaa piimatootjate võrdlemisele. Võrdlemise aluseks võeti ettevõtted, kes tegutsesid 

ainult püsirohumaal ning ettevõtted, kus kasutati jõusööta. Intensiivsuse määrasid 

järgmised tegurid: 1) loomühikute arv hektari kohta (lü/ha) ja 2) piimatoodang lehma kohta  

(piim(kg)/lehm). Tulemustest selgus, et ettevõtted, kes kasutasid püsirohumaad suudavad 

sammu pidada nende ettevõtetega, kes kasutavad jõusööta, isegi intensiivse tootmisviisi 

korral. Siiski, ekstensiivse tootmisviisiga ettevõtted, kes kasutavad püsirohumaad, omavad 

palju madalamat produktiivsust kui intensiivse tootmisviisiga ettevõtted. (Kellermann, 

Salhofer 2014: 6196-6210) 

Keizer ja Emvalomatis (2014) uurisid kogutootlikkuse erinevusi suurusgrupiti Hollandi 

piimatootjate näitel. Antud uuringus jaotati 196 ettevõtet suuruse ning intensiivsuse alusel 

nelja tootmisgruppi: 1) väikesed intensiivsed, 2) väikesed ekstensiivsed, 3) suured 

intensiivsed ja 4) suured ekstensiivsed. Väike- ja suurtootjate kogutootlikkuse trend näitab, 

et suurematel piimatootjatel on suurem kogutootlikkus tänu intensiivsemale tehnoloogia 

kasutusele. Samuti pikemas perspektiivis on  suurtel intensiivsetel piimatootjatel oodata 

kiiremat tootlikkuse kasvu. Uuringu tulemused näitasid, et tehnoloogiline protsess on kõigi 

tootmisgruppide kogutootlikkuse kasvu aluseks. Kõige kõrgem tehnilise progressi määr on 

suurtel intensiivsetel piimatootjatel, mis näitab, et praegune tehniline innovatsioon on 

olnud kõige tulusam just sellele suurusgrupile.  (Emvalomatis, Keizer 2014: 33-38)  

Bakucs jt (2013) hindasid Prantsusmaa (2001-2007), Ungari (2001-2008) ja Sloveenia 

(2004-2008) taimekasvatuse ja piimatootmisettevõtete  suuruse mõju ettevõtte kasvule. 
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Nende uuringust selgus, et väikeste piimatootmisettevõtete  kasv oli kiirem kui suurtel 

piimatootjatel. Kasvutempo hindamise aluseks oli loomühikute arvu muutus ja  

kasutatavate tööjõuühikute muutus. (Bakucs jt 2013: 869-881) 

Alvarez jt (2008) uurisid, kas intensiivistamine avaldab mõju Hispaania 

piimatootmisettevõtete majanduslikule efektiivsusele. Uuringu käigus selgus, et 

intensiivsete piimatootjate keskmised kulud ühe piimaliitri kohta on madalamad kui 

ekstensiivsetel piimatootjatel. Lisaks selgus, et piimatoodang on intensiivsetel 

piimatootjatel kaks korda kõrgem. Samas kasutatavad intensiivsed tootjad ostusööta kaks 

korda rohkem kui ekstensiivsed piimatootjad. Antud uuringust selgus, et suurem ostusööda 

kasutamine on kõrgema piimatoodangu aluseks. Intensiivsed ettevõtted on 

kuluefektiivsemad ja seega ka kõrgema majandusliku efektiivsusega. Nimetatud autorid 

rõhutasid oma töös, et intensiivsuse mõju hindamine efektiivsusele on äärmiselt oluline ka 

tulevikus, viidates vajadusele võtta arvesse ka keskkonnamõjusid. (Alvarez jt 2008: 3693-

3698) 

Collier jt (2014) toovad välja, et intensiivne loomakasvatus kui tootmisharu kasvab praegu 

ja ka tulevikus. Intensiivse loomakasvatuse eesmärgiks on mastaabiefekti saavutamine 

kasumi maksimeerimise eesmärgil. Loomade tootlikkuse kasv saavutatakse läbi suurema 

ressurssikasutuse. Intensiivne tootmine pakub  kliimamuutuste ja keskkonnahoidlikkuse 

kontekstis põllumajandustootjale suuri väljakutseid – suurema sisendite hulga juures peab 

ettevõtja arvestama ka negatiivsete keskkonnamõjudega (veesaaste, õhusaaste). (Climate... 

2014: 110-122) 

Antud uurimistöödest selgus, et tootmise intensiivsus saavutatakse suurema sisendite hulga 

kasutuse korral. Lisaks mõjutab ettevõtte suurus tootlikkuse- ning intensiivsusetaset. 

Üldjuhul võib väita, et suuremate tootjate tootlikkus on kõrgem, kuigi on ka uuringuid, kus 

on jõutud vastupidistele tulemustele. Intensiivsuse ja kogutootlikkuse kasvu vahel on leitud 

pigem positiivseid seoseid. Seega on ka käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks hinnata 

ettevõtte suuruse ja kogutootlikkuse mõju tootmise intensiivsusele.  
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2. TOOTMISE INTENSIIVSUSE MÕJU PIIMATOOTJATE 

TOOTLIKKUSELE  

 

2.1. Kasutatavad arvandmed ja töö metoodika 

 

Põllumajandusliku raamatupidamise andmebaas (Farm Accountancy Data Network) on 

loodud kogumaks informatsiooni põllumajanduslike majapidamise majandustegevuse 

analüüsimiseks ja ühise põllumajanduspoliitika meetmete mõju hindamiseks. Aastate 

jooksul on see andmebaas kujunenud üheks põhilisemaks andmeallikaks, mis esindab 

Euroopa Liidu põllumajanduslikke majapidamisi tervikuna. Põllumajanduslik 

majapidamine on ühtse majandusliku ja tehnilise juhtimisega tootmisüksus, kus: 

 toodetakse põllumajandussaadusi ja kus on vähemalt üks hektar kasutatavat 

põllumajandusmaad; 

 kus on vähem kui üks hektar kasutatavat põllumajandusmaad ja kus toodetakse 

põllumajandussaadusi peamiselt müügiks. (Põllumajandustootjate 2008.. lk 5) 

Maamajanduskeskuse Infokeskus on FADN kontaktasutuseks Eestis. Andmete kogumine 

ettevõtte tasandil toimub märtsist juulini. Sellele järgneb andmete kontroll ning tulemuste 

analüüsimine ja  avalikustamine. (Põllumajandustootjate... 2011: 5) 

2010. aruandeaastal kehtima hakanud põllumajanduslike majapidamiste tüpoloogia 

kohaselt on ettevõtte tootmistüübi ja majandusliku suuruse määramise aluseks 

standardkogutoodangu väärtus eurodes. Standardkogutoodang määratakse vastavalt 

standardtoodangu koefitsientidele. (Ibid.: 5) FADN eesmärgiks on analüüsida 

põllumajandustootjate majandustulemusi, seetõttu on kehtestatudüldkogumisse 

kuulumiseks majandusliku suuruse alampiir 4000 eurot. (Põllumajandustootjate 2014: 7) 

Statistikaameti andmetel oli Eestis 2013. aastal 19 186 põllumajanduslikku majapidamist. 

Majandusliku suuruse alampiiri ületas neist 7578 põllumajandustootjat, kes moodustasid 

üldkogumi. Väljavalitud ettevõtteid üritatakse valimis hoida võimalikult kaua, et 

tulemused oleksid täpsemad. (Põllumajandustootjate 2014: 8) 
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FADN andmebaas on hea analüüsimaks põllumajandustootjaid, sh piimatootjaid. FADN 

testettevõtete valimi koostamise aluseks on Eesti Statistikaameti poolt moodustatud 

üldkogum. 

Eesti piimatootjate tootlikkuse ja intensiivsuse hindamiseks aastatel 2010-2014 kasutati 

Eesti FADN andmebaasis olevate testettevõtete andmeid. Valimi koostamisel lähtuti 

järgmistest kriteeriumistest: 

1. ettevõte kuulub vastavalt FADN liigitusele piimatootmise tootmistüüpi; 

2. ettevõte on FADN andmebaasis kogu analüüsitava perioodi vältel (2010-2014); 

3. ettevõtte keskmine loomühikute arv kõigi aastate jooksul on suurem kui 10 

loomühikut.  

Lähtudes eelnimetatud kriteeriumitest jäi valimi suuruseks 101 testettevõtet, kelle andmete 

põhjal töö autor analüüsi läbi viib. Kriteeriumite valiku põhjendus seisneb asjaolus, et 

tulemused oleksid paremini võrreldavad ning mitte kallutatud nö „vähemaktiivsete“ 

ettevõtete poolt. 

Valim jagati nelja suurusgruppi: väikesed intensiivsed, väikesed ekstensiivsed, suured 

intensiivsed ja suured ekstensiivsed piimatootjad (joonis 4).  

 

Joonis 4. Testettevõtete jaotumine suurusgruppidesse, Autori koostatud 

Valim (101 testettevõtet) 

Suured tootjad            
(50 testettevõtet) 

Suur    
intensiivne      

(26 testettevõtet) 

Suur 
ekstensiivne    

(24 testettevõtet) 

Väiksed tootjad               
(51 testettevõtet) 

Väike 
intensiivne     

(25 testettevõtet) 

Väike 
ekstensiivne    

(26 testettevõtet) 

(loomühikute arv) 

(keskmine piimatoodang (kg)/lehm) (keskmine piimatoodang(kg)/lehm) 
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Testettevõtete jagamisel nelja suurusgruppi lähtuti aastate keskmisest loomühikute arvust 

ning piimatoodangust (kg) lehma kohta. Esimese etapina jagati piimatootjad loomühikute 

arvu alusel kaheks: suured (50 testettevõtet) ja väikesed (51 testettevõtet). Jagamise 

aluseks olid püstitatud järgmised kriteeriumid: 

1. kui keskmine loomühikute arv antud perioodi jooksul on suurem kui 150 lü, siis on 

tegemist suure piimatootjaga; 

2. kui keskmine loomühikute arv antud perioodi jooksul on väiksem kui 150 lü, siis 

on tegemist väikse piimatootjaga. 

Teise etapina jagati mõlemad grupid omakorda kaheks: intensiivsed ja ekstensiivsed. 

Jagamise aluseks oli valitud intensiivsusnäitaja keskmine piimatoodang kilogrammides 

lehma kohta. Intensiivsusnäitaja valiti tuginedes läbitöötatud kirjandusallikatele. Suurte 

piimatootjate keskmine piimatoodang lehma kohta oli 7740,68 kg. Ettevõtted, kelle 

keskmine piimatoodang lehma kohta oli väiksem kui 7740,68 kg moodustasid suurte 

ekstensiivsete piimatootjate suurusgrupi (24 testettevõtet). Ettevõtted, kelle keskmine 

piimatoodang lehma kohta oli suurem kui 7740,68 kg moodustasid suurte intensiivsete 

piimatootjate suurusgrupi (26 testettevõtet). Väikeste piimatootjate keskmine piimatoodang 

lehma kohta oli 6562,87 kg. Ettevõtted, kus keskmine piimatoodang lehma kohta oli 

väiksem kui 6562,87 kg moodustasid väikeste ekstensiivsete piimatootjate suurusgrupi (26 

testettevõtet). Ettevõtted, kus keskmine piimatoodang lehma kohta oli suurem kui 6562,87 

kg moodustasid väikeste intensiivsete piimatootjate  suurusgrupi (25 testettevõtet).  

Koostatud analüüs viidi läbi etappidena. Esimeses etapis ehk esimeses osas võrdleb töö 

autor erinevaid suurusgruppe erinevate näitajate alusel, mis iseloomustavad just 

piimatootmistüübi ettevõtteid. Ettevõtteid iseloomustavateks näitajateks on: maakasutus 

(ha), loomühikute arv (lü), piimalehmade arv (lü) ning keskmine piimatoodang lehma 

kohta (kg/lehm). Analüüsi teises osas võrdleb autor erinevaid intensiivsusnäitajaid, milleks 

on piimatoodang lehma kohta, rohumaa osakaal kogumaast, piimatoodang ostusööda kohta 

ning loomühikute arv hektari kohta. Analüüsi kolmandas osas võrdleb autor erinevaid 

tootlikkuse näitajaid. Tootlikkuse analüüsi väljundnäitajana kasutatakse kogutoodangu 

väärtust (€). Tootlikkuse näitajad on järgmised: kapitalikulude tootlikkus 

(kogutoodang/amortisatsioon), töötootlikkus (kogutoodang/töö(h)), söödakulude tootlikkus 

(kogutoodang/ostusööt), maa tootlikkus (kogukulud/maa). Tootmise intensiivsuse mõju 

kogutootlikkusele hinnatakse koostatud analüüsis kogutoodangu ja kulude suhtena. 
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Kogutoodangu väärtus on leitud FADNi peamiste majandusnäitajate arvutamise skeemi 

alusel.   

Oluline on siinkohal märkida, et bakalaureusetöös kasutatavad rahalises väärtuses olevad 

näitajad on korrigeeritud hinnaindeksiga.  

Töös on kasutatud võrdlevat ja kirjeldavat analüüsi 2010-2014 aastal suurusgruppide ja 

aastate lõikes.  Kogutootlikkuse kasvu võrdlemiseks on kasutatud indeksanalüüsi. Kerem jt  

soovitavad kasutada indeksanalüüsi väljendamaks majandusliku nähtuse keskmist 

muutumist või tegurite mõju suurust majandustulemusele. (Kerem jt 1998: 108)  Töö 

empiirilises osas esitatud tabelites on toodud ettevõtete keskmised näitajad. Kõik tabelid ja 

nendes sisalduv info on autori koostatud FADN andmebaasi andmete põhjal.  

Lisaks nelja analüüsitava suurusgrupi keskmistele tuuakse iseloomustavad näitajad ka 

suurte ja väikeste tootjate ning valimi keskmisena. 

 

2.2. Testettevõtteid iseloomustavad näitajad  

 

FADN testettevõtete iseloomustamiseks kasutab töö autor nelja näitajat: keskmine 

maakasutus (ha), keskmine loomühikute arv (lü), keskmine piimalehmade arv (lü) ning 

keskmine piimatoodang (t). Ettevõtteid võrreldakse suurusgrupiti aastate lõikes.  

Aastatel 2010-2014 kasutasid erinevatesse suurusgruppidesse kuuluvad 

põllumajandustootjad keskmiselt 658 hektarit maad (tabel 2). Võrreldes 2010. aastaga on 

maakasutus 2014. aastaks suurenenud 2 protsenti. 

Tabel 2. Ettevõtete keskmine maakasutus suurusgrupiti aastatel 2010-2014, ha 

  

2010 2011 2012 2013 2014 
Aastate 

keskmine 

Muutus 

(2010-

2014), % 

Suured tootjad 1174 1189 1191 1180 1198 1187 2 

      Suur ekstensiivne 1009 1030 1024 1002 1001 1013 -1 

      Suur intensiivne 1326 1335 1345 1345 1380 1346 4 

Väiksed tootjad 135 139 141 139 142 139 5 

      Väike ekstensiivne 134 139 141 139 138 138 3 

      Väike intensiivne 136 139 141 140 146 140 7 

Kõikide keskmine 649 659 661 655 665 658 2 

 



24 
 

Kõige suurem kasutatava maa pind aastate 2010-2014 keskmiselt on suurtel intensiivsetel 

piimatootjatel (1346 ha). Eelnimetatud suurusgruppi kuuluvate piimatootjate  maakasutus 

oli 2014. aastaks võrreldes 2010. aastaga suurenenud 4 protsenti. Keskmine maakasutus 

uuritavatel aastatel on kõige väiksem väikestel ekstensiivsetel piimatootjatel (138 ha). 

Suurte ekstensiivsete piimatootjate keskmine maakasutus aastate jooksul on vähenenud 1 

protsent. Väikese intensiivse suurusgrupi keskmine maa kasutus on 2014. aastaks võrreldes 

2010. aastaga suurenenud kõige rohkem (7%). 2014. aastal oli kõikide suurusgruppide 

keskmine maa kasutus suurim (665 ha).  

Tabel 3 kirjeldab keskmist loomühikute arvu suurusgrupiti uuritavatel aastatel. Siinkohal 

on oluline märkida, et keskmine loomühikute arv on antud bakalaureusetöös suurte ja 

väikeste ettevõtete jagamise aluseks. Loomühikute arv on kõige suurem suurtel 

intensiivsetel piimatootjatel (2014. aastal 870 lü). Kõige väiksem loomühikute arv on 

väikestel ekstensiivsetel tootjatel (2014. aastal 58 lü) Suure ekstensiivse ja suure 

intensiivse suurusgrupi vahel on keskmiste loomühikute arvude erinevused märgatavalt 

suuremad kui väikese ekstensiivse ja väikese intensiivse suurusgrupi vahel. Kõigi 

suurusgruppide keskmine loomühikute arv 2014. aastal võrreldes 2010. aastaga on 

kasvanud. Kõige suurema muutuse on läbi teinud suur ekstensiivne suurusgrupp, 

suurendades karja 2014. aastal võrreldes 2010. aastaga 26 protsenti. 

Tabel 3. Keskmine loomühikute arv suurusgrupiti aastatel 2010-2014, lü 

  

2010 2011 2012 2013 2014 
Aastate 

keskmine 

Muutus 

(2010-

2014), % 

Suured tootjad 605 635 661 695 720 663 19 

      Suur ekstensiivne 442 487 505 547 557 508 26 

      Suur intensiivne 755 771 804 831 870 806 15 

Väiksed tootjad 61 62 63 65 68 64 12 

      Väike ekstensiivne 56 57 58 58 59 58 5 

      Väike intensiivne 65 66 67 73 77 70 18 

Kõikide keskmine 330 345 359 377 391 360 18 

 

Tabelis 4 on toodud keskmine piimalehmade arv erinevates suurusgruppides. Kui võrrelda 

omavahel keskmist piimalehmade arvu ja keskmist loomühikute arvu erinevates 

suurusgruppides ja aastatel, siis on märgata, et nende tendents on sarnane, mis on 

ootuspärane. Aastate keskmine piimalehmade arv suurtel intensiivsetel tootjatel on 480 lü, 

väikestel intensiivsetel aga 43 lü. Suurte ekstensiivsete piimatootjate piimalehmade 
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keskmine arv on tunduvalt väiksem kui suurte intensiivsete tootjate piimalehmade arv. 

Väikese intensiivse suurusgrupi aastate keskmine piimalehmade arv on 43 lü. Väikeses 

intensiivses suurusgrupis on see kõige madalam (35 lü). Kõige rohkem on keskmine 

piimalehmade arv 2014. aastaks võrreldes 2010. aastaga kasvanud suurtel ekstensiivsetel 

piimatootjatel (18 %). 

Tabel 4. Keskmine piimalehmade arv suurusgrupiti aastatel 2010-2014, lü 

  

2010 2011 2012 2013 2014 
Aastate 

keskmine 

Muutus 

(2010-

2014), % 

Suured tootjad 361 374 388 406 418 389 16 

      Suur ekstensiivne 265 287 289 302 312 291 18 

      Suur intensiivne 450 454 478 502 517 480 15 

Väiksed tootjad 38 39 39 39 40 39 6 

      Väike ekstensiivne 35 35 36 34 35 35 1 

      Väike intensiivne 41 42 43 44 46 43 10 

Kõikide keskmine 198 205 212 221 227 212 15 

 

Aastate keskmine piimatoodang on kõige suurem suures intensiivses suurusgrupis, 4235 

tonni (tabel 5). Kõrge piimakogutoodangu üheks eelduseks on suur piimalehmade arv 

karjas. Kui võrrelda omavahel keskmist piimatoodangut ning keskmist piimalehmade arvu, 

siis nähtub, et nende vahel on seos. Mida suurem on piimalehmade arv, seda kõrgem on 

piimatoodang. Kõige väiksem piimalehmade arv on väikses ekstensiivses suurusgrupis. 

Kõigi suurusgruppide piimalehmade arv on uuritaval ajaperioodil suurenenud. 2014. 

aastaks võrreldes 2010. aastaga on kõige rohkem suurenenud suurte ekstensiivsete ja suurte 

intensiivsete piimatootjate piimatoodang (32 %).  

Tabel 5. Keskmine aasta piimatoodang suurusgrupiti aastatel 2010-2014, t 

  

2010 2011 2012 2013 2014 
Aastate 

keskmine 

Muutus 

(2010-

2014), % 

Suured tootjad 2749 2909 3149 3431 3637 3175 32 

      Suur ekstensiivne 1772 1872 1974 2170 2344 2026 32 

      Suur intensiivne 3650 3866 4234 4596 4831 4235 32 

Väiksed tootjad 242 252 265 274 290 265 20 

      Väike ekstensiivne 183 187 201 188 210 194 15 

      Väike intensiivne 304 320 332 363 373 338 23 

Kõikide keskmine 1483 1567 1693 1837 1947 1705 31 
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Uurides erinevaid näitajaid, võime öelda, et Eesti piimatootjad tegutsevad järjekindlalt 

piimatoodangu koguse suurendamise eesmärgil. Uuritava perioodi jooksul on toimunud 

muutusi karja suuruses, kasutatava maa ning piimatoodangu koguse osas. Kõigi 

suurusgruppide piimatootjad on suurendanud analüüsitud perioodil kasutatava maa hulka. 

Samuti on suurenenud loomade, sealhulgas piimalehmade arv. Piimatoodangu kogus on 

teinud eelnimetatutest kõige suurema tõusu. Suurte intensiivsete ja suurte ekstensiivsete 

tootjate keskmine piimatoodang aastas on kõrgem kui väikeste intensiivsete ja väikeste 

ekstensiivsete piimatootjate oma.  Suurte intensiivsete ja suurte ekstensiivsete tootjate 

keskmine piimatoodang 2014. aastal oli vastavalt 4831 tonni ja 2344 tonni. Väikeste 

intensiivsete piimatootjatel aga 373 tonni ning väikestel ekstensiivsetel piimatootjatel 210 

tonni piima aastas.  

 

2.3. Ülevaade piimatootmise intensiivsust iseloomustavatest näitajatest 

 

Erinevate suurusgruppide intensiivsuse hindamiseks ja võrdlemiseks kasutas töö autor 

nelja intensiivsusnäitajat: keskmine rohumaa osakaal kogumaast (%), keskmine 

piimatoodang lehma kohta (kg/lehm), keskmine loomühikute arv hektari kohta (lü/ha) ja 

keskmine piimatoodang ostusööda kohta (kg/€).  

Aastatel 2010-2014 oli kõigi suurusgruppide keskmine rohumaa osakaal kogumaast 38 

protsenti (tabel 6). Võrreldes 2010. aastaga on keskmine rohumaa osakaal kogumaast 

vähenenud 2 protsenti. Rohumaa osakaalu vähenemine annab alust arvata, et ettevõtted on 

hakanud kasutatava maa arvelt rohkem teravilja kasvatama (jõusööta tootma). 

Tabel 6. Keskmine rohumaa osakaal kogumaast suurusgrupiti aastatel 2010-2014, % 

  

2010 2011 2012 2013 2014 
Aastate 

keskmine 

Muutus 

(2010-

2014), % 

Suured tootjad 33 32 34 32 35 33 5 

      Suur ekstensiivne 42 43 44 41 41 42 -3 

      Suur intensiivne 25 21 24 23 30 25 17 

Väiksed tootjad 46 40 42 41 43 43 -7 

      Väike ekstensiivne 60 52 53 51 52 53 -12 

      Väike intensiivne 33 29 31 31 34 31 3 

Kõikide keskmine 40 36 38 36 39 38 -2 
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Keskmine rohumaa osakaal uuritava perioodi jooksul on kõige suurem väikeses 

ekstensiivses suurusgrupis (53%). Sellele järgnevad suur ekstensiivne (42%), väike 

intensiivne (31%) ja suur intensiivne (25%). Võrreldes 2010. aastaga on 2014. aastal 

keskmine rohumaa osakaal ekstensiivsetel tootjatel (nii suurtel kui väikestel) vähenenud, 

intensiivsetel tootjatel (nii suurtel kui väikestel) suurenenud. Suurem rohumaa osakaal 

näitab, et tegemist on ekstensiivse tootmisviisiga.  

Tabel 7 iseloomustab keskmist piimatoodangut lehma kohta. Kõige kõrgem piimatoodang 

lehma kohta on suures intensiivses suurusgrupis. Aastate keskmine piimatoodang lehma 

kohta nimetatud suurusgrupis on 8655 kg/lehm. 2014. aastal võrreldes 2010. aastaga on 

piimatoodang lehma kohta kõigis suurusgruppides kasvanud. Väikese intensiivse 

suurusgrupi aastate keskmine piimatoodang lehma kohta on suurem kui suurtel 

ekstensiivsetel tootjatel. Kõige madalam piimatoodang lehma kohta on väikeses 

ekstensiivses suurusgrupis, 2014. aastal oli see 5778 kg/lehm.  

Tabel 7. Keskmine piimatoodang lehma kohta suurusgrupiti aastatel 2010-2014, kg/lehm 

  

2010 2011 2012 2013 2014 
Aastate 

keskmine 

Muutus 

(2010-

2014), % 

Suured tootjad 7239 7432 7756 8037 8239 7741 14 

      Suur ekstensiivne 6380 6377 6688 7027 7279 6750 14 

      Suur intensiivne 8032 8405 8741 8970 9126 8655 14 

Väiksed tootjad 6250 6355 6576 6716 6918 6563 11 

      Väike ekstensiivne 5273 5248 5460 5376 5778 5427 10 

      Väike intensiivne 7267 7506 7737 8109 8103 7744 12 

Kõikide keskmine 6740 6888 7160 7370 7572 7146 12 

 

Keskmine loomühikute arv hektari kohta on kõigis suurusgruppides kasvanud (tabel 8). 

Kõige kõrgem aastate keskmine loomühikute arv hektari kohta on suures intensiivses 

suurusgrupis (0,68 lü/ha). Nimetatud suurusgrupile järgnevad suur ekstensiivne (0,59 

lü/ha), väike intensiivne (0,58 lü/ha) ning väike ekstensiivne (0,49 lü/ha). Võrreldes 2010. 

aastaga on 2014. aastal kõige rohkem kasvanud suure ekstensiivse suurusgrupi 

loomühikute arv (40%). Kõige vähem on kasvanud väikse ekstensiivse suurusgrupi 

loomühikute arv (4%).  
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Tabel 8. Keskmine loomühikute arv hektari kohta suurusgrupiti aastatel 2010-2014, lü/ha 

  

2010 2011 2012 2013 2014 
Aastate 

keskmine 

Muutus 

(2010-

2014), % 

Suured tootjad 0,57 0,60 0,62 0,68 0,72 0,64 26 

      Suur ekstensiivne 0,51 0,54 0,57 0,63 0,71 0,59 40 

      Suur intensiivne 0,63 0,65 0,67 0,73 0,72 0,68 15 

Väiksed tootjad 0,52 0,52 0,53 0,54 0,56 0,53 6 

      Väike ekstensiivne 0,49 0,49 0,49 0,48 0,51 0,49 4 

      Väike intensiivne 0,56 0,56 0,56 0,61 0,61 0,58 8 

Kõikide keskmine 0,55 0,56 0,57 0,61 0,64 0,59 17 

 

Keskmine piimatoodang ostusööda kohta näitab iga kulutatud ostusööda euro kohta 

toodetud piima kogust (tabel 9). Kõige kõrgem keskmine piimatoodang ostusööda kohta on 

väikeses ekstensiivses suurusgrupis (51,68 kg/€). Sellele suurusgrupile järgnevad suur 

ekstensiivne (44,25 kg/€), väike intensiivne (37,30 kg/€) ja suur intensiivne suurusgrupp 

(16,44 kg/€). Kõige rohkem on aastate jooksul muutunud piimatoodang ostusöödale 

kulutatud euro kohta suures ekstensiivses suurusgrupis. Võrreldes 2014. aasta tulemusi 

2010. aastaga, siis selgub, et keskmine piimatoodang ostusööda kohta on vähenenud 45 

protsenti.   

Tabel 9. Keskmine piimatoodang ostusööda kohta suurusgrupiti aastatel 2010-2014, kg/€ 

  

2010 2011 2012 2013 2014 
Aastate 

keskmine 

Muutus 

(2010-

2014), % 

Suured tootjad 26,94 33,65 41,13 28,21 19,02 29,79 -29 

      Suur ekstensiivne 38,90 51,36 67,34 42,32 21,34 44,25 -45 

      Suur intensiivne 15,91 17,30 16,93 15,18 16,88 16,44 6 

Väiksed tootjad 45,14 48,34 40,49 37,32 51,87 44,63 15 

      Väike ekstensiivne 54,96 56,37 44,45 44,46 58,16 51,68 6 

      Väike intensiivne 34,93 39,98 36,37 29,90 45,33 37,30 30 

Kõikide keskmine 36,13 41,07 40,80 32,81 35,61 37,28 -1 

 

Erinevate intensiivsusnäitajate põhjal võib järeldada, et ekstensiivseid tootjaid 

iseloomustab suurem rohumaa osakaal kogumaast ning suurem piimatoodang ostusööda 

kohta. Intensiivsematel tootjatel on kõrgem piimatoodang lehma kohta ning suurem 

loomühikute arv hektari kohta.  
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2.4. Piimatootmistüübi ettevõtete tootlikkuse näitajate analüüs 

 

Suurusgruppide tootlikkuse hindamiseks ja analüüsimiseks on kasutatud viit näitajat: maa 

tootlikkus, töötootlikkus, kapitalitootlikkus, söödakulude tootlikkus ja kogutootlikkus. 

Nimetatud näitajad on valitud lähtudes erinevatest kirjandusallikatest.  

Alljärgnev tabel iseloomustab maatootlikkust suurusgrupiti aastatel 2010-2014 (tabel 10). 

Maa tootlikkus on kõige kõrgem intensiivsematel suurusgruppidel. Suure intensiivse 

suurusgrupi aastate keskmine maatootlikkus oli 1681 €/ha kohta. Väikese intensiivse 

suurusgrupi keskmine maatootlikkus oli 1219 €/ha kohta. Maa tootlikkus näitab ühe 

hektari kohta saadud kogutoodangu väärtust eurodes. Kõige madalam tootlikkus on 

väikesel ekstensiivsel suurusgrupil (742 €/ha). Suure ekstensiivse suurusgrupi aastate 

keskmine maatootlikkus oli 1149 €/ha kohta. Kõigi suurusgruppide maatootlikkus on 2014. 

aastal võrreldes 2010. aastaga kasvanud. 2014. aastaks võrreldes 2010. aastaga on kõige 

rohkem kasvanud suurte ekstensiivsete piimatootjate maatootlikkus (67%). Kõige vähem 

on kasvanud väikeste ekstensiivsete piimatootjate maatootlikkus, kuid samas peab 

nentima, et maatootlikkuse kasv on olnud märkimisväärne (30%).  

Tabel 10. Maatootlikkus suurusgrupiti aastatel 2010-2014, €/ha 

  

2010 2011 2012 2013 2014 
Aastate 

keskmine 

Muutus 

(2010-

2014), % 

Suured tootjad 1087 1328 1421 1643 1650 1426 52 

      Suur ekstensiivne 833 1033 1120 1366 1391 1149 67 

      Suur intensiivne 1321 1601 1699 1898 1888 1681 43 

Väiksed tootjad 808 934 969 1071 1097 976 36 

      Väike ekstensiivne 645 728 721 781 837 742 30 

      Väike intensiivne 978 1149 1226 1373 1367 1219 40 

Kõikide keskmine 946 1129 1192 1354 1371 1199 45 

 

Töötootlikkus näitab ühe töötunni kohta saadavat kogutoodangu väärtust eurodes (tabel 

11). Kõige tootlikum on suur intensiivne suurusgrupp (38 €/h). Nimetatud suurusgrupile 

järgnevad suur ekstensiivne suurusgrupp (29 €/h), väike intensiivne suurusgrupp (25 €/h) 

ja väike ekstensiivne suurusgrupp (18 €/h). Suur intensiivne suurusgrupp on tootlikum kui 

suur ekstensiivne suurusgrupp ning väike intensiivne suurusgrupp on tootlikum kui väike 
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ekstensiivne suurusgrupp. Suurematel piimatootjatel on kõrgem töö tootlikkus. Kõigi 

suurusgruppide töötootlikkus on 2014. aastal võrreldes 2010. aastaga kasvanud.  

Tabel 11. Töötootlikkus suurusgrupiti aastatel 2010-2014, €/h 

  

2010 2011 2012 2013 2014 
Aastate 

keskmine 

Muutus 

(2010-

2014), % 

Suured tootjad 26 31 34 38 39 34 51 

      Suur ekstensiivne 22 26 29 35 35 29 60 

      Suur intensiivne 30 37 39 42 43 38 44 

Väiksed tootjad 17 21 22 24 25 22 46 

      Väike ekstensiivne 15 18 18 20 21 18 37 

      Väike intensiivne 20 23 25 28 30 25 53 

Kõikide keskmine 22 26 28 31 32 28 49 

 

Kapitalitootlikkuse hindamise aluseks on töö autor kasutanud  kogutoodangu väärtuse ja 

kapitalikulu (amortisatsiooni) suhet (tabel 12). Kapitalitootlikkus näitab iga kapitalikulu 

euro kohta saadavat kogutoodangu väärtust (€). Aastate keskmine kapitalitootlikkus on 

kõige kõrgem suures intensiivses suurusgrupis (12,43 €/€). Kõige madalam aastate 

keskmine kapitalitootlikkus on suures ekstensiivses suurusgrupis (8,83 €/€). Väikese 

intensiivse suurusgrupi aastate keskmine kapitalitootlikkus on 10,10 €/€. Väikse 

ekstensiivse suurusgrupi aastate keskmine kapitalitootlikkus on 11,45 €/€. Suurte 

suurusgruppide aastate keskmine kapitalitootlikkus on 2014. aastal võrreldes 2010. aastaga 

langenud. Väikeste suurusgruppide aastate keskmine kapitalitootlikkust seevastu tõusnud.  

Tabel 12. Kapitalitootlikkus suurusgrupiti aastatel 2010-2014, €/€ 

  

2010 2011 2012 2013 2014 
Aastate 

keskmine 

Muutus 

(2010-

2014), % 

Suured tootjad 10,96 10,61 10,30 11,45 10,25 10,71 -6 

      Suur ekstensiivne 8,83 9,26 8,47 9,92 7,80 8,86 -12 

      Suur intensiivne 12,92 11,86 11,99 12,87 12,50 12,43 -3 

Väiksed tootjad 10,26 10,71 10,47 10,71 11,79 10,79 15 

      Väike ekstensiivne 11,50 11,60 11,03 11,19 11,93 11,45 4 

      Väike intensiivne 8,98 9,78 9,90 10,21 11,64 10,10 30 

Kõikide keskmine 10,61 10,66 10,39 11,08 11,02 10,75 4 

 

Söödakulude tootlikkus on esitatud alljärgnevas tabelis (tabel 13). Söödakulu on leitud 

kogutoodangu väärtuse ja ostusööda suhtena. Kõige madalam on aastate keskmine 

söödakulude tootlikkus suures ja väikeses intensiivses suurusgrupis vastavalt 8,41 €/€ ja 
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17,05 €/€. Intensiivsete suurusgruppide madalama söödakulu tootlikkuse põhjuseks on 

kõrgem ostusööda ja kogutoodangu väärtus (lisa 2, lisa 3).  Kõige kõrgem aastate 

keskmine söödakulude tootlikkus on suures ekstensiivses suurusgrupis (29,85 €/€). 

Väikese ekstensiivse suurusgrupi aastate keskmine söödakulude tootlikkus on 24,44 €/€. 

Võrreldes 2014. aasta tulemusi 2010. aastaga, siis on näha, et suure ekstensiivse 

suurusgrupi söödakulude tootlikkus on ainsana langenud.  

Tabel 13. Söödakulude tootlikkus suurusgrupiti aastatel 2010-2014, €/€ 

  

2010 2011 2012 2013 2014 
Aastate 

keskmine 

Muutus 

(2010-

2014), % 

Suured tootjad 13,16 24,39 31,78 14,49 9,68 18,70 -26 

      Suur ekstensiivne 19,72 40,99 56,43 21,58 10,54 29,85 -47 

      Suur intensiivne 7,11 9,06 9,03 7,95 8,89 8,41 25 

Väiksed tootjad 18,62 23,22 18,39 18,32 25,54 20,82 37 

      Väike ekstensiivne 22,76 27,36 19,78 22,40 29,90 24,44 31 

      Väike intensiivne 14,31 18,91 16,94 14,07 21,00 17,05 47 

Kõikide keskmine 15,92 23,80 25,02 16,43 17,69 19,77 11 

 

 

2.5. Kogutootlikkuse indeksanalüüs ja kogutootlikkuse seosed tootlikkust 

ning intensiivsust iseloomustavate näitajate vahel 

 

Kogutootlikkuse hindamiseks on töö autor kasutanud indeksmeetodit. Indeksmeetod 

võimaldab analüüsida kogutootlikkuse kasvu, mis on aluseks tootmise intensiivsuse mõju 

hindamiseks suurusgrupiti. Alljärgnev tabel kirjeldab kogutootlikkuse indeksanalüüsi 

suurugrupiti aastatel 2010-2014 (tabel 14).  

Tabel 14. Kogutootlikkuse kasvu indeks suurusgrupiti aastatel 2010-2014 (baasaasta 2010) 

  

2010 2011 2012 2013 2014 
Aastate 

keskmine 

Muutus 

(2010-

2014), % 

Suured tootjad 1,000 1,065 1,065 1,110 1,010 1,050 1 

      Suur ekstensiivne 1,000 1,051 1,069 1,148 0,985 1,051 -2 

      Suur intensiivne 1,000 1,077 1,061 1,075 1,033 1,049 3 

Väiksed tootjad 1,000 1,041 1,025 1,056 1,049 1,034 5 

      Väike ekstensiivne 1,000 1,075 1,021 1,053 1,075 1,045 7 

      Väike intensiivne 1,000 1,005 1,030 1,058 1,021 1,023 2 

Kõikide keskmine 1,000 1,051 1,043 1,080 1,031 1,041 3 
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Aastate keskmine kogutootlikkuse indeks on kõige kõrgem suures ekstensiivses ja suures 

intensiivses suurusgrupis, vastavalt 1,051 ja 1,049. Väikeses ekstensiivses suurusgrupis on 

aastate keskmine kogutootlikkuse indeks 1,045. Kõige madalam aastate keskmine 

kogutootlikkuse indeks on väikeses intensiivses suurusgrupis (1,023). Suurte piimatootjate 

kogutootlikkuse indeks on kõrgem kui väikestel tootjatel. Ekstensiivsemate piimatootjate 

kogutootlikkuse indeks on kõrgem kui intensiivsematel piimatootjatel.  

Kogutootlikkuse indeksi muutus on olnud kõige suurem väikeses ekstensiivses 

suurusgrupis (7%). Nimetatule järgnevad suur intensiivne suurusgrupp (3%) ja väike 

intensiivne suurusgrupp (2%). Kogutootlikkuse indeks on ainsana langenud suures 

ekstensiivses suurusgrupis (2%). Väikeste piimatootjate kogutootlikkuse indeks on 2014. 

aastaks võrreldes 2010. aastaga kasvanud rohkem kui suurtel piimatootjatel. Mitmed 

intensiivsus- ja tootlikkusnäitajad nimetatud suurusgruppides muutunud erinevas tempos ja 

suunas. Väikse ekstensiivse suurusgruppi rohumaa osakaal on ainsana langenud (12%). 

Suures ekstensiivses suurusgrupis on analüüsitava perioodi jooksul kahanenud nii kapitali- 

kui ka söödakulu, lisaks sellele on langenud rohumaa osakaal ja piimatoodang ostusöödale 

tehtud kulutuste kohta.  

Ekstensiivsete piimatootjate suurema kogutootlikkuse kasvu põhjuseks võib pidada 

asjaolu, et nimetatud piimatootjate kulude ja kogutoodangu väärtus on madalam kui 

intensiivsematel piimatootjatel. Kogutootlikkus kasvas ekstensiivsetel tootjatel tänu 

suhteliselt madalamatetel kuludele võrreldes intensiivsete tootjatega. Ekstensiivsed 

piimatootjad kasutavad vähem jõusööta, mis on piimakarjakasvatuses üheks suurimaks 

kuluallikaks.  

Tulenevalt maa-, töö- ja söödakulude tootlikkuse kasvust, on kasvanud ka intensiivsete  

suurusgruppide kogutootlikkus. Suure intensiivse suurusgrupi kapitalitootlikkuse kasv on 

küll analüüsitaval perioodil langenud (3%), kuid selle mõju kogutootlikkusele ei ole olnud 

väga suur, sest kogutootlikkus on analüüsitaval perioodil kasvanud. 

Nii kogutootlikkuse indeksanalüüsile kui ka tootlikkus- ja intensiivsusnäitajate analüüsile 

tuginedes saab järeldada, et analüüsitava perioodi kogutootlikkus sõltub ettevõtte suurusest 

ning tootmise intensiivsusastmest. Suuremate piimatootjate kõrgemat kogutootlikkuse 
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indeksit selgitab asjaolu, et suurematel piimatootjatel on rohkem loomi, mille tõttu on 

saavutatud mastaabiefekt, mis aitab ettevõttes kulusid tootmisühikule minimeerida.  

Nagu eelnevalt välja toodud, võib väita, et tootmise intensiivsuse mõju kogutootlikkusele 

on olemas, kuid see on suurusgrupiti erinev. Suurtel ja väikestel intensiivsetel tootjatel 

ning väikestel ekstensiivsetel tootjatel on analüüsitava perioodi jooksul kogutootlikkus 

kasvanud. Suures ekstensiivses suurusgrupis on kogutootlikkus langenud. Väikeste tootjate 

kogutootlikkus on analüüsitava perioodi jooksul kasvanud rohkem kui suuremate 

piimatootjate kogutootlikkus.  

Käesoleva bakalaureusetöö ja eelnevate uurimistööde tulemustes on sarnaseid elemente. 

Kimura jt (2014) jõudsid järeldustele, et tootlikkuse kasv on kiirem suuremates ja kõrgema 

piimatoodanguga piimatootmisettevõtetes, mida saab ka käesoleva töö põhjal välja tuua. 

Keizeri ja Emvalomatise  (2014) uuringust selgus, et suurtel intensiivsetel piimatootjatel on 

kogutootlikkuse kasv kiirem tänu tehnoloogilisele progressile. Käesolevast tööst selgus, et 

suurtel intensiivsetel piimatootjatel on kõrgem kapitalikulu, mis viitab tehnoloogia 

kaasajastamisele, mis omakorda on taganud kõrgema tootlikkuse.  

Kellerman ja Salhofer (2014) uuringust selgus, et Saksamaa ekstensiivsetel piimatootjatel, 

kes kasutavad rohkem püsirohumaad, on madalam produktiivsus. Koostatud 

bakalaureusetöö  intensiivsuse määramise aluseks oli piimatoodang lehma kohta ning 

analüüsist selgus, et ekstensiivsematel piimatootjatel on suurem rohumaa osakaal. Saadud 

tulemus ühtib Saksamaal läbiviidud uuringu tulemustega.  

Alvarez jt (2008) hindasid Hispaania piimatootjate majanduslikku efektiivsust ning 

tulemustest selgus, et intensiivsetel piimatootjatel on kõrgem piimatoodang lehma kohta ja 

kõrgem efektiivsus. Nende hinnangul on kõrgem piimatoodang saavutatud tänu 

suurematele söödakuludele. Käesoleva bakalaureusetöö piimatootjate söödakulude 

analüüsi käigus jõuti samadele järeldusele – suurte intensiivsete piimatootjate söödakulu 

oli kõrgem.  

Eelnevate tootlikkuse- ja intensiivsusalaste uurimistööde ning käesoleva bakalaureusetöö 

kokkuvõtteks võib öelda, et tootmise intensiivsus tagab kõrgema kogutootlikkuse taseme.  
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KOKKUVÕTE 

 

Tootlikkuse olemus seisneb kasutatavate sisendite (maa, töö, kapital) ja väljundite 

(toodang) suhtes. Iga piimatootja eesmärgiks on saada võimalikult väheste ressurssidega 

maksimaalses koguses toodangut. Intensiivsemaid piimatootjaid iseloomustab efektiivsem 

tootmisvahendite kasutuselevõtt, täiuslikumate tehnoloogiate ja süsteemide kasutuselevõtt 

ning produktiivvahendite tootliku võime täielikum ära kasutamine. Nimetatud tegurite 

tulemuseks on toodangu kasv tootmisühiku kohta.  

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli anda hinnang Eesti piimatootjate tootlikkusele 

lähtudes tootmise intensiivsusastmest ning ettevõtte suurusest. Piimatootjad jagati ettevõtte 

suuruse ja loomühikute arvu järgi nelja suurusgruppi: suur ekstensiivne, suur intensiivne, 

väike ekstensiivne ja väike intensiivne.  

Koostatud töös iseloomustati piimatootmistüübi ettevõtteid ning  võrreldi erinevaid 

intensiivsus ja tootlikkuse näitajaid suurusgrupiti aastatel 2010-2014. Kogutootlikkuse 

hindamiseks on kasutatud indeksmeetodit, mis võimaldab analüüsida tootlikkuse kasvu.  

Analüüsi esimeses osas võrreldi testettevõtteid iseloomustavaid näitajaid: maakasutus (ha), 

keskmine loomühikute arv (lü), keskmine piimalehmade arv (lü) ning keskmine 

piimatoodang (t). Analüüsi tulemustest selgus, et kõik nimetatud näitajad on suuremad 

intensiivsemates suurusgruppides. Kõige suuremad muutused on toimunud analüüsitava 

perioodi vältel suures ekstensiivses suurusgrupis. Keskmine piimatoodang on kasvanud 

32%, loomühikute arv on kasvanud 26%, sealhulgas piimalehmade arv 18%. Väike 

intensiivne suurusgrupp on analüüsitava perioodi jooksul kasvanud kiiremini kui väike 

ekstensiivne suurusgrupp.  2014. aastaks võrreldes 2010. aastaga oli väikese intensiivse 

suurusgrupi maakasutus tõusnud 7%, keskmine loomühikute arv 18%, sealhulgas 

piimalehmade arv 10% ning keskmine aasta piimatoodang 23%. Ainsana oli analüüsitava 

perioodi jooksul langenud suurte ekstensiivsete tootjate maakasutus (1%). Leitud näitajate 

põhjal võime öelda, et Eesti piimatootjad tegutsevad jätkuvalt piimatoodangu koguse 

suurendamise eesmärgil. Kõige suurema kasvu on sealjuures teinud intensiivsed 

piimatootjad.  
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Analüüsi teises osas võrreldi piimatootmise intensiivsust iseloomustavaid näitajaid. 

Erinevate suurusgruppide intensiivsuse hindamiseks kasutati nelja intensiivsusnäitajat: 

keskmine rohumaa osakaal kogu maast (%), keskmine piimatoodang lehma kohta 

(kg/lehm), keskmine loomühikute arv hektari kohta (lü/ha), piimatoodang ostusööda kohta 

(kg/€). Leitud näitajad ühtisid teoreetilises osas käsitletuga. Ekstensiivseid piimatootjaid 

iseloomustab suurem rohumaa osakaal kogumaast, kõrgem piimatoodang ostusööda kohta. 

Intensiivsematel piimatootjatel on kõrgem piimatoodang lehma kohta ning suurem 

loomühikute arv hektari kohta.  

Analüüsi kolmandas osas hinnati tootlikkuse viit näitajat: maa tootlikkus, töötootlikkus, 

kapitalitootlikkus, söödakulude tootlikkus ja kogutootlikkus. Maa tootlikkus on 

intensiivsematel suurusgruppidel kõrgem. Kõige rohkem on muutunud suure ekstensiivse 

suurusgrupi maatootlikkus (67%). Töö tootlikkus on küll kõigis suurusgruppides kasvanud, 

kuid rohkem on see kasvanud intensiivsetel piimatootjatel. Kapitalitootlikkus on 

analüüsitava perioodi jooksul kõige kõrgem  suures intensiivses suurusgrupis (12,43 €/€). 

Kõige madalam kapitalitootlikkus on suurel ekstensiivsel suurusgrupil (8,86 €/€). Seda 

võib põhjendada asjaolu, et ekstensiivsed tootjad ei tee võrreldes intensiivsete tootjatega 

suuri investeeringuid põhivara soetamiseks. Söödakulude tootlikkus langes ainsana suures 

ekstensiivses suurusgrupis (47%). Selle languse põhjuseks võib tuua asjaolu, et 

intensiivsemad tootjad kasutavad rohkem ostusööta. Nimetatud tootlikkuse näitajad ei ole 

kõigil piimatootjatel kasvanud. Suure ekstensiivse suurusgrupi kapitalitootlikkus langes 

12% ning suure intensiivse kapitalitootlikkus langes analüüsitaval perioodil 3%. Samuti 

langes suure ekstensiivse suurusgrupi söödakulude tootlikkus (47%).  

Käesoleva bakalaureusetöö analüüsist võib järeldada, et tootmise intensiivsusaste mõjutab 

kogutootlikkust ja selle kasvu.  Kogutootlikkuse tase on analüüsitaval perioodil kõige 

kõrgem suures ekstensiivses suurusgrupis. Sellele järgnesid suur intensiivne, väike 

ekstensiivne ja väike intensiivne suurusgrupp. Kogutootlikkuse kasv oli seevastu kõige 

kõrgem väikeses ekstensiivses suurusgrupis (7%). Sellele järgnesid suur intensiivne (3%) 

ja  väike intensiivne suurusgrupp (2%). Eelnimetatud tulemuste põhjal saame väita, et 

tootmise intensiivsuse mõju kogutootlikkusele on suurusgrupiti erinev.  

Antud töö kohta püstitatud hüpoteesid leidsid kinnitust. Tootlikkuse intensiivsusaste sõltub 

ettevõtte suurusest ning tehnoloogia intensiivsem kasutus, mida antud töös iseloomustab 

kapitalikulu, suurendab ettevõtte kogutootlikkust.   
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Kokkuvõtteks võib öelda, et kui ettevõtja eesmärgiks on kõrgem kogutootlikkuse tase, siis 

suurem tootmismaht ja intensiivsem tootmine aitab seda saavutada. Kõrgem 

kogutootlikkuse tase näitab ettevõtja võimekust ressursse efektiivsemalt kasutada, mis 

tähendab ettevõtja jaoks madalamaid tootmiskulusid toodanguühiku kohta. Madalamad 

tootmiskulud aitavad aga kasumit maksimeerida. 

Bakalaureusetöö autori hinnangul võiks tootmise intensiivsuse mõju kogutootlikkusele ka 

edaspidi uurida, kuna tootmise intensiivsusastmest sõltub kogutootlikkuse kasv. 

Järgnevates töödes võiks käesolevat temaatikat edasi uurida, kasutades selleks statistilisi 

andmeanalüüsi meetodeid, mis võimaldaks intensiivsuse mõju veelgi põhjalikumalt 

hinnata. 

 

  



37 
 

 

 

KASUTATUD KIRJANDUS 

 

1. A guide to Productivity Management. (2011). Singapore: Spring. [on-line] Spring Singapore 

(16.05.2016). 

2. Alvarez, J., Corral , J., Solis, D., Perez, J.A. (2008).Does Intensification Improve the 

Economic Efficiency of Dairy Farms? – Offical Journal of the American Dairy Science 

Association. Volume 91, Issue 9. 3693-3698 pp. 

3. Alvela, A. (2014). Kaheksa aastat robotlüpsi õigustab ennast. [e-ajakiri] 

http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/kaheksa-aastat-robotlupsi-oigustab-

ennast?id=70191779 (15.05.2016). 

4. Bakucs, Z., Bojnec, S., Ferto, I., Latruffe, L. (2014). Farm size and growth in field crop and 

dairy farms in France, Hungary and Slovenia. – Spanish Journal of Agricultural Research. 

Volume 11. 869-881 pp. 

5. Climate change impact and adaption in agricultural systems. (2014)./Toim. J. Fuhrer, P. J. 

Gregory. CAB International. 298 pp. 

6. EE9 = Eesti Entsüklopeedia. (1996). 9. kd. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus. 703 lk. 

7. Eesti piimanduse strateegia 2012-2020. (2012). Tallinn: Põllumajandusministeerium. 

http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/ARENDUSTEGEVUS/piimandusstr

ateegia-2012-2020.pdf (18.05.2016).  

8.  Eesti piimanduse strateegia taustauuring. (2011). Tartu: Eesti Maaülikool. 

http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/ARENDUSTEGEVUS/piimandusstr

ateegia-2012-2020-lisa2-1.pdf (20.05.2016). 

9. Emvalomatis, G.,  Keizer, T.H. (2014). Differences in TFP growth among groups of dairy 

farms in the Netherlands. - NJAS – Wageningen Journal of Life Science. Volumes 70-71. 33-

38 pp. 

10. Erinevate söötmis- ja pidamistingimuste mõju lehmade tervisele ja piima kvaliteedile veiste 

vabapidamisega piimakarjafarmides. (2011). Tartu: Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja 

loomakasvatuse Instituut. 

http://www.pikk.ee/upload/files/Teadusinfo/Kart_PMl6puaruanne.pdf (16.05.2016). 

11. Fostering Productivity and Competitiveness in Agriculture. (2011). OECD Publishing. [on-line] 

keepeek (12.05.2016).  

12.  Intensiivne põllumajandus. – Akadeemilise Põllumajanduse Seltsi terminoloogia. 

http://aps.emu.ee/terminid/index.php?a=srch&d=3&id_srch=63d48cd74ce769db12d1b93ed68

0db27&il=et&p=1 (15.06.2016).  

http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/kaheksa-aastat-robotlupsi-oigustab-ennast?id=70191779
http://maaleht.delfi.ee/news/maamajandus/uudised/kaheksa-aastat-robotlupsi-oigustab-ennast?id=70191779
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/ARENDUSTEGEVUS/piimandusstrateegia-2012-2020.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/ARENDUSTEGEVUS/piimandusstrateegia-2012-2020.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/ARENDUSTEGEVUS/piimandusstrateegia-2012-2020-lisa2-1.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/ARENDUSTEGEVUS/piimandusstrateegia-2012-2020-lisa2-1.pdf
http://www.pikk.ee/upload/files/Teadusinfo/Kart_PMl6puaruanne.pdf
http://aps.emu.ee/terminid/index.php?a=srch&d=3&id_srch=63d48cd74ce769db12d1b93ed680db27&il=et&p=1
http://aps.emu.ee/terminid/index.php?a=srch&d=3&id_srch=63d48cd74ce769db12d1b93ed680db27&il=et&p=1


38 
 

13. Kalle, E. (1997). Tootlikkuse juhtimine ettevõttes. Tallinn: Külim. 96 lk.  

14. Kalle, E. (2007). Tootlikkuse kasvu juhtimine ettevõttes. Tallinn: Külim. 120 lk.  

15. Kalle, E. (2013). Tootlikkusealane evolutsioon Eestis. Tallinn: Tallinna Tehnikaülikooli 

Kirjastuse trükikoda. 244 lk. 

16. Kellermann, M., Salhofer, K. (2014). Dairy farming on premanent grassland: Can it keep up? 

-Official Journal of the American Dairy Science Association. Volume 97, Issue 10.  6196-

6210 pp.  

17.  Kemer, M., Raju, O., Randveer, M. (1998). Mikroökonoomika: Tallinn: TEA Kirjastus. 298 

lk. 

18. Kimura, S., Sauer, J. (2015). Dynamics of dairy farm productivity growth: Cross-country 

comparsion. – OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers. No. 87. pp 28. 

19. Lilover, L. (1976). Põllumajandusökonoomika: Üldkursus. Tallinn: Valgus. 223 lk.  

20. Mereste, U. (2003). Majandusleksikon. II köide, N-Y. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus. 

604 lk.  

21. OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021. (2012). OECD Publishing and FAO. [on-line] 

keepeek  (11.05.2016)  

22. Pentjärv, A. Piimaveiste jõudluskontrolli tulemustest 2014. aastal. (2015). Eesti 

Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS. 

https://www.jkkeskus.ee/assets/tekstid/piimaveised/touloomakasvatus18_pv.pdf (16.05.2016). 

23. Piima tootmine Eestis. (2013). Põllumajandusministeerium. 

http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/TOIDUAINETOOSTUS/2012/piima

toostus-ylevaade-2012.pdf (17.05.2016). 

24. PM10: Loomakasvatussaaduste toodang. (andmed uuendatud 22.06.2015). –  

Eesti Statistikaameti andmebaas. http://pub.stat.ee/ (10.05.2016). 

25. PM12: Loomade ja lindude produktiivsus. (andmed uuendatud 22.06.2015). –  

Eesti Statistikaameti andmebaas. http://pub.stat.ee/ (10.05.2016). 

26. Põllumajanduse poolt loodud avalike hüvede hindamine Eestis. Lõpparuanne. (2012). Tartu: 

Põllumajandusministeerium.  

http://www.envir.ee/sites/default/files/avalike_hyvede_l6pparuanne_2012.pdf (11.05.2016). 

27.  Põllumajandustootjate majandusnäitajad FADN Farm Return 2008. (2009)./ Koost. M. 

Aamisepp, A. Varendi, A. Järvis, E. Matveev. Jäneda: Maamajanduse Infokeskus. 75 lk.  

28.  Põllumajandustootjate majandusnäitajad FADN Farm Return 2011. (2012)./Koost. M. 

Aamisepp, A. Varendi, A. Järvis, E. Matveev. Jäneda: Maamajanduse Infokeskus. 106 lk. 

29.  Põllumajandustootjate majandusnäitajad FADN Farm Return 2014. (2015)./ Koost. M. 

Aamisepp, A. Varendi, A. Järvis, H. Persitski, E. Matveev, M. Kärner. Jäneda: Maamajanduse 

Infokeskus. 117 lk.  

https://www.jkkeskus.ee/assets/tekstid/piimaveised/touloomakasvatus18_pv.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/TOIDUAINETOOSTUS/2012/piimatoostus-ylevaade-2012.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/public/juurkataloog/TOIDUAINETOOSTUS/2012/piimatoostus-ylevaade-2012.pdf
http://pub.stat.ee/
http://pub.stat.ee/
http://www.envir.ee/sites/default/files/avalike_hyvede_l6pparuanne_2012.pdf


39 
 

30. Roy, R. N. (2005). A Modern Approach to Operations Management. New Selhi: New Age 

International Ltd. 344 pp.  

31. Sumanth, D. J. (1997). Total Productivity Management: A Systemic and Quantitative 

Approach to Compete in Quality, Price, and Time. Florida: CRC Press. [on-line] Google 

Books (16.05.2016). 

  



40 
 

 

 

The impact of production intensity to the total factor 

productivity in Estonian dairy farms in 2010-2014 

SUMMARY 

 

Dairy production is still one of the biggest branches of agriculture in Estonia. Dairy 

production per cow has more than doubled in the last 20 years.  The significant rise in 

productivity has been supported by natural climatic conditions as well as longterm dairy 

industry traditions. 

The concept of productivity has become increasingly important in the agricultural sector. 

The nature of productivity lies in the ratio between inputs (land, work, funds) and outputs 

(production). Every dairy producer has a goal of receiving the maximum amount of yield 

using the least resources. A thorough analysis of factors affecting productivity is necessary 

to ensure the sustainable development of Estonian dairy producers. Productivity of 

Estonian dairy producers and affecting factors have been examined in previous years. The 

impact of production intensity on total factor productivity has so far not garnered much 

attention. In a situation where the low total purchase price of dairy does not cover the costs 

of production it is important to ascertain if intensifying production will increase 

productivity and help dairy producers achieve better financial results.  

The aim of this bachelor’s thesis is to assess the total factor productivity of Estonian dairy 

farmers on the basis of production intensity and size of company using examples from the 

Farm Accountancy Data Network. The following research questions were raised to achieve 

the goals of the thesis: 1) what are the deciding theoretical factors when evaluating 

productivity and intensity, 2) has the productivity of all the analysed dairy producers 

increased in 2014 compared to 2010, 3) does Estonian dairy production total factor 

productivity depend on production intensity and size of the company.     

The companies were divided into four magnitude groups: small intensive, large intensive, 

small extensive, large extensive. The work characterizes the chosen test companies and 
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compares different intensity and productivity figures per magnitude group over the years. 

The index method was used to assess total factor productivity.  

The chosen intensity figures confirmed what was shown in theory. Extensive dairy 

producers are characterized by larger percentage of grasslands compared to total land area 

and larger dairy production per purchased feed. Intensive dairy producers have larger dairy 

productions per cow and a larger amount of cows per hectare.  

Five indicators of productivity were assessed in the third part of the analysis: land 

productivity, work productivity, capital productivity, the productivity of feed cost and total 

factor productivity. The mentioned productivity indicators have not increased in all dairy 

producers. The capital productivity decreased by 12% in the large extensive magnitude 

group and 3% in the large intensive magnitude group during the examined period. The 

productivity of feed cost of the large extensive group also decreased(47%). 

The analysis of the present thesis allows to conclude that rate of production intensity 

impacts total factor productivity and its increase. Total factor productivity during the 

analysed period is biggest in the large extensive magnitude group. Followed by large 

intensive, small extensive and small intensive magnitude group. However the increase in 

total factor productivity was largest in the small extensive magnitude group(7%). Followed 

by large intensive(3%) and small intensive(2%) group. Total factor productivity of the 

large extensive group decreased by two percent during the analysed period. 
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Lisa 1. Piima tootmist mõjutavad tegurid  

 

 

Poliitikad 

Toetused 

Sissetulek 

Piimatootjad 

Struktuurimuutused, 
sotsiaalsed-

majanduslikud tegurid 

Karjade arv / 
piimalehmade 

arv 

Piimatoodang 

Teadus- ja 
arendustegevus 

Pidamistingimused Söötmine Tõuaretus 

Piima 
kvaliteet 

Kokkuostuhinnad 

Karja 
taastootmine 

Piimatoodang 
lehma kohta 

Investeeringud 
ja tehnoloogia 

Sisendite 
hinnad 

Ligipääs 
võõrkapitalile 

Maksud Nõuded 
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Lisa 2. Keskmine ostusööda väärtus suurusgrupiti aastatel 2010-2014, €  

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 
Aastate 

keskmine 

Muutus 

(2010-

2014), % 

Suured tootjad 158646 175545 187366 223998 225691 194249 42 

      Suur ekstensiivne 83169 104248 99556 121010 139220 109441 67 

      Suur intensiivne 228317 241358 268422 319063 305509 272534 34 

Väiksed tootjad 9831 10386 10954 12643 12406 11244 26 

      Väike ekstensiivne 5376 6009 7333 6755 7942 6683 48 

      Väike intensiivne 14466 14938 14720 18766 17049 15988 18 

Kõikide keskmine 83502 92148 98287 117274 117993 101841 41 
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Lisa 3. Keskmine kogutoodangu väärtus suurusgrupiti aastatel 2010-2014, € 

 

  

2010 2011 2012 2013 2014 
Aastate 

keskmine 

Muutus 

(2010-

2014), % 

Suured tootjad 1237603 1525826 1661321 1836841 1891721 1630662 53 

      Suur ekstensiivne 819817 1026793 1146484 1271730 1257767 1104518 53 

      Suur intensiivne 1623252 1986472 2136555 2358482 2476909 2116334 53 

Väiksed tootjad 98483 116937 124267 134414 144178 123656 46 

      Väike ekstensiivne 77917 90087 91955 95448 104786 92038 34 

      Väike intensiivne 119872 144861 157870 174940 185146 156538 54 

Kõikide keskmine 662404 814407 885184 977200 1009298 869699 52 
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